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438. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на сед-

ницата од 17 јуни 1982 година, ги разгледуваше Пој-
довните основи на долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. 

Врз основа на изразените мислења на делега-
тите на седницата на Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ и на работните тела на Соборот и У Б О Д -
НОТО излагање на претседателот на Сојузниот извр-
шен совет, Сојузниот собор, во рамките на надлеж-
ностите на Собранието на СФРЈ и својот делокруг, 
врз основа на член 129 од Деловникот на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, ги донесува следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги 
прифаќа Појдовните основи на долгорочната прог-
рама за економска стабилизација и констатира дека 
тие содржат суштински прашања и определувања 
на нашиот општествено-економски и вкупен развој 
и дека како единствена платформа ќе бидат основа 
за изработка на програмата за стабилизација во ор-
ганизациите на здружен труд и во другите 
самоуправни организации и заедници и во 
општествено-политичките заедници и за побрзо 
надминување на досегашните б а в н о с т и недослед-
ности во спроведувањето на Уставот на СФРЈ и на 
Законот за здружениот труд, во согласност со што 
треба да бидат изработени сите програми на идните 
мерки и акции. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посеб-
но истакнува дока сите органи и организации подне-
суваат одговорност за подготовката, донесувањето и 
реализацијата на долгорочните програми за економ-
ска стабилизација. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ сме-
та дека целите содржани во Појдовните основи на 
долгорочната програма за економска стабилизација, 
можат да се остваруваат само со утврдување на це-
лосна долгорочна програма за економска стабили-
зација во која ќе бидат разработени и меѓусебно 
усогласени задачите и мерките. 

Во врска со тоа, Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ ја истакнува потребата дека натамошната 
работа со активно учество на сите органи и органи-
зации во федерацијата врз овој документ треба да 
овозможи во Собранието на СФРЈ, до крајот на ок-
томври годинава, да се донесе соодветен акт ко кој 
ќе се утврди долгорочната програма за економска 
стабилизација, за да можат основите и елементите 
од таа програма да бидат содржани во планските 
документи за 1983 година. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги 
обврзува сите работни тела на Соборот, врз база на 
Појдовните основи на долгорочната програма за еко-

номска стабилизација и на Анализата .за тековните 
стопански движења, да извршат веднаш соодветни 
измени и дополненија на своите програми за р а -
бота, да предложат измени и дополненија на Прог-
рамата за работа на Соборот, да ги определат и 
предложат приоритетните задачи. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
обврзува Сојузниот извршен совет и сојузните орга-
ни на управата, во рамките на својата активност врз 
подготовките на долгорочната програма за економ-
ска стабилизација и во поднесувањето на предлогот 
за соодветни дополненија на Средиорочниот план за 
развој на Југославија, едновремено да извршат под-
готовки и да поднесат предлози до Сојузниот собор 
за потребни измени и дополненија на донесените 
системски и други закони, според динамиката што 
ќе ја утврди Соборот. Од делокругот на Сојузниот 
собор тоа се, пред се, законите: за основите на сис-
темот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија, за основите на кредит-
ниот и банкарскиот систем, за утврдувањето и рас-
поредувањето на вкупниот приход и доход, за сана-
ција и престанок на работата на организациите на 
здружен труд. 

Исто така е неопходно да се анализираат и да 
се предложат соодветни мерки и потребни измени 
и дополненија на донесените закони и на други про-
писи што влијат врз единството на југословенскиот 
пазар. 

Заради остварување на политиката за економ-
ска стабилизација треба да се анализира и полож-
бата на работните луѓе и нивното место и улога во 
делегатскиот систем, функционирањето на правниот 
систем, како и системот на договарање во федера-
цијата за остварувањето на утврдените заеднички 
интереси. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја на -
гласува и потребата од следење и доследно спрове-
дување на донесените закони: за здружениот труд, 
за прбширената репродукција и минатиот труд, за 
амортизација и ревалоризација на основните сред-
ства, за основите на општествениот систем на ин-
формирањето и др., како и потребата од донесување 
и спроведување на договорите: за долгорочна стра,-
тегија на технолошкиот развој на Југославија, за 
остварување на политиката за развој на агроиндус-
трискиот комплекс, за усогласување на политиката 
на даноците и придонесите, за обезбедување на 
трајни и стабилни извори на средства за финанси-
рање на стоковните резерви и изградба на скла-
дишни простор. 

5. Сите изразени мислења и предлози на делега-
тите на седниците на рабтните тела и на оваа сед-
ница на Соборот ќе и се достават на користење на 
Комисијата на сојузните совети за проблемите на 
екномската стабилизација и на Сојузниот извршен 
совет. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и него-
вите работни тела активно ќе учествуваат во ната-
мошното разгледување на одделни тематски праша-
ња и во подготовката и донесувањето на собраниски 
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акт со кој ќе се утврди долгорочната програма за 
економска стабилизациј а. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Вр, 020-40 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д -р Антон Вратуша, е. р. 

439. 
Соборот на републиките и покраините на Соб-

ранието на СФРЈ ја разгледуваше, во рамките на сво-
јот делокруг , на седницата од 17 јуни 1982 година, 
Појдовните основи на долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и, тргнувајќи од оцените и ста-
вовите на работните тела на Соборот на републики-
те и покраините и на заедничките работни тела на 
Собранието на СФРЈ, од експозето на претседателот 
на Сојузниот извршен совет и од мислењата и оце-
ните дадени во текот на претресот на седницата 
на Соборот, врз основа на член 118 од Деловникот 
на Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ, ги донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Соборот на републиките и покраините на Со-

бранието на СФРЈ ги поддржува Појдовните основи 
на долгорочната програма за економска стабилиза-
ција. Во расправата на работните тела и на Соборот 
е оценето дека во Појдовните основи е укажано на 
суштинските причини за состојбата и проблемите 
во стопанисувањето и развојот на општествено-еко-
номските односи, како и дека се дадени основните 
определувања за нтамошеи развој на општествено-
економските и политичките односи на нашето са-
моуправно социјалистичко општество и е укажано на 
основите на идниот материјален и социјален развој. 
Соборот смета дека трајни резултати на стабилиза-
цијата и натамошен развој на социјалистичкото са-
моуправување може да се оствари само со суштин-
ско подобрување на квалитетот на стопанисувањето 
и структурата на стопанството, со суштествена пре-
ориентација кон извоз, со доследно уважување на 
економските законитости, како и со поцелосно о-
владување на работниците со условите и резулта-
тите од својот труд и доход, како и со односите во 
општествената репродукции а и во општеството во 
целост. Тоа истовремено бара суштествено подига-
ње на одговорноста на сите нивоа на одлучување-
то и спроведувањето на утврдената политика — за-
коните, договорите и спогодбите — постојано да се 
следи и оценува конкретноста и одговорноста на 
сите органи и организации во остварувањето на 
целите и мерките на економската стабилизација. 

2. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ смета дека целите содржани во 
Појдовните основи на долгорочната програма за е -
кономска стабилизација можат да се постигнат само 
со утврдување и остварување на целосна долгороч-
на програма за економска стабилизација со разра-
ботени и меѓусебно усогласени мерки и, во врска со 

тоа, ја истакнува потребата од забрзување на ра-
ботата врз таа програма. Соборот заедно со своите 
работни тела активно ќе се вклучи во натамошното 
разгледување на одделни делови од долгорочната 
програма за економска стабилизација и, во соглас-
ност со динамиката на изработката на одделни де-
лови од долгорочната програма, како и на програ-
мата во целост, ќе ги дополнува својата програма 
и планот за работа и плановите за работа на ра -
ботните тела. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ при донесувањето на законите и 
другите акти од својот делокруг ќе тргнува од ста-
вовите содржани во Појдовните основи на долгороч-
ната програма за економска стабилизација, ќе изна-
оѓа решенија врз тие основи и ќе се ангажира за 
следење на спроведувањето на овие закони и акти. 

3. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен 
совет, сојузните органи на управата и сојузнргге 
организации да ги преземат сите неопходни мерки 
заради конкретизација на Појдовните основи на 
долгорочната програма за економска стабилизација 
од чии ставови и определувања ќе се тргнува при 
предлагањето на претстојните измени и дополненија 
на Општествениот план на Југославија, на актите 
со кои се обезбедува остварување на економската 
политика во оваа и утврдување на економската по-
литика за наредната година, како и при предлага-
њето и донесувањето на законите и другите акти 
од делокругот на Соборот. Притоа, Соборот укажува 
на потребата од забрзување на оваа работа и од о-
безбедување на определени приоритети, заради по-
ефикасно влијание врз тековната екномска поли-
тика и врз претстојните измени на среднорочниот 
план. 

4. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ им препору чу ва на надлежните 
органи на републиките и автономните покраини во 
рамките на своите уставни овластувања да презе-
мат мерки и активности за вградување на ставовите 
содржани во Појдовните основи при утврдувањето 
на општествено-економскиот развој, на економската 
политика и при донесувањето на законите чод нивна 
надлежност. 

5. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ оценува дека остварувањето на 
целите содржани во Појдовните основи на долгороч-
ната програма за економска стабилизација е интерес 
и обврска на сите самоуправни организации и за-
едници и суштествен услов за што подобро и поус-
пешно надминување на сегашните економски теш-
котии. Поради тоа, Соборот им препорачува на сите 
самоуправни организации и заедници и на нивните 
органи да пристапат непосредно кон програмирање 
и спроведување на основните ставови содржани во 
Појдовните основи и да преземат конкретни актив-
ности и мерки за остварување во практиката на 
програмата за економска стабилизација. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-97/82-046 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

. Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател на 
Соборот на републики-

те и покраините, 
Никола Кмезиќ, е. р. 
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440. 

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 20 од Законот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 17 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ОТПОВИК НА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ 

Во Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се име-
нуваат: 

1. За претседател Таип Таипи, судија на Сојуз-
ниот суд, и 

За заменик-иретседател Марко Глигоровиќ, су-
дија на Сојузниот суд; 

2. За секретар Мирко Михајловиќ, самостоен 
советник во Службата на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, и 

За заменик-секретар Боса Ненадиќ, стручен со-
работник во Секретаријатот за законодавство на Со-
бранието на СФРЈ; 

3. За член Милка Ј а н к о в и ћ судија на Сојузниот 
суд, и 

За заменик-член м-р Иван Беле, судија на Со-
јузниот суд; 

4. За член Милан Симиќевиќ, заменик на со-
јузниот јавен обвинител, и 

За заменик-член м-р Крсте Чаловски, заменик 
на сојузниот јавен обвинител. 

5. За член Трајко Трајковски, заменик на сојуз-
ниот општествен правобранител на самоуправува-
њето, и 

За заменик-член Јован Вујовиќ, секретар на К о -
ординациониот одбор на Претседателството на Со-
јузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Југославија за остврување 
на кадровската политика во органите и организа-
циите на федерацијата и во органите на општестве-
но-политичките организации во федерацијата; 

6. За член Димитрис К о л а р е в и ^ општествено-
-политички работник во Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија, и 

За зам^ник-член Мирјана Станишић стручен 
соработник во Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија; 

7. За член Момчило Дугалиќ, член на Сојузни-
от одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија, и 

За заменик-член Перо Грк, секретар на Комиси-
јата за политички и организациони прашања на Со-
јузниот одбор на Сојузот на здруженијата на бор-
ците од Народноослободителната војна на Југосла-
вија: 

8. За член Нада Петровиќ-Змијановиќ, секре-
тар на Конференцијата за прашања на општестве-
ната положба на жените на Југославија, и 

За замениж-член Маргита Лалик-Терзиќ, струч-
но-политички работник во Конференцијата за пра-
шања на општествената положба на жените на Ј у -
гославија; 

9. За член Јово Миличиќ, секретар на Комиси-
јата за општонародна одбрана и општествена само-
заштита на Претседателството на Конференцијата 
на Сојузот на социјалистичката младина на Југо-
славија, и 

За заменик-член Василие Пантовиќ, раководи-
тел на стручно-лолитичката служба на Претседа-
телството на Конференцијата на Сојузот на соција-
листичката младина на Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 34 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

441. 

Врз основа на член 287 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 83 став 2 од Деловникот за заедничката работа 
на соборите на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 
1982 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 17 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГА-

ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. За претседател на Комисијата на Собранието 
на СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот 
за здружениот труд се избира Миран Потрч, деле-
гат на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ. 

2. За членови на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за 
здружениот труд се избираат: 

— Јосип Бодружиќ, Мато Броз, Зијад Чикиќ, 
Сулејман Џело, Цане Цивкаровски, Светислав Ј а -
к ш и ћ инж. Стојан Јарамаз, Данил Јухус, инж. 
Иван Мелиш, Ј о ж е Пацек, Велимир Радивоевиќ, 
Воислав Ранчевиќ, Енера Темаљ и д-р Антон Вра-
туша, делегати во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ ; 

— Здравко Ќуриќ, Абаз Казази, д -р Авдул 
Курпејовиќ, Радмила Манчевска, Мирко Поповиќ, 
Кемал Тарабар и Јанош Шредер, делегати во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 35 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Р а и ф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Претседател 

ките и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмезиќ, е. р. д-р Антон Бр ату ша, с.р. 
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442. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот па 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 12 став 2 од Законот за Со-
јузниот суд, Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 17 јуни 1982 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
17 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА СОЈУЗНИОТ СУД 

За судии на Сојузго«от суд се избираат: 
Илија Дурбаба, секретар на Одборот на Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ за правосуд-
ство, и 

— Фарук Прешева, судија на Врхвниот суд на 
Косово. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 36 
17 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Претседател 

ките и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмезиќ, е. p. д-р Антон Вратуша, е. р. 

443. 
Врз основа на член 68 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 
од Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), врз основа на согласноста на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВ-
НИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛА-
ЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШЛТ 
СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Услуги на превоз на стоки што ги вршат стран-

ски железници во меѓународниот железнички соо-
браќај при експедиција на стоки од Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за странство и 
при прием на стоки од странство за Социј а листичка 
Федеративна Република Југославија, со меѓународен 
товарен лист, општествените правни лица можат да 
користат под услов трошоците на превозот на стран-
ски релации да им ги платат на странските желез -
нички управи преку Заедницата на југословенските 

железници во девизи стечени врз основа на член 
122 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство. 

Член 2 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап општествено правно 
лице ако трошоците на превозот на странски рела-
ции не им ги плати на странските железнички упра-
ви преку Заедницата на југословенските железници 
(член 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице к а ј опште-
ственото правно лице со парична казна од 2.000 до 
10.000 динари. 

Член 3 
Народната банка на Југославија ќе го пропише 

начинот на плаќање на трошоците на превозот и на 
водење евиденција за девизниот прилив и одлив по 
основ на оваа уредба и на работење преку контоко-
рентни сметки на Заедницата на југословенските ж е -
лезници, со која се обезбедуваат податоци за платни-
от промет, за докажување на остварениот девизен 
прилив и за остварување на правата по тој основ. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат одредбите на ст. 3 до 5 од точ-
ка 1 на Одлуката за трошоците на работењето што 
организацрште на здружен труд за давање услуги во 
меѓународниот стоковен и патнички промет можат да 
ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ 4 , 
бр. 32/77, 67/79 и 43/80). 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 245 
24 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

444. 
Врз основа на член 50 од Законот за вршење на 

надворешните работи од надлежност на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА АМБАСАДОР, 
ШЕФ НА ПОСТОЈАНА МИСИЈА ПРИ МЕЃУНА-
РОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОДНОСНО ГЕНЕРА-
ЛЕН КОНЗУЛ ДОДЕКА Е НА РАСПОЛАГАЊЕ ПО 
ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ФУНКЦИЈАТА ВО 

СТРАНСТВО 

1. Личниот доход на амбасадор и ш е ф на пос-
тојана мисија при меѓународните организации до-
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дека е на располагање по престанувањето на ф у н -
кцијата во странство, до распоредувањето на нови 
задачи и работи, се утврдува по коефициент во 
распон од 3,2 до 3,5 зависно од значењето на дип-
ломатското, односно конзуларното претставништво 
во кое ја вршел функцијата на амбасадор, односио 
ш е ф на постојана мисија при меѓународните орга-
низации и зависно од функцијата што ја вршел 
пред назначувањето. 

2. На амбасадорот за времето додека е на распо-
лагање по престанувањето на функцијата во стран-
ство, кога привремено врши задачи и работи за кои 
е предвиден посебен додаток, личниот доход му се 
изедначува со личниот доход на амбасадорот во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 
вклучувајќи го и посебниот додаток. 

3. Личниот доход на генералниот конзул додека 
е на располагање по престанувањето на функцијата 
во странство, до распоредувањето на нови задачи и 
работи, се утврдува по коефициент во распон од 3,0 
до 3,3 зависно од значењето на дипломатското, од-
носно конзуларното претставништво *во кое ја 
вршел функцијата на .генерален конзул и зависно 
од функцијата што ја вршел пред назначувањето. 

4. На генералниот козул за Бремето додека е на 
располагање по престанувањето на функцијата во 
странство, кога врши задачи и работи за кои е пре-
двиден посебен додаток, личниот доход му се изед-
начува со личниот доход на советник на сојузниот 
секретар за надворешни работи, вклучувајќи го и 
посебниот додаток. 

5. Коефициентот од точ. 1 и 3 на оваа одлука се 
множиk со основицата што ја утврдува Комисијата 
за следење и спроведување на Општествениот до-
говор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и на другите примања на функцио-
нерите во федерацијата, врз основа на просечниот 
личен доход на вработените во стопанството па Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Поединечните решенија за личните доходи во 
смисла на точ. 1 и 3 од оваа одлука ги донесува со-
јузниот секретар за надворешни работи. 

6. На амбасадор, ш е ф на постојана мисија при 
меѓународните организации и на генерален конзул 
додека е на располагање по престанувањето на фун-
кцијата ЕО странство, а до распоредувањето на нови 
задачи и работи, му припаѓа личен доход зголемен 
во согласност со порастот на животните трошоци 
како и на другите функционери, односно раководни 
работници, што го примил во последниот месец пред 
назначувањето, ако е тоа за него поповолно. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот дет: од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Е. п. бр. 243 
16 јуни 1982 година 

Белград , , 

Сојузен извршен совет 

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

445. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦА-

РИНСКАТА ТАРИФА 

1. Наименувањето на тар. број 73.12/2а од Ца-
ринската тарифа, се менува и гласи: 

„а) необложени: 
1) ленти од квалитет JUS С-1120, JUS 

С-1220, JUS С-1430, JUS С-1530 и JUS С-4120 8* 
2) за електролитичко калаисување, со 

дебелина на 0,15 до 0,50 m m во намотки 16 
3) други 16". 
2. Наименувањето на тар. број 73.13/3 од Ц а -

ринската тарифа, се менува и гласи: 
„3) Ва лани, по натаму непреработувани, со 

дебелина под 3 mm: 
а) ладно валани, за електролитичко кала-

исување, со дебелина 0,15 до 0,50 mm, во 
намотки 12 

б) други 12". 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 244 
16 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, е. pw 

44G. 

Врз основа па член 10 став 1 од Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
34/70), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ СОО-

БРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
определува сезонски граничен премин за меѓунаро-
ден поморски сообраќај марина во Пунт на Крк. 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова реше-
ние ќе работи од 1 јули до 31 октомври 1982 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Е. п. бр. 256/82 
24 јуни 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р . 
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447. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за 

составот на сојузните комитети („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/78, 1/80 и 41/80) претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ ЛА СОЈУЗНИ-

ОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски се делегирани: 

а) од страна на определени сојузни органи на 
управата и сојузни организации, самоуправни орга-
низации и заедници и општествени организации 
во федерацијата, како нивни претставници, и тоа: 

1) од Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на: 

Шкопац Романо, на должност во Сообраќајната 
управа на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

2) од Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти: 

Паповиќ Драгутин, помошник на сојузниот 
секретар за внатрешни работи; 

3) од Сојузниот секретаријат за информации: 
Јакиќ Мугбил, помошник на Сојузеиот секретар 

за информации; 
4) од Сојузниот завод за општествено планира-

ње: 
Боиќ Божо, директор во Сојузниот завод за 'оп-

штествено планирање; 
5) од Стопанската комора на Југославија — Оп-

што здружение за сообраќај на Југославија: 
Гавриловиќ Светозар, секретар на Општото 

здружение за сообраќај на Југослваија; 
б) од Заедницата на југословенските желез -

ници: 
Филиповиќ Никола, претседател на Работовод-

ниот одбор на Заедницата на југословенските ж е -
лезници; 

7) од Заедницата на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони:^ 

Чагоровиќ Вучиќ, претседател на Работовод-
ниот одбор на Заедницата на југословенските пош-
ти, телеграфи и телефони. 

6) од страна на извршните совети на собранија-
та на републиките и извршните совети на собрани-
јата на автономните покраини, како нивни прет-
ставници, и тоа:, 

1) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина: 

Домаќиновиќ Стјепан, член на Извршниот со-
вет и претседател на Републичкиот комитет за со-
обраќај ; 

2) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија: 

Петровски Ристо, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за сообра-
ќ а ј и врски; 

3) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка република Словенија: 

Жиберт Јулка, член на Извршниот совет ^ и 
претседател на Републичкиот комитет за сообраќај 
и врски; 

4) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Србија: 

Митиќ Горѓе, член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет за сообраќај и 
врски; 

5) Од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Хрватска: 

Босанац Славко, претседател на Републичкиот 
комитет за поморство, сообраќај и врски; 

6) од Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Црна Гора: 

Војводиќ Василие, претседател на Републи-
чкиот комитет за сообраќај и врски, поморство и 
патно стопанство; 

7) од 'Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Војводина: 

Јанош Мајор, член на Извршниот совет и прет-
седател н а Покраинскиот комитет за сообраќај и 
врски; 

8) од Извршниот совет на 'Собранието на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово: 

Ќерим Керими, директор на Покраинската уп-
рава за сообраќај. 

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

Бр. 3087/1 
15 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Назми Мустафа, е. р. 

448. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за ца-

ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБО-
ТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ГОЛА НА 

ЦАРИНАРНИЦАТА КОПРИВНИЦА 

1. Царинската испостава Гола на Царинарница-
та Копривница почнува да работи на 26 јуни 1982 
година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот ка објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

05/1 Бр. 4280/3 
15 јуни 1982 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Ненад Мирковиќ, е. р. 

449. 
Врз основа на член 99 од Законот за заштита на 

пронајдоци, технички унапредувања и знаци за раз-
ликувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), по 
прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод 
за патенти, директорот на Сојузниот завод за па-
тенти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВА-

ЖЕЊЕТО НА ЖИГ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината 

и начинот на составување и поднесување барање за 
продолжување на важењето на жиг. 

Член 2 
Барањето за продолжување на важењето на жиг 

(во натамошниот текст: барање) се поднесува во 
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два примерока на образецот Ж-02 — Барање за про-
должување на важењето на жигот, кое Сојузниот 
завод за патенти бесплатно му го става на распола-
гање на носителот на жиг. 

Барањето е отпечатено кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 3 
Во образецот од член 2 на овој правилник се 

внесуваат следниве податоци: 
1) фирма и назив на носителот на жигот; 
2) седиште на носителот на жигот; 
3) податоци за полномошникот, ако барање се 

поднесува преку полномошник; 
4) податоци за знакот; 
5) Ж-број и регистарски број на жигот; 
6) датум на уплата на таксата за заштита на 

жигот и уплатен износ; 
7) список на производите и услугите означени 

и распоредени по класи сообразно со Ничанскиот 
аранжман за Меѓународна класификација на про-
изводи и услуги, ако производите и услугите не се 
порано уредно класифицирани, и ако списокот не 
содржи повеќе од 25 збора. 

Член 4 
Кон барањето се доставуваат: 
1) список на производите и услугите означени и 

распоредени по класи сообразно со Ничанскиот 

аранжман за Меѓународна класификација на про-
изводи и услуги, ако производите и услугите не се 
порано уредно класифицирани, и ако списокот со-
држи повеќе од 25 збора, во два примерока; 

2) доказ за уплатата на таксата за продолжува-
ње на важењето на жигот; 

3) такса за барањето. 

Член 5 
Податоците во барањето за носителот на право-

то и за знакот мораат да бидат идентични со пода-
тоците во предметот на жигот. 

Член б 
Списокот од чл. 3 и 4 на овој правилник може 

да ги содржи само оние производи и услуги што се 
опфатени со списокот во предметот на жигот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 18418 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за патенти, 

д -р инж. Драгутин Бошковиќ, е. р. 

Образец Ж-02 

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД З А ПАТЕНТИ 

Барање за продолжување на важењето на жиг 11000 Белград 
Узун Миркова бр. 1 



Страна 976 — Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 јуни 1982 

450. 

Врз основа на член 99 од Законот за заштита 
на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), 
по прибавено мислење од Советот на Сојузниот за -
вод за патенти, директорот на Сојузниот завод за 
патенти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ ПРИЈАВА НА ЖИГ И НЕЈЗИНИ ПРИЛОЗИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината 

и начинот на составување и поднесување пријава 
на жиг и нејзини прилози. 

Член 2 
Пријавата на жиг се поднесува во четири при-

мероци на Образецот Ж - 1 — Пријава на жиг, што 
Сојузниот завод за патенти бесплатно му го става 
на располагање на подносителот на пријавата. 

Пријавата на жиг е отпечатена кон овој пра-
вилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Во образецот од член 2 на овој правилник се 

внесуваат следните податоци: 
1) фирма и назив на подносителот на прија-

вата; 
2) седиште на подносителот на пријавата; 
3) дејност на подносителот на пријавата; 
4) податоци за полномошникот, ако пријава се 

поднесува преку полномошник; 
5) податоци за знакот за кој се бара заштита 

(БО натамошниот текст: знак), со назначување на 
боите и на комбинациите на' бои; 

6) уредно составен и класифициран список на 
производи и услуги, ако списокот не содржи пове-
ќе од 25 збора: 

7) податок дека е во прашање колективен жиг 
-ако се бара заштита на таков жиг; 

8) број на пријавата на жиг, датум на поднесу-
вање на пријавата и назив на земјата членка на 
Меѓународната унија за заштита на индустриската 
сопственост во која е поднесена првата пријава, ако 
е побарано право на првенство во смисла на член 
75 од Законот за заштита на пронајдоци, технички 
унапредувања и знаци за разликување (во натамо-
шниот текст: Законот); 

9) попис на сите прилози што се доставуваат 
кон пријавата на жиг: 

10) потпис на подносителот на пријавата на жиг. 

Член 4 
Кон прописно исполнетиот образец од член 3 на 

овој правилник се доставуваат следниве прилози; 
1) клише на знакот; 
2) примероци на знакот; 
3) уредно составен и класифициран Список на 

производи и услуги, ако содржи повеќе од 25 збора; 
4) општ акт за колективен жиг, ако се бара за -

штита на таков жиг; 
5) потврда или уверение во поглед на бараното 

право на првенство врз основа на член 74 од З а -
конот; 

6) заверен препис на првата пријава, ако е поба-
рало право на првенство на странска пријава врз 
основа на член 75 од Законот, со превод на еден 
од јазиците на народите на Југословија заверен од 
страна на судски толкувач; 

7) доказ за вршење на регистрирана самостојна 
стопанска дејност со личен труд с о средства на 
трудот во сопственост на граѓани, ако подносителот 
на пријавата е граѓанин на СФРЈ кој самостојно ја 
врши таа дејност; 

8) уредно полномошно, ако пријавата се подне-
сува преку полномошник; 

9) такса за пријава. 

Член 5 
Податоците за знакот кој се состои исклучи-

телно од зборови, букви и броеви или нивна ком-
бинација се наведуваат во соодветната рубрика на 
Образецот на пријавата на жиг од член 2 на овој 
правилник. Ако знакот е даден со графички елемен-
ти или се состои исклучително од графичко реше-
ние, во Образецот на пријавата на жиг се внесува 
и забелешката „со графичко решение", односно за -
белешката „знак со графичко решение како во при-
логот". 

Член 6 
Клишето на знакот не може да биде поголемо 

од 8 X 8 cm ниту помало од 3 X 5 cm, односно 
5 X 3 cm. 

Примероците на знакот мораат да бидат јасни 
и на квалитетна хартија. Ако знакот е во црно-бела 
техника, се доставуваат 10 примероци на отпечатоци 
на клишето во црно-бела техника, а ако знакот е 
во боја — се доставуваат шест примероци на отпе-
чатоци на клишето во црно-бела техника и четири 
примероци на знакот во боја во формата на упо-
треба. 

Член 7 
Списокот на производи и услуги што содржи 

повеќе од 25 збора (член 4 точка 3 на овој правил-
ник) се доставува во пет идентични примероци. 

Производите и услугите од списокот од став 1 
на овој член се означуваат и распоредуваат сообраз-
но со Меѓународната класификација на производи 
и услуги установена со Ничанскиот аранжман, така 
што прво ќе се наведат броевите на класите, а по-
тоа производите, односно услугите опфатени со тие 
класи. 

Производите и услугите се означуваат со 
нивниот вистински назив, со тоа што оние произ-
води односно услуги што можат да бидат распоре-
дени во две или повеќе класи, мораат да бидат опи-
шани така што врз основа на описот да може да се 
заклучи на која класа & припаѓаат. 

Член 8 
Ако се измени знакот или се измени и дополни 

списокот на производи и услуги, подносителот на 
пријавата на жиг е должен да достави соодветно 
клише, односно соодветен број примероци на знакот 
и списокот според чл. 6 и 7 на овој правилник. 

Член 9 
Сите поднесоци што се однесуваат на предметот 

на пријавата на жиг мораат да содржат Ж-бро ј 
на пријавата на жиг. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18419 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за патенти, 

д -р инж. Драгутин Бошковиќ, е. р. 
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Образец Ж~1 

Забелешка: Марките на административната такса, доказот за уплатата на таксата и додатни податоци 
можат да се внесат, односно да се стават на опачината на оваа пријава. 
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451. 

Врз основа на член 99 од Законот за заштита на 
пронајдоци, технички унапредувања и знаци за раз-
ликување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), по 
прибавено мислење од Советот на Сојузниот завод 
за патенти, директорот на Сојузниот завод за патен-
ти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ ПРИЈАВА НА МОДЕЛ ИЛИ МОСТРА И 

НЕЈЗИНИ ПРИЛОЗИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината 

и начинот на составување и поднесување пријава 
на модел или мостра и нејзини прилози. 

Член 2 
Пријавата на модел или мостра се поднесува во 

четири примероци, на Образецот МУ-1 — Пријава 
на модел или мостра, кој е отпечатен кон овој пра-
вилник и претставува негов составен дел и кој Со-
јузниот завод за патенти бесплатно му го става, на 
располагање на подносителот на пријавата. 

Член 3 
Прописно исполнетиот образец МУ-1 содржи: 
1) презиме и име или фирма, односно назив на 

подносителот на пријавата; 
2) адреса, односно седиште на подносителот на 

пријавата; 
3) занимање, односно дејност на подносителот 

на пријавата; 
4) податоци за полномошникот, ако пријавата 

се поднесува преку полномошник; 
5) краток назив на моделот или мострата; ' 
6) име на авторот, ако тој не поднесува пријава 

или изјава од подносителот на пријавата дека ав-
торот не сака да биде наведен во пријавата; 

7) број на пријавата, датум на поднесувањето и 
назив на земјата членка на Меѓународната унија за 
заштита на индустриската сопственост во која е под-
несена првата пријава ако е побарано право на пр-
венство во смисла на член 75 од Законот за заштита 
на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување (во натамошниот текст: Законот); 

8) попис на сите прилози доставени кон прија-
вата; 

9) потпис на подносителот на пријавата. 

. Член 4 
Кон прописно исполнетиот образец од член 3 па 

овој правилник се доставуваат следниве прилози: 
1) опис на формата на телото, односно сликата 

или цртежот; 
2) фотографија или нацрт на формата на тело-

то, односно сликата или цртежот; 
3) потврда или уверение во врска со побараното 

право на првенство врз основа на член 74 од Зако-
нот; 

4) заверен препис на првата пријава, ако е по-
барано право на првенство на странска пријава врз 
основа на член 75 од Законот, со превод на еден од 
јазиците на народите на Југославија, што го заве-
рил судски толкувач; 

5) изјава со податоци за заедничкиот претстав-
ник, односно заедничкиот полномошник, ако прија-
ва поднесуваат повеќе лица; 

6) уредно полномошно, ако пријава се поднесува 
преку полномошник; 

7) такса за пријава; 
8) потврда од надлежниот орган за статусот на 

подносителот на пријавата врз основа на кој стек-
нува право на плаќање такса за пријава во намален 
износ. 

Член 5 
Описот на телото к а ј пријавата на модел се од-

несува само на надворешната форма на производот, 
со тоа што под надворешна форма се подразбираат 
површините на производот, односно на негов дел 
кои се гледаат постојано или само при негова ре-
довна употреба. 

Описот не треба да содржи податоци што се од-
несуваат на конструкцијата, корисноста, употребли-
в о с т , материјалот и слични податоци на произво-
дот, односно па негов дел. 

Описот мора да биде јасен и читлив, на хартија 
формат А-4 (297X210 mm) и мора да содржи: 

1) податоци за подносителот на пријавата (во 
левиот горен агол); 

2) краток, вистински назив на моделот-телото 
(во горниот сроден дел на страната); 

3) опис на телото со истакнување на новините 
на одделни делови или на вкупниот изглед на тело-
то и со податоци за неговата намена; 

4) потпис на подносителот на пријавата. 
Описот се доставува во три идентични приме-

роци. 

Член 6 
Фотографијата, односно нацртот на формата на 

телото во пријавата на моделот мора да бидат јас-
ни, квалитетни и подобни за репродуцирање. На 
фотографијата, односно нацртот се прикажува само 
производот за чија форма се бара заштита. 

Ако со една фотографија не можат да се при-
кажат сите нови надворешни обележја на телото, се 
доставуваат повеќе фотографии. 

Нацртот формата на телото мора да биде на цв-
ета и мат-хартија или на паус, формат А-4, кој мо-
ра да биде свитлив, ј ак и мазен. Во горниот лев 
агол на нацртот се наведуваат податоци за подноси-
телот на пријавата, во горниот среден дел — назив 
на моделот, а во долниот десен агол подносителот 
на пријавата го става својот потпис. 

Секоја фотографија (посебна снимка) на телото, 
односно секој нацрт се доставува во три примероци. 

Член 7 
Во случај на измена на формата на телото, сли-

ката или цртежот се доставува нов опис и нова ф о -
тографија или нацрт, во по три примероци. 

Член 8 
Одредбите на чл. 5 и 6 од овој правилник сооб-

разно се применуваат на описот, фотографиите и 
нацртот и к а ј пријавата на мостра. 

Член 9 
Сите поднесоци што се однесуваат на предметот 

на пријавата на модел или мостра мора Да содржат 
М-боој , . односно У-број на пресметот на прија-
вата. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Г.р. 18420 
10 јуни 1982 родина 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за патенти, 

д-р инж. Драгутин Бошковиќ, е. р. 
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ОБКАЗЕЦ МУ-Х 

ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Забелешка: Административната такса, доказот за уплата на таксата и додатни податоци можат да се 
внесат, односно да се стават на опачината на оваа пријава. 
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452. 

Врз основа на член 99 од Законот за заштита 
на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), 
по прибавеното мислење од Советот на ' Сојузниот 
завод за патенти, директорот иа Сојузниот завод за 
патенти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ ПРИЈАВА НА ПАТЕНТ И НЕЈЗИНИ П Р И -

ЛОЗИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: содржина-

та, формата и начинот на составување и поднесува-
ње пријава на патент и нејзини прилози. 

Член 2 
Пријавата на патент се поднесува во четири 

примероци на Образецот П-3 — Пријава на патент, 
што Сојузниот завод за 'патенти бесплатно му го 
става на располагање на подносителот на пријава-
та. Пријавата на патент е отпечатена кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 3 
Во Образецот од член 2 на овој правилник се 

внесуваат следните податоци: 
1) презиме и име, односно фирма и назив на 

подносителот на пријавата ва патент; 
2) занимање, односно предмет на работење на 

подносителот на пријавата; 
3) полна адреса, односно седиште на подноси-

телот на пријавата; 
4) податоци за полномошникот, ако пријавата 

се поднесува преку полномошник; 
5) краток и фактичен назив на пронајдокот; 
6) име на пронајдувачот, ако пријавата не ја 

поднесува пронајдувачот, односно изјава од подно-
сителот на пријавата дека пронајдувачот не сака 
да биде наведен во пријавата; 

7) број и датум на првобитната, односно основ-
ната пријава или на основниот патент, во случај на 
раздвоена или дополнителна пријава; 

8) број на пријавата, датум на поднесувањето 
на пријавата и назив на земјата членка на Меѓу-
народната унија за заштита на индустриската соп-
ственост во која е поднесена првата пријава, ако е 
побарано правото на првенство во смисла на член 75 
од Законот за заштита на пронајдоци, технички 
унапредувања и знаци за разликување (во ната-
мошниот текст: Законот); 

9) попис на сите прилози доставени кон прија-
вата; 

10) потпис на подносителот на пријавата. 

Член 4 
Кон прописно исполнетиот образец од член 3 

на овој правилник се доставуваат следните при-
лози: 

1) опис на пронајдокот; 
2) навод за најдобриот начин за стопанска упо-

треба на пријавениот пронајдок познат. на подно-
сителот на пријавата на патент; 

3) нацрт на пронајдокот, ако е потребен; 

4) уредно полномошно, ако пријавата се подне-
сува преку полномошник; 

5) из јава со податоци за заедничкиот претстав-
ник односно заедничкиот полномошник, ако прија-
вата ја поднесуваат заедно повеќе лица; 

6) заверен препис на првата пријава, ако е по-
барано правото на првенство врз основа на стран-
ска пријава според член 75 од Законот, со превод 
на еден од јазиците на народите на Југославија за -
варен од страна на овластениот судски толкувач; 

7) потврда за официјално признатата изложба 
(саем) од меѓународен карактер, ако се бара право-
то на провенство од денот на излагањето на пронај-
докот — со назначување на податоците во смисла 
на член 74 став 2 од Законот; 

8) такса за пријавата на патент платена во 
полн или во намален износ. Кон таксата платена во 
намален износ се прилага потврда. 

Потврда за платената такса за барање за це-
лосно испитување на условите за признавање на 
патент предвидена со Законот за Тарифата на со-
јузните административни такси се прилага ако е 
поднесено такво барање. 

Прилозите од став 1 точ. 1 до 3 на овој член и 
сите нивни подоцнежни измени и дополненија се 
доставуваат во три идентични примероци. 

Пријавата на патент и нејзините текстуални 
прилози се поднесуваат на хартија во формат А-4 
(210 X 297 т т ) , без бришење, менување и додавање. 
Прилозите кон пријавата на патент не можат да со-
држат текст на грбот на листот. 

Член 5 
Подносителот на пријава на патент е должен 

да го известува Сојузниот завод за патенти за про-
мената на својата адреса наведена во пријавата, со 
повикување на П-број. 

Сите поднесоци што .подносителот на пријавата 
му ги доставува на Сојузниот завод за патенти' во 
врска со пријавата на патент мораат да содржат 
П-број. 

Член 6 
Описот на пронајдокот од член 4 став 1 точка 

1 на "овој правилник ги содржи следните делови; 
1) назив иа пронајдокот; 
2) опис на предметот на пронајдокот; 
3) патентно барање; 
4) кратка содржина на суштината на пронајдо-

кот (приказ односно апстракт); 
5) навод за најдобриот начин за стопанска упо-

треба на пријавениот пронајдок познат на подно-
сителот на пријавата; 

6) нацрт на пронајдокот, ако е потребен. 

Член 7 
Називот на пронајдокот (член б точка 1 од овој 

правилник) мора да биде ист како и во пријавата 
на патент, мора јасно да ја изразува суштината на 
пронајдокот и (не смее да содржи измислени називи, 
комерцијални називи, жиг, имиња, шифри, кратен-
ки вообичаени за одделни производи и ел. 

Во случај на дополнителна пријавата на патент 
по називот на пронајдокот се внесуваат податоци 
за основната пријава (П-број) или за патент (број 
на патентот). 



Петок, 25 јуни 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 35 — Страна 981 

Член 8 
Описот на предметот на пронајдокот (член 6 

точка 2 од овој правилник) се излага со следните 
поднаслови и редослед: 

1) област на техниката во ко ја спаѓа пронај -
докот; 

2) технички проблем; 
3) состојба е а техниката; 
4) опис на решението на техничкиот проблем, 

со примери на изведувањето и со попис и краток 
опис на сликите на нацртот, ако постои нацрт. 

Член 9 
Описот на предметот на пронајдокот задолжи-

телно почнува со назначување на областа на техни-
ката во која спаѓа пронајдокот, со наведување на 
ознаката по Меѓународната класификација на па -
тенти, ако таа му е позната на подносителот на 
пријавата. 

Член 10 
Техничкиот проблем што се решава со прона ј--

докот мора да биде прецизно формулиран. 
Под технички проблем се подразбира секој про-

блем чиешто решавање овозможено со индустри-
ски и технички повторлгиво (рецродуктивно) реше-
ние. 

Член 11 
Во стостојбата на техниката треба да биде д а -

ден приказ на познатите решенија, со кои технич-
киот проблем дотогаш е решаван, а кои му се поз-
нати на подносителот на пријавата, како и критика 
на тие решенија преку анализа на уочените недос-
татоци. 

Приказот на состојбата на техниката треба, по 
правило, да се заснова врз извештај за состојбата 
на техниката. 

Член 12 
Описот на решението на техничкиот проблем, 

со примери на изведувањето и со попис и краток 
опис на сликите на нацртот, ако постои нацрт, од 
член 8 на овој правилник почнува со излагање на 
суштината иза пронајдокот со кој се решава тех-
ничкиот проблем, при нагласување во што е сушти-
ната и нов оста е а решението во однос на решенија-
та содржани во состојбата на техниката. 

Во продолжението на описот на решението на 
техничкиот проблем се излагаат деталите на реше-? 
гонето што ги опфаќаат сите податоци неопходни за 
индустриска и техничка изводливост на решението. 
За таа цел, пронајдокот мора да биде прикажан 
целосно, јасно и прецизно, така што да му овозмо-
ж и на просечниот стручњак да може пронајдокот 
да го примени во производството без дополнително 
истражување, само врз основа на описот и нацртот 
ако е тоа потребно. 

Решението на техничкиот проблем мора да би-
де целосно определено. Сите карактеристики на 
пронајдокот мораат да бидат изложени така што 
да исклучуваат произволност и претпоставки. 

Ако пронајдокот е постапка, мораат да се на -
ведат сите негови карактеристики така што во це-
лост да се согледа неговата изводливост, ко ја се 
докажува со примери на изведувањето. 

Ако пронајдокот е конструкција, а се прика-
жува на нацрт, во описот на решението прво се из-
лагаат пописот и краткиот опис на сликите на на-

цртот со повикување на бројот и на позивните оз -
наки од сликите на нацртот, а како доказ за извод-
ливоста се опишува и начинот на функционирање-
то, при што детално се излага начинот на кој ф у н -
кционираат одделни елементи и конструкцијата во 
целост. 

Ако постојат повеќе начини на изведување ва 
исто решение на техничкиот проблем (варијанти 
на решението), тие треба да се опишат. 

Член 13 
Патентното барање од член 6 точка 3 на овој 

правилник се става како наслов на посебен лист на 
кра јот на описот, па во едно барање или во повеќе 
барања се наведуваат оние карактеристики на про-
најдокот за кои се бара заштита, поради кои про-
најдокот е нов и кои произлегуваат од описот на 
пронајдокот. 

На кра јот на патентното барање се става пот-
пис на подносителот на пријавата. 

Член 14 
Секое барање во рамките на патентног© барање 

од чл*ен 13 на овој правилник мора да биде соста-
вено само од една реченица, со тоа што прво се на -
ведуваат називот на пронајдокот, ко ј мора да биде 
ист како во пријавата на патентот и во описот на 
пронајдокот, и познатите елементи, односно реше-
нија, ако се неопходни за поблиско објаснување на 
пронајдокот, а потоа, меѓу запирки,' се става изра-
зот: „назначен со тоа" и по тој израз се наведуваат 
сите карактеристики на пронајдокот за кои се ба-
ра заштита со патент. 

Барањето не може да биде пишувано во пара-
графи и ставови, туку мора да претставува целина. 

Ако пронајдокот е сложен, има повеќе делови 
или ако постојат разни можности за . изведуваше на 
исто техничко решение, претходно изложени во 
описот на пронајдокот, патентното барање може да 
содржи поголем број барања. Првото барање мора 
да биде составено сообразно со став 1 од овој член, 
а секое следно барање по називот на пронајдокот, 
кое може да биде скратено, а пред изразот „наз-
начен со тоа", се повикува на соодветно претходно 
барање односно барања. 

Содржината на едно барање не може да се пов-
торува. 

Член 15 
Ако пронајдокот е конструкција што се состои 

од два елементи или повеќе елементи, во патен-
т н о ^ барање мора да се прикаже меѓусебната кон-
с т р у к ц и ј а поврзаност на елементите односно де-
ловите на уредот во статичка состојба, која во це-
лост претставува новост, со повикување на озна-
ките на елементите дадени во нацртот. 

Под конструкција од став 1 на овој член се 
подразбира и електричната шема. 

Член 16 
Ако пронајдокот е постапка, во патентно бара-

ње мораат да се наведат неговите битни каракте-
ристики така што во целост да се согледа новоста 
на пронајдокот, и тоа во обемот на решенијата из -
ложени во примерите на изведувањето. 
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Член 17 
Во патентното барање не можат да се внесуваат 

недоволно прецизни изрази и изрази што не ги 
означуваат на јасно и наполно определен начин 
битните карактеристики на пронајдокот, а по из-
разот: „назначен со тоа" не можат да се внесуваат 
како предмет на заштита на математички формули. 

Описот на функционирањето на уредот не мо-
ж е да се в и д у в а во патентно™ барање. 

Член 18 
Ако пронајдокот е пријавен за заштита со до-

полнителна пријава на патентот, во патентно™ ба-
рање треба да се наведе бројот на основната прија-
ва или на патентот. 

Ако постојат повеќе варијанти на решението, 
соодветното патентно барање, кое следи по барање-
то со кое се штити основното решение, на почето-
кот го содржи следниот текст: „уред за 
според варијанта I, назначен со тоа , 
уред за според варијанта II, назначен 
со тоа 

На аналоген начин се составуваат и барањата 
за постапки според варијантите на решението. 

Член 19 
Кратката содржина на суштината на пронај-

докот (приказот односно апстрактот од член 6 точка 
4 на овој правилник треба да се наоѓа на посебно 
место и не смее да содржи повеќе од 150 зборови. 
Во приказот мора да се изложи на концизен начин 
пронајдокот така што да овозможи согледување на 
суштината на решението на техничкиот проблем. 

Член 20 
Наводот за најдобриот начин за стопанска упо-

треба на пријавениот пронајдок од член 6 точка 5 
на овој правилник познат на подносителот на при-
јавата треба да содржи податоци односно соодветни 
технички знаења, искуства и упатства што можат 
да се употребат при применувањето на пријавениот 
пронајдок во производството, а за кои подносите-
лот на пријавата тврди дека претставуваат, во мо-
ментот на поднесувањето на пријавата, најдобар 
начин за стопанска употреба на пријавениот про-
најдок, што на него му е познат. 

Изводот од став 1 на овој член мора да се даде 
на посебен лист и мора да биде потпишан од страна 
на подносителот на пријавата. 

Член 21 
Нацртот на пронајдокот од член 6 точка 6 на 

овој правилник е задолжителен дел на описот на 
пронајдокот ако опишаниот пронајдок не е потполн 
без тој прилог. 

Нацртот на пронајдокот мора да биде јасен, на-
полно читлив и разбирлив. 

Нацртот на пронајдокот мора да се изработи на 
цврста и мат-хартија или на паус, во формат А-4 
(297 х 210 т т ) , која мора да биде свитлива, јака и 
мазна. 

Член 22 
Нацртот на пронајдокот содржи маргини што 

не се врамуваат и на кои се испишуваат, и тоа: 
1) во левиот агол на горната маргина — прези-

мето и името, односно фирмата и називот на подно-
сителот на пријавата; 

2) во десниот агол на горната маргина — ред-
ниот број на листот, ако ги има повеќе; 

3) во средината на горната маргина — називот 
на пронајдокот; 

4) во десниот агол на горната маргина — пот-
писот на подносителот на пријавата. 

Минималните димензии на маргините се след-
ните: од горниот раб — 2,3 с т , од бочниот лев раб 
— 2,5 с т , од бочниот десен раб — 1,5 с т , и од дол-
ниот раб — 1 с т . 

Член 23 
Нацртот на пронајдокот мора да биде погоден 

за непосредна репродукција по пат на фотографи-
рање, електростатички постапки, офсет и микро-
филмување. 

Размерот на нацртот на пронајдокот мора да 
биде таков што при графичка репродукција со ли-
неарно намалување на една третина сите детали да 
можат јасно да се видат. 

Нацртот, по правило, са изработува во ортого-
нална проекција со потребен број пресеци, а по ис-
клучок, ако е тоа неопходно — во аксонометриј а, 
изометрија и ел. Нацртот може да се изработи во 
вид на шема со користење на стандардни симболи 
за соодветна област на техниката. 

Член 24 
Во нацртот на пронајдокот можат да се внесу-

ваат само оние технички изрази, ознаки и симболи, 
што се прифатени во соодветна област на техни-
ката. 

Позивните ознаки можат да бидат: букви, бро-
еви и стандардни ознаки прифатени во соодветна 
област на техниката. 

Исти елементи- на нацртот на пронајдокот се 
обележуваат со исти позивни ознаки на разни 
слики. 

Во нацртот на пронајдокот не можат да се вне-
суваат хемиски и математички формули, табели, 
ниту текст, освен поодделни: зборови кога тоа е 
неопходно. 

Член 25 
По барање на пронајдувачот, Сојузниот завод 

за патенти ќ е му дава стручна помош во вид на 
констултации. 

Сојузниот завод за патенти ќе му доставува на 
пронајдувачот, по негово барање, и извештај за 
состојбата на техниката, со наплата на соодветни 
трошоци односно такси. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18421 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за патенти, 

д -р инж. Драгутин Бошковиќ, с*р. 
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Образец П-3 

Пријава на патент 
ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

11000 Белград 
Узун Миркова 1 

Забелешка: Ако просторот за внесување на бараните податоци е недоволен, податоците од која и да 
е рубрика треба да се запишат на опачината на пријават.} каде што се лепи и пропишаната 
такса, односно доказот за платената такса.. 
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У П А Т С Т В О 

за пополнување на образецот на пријавата на патент 

1) Пријавата на патент се пополнува во четири примероци, со машина за пишување. 
2) Подносителот на пријавата на патент, ако е во прашање физичко лице, запишува презиме а по-

тоа име, а ако е во прашање правно лице, се запишува полн наз<ив (организацијата го запишува 
називот под ној е регистрирана во окружниот суд). 

3) Физичкото лице го запишува занимањето, а правното лице го запишува видот на дејноста, скра-
тено (на пример: хемиска индустрија, фабрика на мотори, проектантско биро, внатрешна трговија, 
занаетчиска работилница и слично). 

4) Кон адресата, пред името на местото, са запишува и поштенскиот број. 
5) Податоците з а полномошникот се запишуваат само ако пријавата се поднесува преку полномош-

ник. 
6) К а ј називот на пронајдокот се запишува само неговиот фактичен назив. Кога називот на пронај-

докот се дава на еден од странските јазици, можат да се користат англиски, француски, руски и 
германски јазик. 

7) Ако се бара признавање право на првенство, се запишува бројот, датумот и земјата на пријавата 
врз ко ја се заснова правото на првенство. 

8) Ако пријавата не ја поднесува пронајдувачот, се запишува неговото презиме и име а, по можност, 
и полната адреса или из јава на подносителот на пријавата дека пронајдувачот не сака да биде 
наведен. 

9) Ако е во прашање домашно правно лице, покра ј потписот се става и печат. 
10) Пријавата на патент се таксира според прописите на важечкиот закон за тарифата на сојузните 

административни такси, со тоа што за износ поголем од 200 динари уплатата се врши преку жиро-
-сметка. 

453. 
Врз основа на член 99 од Законот за заштита 

на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), 
по прибавено™ мислење од Советот на Сојузниот 
завод за патенти, директорот на Сојузниот завод за 
патенти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКО УРЕДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА 
ВО ВРСКА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ ШТИТАТ ПРОНАЈДО-

ЦИ И ЗНАЦИ ЗА РАЗЛИКУВАЊЕ 

, I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредуваат пра-

шањата во врска со постапката за признавање на 
патент, модел или мостра и жиг, за установување на 
ознака .на потеклото на производот и за упис на 
овластените корисници на таа ознака, кој се води 
пред Сојузниот завод за патенти (во натамошниот 
текст: Заводот), како и прашањата во врска со по-
датоците што се внесуваат во регистарот, податоци-
те што ги содржи исправата за признатото право и 
податоците што се објавуваат во. службеното гласи-
ло на Заводот (во натамошниот текст: Патснтен 
гласник). 

Член 2 
Подносителот на пријавата кон ко ја е поднесе-

но и барање за признавање на правото на првен-
ство во смисла на член 75 став 1 од Законот за з а ш -
тита на пронајдоци, технички унапредувања и зна-
ци за разликување (во натамошниот текст: Зако-
нот) ги изведува следните податоци во првата при-
јава на која се повикува и која служи како основ 
за признавање на правото на првенство, и тоа: 

1) назив на земјата членка на Меѓународната 
унија за заштита на индустриската сопственост во 
која е поднесена првата пријава; 

2) датум на поднесувањето на пријавата; 
3) број на пријавата. 

Член 3 
Подносителот на пријавата кон која е поднесено 

и барање за признавање на правото на првенство 
во смисла на член 75 став 2 од Законот, покрај за -
верен препис на првата пријава, доставува и заве-> 
рен превод на таа пријава. ; 

Преводот на првата пријава од став 1 на овој 
член мора да биде на еден од јазиците на народите 
на Југославија. 

Член 4 
Во Патентниот гласник се објавуваат подато-

ците за пријавите за признавање на правото и за 
признатите права од чл. 18, 19, 20, 24, 33, 40, 43 и 44 
на овој правилник, како и податоците за патентите 
на кои им истекло важењето. 



Петок, 25 јуни 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 35 — Страна 985 

II. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОБЛИСКУ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКА-

ТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАТЕНТ 

Член 5 
За пријавите на патенти Заводот води посебен 

регистар. 
Во регистарот од став 1 на овој член се запи-

шуваат: 
1) деловодниот број и редниот број под кој при-

јавата е запишана во регистарот на пријавите на 
патенти (во натамошниот текст: П-број); 

2) датумот на поднесувањето на пријавата на 
патентот и датумот на побараното право на првен-
ство; 

3) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот на подносителот на пријавата, како и негова-
та адреса, односно седиштето; 

4) името на пронајдувачот, односно изјава на 
подносителот на пријавата дека пронајдувачот не 
сака да биде наведен во пријавата; 

5) презимето и името, или фирмата односно на -
зивот на полномошникот на подносителот на прија-
вата, како и неговата адреса, односно седиштето; 

6) називот на пронајдокот; 
7) ознаката, сообразно со Меѓународната класи-

фикација на патенти установена со Стразбуршкиот 
аранжман (во натамошниот текст: МКП); 

8) датумот од кој, во смисла на член 93 став 3 
од Законот, секое лице има право да ј а разгледа 
пријавата на патентот; 

9) датумот кога пријавата на патентот е об-
јавена; 

10) податоците од барањето за потполно испи-
тување на пријавата на патентот; 

11) податоците за начинот на завршувањето на 
управната постапка, како и регистарскиот број на 
признатиот патент; 

12) датумот на престанувањето на важењето на 
патентот; 

13) податоци за промените. 

Член 6 
Во регистарот на пријавите на патенти од член 

5 на овој правилник нема да се запише поднесок 
со барањето за признавање на патент кој не ги 
содржи: 

1) презимето и името или фирмата, односно н а -
зивот на 'подносителот на пријавата; 

2) податоците врз основа на кои, на несомните-
лен начин, може да се утврди дека е во прашање 
пријава на патент; 

3) називот на пронајдокот, односно ако називот 
не е содржан во описот на пронајдокот така што 
називот да може на несомнителен начин да се 
утврди; 

4) описот на пронајдокот, со нацрт на пронај -
докот, ако тоа е потребно, од кој на несомнителен 
начин произлегува дека е во прашање техничко 
решение кое може да биде пронајдок; 

5) потписот на подносителот на пријавата. 

Член 7 
Податоците и прилозите во пријавата за приз-

навање на патент се сметаат за јасни и потполни 
ако се составени согласно со Правилникот за начи-
нот на составување и поднесување на пријава на 
патент и на нејзините прилози. 

Член 8 
Во текот на управната постапка за признавање 

иа патент, Заводот може да ј а измени кратката со-
држина на суштината на пронајдокот (приказот, од-
носно апстрактот) и називот на пронајдокот, ако 
тоа не влијае Брз обемот на побараната заштита. 

Член 9 
Пријавата на патент што се објавува согласно 

со член 93 став 1 од Законот се смета дека содржи 
јасен и потполн опис н а пронајдокот ако од тој 
опис може да се согледа суштината на пронајдокот, 
односно ако врз основа на него може да се оцени 
дека пријавата на патентот очигледно не е во спро-
тивност со чл. 20 и 23 од Законот. 

Член 10 
Пријава на патент може да се објави и ако, кон 

описот на пронајдокот, не е наведен најдобриот н а -
чин за стопанска употреба на пронајдокот, што на 
подносителот на пријавата му е познат како и ако 
во пријавата не се наведени податоците: 

1) за занимањето, односно предметот иа рабо-
тењето на подносителот на пријавата; 

2) за заедничкиот претставник, односно саед-
ничкиот полномошник, ако пријавата ј а поднесу-
ваат повеќе лица. 

Член 11 
Ако во постапката за потполно испитување на 

пријавата на патент се утврди дека описот на про-
најдокот не дава можност за потполно испитување, 
Заводот ќе го повика подносителот на пријавата на 
патентот да ја измени пријавата, односно да ј а до-
полни во смисла на член 7 од овој правилник. 

Во постапката од став 1 на овој член, Заводот 
ќ е го повика подносителот на пријавата да ја и з -
мени пријавата, односно да ја дополни така што 
обемот на заштитата на пронајдокот во потполност 
да произлегува од описот на пронајдокот. 

Член 12 
Заводот нема да ја објави пријавата на патент 

по која е запрена постапката пред истекот на рокот 
од 18 месеци од денот на поднесувањето на при ја -
вата, односно од денот на побараното право на пр-
венство. 

Пријавата од став 1 на овој член не може да 
биде разгледана во смисла на член 93 став 3 од 
Законот. 

Член 13 
' Правото на првенство, во смисла на член 72 став 

1 од Законот, може да се заснова само ако при ја -
вата на патентот ги содржи податоците и прилози-
те од член 6 на овој правилник. 

Член 14 
Суштествени измени на описот на пронајдокот, 

извршени во границите на првобитно побараната 
заштита, имаат за последица промена на правото на 
првенство, во смисла на член 73 од Законот. 

Член 15 
Пријавата на патент, во смисла на член 93 став 

3 од Законот, се разгледува врз основа на подне-
сено писмено барање. 

Пријавата на патент од став 1 на овој член мо-
ж е да се разгледува само во просторија на Заводот 
определена за тоа и во присуство на овластен р а -
ботник на Заводот. 

Член 16 
Сите измени, односно дополненија на пријавата 

на патент и на прилозите кон таа пријава можат да 
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се разгледуваат веднаш по нивното доставување до 
Заводот, ако истекол рокот од 18 месеци од денот 
на поднесувањето на пријавата на патентот, одно-
сно од денот на побараното право на првенство. 

Член 17 
Пред истекот на роковите од член 93 став 1 на 

Законот пријавата на патент може да ја разгледува 
само лицето што ќе поднесе докази до Заводот де-
ка подносителот на пријавата на патентот писмено 
го опоменал дека врши повреда на неговите права 
од таа пријава. 

Член 18 
Заводот во П а т е н т н о г гласник ќе ги објави по-

датоците за пријавите на патенти што можат да се 
разгледуваат во смисла на член 93 став 3 од Зако-
нот, и тоа: 

1) П-број; 
2) датум на поднесувањето на пријавата; 
3) ознака според МКП; 
4) назив на пронајдокот; 
5) презиме и име или фирма односно назив на 

подносителот на пријавата, како и неговата адреса 
односно седиште. 

Член 19 
Објавувањето на пријавата на патент во смисла 

на член 93 став 1 и член 94 став 3 од Законот се 
врши со објавување во Патентниот гласник на 
следните податоци за пријавата на патент: 

1) П-број; 
2) датум на поднесувањето на пријавата; 
3) податоци за побараното право на првенство, 

и тоа: 
— датум на изложбеното (саемско) право на пр-

венство ; 
— број на пријавата која служи како основ за 

правото на првенство; 
— датум на пријавата која служи како основ 

за правото на првенство; 
— назив на земјата во која е поднесена прија -

вата која служи како основ за правото на првен-
ство ; 

4) датум од кој пријавата можела да се разгле-
дува (член 93 став 3 од Законот); 

5) ознаки според МКП; 
6) назив на пронајдокот; 
7) презиме и име или фирма, односно назив на 

подносителот на пријавата, како и неговата адреса 
односно седиште; 

8) име на пронајдувачот или навод дека пронај -
дувачот не сака да биде наведен во пријавата; 

9) број на основната пријава или на основниот 
патент — ако е во прашање дополнителна пријава; 

10) број на првобитната пријава ако е во пра-
шање раздвоена пријава; 

11) приказ, односно апстракт. 

Член 20 
За пријавите на патенти за кои е поднесено ба-

рање за потполно испитувања Заводот, веднаш по 
поднесувањето на тоа барање, ќе го објави П-Срој 
и ознаката според МКП во наредниот број на Па-
тентниот гласник. 

Член 21 
Се смета дека не е опфатен со состојбата на тех-

никата, во смисла на член 21 стас 2 точка 1 од З а -
конот, пронајдокот содржан во пријавата на патент 
што е повлечена пред истекот на рокот од 18 ме-
сеци од денот на" поднесувањето на пријавата, од-
носно од денот на побараното право на првенство, 

под услов тој пронајдок да не е сторен достапен за 
јавноста со објавување, излагање, прикажување 
или со употреба на начин што на стручњаците им 
овозможува пронајдокот да го применуваат. 

^ Член 22 
Во регистарот на патенти од член 91 на Законот 

Заводот го запишува: 
1) регистарскиот број на патентот; 
2) податоците за носителот на патентот и тоа: 
а) презимето и името или фирмата, односно на-

зивот ; 
б) адресата односно седиштето; 
в) занимањето, односно предметот на работење; 
3) името на пронајдувачот, односно наводот де-

ка пронајдувачот не сака да биде наведен во при-
јавата; 

4) датумот на поднесувањето на пријавата и 
П-број ; 

5) податоците за признатото право на првен-
ство и тоа: 

— датумот на изложбеното (саемското) право на 
првенство; 

— бројот на пријавата ко ја служи како основ 
на правото на првенство; 

— називот на земјата во ко ја е поднесена при-
јава која служи к а к о основ за правото на пр-
венство; 

6) датумот на објавувањето на пријавата; 
7) датумот на регистрирањето; 
8) датумот од кој патентот важи; 
9) податоците за продолжувањето на важењето 

на патентот; 
10) ознаката според МКП; 
11) залогата или договорната лиценца (податоци 

за времето на траењето на лиценцата, обемот на ли-
ценцата и за тоа дали лиценцата е исклучителна) и 
задолжителната или службената лиценца, како и 
податоци за корисникот на лиценцата; 

12) податоците за тоа дали пронајдокот го ко-
ристи друга организација на здружен труд во сми-
сла на член 68 од Законот (фирма, односно назив на 
организацијата што го користи пронајдокот) и по-
датоци за почетокот и престанокот на користервето. 

Член 23 
Исправата за патентот од член 92 став 1 на З а -

конот содржи: 
1) регистарски број на патентот и П-број; 
2) податоци за носителот на патентот, и тоа: 
а) презиме и име или фирма, односно назив; 
б) адреса, односно седиште; 
в) занимање, односно предмет на работење; 
3) назив на пронајдокот; 
4) име на пронајдувачот; 
5) датум на признатото право на првенство; 
0) датум на објавувањето на пријавата на па-

тентот; 
7) датум на уписот на патентот во регистарот; 
8) датум до кој трае патентот; 
9) податок за уплатената такса за седумгодиш-

на заштита; 
10) датум на издавањето на исправата. 

Член 24 
Во Патентног гласник, во смисла на член 92 

став 2 од Законот, се објавуваат: 
1) бројот на патентот; 
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2) П-број; 
3) датумот на поднесувањето на пријавата; 
4) податоците за признатото право на првен-

ство, и тоа: 
— датумот на изложбеното (саемското) право 

на првенство; 
— бројот на пријавата која служи како основ 

за правото на првенство; 
— датумот на пријавата која служи како основ 

за правото на првенство; 
— називот на земјата во која е поднесена при-

јавата која служи како основ за правото на пр-
венство ; 

5) датумот од кој пријавата може да се разгле-
да (член 93 став 3 од Законот); 

6) датумот на објавувањето на пријавата; 
7) називот на пронајдокот; 
8) ознаката според МКП; 
9) бројот на основната пријава или на основниот 

патент —• ако е ЕО прашање дополнителна пријава; 
10) бројот на првобитната пријава — ако е во 

прашање раздвоена пријава; 
11) името на пронајдувачот или навод дека про-

најдувачот не сака да биде наведен во пријавата; 
12) презимето и името фирмата, односно нази-

вот на носителот на патентот, како и неговата адре-
са односно седиште; 

13) патентното барање, односно првото барање 
ако патентното барање содржи повеќе барања, со 
нацрт на пронајдокот, ако е потребно. 

Во Патснтниот гласник се објавуваат и подато-
ците за престанувањето на важењето и за продол-
жувањето на важењето на патентот. 

Член 25 
Заводот ќе го извести подносителот па пријава-

та на патентот, односно носителот на патентот за 
следните барања од други лица што се поднесени до 
Заводот и што се однесуваат на пријавата на па-
тентот, односно на регистрираниот патент: 

1) барање за потполно испитување на пријава-
та на патент; 

2) барање за издавање на задолжителна ли-
ценца; 

3) барање за издавање на службена лиценца; 
4) барање за поништување на патентот; 
5) предлог да се огласат како ништовни реше-

нијата за признавање на патентот. 

Члер! 26 
Ако основната пријава на патентот е отфрлена, 

одбиена или подносителот на основната пријава на 
патентот се откажал од неа, подносителот на до-
полнителната пријава може да поднесе предлог за 
утврдување дека дополнителната пријава станала 
основна пријава на патентот, најдоцна во рок од 
три месеца од денот на приемот на одлуката со ко-
ја основната пријава на патентот е одбиена или от-
фрлена, односно најдоцна во рок од три месеца од 
денот на поднесувањето на барањето за откажува-
ње од основната пријава на патентот. 

Ако дополнителната пријава на патентот е вр-
зана за основниот патент, а носителот па патентот 
се откаже од тоа право или ако патентот биде по-
ништен, односно ако биде огласено за ништовно ре-
шението за признавање на патентот, подносителот 
на пријавата може да поднесе предлог за утврдува-
ње дека дополнителната пријава на патентот ста-
нала основна пријава, најдоцна во рок од три ме-
сеца од денот на престанувањето на важењето па 
основниот патент. 

III. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОБЛИСКУ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКА-
ТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА МОДЕЛ ИЛИ МОСТРА 

Член 27 
За пријавите на модели или мостри Заводот-во-

ди посебен регистар. 
Во регистарот од став 1 на овој член се запи-

шуваат: 
1) деловодниот број и редниот број на пријава-

та на моделот или мострата (во натамошниот текст: 
М-број, односно У-број); 

2) датумот на поднесувањето на пријавата на 
моделот или мострата и датумот на побараното пра-
во на првенство; 

3) презимето и името или фирмата, односно н а -
зивот на подносителот на пријавата, како и негова-
та адреса односно седиште: 

4) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот на полномошникот на подносителот на при-
јавата, како и неговата адреса односно седиште; 

5) називот на формата на телото, сликата или 
цртежот; 

С) името на авторот —• ако авторот е наведен; 
7) податоците за начинот на окончувањето на 

управната постапка, како и регистарскиот број на 
признатиот модел или мостра; 

8) податоците за промените. 

Член 28 
Во регистарот на пријавите на модели или мо-

стри од член 27 на овој правилник нема да се за -
пише поднесокот со барањето за признавање на мо-
делот или мострата, ако поднесокот не го содржи: 

1) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот на подносителот на пријавата; 

2) податоците врз основа на кои, на несомни-
телен начин, може да се утврди дека е во прашање 
пријава на модел или мостра; 

3) називот на формата на телото, сликата или 
цртежот; 

4) описот на формата на телото, сликата или 
цртежот; 

5) фотографијата или нацртот на формата на 
телото, сликата или цртежот од кои, на несомните-
лен начин, може да се согледа новоста за која се 
бара заштита; 

6) потписот на подносителот на пријавата. 

Член 29 
Податоците и прилозите во пријавата за приз-

навање на модел или мостра се сметаат за јасни и 
потполни ако се составени согласно со Правилникот 
за начинот на составување и поднесување на при-
јава на модел или мостра и на нејзини прилози. 

Член 30 
Правото на првенство, во смисла на чели 72 

став 1 од Законот може да се заснова само ако при-
јавата на модел или мостра ги содржи податоците и 
прилозите од член 28 на овој правилник. 

Член 31 
Во регистарот на моделите и мострите од член 

01 на Законот, Заводот го запишува: 
1) регистраскиот број на моделот или мострата; 
2) податоците за носителот на моделот или мо-

страта, и тоа: 
а) презимето и името или фирмата, односно на-

зивот; 
б) адресата, односно седиштето; 
в) занимањето, односно предметот на работе-

њето; 
3) името на авторот, ако авторот е наведен; 
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4) датумот на поднесувањето на пријавата и 
М-број односно У-број; 

5) податоците за признатото право на првенство, 
и тоа: 

а) датумот на изложбеното (саемското) право на 
првенство; 

6) бројот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

в) датумот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

г) називот на земјата во која е поднесена при-
јавата која служи како основ за правото на првен-
ство; 

0) датумот на регистрирањето; 
7) датумот од кој моделот или мострата важи; 
8) ознаката сообразно со Локарнскиот аранжман 

за Меѓународната класификација на моделите и 
мострите (во натамошниот текст: МКУМ); 

9) залогата или договорната лиценца (податоци-
те за времето на траењето на лиценцата, обемот на 
лиценцата и дали лиценцата е исклучителна), како 
и податоците за корисникот на лиценцата. 

Член 32 
Исправата за моделот или мострата, во смисла 

на член 92 став 2 од Законот, го содржи: 
1) М-број односно У-број и регистарскиот број 

на моделот или мострата; 
2) вистинскиот назив на моделот или мострата; 
3) податоците за носителот на моделот или мос-

трата, и тоа: 
а) презимето и името или фирмата, односно на-

нивот; 
б) адресата, односно седиштето; 
в) занимањето, односно предметот на рабо-

тењето; 
4) презимето и името на авторот, како и него-

вата адреса — ако авторот е наведен; 
5) датумот на признатото право на првенство; 
6) датумот на уписот на моделот или мострата 

во регистарот; 
7) датумот до кој трае моделот или мострата; 
8) датумот на издавањето на исправата. 

Член 33 
Во Ш т е т н и о т гласник, во смисла на член 92 

став 2 од Законот, се објавуваат: 
1) регистарскиот број на моделот или мострата 

и М-број, односно У-број; 
2) датумот на поднесувањето на пријавата; 
3) датумот на регистрирањето; 
4) презимето и името или фирмата, односно на-

зивот на подносителот на моделот или мострата, 
како и неговата адреса; 

5) податоците за признатото право на првен-
ство, и тоа: 

а) датумот на изложбеното (саемското) право 
на првенство; 

6) бројот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

в) датумот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

г) називот на земјата во која е поднесена при-
јавата која служи како основ за правото на пр-
венство; 

б) фотографија или нацрт на формата на тело-
то, сликата или цртежот; 

7) вистинскиот назив на формата на телото, сли-
ката или цртежот; 

8) ознаката според МКУМ; 
9) презимето и името на авторот, ако авторот е 

наведен. 

IV. ОДРЕДБИ СО КОИ ПОБЛИСКУ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКА-

ТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА Ж И Г 

Член 34 
За пријавите на жигови Заводот води посебен 

регистар. 
Во регистарот од став 1 на овој член се за-

пишуваат : 
1) деловодниот број и редниот број на пријава-

та на жиг (во натамошниот текст: Ж-број) ; 
2) датумот на поднесувањето на пријавата на 

жиг и датумот на побараното право на првенство; 
3) презимето и името или фирмата, односно на-

зивот на подносителот на пријавата, како и негова-
та адреса односно седиштето; 

4) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот на полномошникот на подносителот на при-
јавата, како и неговата адреса односно седиште; 

5) знакот за кој се бара заштита, како и бојата 
односно комбинациите на бои, ако знакот е во боја; 

6) ознаката на класата во која се распоредени 
производите и услугите, сообразно со Меѓународна-
та класификација на производите и услугите уста-
новена со Ничанскиот аранжман за меѓународна 
класификација на производите и услугите (во на-
тамошниот текст: НКПУ); 

7) податоците за начинот на окончувањето на 
управната постапка, како и регистарскиот број на 
признатото право; 

8) податоците за промените; 
9) податокот за тоа дали е побарана меѓународ-

на заштита на жигот. 

Член 35 
Во регистарот на пријавите на жиговите од 

член 34 на овој правилник нема да се запишува 
поднесокот со барање за признавање на жиг ако 
поднесокот не ги содржи: 

1) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот на подносителот на пријавата; 

2) податоците врз основа на кои, на несомните-
лен начин, може да се утврди дека е во прашање 
пријава на жиг; 

3) знакот за кој се бара заштита; 
4) списокот на производите и услугите; 
5) потписот на подносителот на пријавата. 

Член 36 
Податоците и прилозите во пријавата за приз-

навање на жиг се сметаат за јасни и потполни ако 
се составени согласно со Правилникот за начинот 
на составување и поднесување на пријава на жи!г 
и нејзини прилози. 

Член 37 
Во регистарот на жиговите од член 91 на З а -

конот Заводот го запишува: 
1) регистарскиот број на жигот; 
2) податоците за носителот на жигот, и тоа: 
а) презимето и името или фирмата, односно на-

зивот; 
6) адресата, односно седиштето; 
в) занимањето, односно предметот на рабо-

тењето; 
3) датумот на поднесувањето на пријавата и 

Ж-бро ј ; 
4) податоците за признатото право на првен-

ство, и тоа: 
а) датумот на изложбеното (саемското) право на 

првенство; 
б) бројот на пријавата која служи како основ 

за правото на првенство; 
в) датумот на пријавата која служи како основ 

за правото на првенство; 
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г) називот на земјата во која е поднесена при-
јавата која служи како основ за правото на пр-
венство; 

5) датумот на регистрирањето; 
6) изгледот на знакот; 
7) списокот на производите и услугите означе-

ни и распоредени според НКПУ; 
8) датумот до кој жигот важи; 
9) податоците за продолжувањето на важењето 

на жигот; 
10) податоците за престанувањето на важењето 

на жигот; 
11) залогата или договорната лиценца (подато-

ците за времето на траењето на лиценцата и за тоа 
дали лиценцата е исклучителна), како и податоците 
за корисникот на лиценцата; 

12) податоците за меѓународната заштита на 
жигот. 

Член 38 
Правото на првенство, во смисла на член 72 

став 1 од Законот, може да се заснова само ако 
пријавата на жигот ги содржи податоците и прило-
зите од член 35 на овој правилник. 

Член 39 
Исправата за жигот, во смисла на член 92 став 

1 од Законот, ги содржи: 
1) регистарскиот број на жигот и Ж-бро ј ; 
2) изгледот на знакот; 
3) списокот на производите и услугите; 

<4) податоците за носителот на жигот, и тоа: 
а) фирмата, односно називот или презимето и 

името; 
б) седиштето, односно адресата; 
в) предметот на работењето; 
5) датумот на признатото право на првенство; 
6) датумот на уписот на жигот во регистарот; 
7) датумот до кој е платена таксата; 
8) датумот на издавањето на исправата. 

Член 40 
Во Патентниот гласник, во смисла на член 92 

став 2 од Законот, се објавуваат: 
1) регистарскиот број на жигот и Ж-бро ј ; 
2) датумот на поднесувањето на пријавата; 
3) датумот на регистрирањето; 
4) фирмата, односно називот или презимето и 

името на носителот на жигот, како и неговото се-
диште, односно адресата; 

5) податоците за признатото право на првен-
ство, и тоа: 

а) датумот на изложбеното (саемското) право на 
првенство; 

6) бројот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

в) датумот на пријавата која служи како основ 
за правото на првенство; 

г) називот на земјата во која е поднесена при-
јавата која служи како основ за правото на пр-
венство; 

б) изгледот на знакот; 
7) списокот на производите и услугите. 

V. ОДРЕДБИ СО К О И ПОБЛИСКУ СЕ УРЕДУ-
ВААТ ПРАШАЊАТА ВО ВРСКА СО ПОСТАПКА-
ТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ОЗНАКА ЗА ПОТЕКЛО-
ТО НА ПРОИЗВОДОТ И УПИСОТ НА ОВЛАСТЕ-

НИТЕ КОРИСНИЦИ НА ТАА ОЗНАКА 

Член 41 
Предлогот за установување ознака за потеклото 

на производот од член 41 став 2 на Законот треба 
да ги содржи: географските називи што се штитат 
со ознаката за потеклото на производот; називите 
на производите што можат да се пуштаат во промет 

со определена ознака за потеклото на производите; 
податок за местото, односно подрачјето од кое по-
текнува производот што се пушта во промет со оз-
нака за потеклото на производот; податоците за 
производствените својства што производот треба да 
ги исполнува за да може да се пушта во промет, 
со ознака за потеклото на производот; начинот на 
обележување на производот и поблиските услови 
за признавање на правото на користење на опреде-
лени ознаки за потеклото на производот; начинот 
на обележување на производот и поблиските усло-
ви за признавање на правото на користење на оп-
ределени снажи за потеклото на производот. 

Член 42 
Предлогот за упис во регистарот на корисници-

те на заштитените ознаки за потеклото на произво-
дот од член 42 став 2 на Законот треба да содржи 
докази дека се исполнети условите за стекнување 
на правото заштитената ознака за потеклото на 
производот да се користи. 

Член 43 
Во регистарот на заштитените ознаки за потек-

лото на производот, од член 41 на Законот, Заводот 
го запишува: 

1) регистарскиот број на ознаката за потеклото 
на производот; 

2) датумот на регистрирањето на ознаката за 
потеклото на производот; 

3) датумот и бројот на одлуката на Стопанска-
та комора на Југославија во смисла на член 40 од 
Законот; 

4) податоците од член 41 на овој правилник; 
5) промените што се однесуваат на ознаката за 

потеклото на производот. 
Во посебен дел на регистарот од став 1 на овој 

член Заводот ги запишува податоците за овласте-
ните корисници на заштитената ознака за потекло-
то на производот. 

Член 44 
Во регистарот на овластените корисници на 

заштитената ознака за потеклото на производот од 
член 42 став 2 на Законот, Заводот ги запишува: 

1) податоците за овластениот корисник на заш-
титената ознака за потеклото на производот, и тоа: 

а) презимето и името или фирмата, односно на-
зивот ; 

6) адресата, односно седиштето; 
в) занимањето, односно предметот на рабо-

тењето; 
2) датумот и бројот на актот на надлежната 

стопанска комора во републиката, односно автоном-
ната покраина; 

3) датумот на уписот во регистарот на овласте-
ниот корисник на заштитената ознака за потеклото 
на. производот; 

4) датумот до кој важи правото на користење 
на ознаката за потеклото на производот; 

5) податоците за уплатата на такса за продол-
жување на правото на користење на ознаката за 
потеклото на производот; 

6) датумот на престанувањето на правото на ко-
ристење на ознаката за потеклото на производот. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат и врз пријавите за признавање на правата со 
кои се штитат пронајдоци и знаци за разлику-
вање, што се поднесени до денот определен за при-
менување на Законот, а по кои управната постапка 
не е окончана. 
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Член 46 
Пријавите на патенти по кои управната постан-

ка не е окончана до денот определен за примену-
вање на Законот, се објавуваат сообразно со член 
93 став 1 од Законот и чл. 7 и 10 од овој правилник, 
и ако: 

1) не содржат приказ, односно апстракт; 
2) во потполност не ги исполнуваат условите на 

уредност во однос на бројот на примероците на 
пријавата и на нејзините прилози. 

Член 47 
За пријавите на патенти според кои управната 

постапка не е окончана до денот определен за при-
менување на Законот, а што можат да се разгле-
дуваат, во смисла на член 93 став 3 од Законот, по-
датоците за П-број и ознаката според МКП ќе се 
објават во Патентниот гласник. 

Член 48 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на одјавувањето о „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18422 
10 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

на Соузниот завод за патенти, 
д -р инж. Драгутин Бошковиќ, е. p. 

454. 
Врз основа на член 99 од Законот за заштита 

на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81), 
по прибавено мислење од Советот на Сојузниот за-
вод за патенти, директорот на Сојузниот завод за 
патенти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАНУВАЊЕ И ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА МЕЃУНАРОДНО РЕГИСТРИ-

РАЊЕ НА ЖИГ И НЕГОВИ ПРИЛОЗИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: содржина-

та, формата и начинот на составување и поднесува-
ње барање за меѓународно регистрирање на жиг и 
негови прилози. 

Член 2 
Барањето за меѓународно регистрирање на жиг 

се поднесува во два примерока, на Образецот М Ж - 1 
— Барање за меѓународно регистрирање ,на жиг, кој 
е отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел и Заводот бесплатно му го става на 
располагање на подносителот »на пријавата. 

Член 3 
Прописно пополнетиот Образец М Ж - 1 содржи: 
1) фирма, односно назив на подносителот на при-

јавата; 
2) седиште на подносителот на пријавата; 
3) податоци за полномошникот, ако пријавата 

се поднесува преку полномошник; 
4) податоци за знакот; 
5) уредно составен и класифициран список на 

производи и услуги (во натамошниот текст: список), 
ако списокот содржи повеќе од 25 збора на фран-
цуски јазик; 

6) датум и Ж-број на пријавата на жиг к а ј 
Сојузниот завод за патенти, кој служи како основа 
за продолжување на барањето, односно број на ж и -
гот во регистарот и Ж-број , ако е окончана пос-
тапката по пријавата на жиг; 

7) изјава дека е во прашање прва пријава за 
меѓународно регистрирање на жиг или нова пријава 
(повторно барање ако жигот бил меѓународно реги-
стриран), со наведување на датумот и бројот на по-
ранешниот меѓународно регистриран жиг ; 

8) назив на земјата членка на Мадридската уни-
ја за меѓународно регистрирање на жигови за кои 
се бара заштита; 

9) период за кој е уплатен износот на таксата, 
височината на износот и начинот на уплатата; 

10) попис на сите прилози доставени кон при-
јавата; 

11) потпис на подносителот на пријавата. 

Член 4 
Кон прописно исполнетиот образец од член 3 на 

овој правилник се доставуваат: 
1) примероци на знакот; 
2) превод на зборовите и на текстот на знакот 

на француски јазик; 
3) текст во кој подробно се наведени боите и 

комбинациите на бои на знакот, на француски ј а -
зик; 

4) уредно составен и класифициран список, ако 
содржи повеќе од 25 збора, на француски јазик; 

5) уредно полномошно, ако пријава се поднесу-
ва преку полномошник; 

6) потврда од Меѓународното биро за платената 
такса (quittance); 

7) такса за пријава. 

Член 5 
Ако знакот од член 4 точка 1 на овој правилник 

е во црна-бела техника од ист тон и содржи гра-
фичко решение или посебен дел од тоа решение со 
цртеж (графизам), се доставуваат пет примероци на 
знакот. 

Ако знакот е во црно-бела техника со повеќе 
тонови и содржи графички решенија или посебен 
дел од тоа решение со цртеж, се доставуваат пет 
фотографии на знакот. 

Член 6 
Примероците (репродукциите, односно фотогра-

фиите) на знакот мора да бидат квалитетни и иден-
тични со знакот од пријавата на жигот, односно со 
знакот што е заштитен со жигот и служи како осно-
ва за поднесување пријава за меѓународно регис-
трирање. 

Член 7 
Списокот од член 4 точка 4 на овој правилник 

се доставува во два идентични примербци и може 
да ги содржи само производите и услугите наведени 
во списокот на предметите на пријавата на жиг, од-
носно жигот. 

Списокот може да содржи само некои од произ-
водите и услугите од списокот на предметите на 
пријавата на жиг, односно жигот и да биде на посе-
бен начин составен за определена земја. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18423 
10 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за патенти, 

д -р инж. Драгутин Бошковиќ, е. р. 
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ДО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

Барање за меѓународно регистрирање на жиг 

Образец М Ж - 1 

11000 Белград 
Узун Миркова бр. 1 

Забелешка: Марките на административната такса и дополнителните податоци се ставаат, односно се 
внесуваат на опачината на овој образец каде што се наоѓа и упатството за неговото попол-
нување. 
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455. 

Брз основа на член 65 став 1, во врска со член 
65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување па воените осигуреници („Службен 
лист рт СФРЈ", бр. 32/78), Собранието па Заедни-
цата на социјалното осигурувања на воените оси-
гуреници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ПА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИ-
Ж Е Њ Е Т О НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ ТРО-

ШОЦИ 

1. Старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, усогласени според член 64 и член 05 став 1 од 
Законот за пензиското1 и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, се усогласуваат со движе-
њето на просечните животни трошоци во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, така 
што почнувајќи од 1 јули 1982 година се зголему-
ваат за 11,5% од пензијата исплатена за месец ју -
ни 1982 година. 

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот 
кон пензијата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941", на лицата одликувани со Орден на 
народен херој и на борците на Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година, не може да го надмине износот на 
највисокиот месечен личен доход на функционер 
на Собранието на СФРЈ од претходната година. 

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

Бр. 30-1 
22 јуни 1982 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

456. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПОГ-
РЕБНИХ*; ТРОШОЦИ ВО СЛУЧАЈ НА СМРТ НА 

ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

1. Надоместот за потребните трошоци, според 
Законот за здравственото осигурување на воените 
осигуреници, изнесува: 

1) 10.000 динари — во случај рт смрт на воен 
осш . ^опик и осигурено лице што има повеќе од 7 
години живот; 

2) 5.000 динари — во случај на смрт на осигуре-
но лгптс што има повеќе од 30 дена живот од напол-
нети 7 години живот; 

3) 2.500 динари — во случај на смрт на осигуре-
но лице што има 30 дена живот и помладо. 

2. Ако посмртните останки на воен осигуреник 
— воен пензионер и корисник на паричен надомест, 
како и на осигурен член од потесното семејство на 
тие осигуреници, се превезат од местото во кое 
умреле до нивното престојувалиште заради погреб, 
износот од точка 1 на оваа одлука со зголемува за 
височината па стварните трошоци па превозот. 

Надоместот на трошоците од став 1 на оваа точ-
ка ги опфаќа : 

1) трошоците на превозот на посмртните остан-
ки со воз или со брод до местото на погребот, а ако 
на таа релација не постои железнички или бродски 
сообраќај — стварните трошоци на превозот со дру-
ги превозни средства; 

2) трошоците на превозот на посмртните остан-
ки до станицата, односно луката или пристаниште-
то и во местото на погребот — од станицата, односно 
дуката или пристаништето до местото каде што се 
врши погребот на посмртните останки; 

3) другите трошоци на превозот сторени во сми-
сла на општите прописи за условите и начинот на 
ископување и пренесување на мртовци. 

На придружниците на посмртните останки на 
воен осигуреник и на осигурен член на семејство од 
став 1 на оваа точка, им припаѓа надомест на пат-
ните трошоци според одлуката на Собранието на 
Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници за височината на надоместот на патни-
те трошоци во врска со остварувањето на правата 
од здравственото осигурување. ТОЈ надомест припа-
ѓа најмногу за двајца придружници. 

3. Оваа одлука се применува од 1 јули 1982 го-
дина. 

4. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за ви-
сочината на надоместот за потребните трошоци во 
случај на смрт на осигурено лице („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/74, 43/74, 15/75 и 16/76). 

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

Бр. 33-1 
22 јуни 1982 година 

Белград 

Собрание па Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за примена на 
даночните стапки и за начинот на водење евиден-
ција, пресметување и плаќање на данокот на про-
мет на производи и услуги, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/82, се поткрале долунаведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДА-
НОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
Њ Е ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
Њ Е НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 

1. Во член 2 став 1 во изменетиот член 12 став 
4, на крајот се додава по грешка изоставената ре-
ченица, ноја гласи: „Третата реченица се брише." 
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Во став 3, во изменетиот став 10 наместо зборо-
вите: „во која не е вклучен данокот на произво-
ди", треба да стојат зборовите: „во која е вклучен 
основниот данок на промет на производи". 

2. Во член 7 став 2, во новиот став на точка 8 
во став 8 на член 20, зборот: „ламперии," треба да 
се брише. 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 10 јуни 1982 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точ. 4 и 25 од Одлуката за орга-
низацијата на Уставниот суд на Југославија (Су-
-број 509/79), Уставниот суд на Југославија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ ПА УС-
ТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Од должноста секретар на Уставниот суд на 
Југославија се разрешува Урош Голубови!^, со 30 
јуни 1982 година поради заминување во пензија. 

Су—број 467/2-82 
8 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југослваија, 

д-р Александар Фира, е. р. 

Врз основа на точ. 4 и 25 од Одлуката за орга-
низацијата на Уставниот суд на Југославија (Су-
—број 509/79), Уставниот суд на Југославија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ 
СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За секретар на Уставниот суд на Југославија 
се назначува Стево Келечевић досегашен ш е ф на 
Кабинетот на претседателот на Уставниот суд на 
Југославија. 

Су—број 468/82 
8 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Александар Фира, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Брз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Шостерич Августа Август, Штимац Валентин 
Звонко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јурковић Славомир Јосип, Ристер Рудолф Зден-
ко, Срб Јосип Станислав, Стипанчић Вјекослав 
Станко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Фабијанич Коштан Стјепан Аница, К о т а р Хер-
ман Маријан, Ковачић Маркуш Драгутин Зденка, 
Лазић Александар Никола, Паранос Додер Младен 
Надежда, Перл Антона Антун, Презел* Алекса Ан-
дрија, Тушек Маврић Ђуро Вишња, Угарковић У-
гарковић Мане Јованка; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хачек Билиќ Анте Доминка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анић Ловриш Стјепан Марија, Монтани Глиго 
Винко Ирис, Новак Влаховић Мијо Вера; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Крижманчиќ Јустин Франц; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Зорч Зорник Антона Антонија; ' 

— за покажана храброст во спасување на чо-
вечките животи 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Рибич Штефана Макс; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на стоидваесетгодишнината на пос-
тоењето и работата, а за особени заслуги на афир-
мацијата и унапредувањето на адвокатурата во Ср-
бија и за придонес на зајакнувањето на законито-
ста и уставноста 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Адвокатска комора Србије — Београд; 

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

А т а н а с о в и ћ Милутин Борислав, Луковић Сава 
Радивоје, Милорадовић Светозар Мирко, Тодоровић 
Александар Предраг, Трајковић Петра Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Радојица Бранко, Андрић Здравка Ко-
ста, Дедијер Лазар Видосава, Џемајили Ћамиза Ћ а -
миљ, Ђорђевић Јоксић Богољуба Радмила, Ељдупо-
вић Беара Љубомира Љубинка, Јовановић Р а ј к а Ми-
ломир, Лазовић Јовановић Милорада Љубинка, Ми-
шчевић Мирка Живојин, Павловић Живадина Љ у -
бисав, Раичевић Тихомира Радован, Вукашиновић 
Милана Обрад; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивановић Димитрија Алекса, Лончар Пантовић 
Глише Милка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брајић Јеловац Ђорђа Душанка, Лазаревић Мо-
мира Ратко, Мартиновић Мијаило Александар, Те-
шић Зарије Велимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аџић Нинковић Милисава Јелена, Алексић Аба-
џић Милорада Љиљана, Арсић Ж и в к а Миодраг, 
Цветковић Симић Тихомира Зорица, Димитриј евић 
Душана Драгољуб, Гроздановић Стојана Благоје, 
Ивковић Драгомира Живомир, Кнежевић Здравка 
Слободан, Костић Јовић Радомира Љиљана, Крегоје 
Пере Миле, Лукић Роман Михајла Милена, Мијић 
Божидара Трифун, Миленковић Илије Милена, Не-
дељковић Миладина Радоје, Пинтарић Фрање Ката -
рина, Ра јачић Пантић Данила Радојка, Топаловић 
Луке Стојан, Васић Миливоја Светолик, Вересић 
Ђурђе Мирослав, Врачарић Светозара Милијана; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цветковић Александра Миомир, Јовановић Ми-
лана Божидар, Нановић Ђорђевић Светозара Мир-
јана, Новаковић Јована Јордан, Тодоровић Чедоми-
ра Драгослав, Вељковић Милете Јеремија. 

Бр. 21 
24 март 1982 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марковић Поп Јорданов Николе Љубица, Ми-
рић-Бојовић Милана Радмила, Радовић Михајла 
Радослав, Станкевич Витолда Петар, Томин Јована 
проф. др Радмило; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Богојевић Тодора Боривоје, Боснић Пере Бош-
ко, Церовић Јевте Станица, Џудовић Радована Ми-
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ленко, Грацин Јерке Божо, Коврлија-Дугалић Ста-
нислава Љубица, Кузманић Николе Бранко, Мату-
тиновић Анте Мате, Шошкић Митра Јеремије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО * ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Баралић Величка Александар, Батић Цветка 
Синиша, Дакић Ђорђа Танасије, Јончић Алексан-
дра Миливоје, Красавац Јована Момчило, Лукић 
Љутице Света, Мамутовиќ Филипа Љубомир, Мар-
ковић Ж и в к а Радослав, Михић Митра Вукашин, 
Миладиновић Милорада Младен, Новаковић Ђуре 
Бранко, Новчић Милорада Боривоје, Остојић Јо -
вана Бранко, Петронијевић-Остојић Душана Н а -
дежда, Попадић Душана Славко, Поповић Стевана 
Слободан, Радановић Марка Даринка, Ра јковић Си-
ме Душан, Симентић Ж и в к а Миодраг, Симић Бог-
дана Радован, Трандафиловић Николе Вера, Трку-
ља Светозара Никола, Ускоковић Ратка Раденко, 
Војводић Спасоја Душан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бјелогрлић Обрада Милинко, Божовић Петра 
Благоје, Ћирковић Драгутина Душан, Дражић-Кли-
па Душана Косанка, Јездић Аксентија Слободан, 
Кадрибашић-Томић Анде Разија, Косовић Андрије 
Лука, Огризовић-Кораћ Дане Сара, Пеција Јована 
Боривоје, Рујевић Мила Драган, Штукеља Петра 
Перо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрејић Александра Радован, Барац Љубоми-
ра Раде, Баус Драгојла Станимирка, Бојовић Ж и -
војина Драгољуб, Црнојевић Моје Миле, Драговић 
Томе Микоња, Ђорђевић Владимира Душан, Гаври-
ловић Драгутина Добриша, Грбић Милана Јован, 
Игњатовић Војислава Жарко, Јакуповић-Жакула 
Саве Софија, Јенецков Милана Милан, Јовичић-
-Ћурулић Радмила Росанда, Калинић Љубомира 
Драгомир, Кнежевић Добре Петар, Кнежевић Ми-
линка Радун, Ловрић-Вукмировић Будислава Јеле-
на, Мијатовић Душана Новица, Мик Павла Драго-
љуб, Милановић Станислава Петар, Миленовић Р а -
домира Милош, Милић Милоша Ђорђе, Миловано-
вић-Белић Чедомира Персида, Миљковић Теодора 
Милан, Нешић Станка Спира, Николић Божидара 
др Слободан, Петрешевић Нинка Марко, Поповић 
Марка Радојица, Поповић Александре Светомир, 
Првановић Димитрија Вељко, Ристић Милана Дра-
гутин, Савовић Трифуна Владимир, Селаковић Р а -
дисава Драгутин, Сиљановић Надета Стојан, Срете-
новић Вукадина Милош, Стаменковић-Мишков/ић 
Вида Душанка, Станић Јована Богдан, Стевановић 
Светозара Ђура, Терзић Милована Милутин; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алавања Стевана Бранко, Алексић Момира Ј о -
ван, Алић Алаге РЈЏО , Антовић Јеврема Милена, 
Арсић Александра Милорад, Богдановић Душана 
Видосав, Боровац Ивана Драгица, Божић Фрање 
Драгутин, Буха Ане Антон, Буквић Манојла Лазар, 
Ћировић Милисава Станимир, Денков Спасена Пе-
тар, Димитриј евић Бранка Зоран, Добошевић Сте-
вана Дејан, Дончев Ивана Драгољуб, Дракулић Са-
ве Никола, Думељић Милана Зорка, Ђурић Стојана 
Остоја, Ђуричић Драгољуба Радојка, Филиповић 
Живојина Милорад, Ѓорѓиевски Здравка Сретко, 
Гргић Милана Војислав, Грујић Јована Србољуб, 
Јаковљевић Драгољуба Милинко, Јасикић Антонија 
Милован, Јегарац-Перић Миливоја Вукосава, Ј е -
ковић Видосава Светислав, Јелић Бранислава . Јо-
ван, Јовано вић-Митровић Јована Божика, Јовано-
вић-Пантић Раденка Бранка, Јовановић Радована 
Ђуро, Катић-Чортин Јована Сава, Кепчија Петра 
Славко, К л а ј н Николе Стеван, Колаковић Радише 
Милијан, К о н с т а н т и н о в ^ Милана Љубица, Косано-
вић Симе Смиљана, Крагић-Смиљанић Милана Р а -
дојка, Крстовић Витомира Обрен, Кујунџић Јована 
Владо, Кулачанин-Зехетнер Роберта Гојдана, Л а -
заревић-Церовић Љубомира Милица, Лазић Цветка 
Душан; 

Максимовић Вукомира Душан, Мандић Ранка 
Владимир, Маринковић Александра Јелена, Марко-
вић Светислава Радмила, Михајловић-Ђуриш Ада-
ма Бржа, Михајловић Милована Чедомир, Миха ј -
ловић-Седлар Илије Зорка, Мијалчић-Војиновић 
Милоша Милица, Миленковић Станислава Богољуб, 
Миливојевић Митра Славко, Миловановић Драго-
љуба Јован, Миљуш Ђуре Милан, Минић Богдана 
Мина, Младеновић Станојка Стојадин, Недић-Девр-
ња Саве Живка , Нешић-Иветић Милоша Вукосава, 
Нинчић Бранка Милија, Новаковић Радосава Јор-
дан, Новаковић-Вулосић Здравка Надежда, Пан-
телић Митра Драгутин, Пантовић-Раковић Радана 
Борка, Павловић Милосава Томислав, Петковић 
Б о ж е Милица, Прица Миле Јован, Принчевац Мо-
мира Славко, Подраповић Јове Стојан, Радојчић-
-Орељ Милана Босиљка, Радосављевић Стевана 
Светислав, Решетар Васе Симо, Ристовић Чедомира 
Недељко, Симановић Радомир Гојко, Станковић Бо-
госава Станко, Станојевић Петра Драгутин, Стефа-
новић Радована Миодраг, Стевановић Радисава 
Драгојло, Стевовић-Качаник Николе Миланка, Сто-
јановић Владимира Михајло, Стошић Милоје Сто-
јан, Стефанац-Маринковић Васе Душанка, Шушња-
ра-Станојевић Димитрије Иванка, Тадић Добросава 
Божидар, Тодоровић Витомира Бранислав, Топић 
Љубомира Миливоје, Торњански Стевана Жарко, 
Трбовић Миће Милан, Тришић Илије Миливоје, Узе-
лац Ђуре Олга, Васић Љубомира Адам, Ваеић-Ђурић 
Ж а р к а Далиборка, Васиљевић Саве Никола, Велимир 
ровић Јовка Божидар, Весков Лазара Драги, Видић-
-Коларски Илије Марија, Вуковић Петра Сава, Ву-
ловић Милорада Слободан, Златановић Антанаса К р -
ста, Жарковић Симе Миладин, Ж и в и ћ Зарија Бори-
воје, Живковић Душана Богољуб, Живковић Ради-
воја Боривоје; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ивовић Сретена Момчило, Коњевић Милана 
Андрија, Тодоровић Будимира Сава; 
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— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ З А НАРОД 

Даниловић Богдана Драго, Алић-Ђурђевић Р а -
досава Иванка, Кнежевић-Модрић Гашпара Дани-
ца, Миливојевић Велизара Љубисав, Милошевић 
Владимира Хранислав, Мудринић Ж а р к а Драго-
мир, Наранџић Данила Милан, Петровић-Јергић 
Бернада Драгица, Стојановић Богосава Мирољуб, 
Васовић-Атанасовић Косте Мирјана ; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ Н А ТРУДОТ 

Антонијевић Јована Драган, Бабић Јована Р а т -
ко, Б а к и ћ Јосипа Јовиша, Боројевић И л и ј е Раде, 
Брковић Драгослава Душица, Денков-Харфман 
Кристијана Катарина, Драпшин Саве Владимир, 
Ђинђић Милорада Милоје, Хорват Јосипа Марјан, 
Иванковић Милована Никола, Јованов-Милошевић 
Анђелка Радојка , Јовановић Грује Драгиша, Коруга 
Милоша Ђујо, Лазаревић Љубивоја Радован, М а -
тић Чедомира Стеван, Миленковић Стојадина Р у -
сим, Милисављевић-Поиадић Ранка Биљана, М и -
нић Р а ј к а Миладија , Недељковић Благо је Перко, 
Пашћан Николе Милорад, Пеј анић Станка Слобо-
дан, Петровић Ж и в к а Ж и в у л , Радаковић Стевана 
Јованка, Ранђеловић Матије Радмила, Родић Гојка 
Здравко, Сладојевић Милана Стевка, Степановић 
Животе Славка, Стевановић Радомира Негослав, 
Стојановић Љубомира Сребра, Тешовић Вучета 
Перка, Веђић И л и ј е Велимир, Б е р л е Антона Паја , 
Вукобратовић Милоша Чедомир, Залад-Крстин В а -
се Смиљана, Здравковић Ж а р к а Славиша, Ж а л а ц 
Добросава Наста, Ж и в к о в и ћ Љубомира Аранђел; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бјелогрлић Б о ш к а Радован, Радуловић Љубо-
мира Родољуб. 

Бр . 22 
30 март 1932 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Петар Стамболић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
С т р а н а 

438. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на С Ф Р Ј за п р и ф а ќ а њ е на Појдов-
ните основи на долгорочната програма за 
економска стабилизација — — — — 969 

439. Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на С Ф Р Ј за 
поддржување на Појдовните основи на 
долгорочната програма за економска ста-
билизација — — — — — — — — 970 

Петок, 25 јуни 1982 

Страна 
440. Одлука за именување на претседател и 

членови на Комисијата за избор и отпо-
вик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на С Ф Р Ј — — — — — 971 

441. Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Комисијата на Собранието на 
С Ф Р Ј з а следење на спроведувањето на 
Законот за здружениот труд од редот на 
делегатите во Собранието на С Ф Р Ј — 971 

442. Одлука за избор на судии на Сојузниот 
суд — — — — — — — — — — 972 

443. Уредба за условите под кои општестве-
ни правни лица можат да користат и 
да плаќаат услуги на превоз што ги в р -
ш а т странски ж е л е з н и ц и во меѓународ-
ниот ж е л е з н и ч к и сообраќај — — — 972 

444. Одлука за поблиските критериуми за оп-
ределување на личниот доход на амбаса-
дор, ш е ф на постојана мисија при меѓу-
народните организации, односно генера-
лен конзул додека е на располагање по 
престанувањето на ф у н к ц и ј а т а во стран-
ство — — — — — — — — — — 972 

445. Решение за промена на номенклатурата 
на Царинската т а р и ф а — — — — — 973 

446. Решение за определување на сезонски 
граничен премин за меѓународен помор-
ски сообраќај — —; — — — — — 973 

447. Решение за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски 974 

448. Решение за определување на почетокот 
на работата во Царинската испостава Го-
ла на Царинарницата Копривница — — 974 

449. Правилник за начинот на составување и 
поднесување барање за продолжување на 
важењето на ж и г — — — — — — 974 

450. Правилник за начинот на составување и 
поднесување п р и ј а в а на ж и г и не јзини 
прилози — — — — — — — — — 976 

451. Правилник за начинот на составување и 
поднесување при јава на модел или мос-
тра и не ј зини прилози — — — — — 978 

452. Правилник за начинот на составување 
и поднесување при јава на патент и н е ј -
зини прилози — — — — — — — 980 

453. Правилник за поблиско уредување на 
прашањата во врска со постапката за 
признавање на правата со кои се штитат 
пронајдоците и знаците за разликување 984 

454. Правилник за начинот на составување и 
поднесување барање за меѓународно ре -
гистрирање на ж и г и негови прилози — 990 

445. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на просечните животни тро-
шоци — — — — — — — — — 992 

456. Одлука за височината на надоместот за 
потребните трошоци во случа ј на смрт на 
осигурено лице — — — — — — — 992 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за примена на 
даночните стапки и за начинот на воде-
ње евиденција, пресметување и п л а ќ а њ е 
на данокот на промет на производи и ус-
луги — — — — — — — — 992 

Назначување и ра зрешувања — — — — 993 
Одликувања — — — — — — — — — 993 

Издавач: Повинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. ф а х 22$. — Директор и главен и одговоренуредшш 
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