
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ'4 изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата -
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото КНИГОВОДСТВО 60802-603-19644 

Петок, 29 апри 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 21 ГОД. XXXIX 

277. 

Врз основа на член 231 став 1 точка 18 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 124 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 25 април 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ НА 
XIV ЗИМСКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ ВО САРАЕВО 

ВО 1984 ГОДИНА 

1. Се прифаќа Општествениот договор за органи-
зирање и финансирање на XIV зимски олимписки 
игри во Сараево во 1934 година. 

2. Се овластува претседателот на Одборот за 
финансии на Соборот на републиките и покраините, 
од името на Собранието на СФРЈ, да го потпише 
овој општествен договор. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен л,ист на СФРЈ". 

Собрание на' СФРЈ 
АС бр. 2.9 

25 април 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републи-
ките и покраините, 

Никола Кмезиќ, с. р. 

278. 

Врз основа на член 231 став 1 точка 18 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУ-
ЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ДРУГИТЕ 
ПРИМАЊА И НАДОМЕСТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ НА РАБОТА ВО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ И ВО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -

-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ 

да биде учесник во склучувањето на Општествениот 

договор за заедничките основи и мерила за утврду-
вање на личните доходи и на другите примања и 
надомести на определени материјални трошоци на 
функционерите на работа во органите и организа-
циите на општествено-политичките заедниц,и и во 
органите на општествено" политичките организации. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 159 
26 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 

279. 

Врз основа на .член 281 став 1 точка 18'и член 
279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, а во врска со член 15 
од Законот за извршување на Буџетот на федераци-
јата за 1983 го,дина, Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор, од 26 април 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕС-
ТОПАНСКА! ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕ-

ТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГОДИНА 

1. Средствата за нестопански инвестиции утвр-
дени во Буџетот на федерацијата за 1983 година во 
износ од 1.020,000.000 динари се распоредуваат на 
следните корисници: 

Реден К о р и с н и к Динари 
број 

1 2 3 

1. Претседателство на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југо-
славија 
Служба за репрезентативни објек-
ти 
— поправка и адаптација на Ста-

риот двор 48,000.000 
2. Сојузен секретаријат за информа-

ции 
Радио-Југославиј а 
— финансирање на Програмата за 

изградба и модернизација на 
техничката база на Радио-Југо-
с л азија во периодот од 1981 до 
1990 година 60,000.000 
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3. Сојузен комитет за сообраќај и вр-
ски 
1) Установа за одржување на вна-

трешните пловни патишта 
— финансирање на Програмата 

на третата етапа на инвести-
ционите работи и набавка на 
опрема и технички средства 
за регулација на Дунав од 
Белград до југословенско-ун-
гарската граница 120,000.000 

2) Установа за одржување на по-
морските пловни патишта 
— финансирање на модерниза-

цијата на Установата 46,000.000 
3) Сојузна управа за контрола на 

летањето 
— финансирање на интеграци-

јата и модернизацијата на 
заедничките служби за воде- -
ње на цивилните и воените 
воздухоплови во периодот од 
1977 до 1981 година 

4) Сојузна управа за радиоврски 
— средства неопходни за функ-

ционирање на овој сојузен 
орган 

4. Сојузна управа за царини 
— финансирање на модернизаци-

јата на царинската служба 
5. Сервис за давање услуги за потре-

бите на репрезентацијата во сојуз-
ните органи 
Ловно-шумско стопанство „Јелен" 
— продолжение на изградбата на 

жичена ограда и набавка на оп-
рема 

6. Станбена изградба на сојузните ор-
гани и сојузните организации 

500,000.000 

10,000.000 

130,000.000 

10,000.000 

96,000.000 

2. Вкупниот износ на средствата утврден под ре-
ден број 6 точка 1 од оваа одлука ќе се користи за пок-
ритие на создадените обврски за станбена изградба 
настанати до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, во износи што спогодбено ќе ги утврдат над-
лежните работни тела на Претседателството на 
СФРЈ, на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извр-
шен совет. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 183 
26 април 19ЅЗ година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 

280. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 

Социјалистич,ка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 8 став 4 од Законот за На-
градата „Едвард Кардељ", Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 25 април 1983 година и на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ ПА ОДБОРОТ 
ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ" И ЗА ОБЈА-

ВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

За претседател на Одборот за Наградата „Ед-
вард Кардељ" се именува Доброслав Ќулафиќ, 
претседател на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Црна Гора и член на Одборот за 
Наградата „Едвард Кардељ". 

II 

Одборот за Наградата „Едвард Кардељ" го со-
чинуваат следниве членови, што ги избирале собра-
нијата на републиките, односно собранијата на ав-
тономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна ii Херце-
говина ; 

1. Иван Еригиќ, секретар на Претседателството 
на Централниот комитет на Сојузот на комунистите 
на Босна и Херцеговина; 

2. Драгутин Косовац, претседател на Работовод-
ниот одбор на СОЗТ „Енергоинзест" — Сараево; 

3. д-р Хасан Хаџиомеровиќ, академик, профе-
сор па Економскиот факултет во Сараево; 

од Социјалистичка Република Македонија: 

1. д-р Трајче Труј оски, делегат во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ; 

2. д-р Синиша Спасов, редовен професор на 
Економскиот факултет во Скопје; 

3. м-р Јако-в Лазаревски, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија; 

од Социјалистичка Република Словенија: 

1. Франц Кимовец-Жига, член на Советот на 
Фед ерациј ата; 

2. Франц Шетинц, претседател на Републичката 
конференција на ССРН Словенија; 

3. д-р Антон Вратуша, претседател на Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ; 

од Социј алистичка Република Србија: 

1. Мома Марковиќ, член на Советот на федера-
циј ата; 

2. д-р Радослав Ратковиќ, професор на Факул-
тетот за политички науки во Белград; 

3. Драган Умелиќ, претседател на Работничкиот 
совет на Заводот „Црвена застава" во Крагуевац; 
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од Социјалистичка Република Хрватска: 
1. Бранко Пухариќ. генерален директор на Ра -

дио-телевизија Загреб; 
- 2. Звонко Шполјар, делегат во Сојузниот собор 

на Собранието на СФРЈ; 
3. Младен Жувела, професор на Економскиот 

факултет во Сплит; 
од Социјалистичка Република Црна Гора: 
1. д-р Слободан Благоевиќ, проректор на Уни-

верзитетот „Вељко Влаховиќ" во Титогр-ад; 
2. Доброслав Ќулафиќ, претседател на Цен-

тралниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Црна Гора; 

3. Јован Вујадиновиќ, претседател на Одборот 
на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ за општествен план и развојна 
политика; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина : 

1. Љубисав Станко-Земба, директор на Цента-
рот на Покраинскиот комитет па СК Војводина за 
пол PIT ички студии и марксистичко образование; 

2. д^р Атила Сам, главен и одговорен уредник 
на списанието на Сојузот на комунистите на Вој-
водина „Савремепост"; 

од Социјал.истичка Автономна Покраина Ко-
сово : 

1. Бранислав Шкембаревиќ, член на Претседа-
телството на С А П К О С О Е О ; 

2. Ба јрам Селими, претседател на Општинскиот 
комитет на Сојузот на комунистите Гњилане и 
претседател на Комисијата на Собранието на САН 
Косово за избор и именувања. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 184 
26 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот па републи- на Сојузниот собор, 

ките и покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. д-р Антон Вратуша, с. р. 

281. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фон-
дот за унапредување на ликовната уметност „Мо-
ша Пијаде", Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Комисијата за избор и именување, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 25 април 
1983 година и на седницата на Сојузниот собор од 
26 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ П А ' УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА У Н А П Р Е Д У В А Њ Е 
НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОМА ПИЈАДЕ?" 
И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ 

ОДБОР 

I 

За претседател на Управниот одобр на Фондот 
за унапредуваше на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" се именува академикот д-р Бошко Кучански, 
професор на Академијата за ликовни уметности во 
Сараево и член на Управниот одбор на Фондот за 
унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде". 

II 

Управниот одбор на Фондот за унапредување 
на ликовната уметност „Моша Пијаде" го сочину-
ваат следниве членови што ги избрале собранијата 
на републиките, односно собранијата на автоном-
ните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херце-
говина : 

1. академикот д-р Бошко Кучански, професор 
на Академијата за ликовни уметности во Сараево; 

2. Нада Пивац, академски сликар, професор на 
Академијата за ликовни уметности во Сараево; 

од Социјалистичка Република Македонија: 

1. Димитар Кондевски, академски сликар од 
Скопје; 

2. Петар Хаџи Бошков, академски скулптор од 
Скопје. 

од Социјалистичка Република Словенија: 

1. Стане Верник, главен и одговорен уредник 
на „Синтезе", ревија за ликовна култура, ЈБубљана; 

2. д-р Томаж Брејц, доцент на Академијата за 
ликовна уметност во ЈБублуана. ^ 

од Социјалистичка Република Србија: 

1. Ј ефта Јефтовиќ, директор на Народниот му-
зеј во Белград; 

2. Божа Про дабовиќ, академски сликар во Б е л -
град. 

од Социјалистичка Република Хрватска: 

1. Анте Кудуз, професор, декан на Академијата 
за ликовни уметности во Загреб: 

2. м-р Зденко Тонковиќ, инженер во Инсти-
тутот за електростопанство во Загреб, ликовен кри-
тичар. 

од Социјалистичка Република Цртаа Гора: 

1. Олга Перовиќ, претседател на Републичкиот 
комитет за информации; 

2. Никола Вујошевиќ, сликар од Титогр,ад. 

од Социјалистичка Автономна Покраина Вој -
водина: 

1. Табор Силаѓи. ликовен уметник во Суботица. 

од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово : 

1. Ба јрам Селмани, претседател на Претседа-
телството на Покраинската конференција на ССРН 
на Косово. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 185 
26 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
. на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републи- на Сојузниот собор, 

ките и покра,ините, 
Никола Кмезиќ, с. р. д-р Антон Врагуша, с. р. 
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282. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именување на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 25 април 1983 година и на седницата на Со-
јузниот с-обар од 26 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТМЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРЕДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

За претседател на Одборот за Наградата ,на 
Антифашистичкото веќе на народното ослободува-
ње на Југославија се именува Иво Врховец, прет-
седател на Советот на општините на Саборот на СР 
Хрватска и член на Одборот за Наградата на анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија. 

Собрание на СФРЈ 

АС , бр. 136 
26 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републи- на Сојузниот собор, 

' ките и покраините, 
Никола Кмезиќ, с.р. д-р Антон Bp ату in а, с.р. 

283. 

Врз основа на член 233 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република ЈугослаЕ-ија, на 
предлог на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието а 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 25 април 1933 година и на седницата 
на Сојузниот собор од 26 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Божидар Булатовиќ, досегашен републички 
општествен правобранител на самоуправувањето. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 187 
26 април 1933 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Петседател 

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

284. 

Брз основа на член 3 став 2 од Одлуката за на-
доместите на личните доходи! и другите примања на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата ОД 
25 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ 
НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите 

што надомест на личниот доход осваруваат во Со-
бранието на СФРЈ се усогласува за 12%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 
1 јануари 1983 година, а надоместот ,на личниот до-
ход ќе се исплати на товар на наменските средства 
на Собранието па СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа 
одлука имаат и делегатите' и функционерите што 
остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ 
според Законот за работата и правата на делегатите 
во Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на функционерите во феде-
рацијата на кои им престанала функцијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 34/77). 

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

Бр. 120-58/83-013 
25 април 1983 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието па СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 

2Ѕ5. 

Брз основа на член 25 од Законот за личните 
доходи на Фзч1кци0нер'ите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на ли-
чните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 
02/79 и 13/СС) и член 5 од Одлуката за надоместите 
на личните доходи и другите примања на делегати-
те го Собри тихото на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Адм,инистративната коми-
сија на Собранието па СФРЈ, на седницата од 25 ап-
рил 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА ГОДИШЕН ОДМОР 
1. На делегатите но Собранието на СФРЈ кои 

надомест на личниот доход во постојан месечен из-
нос остваруваат во Собранието на СФРЈ и на фун-
кционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ им припаѓа надомест за к о р и с т е а на го-
дишен одмор за 1983 година во износ од 7.000 дина-
ри. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и на делегатите и функционерите кои оства-
руваат личен доход во Собранието на СФРЈ според 
Законот за работата и правата на делегатите во Со-
бран,ието на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и функционерите во федерацијата 
на кои им престанала сћутжцијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/77 и 34/77) и на раководните ра-
ботници во службите на Собранието на СФРЈ што 
ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ 
за избор и именувања. 
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3. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа на товар на наменските средства на органот 
кај КОЈ корисникот остварува личен доход односно 
надомест на личниот доход во постојан месечен из-
нос. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот н а ' објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 131-3/83-013 
25 април 1983 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието па СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 

286. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за ли-
чните доход,и на функционерите што ги избира или 
именув-а Собран.ието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 
62/79 и 13/83), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 25 април 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи 

на функционерите што г,и избира или именува Со-
бранието на СФРЈ се усогласува со 12Р/о и се утвр-
дува ЕО износ од 10.124 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1983 година, а ќе се изврши 
на товар на наменските средства на органот во кој 
функционерот остварува личен доход. 

3. Право на усогласување на личниот доход од 
точка 1 на оваа одлука имаат и раководните работ-
ници во службите на Собранието на СФРЈ што ги 
поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за 
избор и именувања. 

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

Бр. 120-59/83-013 
25 април 1983 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 

287. 
Врз основа на член 8а од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на л,ич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 
13/83), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 25 апршх 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
ФУНКЦИОНЕРОТ ОД ЧЛЕН 8а ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА' СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

1. На функционерот од член 8а од Законот за 
личните доходи на функц,ионерите што ги избира 

или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ (во натамошниот текст: Законот), личниот 
доход утврден во смисла на чл. 10 и 14 од тој закон 
му се зголемува за 4.000 динари месечно. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука, во смисла 
на член 8а став 2 од Законот, може да се остварува 
најмногу до износот на личниот доход определен за 
кај високата функција во федерацијата. 

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

Бр. 120-57/83-013 
25 април 1983 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Шандор Добо, с. р. 

288. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И 

ДИЗЕЛ-ГОРИВО 

Член 1 
Во Уредбата за ограничување на прометот на 

моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/82. 66/82 и 75/82) во член 9 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, боновите 
издадени за месец мај можат да се користат почну-
вај ќи од 29 април 1983 година.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 220 
28 април 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат ^Луковиќ, с. р. 

289. 

Врз основа на член 64 став 2 точка 1, а во врска 
со член 56 од Законот за превозот во меѓународниот 
патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41 /80) и во согласност со член 41 став 2 од Законот за 
измели и дополненијана Законот за девизното рабо-
тење и кредитните одно-си со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 77/82), врз основа на согласност 
па надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ ЗА 
ПАТИШТАТА ЗА СТРАНСКИ ВОЗИЛА КОИ КО-
РИСТАТ ПАТИШТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за надомест за патиштата за 

странски возила кои користат патишта во Соција-
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листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81) точка 2 се ме-
нува и гласи: 

„2. Надоместот за патиштата од точка 1 на оваа 
одлука се утврдува во САД долари, и тоа: 

— САД долари — 
1) за товарно моторно возило, 

товарна приколка и полу-
приколка, за секој бруто-
тонски километар, и тоа: 
— за возило до 15 тони вкупна 

тежина 0,0030 

— за возило над 15 тони вкупна 
тежина 0,0041 

2) за автобус и автобуска при-
колка, не сметајќи ја при-
колката за превоз на багаж, 
за секое возило-километар 
и тоа: 

— з.а возило до 30 седишта 0.0320 

— за возило над 30 седишта 0,0410 

3) за други возила (работни 
возила, трактори, работни 
машини, Самоодни или на 

сопствени тркала и др.), за 
секој брутотонски киломе-
тар 0,0041 
Надоместот од став 1 на оваа точка се наплату-

ва во динари, со тоа што денарската вредност на 
тој надомест ќе се пресметува според курсот што 
важи за царинење на стоки." 

2. Точка 6 се менува и гласи: 
„6. Надоместот се наплатува во готови пари или 

со чек, а ако со важечка платна спогодба меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и земјата во која воз л ото е регистрирано е предви-
дена клириншка пресметка, на начин што ќе го 
определи Народната банка на Југославија." 

3. Точка 7 се менува и гласи: 
i,7. Надоместот го пресметува царинскиот орган 

врз основа на податоците потребни за пресметув-а-
ње на надоместот добиени со увид во превозните ис-
прави односно со мерење на возилото." 

4. Образецот Пресметковен лист за наплата на 
надоместот за странски возила, се менува и гласи: 

за релацијата помината во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, износ 

,,Серија 

Блок 

Број 

Лист 

ЦАРИНАРНИЦА 

од 
(седиште — земја) 

за возило рег. број -

од динари (со букви: 

(моторно возило) (приколка, 
луприколка) 
односно по-

пресметан на следниот начин: 
1. Датум на влегувањето 

во СФРЈ 
2. Датум на излегувањето 

од СФРЈ 
3. Број седишта (за 

автобус) 
4. Вкупна тежина на во-

зилото (за товарни во-
зила), со предметите што 
се превезуваат 

5. Должина на релацијата 
во (km) 

6. Број на остварени вози-
ло-километри односно 1  

ERTKM 
7. Основица за пресметува-

ње (дин/воз. km, 
дин/BRTKM) 

8. Износ за наплата 
9. Зголемување според точ-

ка 3 односно точка 4 на 
Одлуката 

10. Вкупен износ за напла-
та 

11. Број на пресметковниот 
лист според крј е прес-
метан надоместот при 
влезот и назнаката на 

^ царинската испостава 
при влезот: 
број: испостава 

12. Износ на наплатениот 
надомест при влезот 

13. Износ на надоместот по 
конечната пресметка 

14. Разлика за наплата 
Датум на пресметката 
Претходна книга бр. Лист бр. 

Прокнижил, Пресметал и наплатил, 

М. П. 

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

Е. п. бр. 195 
24 март 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с .р . 

ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА 

ПРЕСМЕТКОВЕН ЛИСТ 
ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА СТРАНСКО 

ВОЗИЛО 

Превозник 
(име и презиме, односно назив) 

, плати на име надомест 

290. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и ЗЗ/оО). врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КАФЕ 

1. Во Одлуката за определување на највисоките 
цени за к а ф е („Службен лист СФРЈ", бр. 4/83 и 
14/83) во точка 1 став 1 бројот: „865" се заменува со 
бројот: „1100", а бројот: „885" - со бројот: „ИЗО". 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 222 
28 април 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

291. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ^ ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА 
,СИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ, ОСВЕН ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВА 
ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИ-
ЦИ ДО ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ 

ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 
1. Во Одлуката за определување на највисокото 

ниво на цените за сите производи и услуги, освен 
за производите и услугите за кои се утврдува об-
врската за доставување на ценовници до заедниците 
за работи на цените заради заверка („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 4/83 и 10/83), во точка 3 став 1 во та-
белата пред текстот „ОБЛАСТ 02 — ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВО И РИБАРСТВО" се додава нов текст, кој 
гласи: 

„ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И 
РУДАРСТВО 

0115 Производство на сообраќајни средства 
(без бродоградба) 

01152 Производство на друмски в-озила 
011523 Производство на патнички автомобили 
011527 Производство на делови и прибор за пат-

нички автомобили". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". ' 

Е. п. бр. 221 
28 април 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, с. р. 

292. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФ-
ТА, НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛАДЕЊЕ НА МОТОРИ 
И НА МАСЛОТО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ КОЧНИЦИ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на це-
ните и за определување на највисокото ниво на це-

ните на нафтата и дериватите на нафта, на сред-
ствата за ладење на мотори и на маслото за хидра-
улични кочници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/83), во точка 10 став 3 во уводната реченица по 
зборовите: „Југословенски нафтовод" се брише за-
пирката и се додава зборот: „и", а по зборовите: 
„увозот на нафта" се бришат зборовите: „и Народ-
ната банка на Југославија,". 

Во петтата алинеја, на крајот, се додава нова 
реченица, која гласи: 

„Налозите за користење на тие средства ги из-
дава Народната банка на Југославија врз основа на 
претходно извршена пресметка;". 

По петтата алинеја се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— за покритие на разликата меѓу цената на 
нафтата што е увезена во четвртиот квартал и це-
ната на 'увозната нафта остварила преку цената на 
дериватите на нафта утврдени со Одлуката за на ј -
високите цени на дериватите на нафта и за начинот 
на формирање на цените на дериватите на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/82). 

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

Е. п. бр. 219 
28 април 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

293. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен л-ист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), Сојузни-от комитет за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОРИСТЕЊЕТО И 

ОДРЖУВАЊЕТО НА ПАДОБРАНИ 

Член 1 
Во Правилникот за производството, користење-

то и одржувањето на падобрани („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/80 и 45/81) во член 12 точка 2 зборот: 
„петократно" се заменува со зборот: „осумжратно", 
бројот: „5" во заградата - со бројот: „8", зборот: 
„осумкратно" — со зборот: „десеткратно" и бројот: 
„8" во заградата — со бројот: „10". 

Член 2 
По член 12 се додава нов член 12а, код гласи: 

„12а 
Силата на активирањето на падобранот со сло-

бодно дејство (сила на рачката за активирање на 
падобранот) не смее да је преминува вредноста од 
16 daN." 

Член 3 
Во член 13 став 2 точка 4 се менува и гласи: 
„4) хронометарскиот падобрански автомат да 

има опсег на поставување од 2 до 10 секунди, со 
точност од 10% од поставената вредност, односно 
анероидниот падобрански автомат да има опсег на 
поставување од 500 m до 4000 m височина над сред-
ното морско ниво. со толеранциите дадени во след-
ната табела: 
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Височина на 
поставувањето во метри 

Височина на 
активирањето во метри 

500 500 до 750 

1000 950 до 1300 

2000 1900 до 2350 

3000 2850 до 3400 

4000 3800 до 4450 

Член 4 
Во член 42 се додава нов став 2 кој тласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, падобранс-

киот автомат не мора да се користи ако со надабран 
скокаат наставник по падобранство и спортски па-
добранец кои извршиле најмалку 600 скокања со 
падобран, од кое најмалку 30 скокања во последни-
те 30 дена." 

Член 5 
Во член 44 став 1 во точка 4 на крајот точката 

се заменува со точка и запирка и потоа се додава 
нова точка 5. која гласи: 

„5) дванаесет пати-наставник по падобранство и 
спортски падобранец кои извршиле најмалку 600 
скокања со падобран во текот на подготовките и за 
време на натпреварот, од кое најмалку 30 скокања 
во последните 30 дена.". 

Став 2 се брише. 

Член 6 
Член 65 се менува и гласи: 
„Дозволата за употреба на спортски и школски 

падобран се издава со рок на важење од осум години 
или за 200 извршени скокања, зависно од тоа кој 
услов побрзо ќе се стекне. 

Дозволата за употреба на падобран за спасува-
ње и резервен падобран се издава со рок на важење 
од осум години.". 

Член 7 
Во член 74 став 1 зборовите: „мораат да се из-

вршат поправки и потребни замени на деловите", се 
заменуваат со зборовите: „мора да се изврши об-
нова". 

Став 2 се брише. 
Став 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
„На спортски и школски падобран можат да се 

извршат најмногу четири обнови, на падобран за 
спасување три, а на резервен падобран две.". 

Член 8 
По член 74 се додаваат четири нови члена, кои 

гласат: 

„Член 74а 
По извршената обнова на спортски односно 

школски падобран, падобранот може да се користи 
најмногу две години, односно за најмногу 150 извр-
шени скокања, зависно од тоа кој услов побрзо ќе 
се стекне. 

По извршената обнова на падобранот за спасу-
вање односно на резервниот падобран, падобранот 
може да се користи најмногу четири години. 

Член 746 
Падобран за спасување може да се користи са-

мо еднаш со цел за спасување. 

Член 74в 
Ако резервниот падобран се употребува за спа-

сување, по употребата мора да се подложи на тех-
нички преглед во согласност со овој цравилник. 

Член 74г 
Во текот на вкупниот век на употреба на падо-

бранец на јагнињата и куполата на па до бранот за 
спасување, можат да се извршат најмногу три по-
правки, а на резервниот падобран — една.". 

Член 9 
Овој гграЕилни/к влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3899/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, с. р. 

294. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/30), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ДАРДНА АТМОСФЕРА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за стандардна атмосфера, што го 
има следниот назив и ознака: 

Стандардна атмосфера — — JUS А.А1.100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардна аци ј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен ео целост, а ќе се при-
менува на стандардна атмосефра од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член Ч 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5263/1 
30 март 1933 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод ,за 

стандардизација. 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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295. 

Врз основа на член -22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ4 ', бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

296. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот на 'стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
И / С О ) , директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕС-

ТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пестициди, кои ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Пестициди. 2-хлор-4-етилами-
но-6-изопропил-амино-1, 3, 5-триазин, 
технички. Атразин, технички — — JUS И.В5.040 

2) Пестициди. Прашива. Технич-
ки услови - - - — JUS Н.В5.200 

3) Пестициди. Гранули и микро-
гранули. Технички услови — — — JUS Н.В5.201 

4) Пестициди. Коицентрати за су-
спензија. Технички услови — — — JUS Н.В5.202 

5) Пестициди. Пестицидни ѓубри-
ва (гранулирани). Технички услови — JUS Н.В5.205 

6) Испитување на пестициди. Оп-
ределување на точката на палење во 
затворен сад според Абел-Пенски - JUS И.В8.767 

7) Пестициди. Принципи на изби-
рање на тривијалните (вообичаените) 
називи — — JUS Н.Р0.004 

8) Испитување на пестициди. Оп-
ределување на точката на палење во 
затворен сад според Пенски-Мартенс JUS Н.Р8.501 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 3.4 на југословенскиот стандард 

JUS Н.В5.200, точка 3.3 на југословенскиот стандард 
JUS Н.В5.201, точка 3.4 на југословенскиот стандард 
JUS Н.В5.202' и точка 3.5 на југословенскиот стан-
дард JUS II.B5.205, како и југословенскиот стандард 
JUS Н.Р0.004, чие применување не е задолжително, 
југословенските стандарди од точка 1 на овој пра-
вилник се задолжителни во целост, а ќе се приме-
нуваат на пестициди што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди за единствени називи за пести-
циди („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5253/1 
30 март 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕШ-

ТАЧКИ ЃУБРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за вештачки ѓубрива, кои ги имаат 
следните називи и ознаки. 

1) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на амонијаков 
азот. Волуметриска метода — — — 

2) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на нитрат ен 
азот. Волуметриска метода — 

JUS Н.В8.285 

- JUS Н.В8.286 
3) Вештачки ѓубрива. Определу-

вање на содржината на амидан азот. 
Спектрофотометриска - метода — — 

, 4) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на вкупниот 
азот. Волуметриека метода — 

5) Вештачки ѓубрива. Определува-
ње на содржината на фосфор раствор-
лив во вода. Гравиметриска метода — 

6) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на фосфор раст-
ворлив во вода. електро-фотометри-
ска метода — — — — — — — 

JUS Н.В8.287 

- JUS Н.В8.288 

JUS Н.В8.289 

JUS Н.В8.290 

JUS H.B8.291 

JUS H.B8.292 

7) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на фосфор рас-
творлив во 20/о-тна лимонска кисели-
на. Гравиметриска метода — — — 

8) Вештачки ѓубрива. Определу-
вање на содржината на фосфор рас-
творлив во 2%-тна лимонска кисели-
на. Спектрофотометриска метода — 

Член 2 I 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на вештачки ѓубрива што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Вештачки ѓубриња. Суперфос-
фат. Земање на мостри и метода на 
испитување — - — - - - - JUS Н.В8.297 

2) Вештачки ѓубриња. Трикатен 
суперфосфат (триплисулфат). Земање 
на мостри и методи на испитување — JUS Н В8.298 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на 'производството на вештачки ѓубри-
ња („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/72). 
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Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди за вештачки ѓубриња („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот па 

два месеца од денот на објавувањето во ,,Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5261/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
. на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
В у к а ш и н Драгоевиќ, с. р. 

297. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-
ПРЕРАБОТЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ОВОШЈЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за полу преработени производи од 
овошје, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од цели јаболка кон-
зервирана со раствор на SO: — за ин-
дустриска преработка. Технички ус-
лови - - - - - - - - - JUS Е.Н1.221 

2) Полупреработени производи од 
овшје. Пулпа од сливи со коска кон-
зервирана со раствор на SO: — за ин-
дустриска преработка. Технички ус-
лови - - - - - - - - JUS Е.ГИ.231 

3) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од праски со коска 
конзервирана со раствор на SO: — за 
индустриска преработка. Технички 
услови — 

4) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од ка ј син со коска 
конзервирана со раствор на ЅО2 — за 
индустриска преработка. Технички 
услови — 

5) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од цреши со коска кон-
зервирана со раствоп на S O — за ин-
дустриска преработка. Технички уе 
лови — 

- - - - - JUS Е.Н1.235 

- - - - - - - JUS Е.HI.236 

6) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од вишни без коски 
конзер-вирана со раствор на SO: — за 
индустриска преработка. Технички ус-
лови 

7) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од боровинка конзер-
вирана со раствор ЅО2 — за индус-
триска преработка. Технички услови 

8) Полупреработени производи од t  
овошје. Пулпа од јаготки конзервира-
на со раствор на SO: — за индустри-
ска преработка. Технички услови — JUS Е.Н1.251 

9) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од малинки конзерви-
рана со раствор на SO: — за индус-
триска преработка. Технички услови JUS Е.Н1.253 

10) Полу преработени производи од 
овошје. Пулпа од капннки конзерви-
рана со раствор на ЅО2 — за индус-
триска преработка. Технички услови JUS Е-Н1.254 

11) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од шипинки конзерви-
рана со раствор на ЅО2 — за индуст-
риска преработка. Технички услови — JUS Е.Н1.261 

12) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од шумски јаготки 
конзервирана со раствор на ЅО2 — за 
индустриска преработка. Технички 
услови - - - - - - - - - JUS Е.Н1.278 

13) Полупр е работени производи од 
овошје. Пулпа од вишни со коска кон-
зервирана со мравека киселина — за 
индустриска преработка. Технички ус-
лови - - - - - - - - JUS Е.HI.338 

14) Полупреработени производи од 
овошје. Пулпа од ма лишен конзерви-
рана со мравска киселина — за индус-
триска преработка. Технички услови JUS Е.Н1.353 

15) Полу преработени производи од 
овошје. Пулпа од капикки понзерБи-
рана со мразена киселина — за инду-
стриска преработка. Технички услови JUS Е.Н1-354 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на озој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на полупреработени производи од овошје 
што ќе се производот односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки; 

1) Пулпа од цели јаболки, конзер-
вирана со раствор па SO: — - JUS Е.Н1.221 

- - JUS Е-Н1.237 

- - - - - - . - JUS Е,111.238 

JUS Е.Н1.239 

2) Пулпа од сливи со коска, кон-
зервирана со раствор SO: — — — JUS Е.Н! .231 

3) Пулпа од праски со коска, кон-
зервирана со раствор на SO: - - — JUS Е.Н1.235 

4) Пулпа од к а ј СИН СО коска, кон-
зервирана со раствор на ЅОз — — JUS Е.Н1.236 

5) Пулпа од цреши, конзервира-
на со раствор на SO: - - ж JUS Е-Н1.237 

6) Пулпа од в-ишни конзервирана 
со раствор на ЅО2 - - - - - JUS Е.Н1.238 

7) Пулпа од боровници конзерви-
рана со раствор на SO2 - - - - JUS Е.Н1.239 

8) Пулпа од јаготки, конзервирана 
со раствор на ЅО2 - - - - - JUS Е.Н1.251 
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9) Пулпа од малинки конзервира-
на со раствор на ЅОѕ — — — — JUS Е.Н1.253 

10) Пулпа од капинки конзерви-
рана со раствор на ЅОг — — — — JUS Е-Н1.254 

11) Пулпа од шипинки конзерви-
рана со раствор на ЅОг — — — — JUS Е.Н1.261 

12) Пулпа од шумски јаготки кон-
зервирана со раствор на ЅО2 — — JUS Е.HI.278 

13) Пулпа од вишни со коска ,кон-
зервирана со раствор на мравска ки-
селина - - - - - - - - - JUS Е.Н1.338 

14) Пулпа од малинки конзерви-
рана со мравска киселина 

15) Пулпа од капитен конзервира-
на со мравска киселина — — — — 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за овошје и зеленчук и за нивните полупреработ-
ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањ-ето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5376/1 
1 април 1983 година 

Белград 

- - JUS Е.Н1.353 

JUS Е HI.354 

Директно 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5262/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

298. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стопдардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАМЕН 
АГРЕГАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за камен агрегат, што го има след-
ниот назив и ознака' 

Камен агрегат. Фракциониран 
камен агрегат за бетон и асфалт. 
Основни услови за квалитетот — JUS В.ЕЗ. 100 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на свој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 

Југословенскиот стандард од член 1 на овој 
правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на камен агрегат што ќе се произведе од-
носно увезе од денот на влегувањето во сила на 
ОВОЈ правилник. 

299. 

Врз основа на член 22 став ' 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМ-
СКИ ВОЗИЛА И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ И 

МАШИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за друмски возила и за земјоделски 
трактори и машини, што ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Друмски возила. Мопеди — ис-
питување на мотори. Нето-моќност — JUS M.F2.027 

2) Друмски возила.' Мотоцикли 
— испитување на мотори. Нето-моќ-
иост - - - - - - - - - JUS M.F2.023 

3) Земјоделски трактори и маши-
ни. Испитување на мотори. Нето-моќ-
ност - - - - - - - JUS M.F2.029 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на друмски возила и на земјоделски трак-
тори и машини што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5260/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. рс 
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300. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИ-
НИУМ И ЛЕГУРИ ОД АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за алуминиум и легури од алуми-
ниум, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиумски легури за леење. 
Блокови. Хемиски состав и услови за 
испорака — — — — — — - JUS С . О .005 

2) Предлегури од алуминиум за 
додавање и модификација. Хемиски 
состав и услови за испорака — — JUS С.С1.103 

3) Алуминиум и алуминиумски ле-
гури. Одливки од алуминиумон ле-
гури. Хемиски состав и механички 
својства — - - - - - - JUS С.С2.300 

4) Алуминиум и легури од алуми-
ниум. Сложени профили од алумини-
ум и од легури на алуминиум пресу-
вани со потискување. Технички ус-
лови. — JUS С.С3.220 

Член 2 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ"'. 

Бр. 50-5252/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Југословенските стандарди од член 1 на озој 
правилник се составен дел на овој правилник а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS С.С2.300, 

чие применување не е задолжително, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задол-
жителни во целост, а ќе се применуваат на алуми-
ниум и легури од алуминиум што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди кои' ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиум и алуминиумон ле-
гури — блокови — — — — — — JUS С.С2.301 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на обоените метали (,,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/63): 

2) Алуминиумски легури за леење. 
Хемиски состав, механички особини и 
насоки за употреба — — — — — JUS С.С2.300 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за алуминиум и алуминиумон легури (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70); 

3) Специјални сложени профили 
од алуминиум и алуминиумон легу-
ри, пресувани. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS С.С3.220 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за алуминиум и алуминиумон легури („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/71). 

301. 

Врз основа (на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист i;a СФРЈ", бр. 38/77 v 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО" 
Ф Р Е К В Е Н Ц И И ! ! ПРЕЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен^ 

ските стандарди за радиофреквенциски пречки, кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиофреквенциски пречки. 
Возила, пловила алати и постројки 
на моторен погон. Гранични вред-
ности - - - JUS N.N0.913 

2) Радиофреквенциски пречки. 
Возила, пловила, алати и постројки 
на моторен погон. Постапка на 
мерење JUS N.N0.914 

3) Радиофреквенциски пречки. 
Возила, пловила, алати и постројки 
на моторен погон. Инструменти и оп-
рема за мерење на полето на радио-
фреквенциските пречки — — — — JUS N.N0.915 

4) Радиофреквенциски пречки. 
Возила, пловила, алати и постројки 
на моторен погон. Мере за намалува-

' ње на радиофреквенциските пречки JUS N.N0.916 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Југословенските стандарди од члец 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на радиофреквенциски пречки од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Решението за југословен-
скиот стандард од областа на општите стандарди на 
техниката на комуникации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/66). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5257/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драговевиќ, с. р. 

302. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандарцизаитттата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-
ТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пластични маси, кои ги имаат 
следните назрти и ознаки: 

1) Пластични маси. Хомополиме-
ри и кополимери на винилхлорид. 
Означување — — 

2) Пластични маси. Свитливи ре-
бреста дренажа::? цевки од неомекиат 
поливинилхлорид. Технички услоги 

3) Пластични маси. Хомополиме-
ри и кополимери на винилхлорид. 
Определување на испарливите мате-
рии (вклучувајќи и влага) — — — 

4) Пластични маси. Хомополиме-
ри и кополимери па винилхлорид. 
Анализа со просејување по во,дена 
постапка — — 

5) Пластични маси PVC-прав за 
пасти. Подготвување на паста за 
испитување — 4— 

6) Пластични маси. PVC-прав за 
пасти. Определување на привидната 
геекозиост на пастата на Северс-рео-

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилните, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS G.S2.501, 

JUS G.S2.516 и JUS G.S2.517, чие применување не е 
задолжително, југословенските стандарди од член 1 
на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе 
се применуваат на пластични маси што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престапуваат да важат југословенските 
стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Определува-
ње на содржината на испарливите 
материи во поливинилхлорид (РУС) JUS G.S1.503 
донесен со Решението "а југословенските стандарди 
за пластични маси („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/67). 

2) Пластични маси. Поливкнил-
х лори д (РУС). Означување - - - JUS G.C1.320 
донесен со Правилникот за југословенските стан-
дарди за пластични маси („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 61/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето со „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5251/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

303. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и ,11 /80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л И И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСЕ-
ЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пресеци на руднички подземни 
простории, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници тип В — — — 

2) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници тип С — — — 

3) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници тип D — — — 

4) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со јајчеста форма 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се -
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на пресеците на руднички подземни про-
стории од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

JUS G.C1.320 

JUS G.C6.540 

JUS G.S1.503 

JUS G.S2.501 

JUS G.S2.516 

JUS G.S2.517 

JUS B.Z0.212 

JUS B.Z0.213 

JUS B.Z0.214 

JUS B.Z0.215 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во („Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5266/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Букашин Драгоевиќ, с. р. 

304. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ЛИФТОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за лифтови, што го има следниот 
назив и ознака: 

Лифтови. Термини и дефиниции JUS M.D1.500, 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Применувањето на Југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5267/1 
30 март 1933 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

305. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

СИПЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за велосипеди, што го има следниот 
назив и ознака: 

Велосипеди. Технички услови за 
безбедност на велосипедите — — JUS Z.S3.301 

Член 2 
Југословенскиот ста,ндард од член 1 на овој 

правилник е составон дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стаидардизациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на велосипедите што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ '. 

Бр. 50-5255/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизациј а, 
Вукашѕш Драгоевиќ, с. р. 

306 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 

- 38/77 и 11 /СО;, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАПА-

ВОСТ НА ПОВРШИНИТЕ 

Член 1 ' 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за рапавост на површините, што го 
има следниот назив и ознака: 

Рапавост на површините. Повр-
шина и нејзини параметри. Термини 
и дефиниции - - - - - - JUS М.А1.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на ОВОЈ правилник не е задолжително. 

Член 4 
Оној правилник влегува во сила по истекот на 

три месени од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-52G5/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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307. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

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

КИ ЗА ЛАМАРИНА 

Член 1 , 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за завртки за ламарина, што го има 
следниот назив и ознака: 

З а в р т и за ламарина, 
услови — — — — — 

Технички 
- - - JUS М.В1.025 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на ОЕОЈ правилник, А се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардна ациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а Ice се при-
менува на завртки за ламарина што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на ОЕОЈ правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Технички прописи за изработка и 
испорака на завртки за ламарина — JUS М.В1.025 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за завртки („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/С4). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5375/1 
1 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1) Радиокомуникации. Општи 
термини и дефиниции — — — — JUS N.A0.717 

2) Радиокомуникации. Простира-
ње на радиобранови. Термини и де-

ф и н и ц и и — — — — — — — JUS N;A0.719 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5264/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Byќашин Драгоевиќ, с. р. 

309. 

Врз основа на член 22 стаз 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/00), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за текстил, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата при хемиско чистење 

2) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата при триење во при-
суство на органски растворувачи — 

3) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата спрема вода 

JUS F.S3.226 

JUS F.S3.227 

- JUS F.S3.231 

308. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), д,и,ректорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИО -

КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за^ радиокомуникации, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

' 4) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата спрема морска Бода JUS F.S3.232 

5) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата спрема водени капки JUS F.S3.237 

6) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата спрема органски ра-
створувачи — — — — — — — JUS F.S3.305 

7) Текстил. Испитување на посто-
јаноста на бојата при пеглање — — JUS F.S3.311 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на свој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 



Страна 484 - Број 21 СЛУЖБЕН Л^1СТ НА СФРЈ Петок, 29 април 1933 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на текстил што ќе се произведе односно 
увезе од данот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бо-
јосувањето спрема вода — — — — 

2) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бојо-
сувањето спрема водени капки — — 

3) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бо-
јосувањето спрема морска вода — — 

4) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бо-
јосувањето спрема органски раство-
рувачи — — — — — — — — 

5) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бо-
јосувањето на топло пеглање 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за методи на испитување на постојаноста на бојо-
сувањето на текстил и на текстилните бои („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/56); 

G) Испитување на текстил. Метод 
на оценување на постојаноста на бо-
јосувањето на текстил спрема триење 
во присуство на органски раствору-
в а а - - - - - JUS F.S3.043 
донесен со Решението за југословенските стандарда 
од областа на методите за испитување на текстил 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5258/1 
30 март 1983 година 

Белград 

JUS F.S3.017 

JUS F.S3.018 

JUS F.S3.019 

JUS F.S3.027 

- JUS F.S3.029 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизациј а, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

310. 
Врз основа на член 22 ста,в 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен ли-ст на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

- П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕ-

ТАНОЛ ТЕХНИЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за метанов, технички, што ги имаат 
следните назив-и и ознаки: 

1) Метанол, технички. Технички 
услови - - - - - - - - JUS Н.В2.031 

2) Метанол, технички. Определу-
вање на содржината на метанолот со 
мерење на зафатнинската маса — — JUS Н.В8.252 

3) Метанов, технички. Определу-
вање на содржината па метанолот. 
Метод на дестилација — — — — JUS Н.В8.253 

4) Метанол, технички. Определу-
вање на изгледот — — — — — JUS Н.В8-254 

5) Метанов, технички. Определу-
вање на зафатнинската маса иа 20оС JUS Н.В8.255 

6) Метанов, технички. Определу-
вање на температурата на дестилаци-
јата - - - - JUS Н.В8.256 

7) Метанол, технички. Определу-
вање на остатокот по упатување. Гра-
вим етриски метод — — — — — JUS Н.В8.257 

8) Метанол, технички. Определу-
вање на содржината на слободните 
киселини (како СНзСООН). Волумет-
риски метод — — — — - — JUS Н.В8-258 

9) Метанол, тех,нички. Определу-
вање на содржината на слободните 
а л кал им (како (NH3). В олуметриоки 
метод — - — - - - - - JUS Н.В8.259 

10) Метанов, технички. Определу-
вање на содржината на алдехиди и 
кетотаи ( како СНзСОСНз). Турбидиме-
триски метод — — — ' — — — JUS Н.В8.260 

11) Метанол, технички. Определу-
вање на содржината на алдехиди и 
кетони (како СНзСОСНз). Јодометри-
ски метод — — — — — — — JUS Н.В8.261 

12) Метанол, технички. Определу-
вање на времето на редукцијата на 
раствор на калиум-перманганат на 
20оС. Колориметриски метод — — JUS Н.В3.262 

13) Метанол, технички. Утврдува-
ње на присуств-ото на материии што 
потсетуваат при третирање со сул-
фурна киселина. Колор-иметриски ме-
тода - - - - - - - - JUS Н.В8.263 

14) Метанол, технички. Определу-
вање на содржината на вода според 
методот на Карл Фишер — — — JUS Н.В8.264 

15) Метанол, технички. Испитува-
ње на мешањето со вода — JUS Н.В8.265 

16) Метанол технички. Определу-
вање на бојата во единици според Ха-
зем. Колориметриски метод — — — JUS Н.В8.266 

17) Метанол, технички. Определу-
, вање на содржината на' вкупното ж е -
лезо. Фотометриски метод — — — JUS Н-В8.267 

18) Метанов, технички. Определу-
вање на содржината на етанолот. Ме-
тод на гасна хроматографија — — JUS Н.В8.268 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се составен дел на овој правитник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
етандардизациј а. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS Н.В8.268, 

чие применување не е задолжително, југословенски-
те стандарди од член 1 на овој правилник се задол-
жителни во цело-ст, а ќе се применуваат на метаиол, 
технички, што ќе се произведе односно увезе од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Базни хемикалии. Метанол, тех-
нички синтетички. Услови на кв-али-
тетот — — — - JUS Н.В6.020 
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- JUS Н-В8.253 

2) Базни хемикалии. Метанов, тех-
нички. Земање мостри и методи на ис-
питување — — — — — 

3) Базни хемикалии. Метанол, тех-
нички добиен со сува дестилација на ч 
дрво. Услови на квалитетот — — JUS H.L1.025 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на хемиската индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5254/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

5) Волнена чешлана лента (чеш-
лано::,). Општи услови — — — — JUS F-B2.01Q 
донесеш! со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/72) 

Член 5 
Овој П Р А В И Л Н И К влегува IBO сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5256/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

311. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К . 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛНА 
И ВОЛНЕНА ЧЕШЛАНА ЛЕНТА (ЧЕШЛАНЕЦ) 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските -стандарди за волна и во-лнена чешлана лента 
(чешлакец), што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Волна.Технички услови — — JUS F.B1.011 
2) Волна. Класификација — — JUS F.B1.012 
3) Волнена чешлана лента (чеш-

ланец). Технички услови — — — JUS F.B2.010 
4) Текстил. Во-лнена чешлана лен-

та (чешланец). Определување на на-
должната маса на лентата — — — JUS F.S2.253 

1лен 2 
Југословенските стандарди од член 1 на оиој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителнл во целост, а ќе се при-
менуваат на Болна и волнена чешлана лехгта (чеш-
ланец) што ќе се п,ро-изведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник, 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските стан-
дарди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Волна. Дефиниции, распореду-
вање и услови на испораката — — JUS F.B1.011 

2) Домашна волна. Општи услови JUS Б\В1.012 
3) Странска волна. Општи услови JUS F.B1.013 
4) Волна од кожи. Општи услови JUS F.B1.014 

312. 

Врз ооноеа на член 7 став 1 од Уредбата за ус-
ловите, начинот и постапката за користење девизи 
од страна на граѓаните и граѓанските правни лица 
за купување определени ха,ртии од вредност („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/77 и 13/83), Советот на 
гуверне,рите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ 

НА ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО СЕ ИЗ-
ДАВААТ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Со ова упатство се уредуваат начинот и роко-
вите на доставување на податоци за обврзниците 
што ги издаваат организациите на здружен труд од-
носно багжите овластени за работи со странство и 
ба,нките овластени за девизни работи во земјата (во 
натамошниот теркот: овластените банки) во соглас-
ност со Уредбата за условите, начинот и постапката 
за користење девизи од страна на граѓаните и гра-
ѓанските правни лица за купување определени хар-
тии од вредност. 

2. Организацијата на здружен труд или овлас-
тената банка што издава обврзници во име и за 
сметка на организација на здружен труд е должна 
по истекот на тримссечјето, до 15-ти во наредниот 
месец, да и доставува на народната банка на репу-
бликата односно на народната банка на автономната 
покраина тримесечен извештај за издадените обвр-
зници. 

Народната банка на републиката односно наро-
дната банка на автономната покраина и доставува 
збирен тримесечен извештај за издадените обврзни-
ци до 29-ти во наредниот месец на Народната банка 
на Југославија — Одделение за работи на девизниот 
систем. 

3. Извештајот од точка 2 на оза упатство треба да 
ги содржи следните податоци: назив на организаци-
јата на здружен труд за чија сметка се издаваат 
обврзници, вкупен изно-с на девизите на кој се из-
даваат обврзници, намена за која се издаваат обвр-
зниците, рок до кој се врши упис на обврзниците, 
рок до кој се врши уплата на запишаниот износ, ро-
кови за отплатување и височина на каматната стап-
ка. 

Во извештајот се внесува и називот на договор-
ната организација на здружен труд, ако за нивна 
сметка, заради проширување на материјалната ос-
нова на трудот, се издавани обврзници во девизи. 

Во текстуалниот дел на извештајот можат да 
се внесат и други податоци потребни за уписот на 
обврзниците. 
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4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 11 
8 април 1983 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите, 

заменик гувернер на . 
Народната ба-нка на 

Југославија. 
Миодраг Вељковиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА 
НА ЧЛЕН 6 И ЧЛЕН 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОБИРА-
Њ Е И КОРИСТЕЊЕ НА ОТПАДОЦИ ОД ЧЛЕН 409 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, СО ЧЛЕН 
2 СТАВ 1 И СО ЧЛЕН 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ 
НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 
И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕ-
ЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ И НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИ-

ЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Овластените предлагачи — Работна организа-
ција „Обнова" од Белград, „Кнежевац", од Белград, 
„Отпад" од Пожаревац, „Индустрссировииа" од 
Књажевац, „Универзалпромет" од Прозуиле и Основ-
на организација на здружен труд „Градск ачистоќа", 
поведоа постапка за оценување на уставноста и 
спротивност на член 6 и член 32 од Законот за соби-
рање и користење на отпадоци („Службени гласник 
СР Србије", бр. 8/81) со член 409 од Законот за здру-
жениот труд, со член 2 став 1 и со член 3 од Законот 
за основите на работењето на организациите на здру-
ж е н труд во областа на прометот на стоки и услуги 
во прометот на стоки и за системот на мерките со 
кои се спречува нарушување на единството на југо-
словенскиот пазар во' таа област („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 43/76) и со Законот за единствената кла-
сификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/76), бидејќи со оспорените одредби е 
пропишано дека со собирање, заради подготовка за 
преработка или преработка на отпадоци, можат да 
се занимаваат организации на здружен труд кои за 
овие дејности се запишани во судскиот регистар, а 
овие дејности се сметаат производствени дејности. 
Предлагачите сметаат дека оваа дејност е промет-
на, бидејќи отпадот се купува заради пошатамошна 
продажба и дека со утврдувањето на нивната деј-
ност како производствена тие се доведени во ситу-
ација да купуваат посебна спрема за да го прера-
ботуваат или подготуваат за преработка отпадниот 
ма тег. и ј ал. 

Оспорените одредби се спротивни на чл. 2 и 3 од 
Законот за основите на работењето на организации-
те на здружен труд во областа на прометот со стоки 
и услуги во прометот на стоки и за системот на мер-
ки со кои се спречува нарушувањето на еди,нство-
то на југословенскиот пазар во таа област бидејќи 
дејноста со која предлагачите се занимаваат, во 
смисла на овој закон, е прометна а не производ-
ствена. Исто така се наведува дека произ-т 
водствената дејност за откуп на отпаден материјал 
не е цредвидена во Законот за единствената класи-
фикација на дејностите. Оспорените одредби на За -
конот се спротивни и на член 409 од Законот за 
здружениот труд, зашто право на работните луѓе е, 
во организациите на здружен труд, самостојно, во 

согласност со закон, да ги утврдуваат дејностите 
според видовите на стопанските дејности. 

2. Во одговор на предлогот, Собранието на Соци-
јалистичка Република Србија наведе дека е на мис-
лење оти оспорените одредби на републичкиот за -
кон не се во спротивност со наведениот сојузен за-
кон. Дејноста што ја вршат организациите на здру-
жен труд од оспорениот член 6 на Законот, претста-
вува производствена дејност, зашто во овој член е 
утврдено дека се работи за собирање на отпадоци 
заради нивна примена за преработка, а не се работи 
за к-упување на отпадоци заради нивна понатамошна 
продажба. Оспорените одредби не се спротивни на 
Законот за основите на работењето на организациите 
на здружен труд во областа на прометот на стоки и 
услуги во прометот на стоки, зашто во овој закон 
се утврдени односите во областа на прометот на сто-
ки и услуги, без оглед дали со овој промет се зани-
мава трговска или прометна организација на здру-
ж е н труд. 

3. Со одредбите на член 6 од оспорениот закон е 
пропишано дека организациите на здружен труд мо-
жат да се занимаваат со собирање на отпадоци за-
ради подготовка за преработка или со преработка на 
отпадоци, а оваа дејност ; смета произведувана 
дејност, а во член 32 е про л л т а н о дека организа-
циите на здружен труд се должни своето работење 
да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
една година. 

Во член 8 на оспорениот закон е пропишано дека 
прометот на отпадоци да се врши во согласност со 
самоуправна спогодба или со договор, кога се врши 
меѓу организации на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници, к а ј кои во вршењето 
па нивната дејност настануваат отпадоци, и органи-
зации на здружен труд што вршат купување на от-
падоци заради нивно користење, подготовка за прера-
ботка, преработеа или промет и организации на 
здружен труд што вршат дејност на изнесување и 
донесување на отпадоци. 

Со Законот за основите на работењето на органи-
зациите на здружен труд во областа на прометот на 
стоки („Службен лист па СФРЈ", бр. 43/76) се утвр-
дени условите кон кои мораат, да се придржуваат ор-
ганизациите па здружен труд при вршењето на про-
метот па стоки и услуги па ед,инственото стопанско 
подрачје на Југославија. Како промет на стоки, во 
смисла на член 2 од овој закон, се смета купувањето 
на стоки заради прзраоотка, продажба на стоки од 
сопствено производство и купувањето на стоки за-
ради продажба и продажбата на тие стоки, што зна-
чи дека е утврдено што се смета како промет на сто-
ки, без оглед на тоа дали е во прашање трговска, 
производствена или некоја друга организација на 
здружен труд. 

Дејноста па организациите на здружен труд се 
утврдува според класификацијата на дејностите што 
е определена со Законот за единствената класифи-
кација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/70), а поблиску е разработена во Одлуката за 
единствената класифкација на дејностите („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 34/76). Со измената и до-
полнението на оваа одлука („Службен ли-ст на 
СФРЈ", бр. 77/82) се утврдува дејноста — до-
работката, преработката и производството на 
суровини од отпадоци (рециклажа на суровини). 

Во член 409 од Законот за здружениот труд е 
пропишано дока работниците во организациите на 
здружен труд, самостојно, во согласност со закон, ја 
утврдуваат дејноста па својата организација на 
здружен труд, според видовите на дејности утврдени 
со закон. 

Според оцената на Уставниот суд на Југослави-
ја, одредбите на чл. 6 и 32 на оспорениот закон се 
согласни со Уставот на СФРЈ и со наведените сојуз-
ни закони зашто со овие одредби не се уредува пра-
шањето за купување на отпадоци заради нивната 
продажба, што би претставувало прометна дејност, 
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туку се уредува прашањето за работењето на орга-
низациите на здружел труд што се занимаваат со 
собирање, подготовка за преработка и преработка на 
отпадоци, и тоа на тој начин што се пропишува дека 
е тоа производствена дејност. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 тон. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, на 
седницата одржана на 23 март 1Ѕ83 година, донесе, 
со мнозинство гласови, 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на работните организации 

,,Обнова'' од Белград, „Кнежевац", од Белград, „От-
пад" од Пожаревац, ,,Ин^устросироЕКна" од Књаже-
вац, ,,Универзалпромет'" од Прозуиле и Основна ор-
ганизација на здружен труд „Градска чистоќа" од 
Белград, да се утврди дека одредбите на чл 6. и 32 
од Законот за собирање и користење на отпадоци се 
несогласни со Уставот на СФРЈ и дека се спротивни 
на член 409 од Законот за здружениот труд, на член 
2 став 1 и член 3 од Законот за основите на работе-
њето на организациите на здружен труд во областа 
на прометот на стоки и услуги во прометот на сто-
ки и за системот на марките со кои се спречува нару-
шување на единството на југословенскиот пазар во 
таа област и со Законот за единствената класифи-
кација на дејностите. 

Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја до-
несе во состав: претседателот на Судот д-р Алексан-
дар Фира, и судиите: Рамадан Враниќи, д-р Васил 
Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, 
Владимир Кривиц, Мустафа Сефо, Јаким Спиров-
ски, Милосав Стиовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван 
Франко и Душан Штрбац. 

У-бр. 121/81 
23 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА ПА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ПА ЧЛЕН 35 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИНУ-
ВАЊЕ И ЗА ПРАВОТО НА НАСТАПУВАЊЕ НА 
ИГРАЧИТЕ НА КОШАРКАРСКИОТ СОЈУЗ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. По повод иницијативата на Горан Грбовиќ, 
играч на кошарка од Крушевац, Уставниот суд на 
Југославија, со решението У-број 19/81 од 20 октом-
ври 1982 година, поведе постапка за оценување на 
уставноста на одредбата на член 36 од Правилникот 
за прекршување и за правото на настапување на 
играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југославија 
од 27 октомври 1979 година. 

Со таа одредба е пропишано дека играч, на кого 
му е одобрено преминување од клуб во клуб, не 
може да добие одобрение за повторна промена на 
членството во периодот: за играчите од Прва машка 
сојузна лига — во рок од три години, а за играчите 
од Втора машка сојузна лига и женските сојузен 
лиги — во рок од две години. По исклучок од ова 
правило преминување се одобрува доколку играчот 
се враќа во клубот од кој дошол. 

2. Кошаркарскиот сојуз на Југославија, со ак-
тот од 26 ноември 1982 година, го извести Судот дека 
оспорената одредба престанала да важи и дека сега 
с во сила нов правилник за преминување и за пра-
вото на настапување на играчите на Кошаркарскиот 
сојуз на Југославија од 25 април 1982 година. 

Врз основа на одредбата на член 15 од новиот 
прав-илник, играч кој поминал во клуб на сојузна 
лига, или од клуб во клуб на сојузна лига, и по една 

натпреварувачка сезона сака одново да го промени 
клубот и да оствар,и преминувале, право на наста-
пување на првенствени натпревари на сојузната 
лига за новиот клуб стекнува но 18 месеци, од де-
нот на регистрацијата за новиот клуб. Оваа одредба 
се однесува само на играчите кои од територијата 
на една СР односно САН преминуваат на територи-
јата на друга СР или САН. Исклучок претставува 
играчот кеј "се в р а ќ а л о матичниот клуб. 

3. На седницата на Уставниот суд на Југослави-
ја, одржана на 3 декември 1002 гсд,ина, Уставниот 
суд заклучи постапката за оце,нување на уставно-
ста да се прошири и на наводенета одредба од член 
13 на новиот правилник на Кошаркарскиот сојуз 
на Југославија, порадр! тоа што начинот на регу-
лирањето ла односите во обете одредби во суштина 
е ист. 

4. Кошаркарскиот сојуз на Југославија, со ак-
тот од 1 март 1933 година, наведе дека оспорената од-
редба на член 15 од важечкиот правилник е едно 
ед правилата на однесување, кои играчот ш при-
фаќа кога се вчленува во кошаркарскиот клуб. Су-
штината на оспорената одредба е да је обезбеди ко-
шаркарската организација од злоупотреба на пра-
вилата на однесување, пропишат! од страна на ко-
шаркарски организација. Овие правила се усвоени во 
процесот на самоуправна^ спогодување и во' нив-
ното усвојување учествуваа и активните спортис-
ти — непосредно во клубовите и преку своите де-
легати во Конференцијата на Кошаркарскиот сојуз 
на Југославија. Кошаркарската организација не мо-
же, -наводно, да дозволи врвен играч секоја година 
да го менува клубот, зашто тоа не е во природата 
на са,мата работа од една страна, а од друга, тоа се 
прави по правило од материјални причини. Со одре-
дбата на член 15, според мислењето на Сојузот, 
не се нарушува слободата на здружување на гра-
ѓаните. 

5. Во текот на водењето на постапката и на јав-
ната расправа, одржана на 23 декември 1982 година 
и 10 март 1983 година, Уставниот суд утврди дека 
одредбата на член 16 од оспорениот правилник на 
Кошаркарскиот сојуз, престанала да важи и дека е 
во сила нов правилник за преминување и за пра-
вото на настапување на играчите на Кошаркарскиот 
сојуз на Југославија датиран со 25 април 1982 го-
дина. Со тоа, според оцената на Судот, се стекна 
услови — постапката за оценување на уставноста 
на одредбата од член 16 на оспорениот правилник, 
да се запре. 

6. -Член 15 на новиот правилник за преминување 
и за правото на настапување на играчите, спо-
ред оцената на Судот, не е согласен со Уставот на 
СФРЈ. 

Според Оделл IV, став 10 на Основните начела 
на Уставот на СФРЈ, работните луѓе и граѓаните 
слободно се здружз^ваат во општествени организа-
ции и здруженија на граѓани, заради остварување 
и усогласување на своите инте!реси и на самоуправ-
ните права во согласност .со општите интереси на 
социјалистичкото општество, како и заради Ершење 
определени општествени работи и развивање на 
разновидни активности. 

Според член 153 став12 од Уставот на СФРЈ, 
слободите и правата на човекот и граѓан,инот можат 
да се ограничат само со еднакви слободи и права На 
други и со интересите на социјалистичката зае-
дница утврдени со уставот а според член 167 на 
Уставот на СФРЈ, загарантирано е правото на ра-
ботните луѓе и граѓаните, слободно да се здружу-
ваат во општествено-политички и други општесвени 
организации. 

Со член 203 став 2 од Уставот на СФРЈ е про-
пишано дека само со закон може да се определи 
во кои случаи и под кои услови користењето на 
правата и слободите споотивно на Уставот, повлеку-
ва ограничување и забрана на нивното користење, 
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Врз основа на член 244 став 1 т став 2 алинеја 5 
и 6, во Федерацијата народите и народностите, рабо-
тните луѓе и граѓаните ги остваруваат своите зае-
днички интереси и со дејноста на општествените 
организации и здруженијата на граѓаните, како и 
со слободни и сестрани активности на граѓаните. 

7. Според оцената на Уставниот суд, од одред-
бата на член 15 на новиот правилник на Кошар-
карскиот сојуз на Југославија, произлегува дека 
со оваа одредба е ограничено правото на играчот на 
кошарка на натпревар во рамките на Сојузната 
лига и тоа не само додека трае сезоната на натпре-
варот туку и по тоа. Притоа, Судот посебно имаше 
превид дека оваа одредба се односу!?,а само на иг-
рачите кои од територија на една СР односно САН, 
преминуваат на територијата на друга СР или САП, 
како и тоа дека ова ограничување е пропишано со 
правилникот на спортската организација, а не со За-
кон, што е спротивно на член 203 став 2 од Уставот 
на СФРЈ. 

Бидејќи (натпреварувањето е основен мотив да 
здружување на играчите на кошарка во кошаркар-
ските клубови, тоа тргнувајќи од наведените устав-
ни одредби уставниот Суд сметка дека со оспорената 
одредба на член 15 од Правилникот се ограничува 
уставната слобода да здружување и дека се нару-
шуваат и другите уставни пра-ва и слободи, посебно 
оние за слободните и сестраните активно-сти на 

граѓаните. 
8. Уставниот суд на Југославија, сообразно со 

^лен 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 
385 од Уставот на СФРЈ, член 37 точка 5 од Пра-
вилникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 10 март 1983 година, донесе со 
мнозинство гласови 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 15 од Правил-

никот за преминување и за правото на настапу-
вање на играчите на Кошаркарскиот сојуз на Југо-
славија од 25 април 1983 година. 

2. Се запира постапката за оценување на сог-
ласноста на член 16 од Правилникот за преминување 
и за правото на (настапување на (играчите на Кошар-
карскиот сојуз на Југославија од 29 октомври 1979 
година со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука судот ја донесе во состав на: прет-
седателот на Судот д-р Александар Фира и судиите. 
Рамадан Враниќи, д-р Стана Г у ш и ќ - Д е л евиќ, Влади-
мир Крив-иц, Славко Кухар, Воислав Ракиќ, Муста-
ф а Сефо, Милосав Стиовиќ, Јаким Спировски, д-р 
Јосиф Трај ковиќ, Иван Франко и Митушко Ши-
балиќ. 

У-бр. 19/81 
10 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот сзтд на Југославија, 

д -р Александар Фира, с. р. 

„По повод1 20-годишнината на работата на Ус-
тавниот суд на Југославија, врз ос.нова на точка 4 
од Одлуката за организација на Уставниот суд на 
Југославија Су. број 509/79 од 6 јуни 1979 година, 
Уставниот суд на Југославија, на свечената седница 
одржана на 7 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊА ПЛАКЕТА НА УСТАВНИ-, 

ОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се установува плакета на Уставниот суд на 
Југославија. 

2. Пл,акетата се доделува како посебно призна-
ние за заслуги и придонес за развојот на уставното 
судство во Југославија. 

3. Плакетата ја доделува Уставниот суд на Југо-
славија со посебна одлука. 

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

Су. бр. 273/83 
7 април 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија. 

д-р Александар Фира, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опр.еде-
лување сојузен орган на управата што издава доз-
вол,и за извоз и увоз на стоки во 1983 година, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 18/83, се пот-
крала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОЈУЗЕН 
ОРГАН МА УПРАВАТА ШТО ИЗДАВА ДОЗВОЛИ 
ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА 

Во тонка 3 наместо зборот: „од" треба да стои: 
„до". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 13 април 
1983 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за измени и 
дополне-нија на Законот за долгоро-чна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка соработка и 
за пребарување и отстапување материјално право 
на технологија помеѓу организациите на здружен 
труд и странски лица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/83, се п о к р а л е долунаведените гре-
шки та се дава 

И С П Р А В К А 

МА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА 
К СОЛ'^РАЦИЈА. ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРА -
БОТКА И ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ОТСТАПУВАЊЕ 
MATFPTCJAtfim U P А ПО НА ТЕХНОЛОГИЈА ПО-
МЕЃУ ОГГАНИЗ ^ГОЛИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И 

СТРАНСКИ ЛИЦА 

1. Во Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за долгорочна производствена кооперација, де-
лоЕно-техничка соработка и за прибавување и от-
стапување материјално право на технологија поме-
ѓу организациите на здружен труд и странски лица. 
во член 16 зборовите: „По член 60 се додаваат два 
нови члена, кои гласат:" и зборовите: „Член 60а" се 
бришат. 

Во истиот член зборовите: „Член 606" се заме-
нуваат со зборовите: ,,Член 17". 

2. Во Законот за измени и дополненија на З а -
конот за долгорочна производствена кооперација, 
деловно-техничка соработка и за прибавување и 
отстапување на материјално право на технологија 
помеѓу организациите на здружен труд и странски 
лица, член 17 станува член 18. 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 27 април 1983 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на највисокото ш т о на цените на одделни 
производи на хемиската индустрија („Службен лист 
на СФРЈ'', бр. 14/83) се поткрала долукаведедната 
грешка, та ,се дава 

И С П Р А Р К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈ-
ВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ 

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

Во точка 1, по одредбата под 7, треба да се до-
даде испуштената одредба под 8, која гласи: 

„8) пентрит 244.450". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград 28 априла 

1983 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федератив-на Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цибиц Рудолфа др Борис, Стергар Стане проф. 
др. Стане. Видмар Ивана проф. др. Душан, Воглар 
Франца др Златко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антолић Ивана проф. др. Иво, Бобић-Зајц Ав-
густа мр пх Соња, Борисо)в Владимира др Петер, 
Д оби ик Штофани Душа«, Дворачен: Фердинанда 
Марјан, Грабријан Ивана Иван, Херња Андреја 
проф. др. Станко, Јан Јанез Радо, Кончан Ивана 
прим. др. Оскар, Ковин Павела др Митја, Лаврич 
Анто-на проф. др. Антон, Ленарт Ивана проф. др. 
Ладислав, Маренче Јоже Јоже, Мерцина Франца 
Алојзиј. Модиц Лудвика др Само, Носан-Јерлн Ма-
тије др Марта, Орел Ивана проф. др. Јанез, Плетер-
ски Франца проф. др. Мирослав, Ринц Антона Да-
ниел, Робљек Винка др. јпг. Татјана, Старе Јосипа 
прим. др. Јоже, Шилц Јакоба проф. др. Милан- Ши-
лец-Л огондер Франца Марија, Тректа-Стојховић 
Франца Татјана, Уршич Франца доц. др. Радо, Вид-
мар Леополда Стојан, Возељ Карела проф. др. Мар-
јан, В ртов ец - Су И!Ш! к Јосипа др. Соња, Зеленко 
Франца др. Владими!р; 

— за о-собени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на, воено-стручното 
з-наење и борбената гото(вност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Лотрич Антон Игор; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Вернот-Ббрник Лубеика Тоника, Бибер-Драшл ер 
Јосипа Јања, Бојановић Јове Ђорђе-Јури ј, Божич 
Франца Паавел, Вречко Ј р ж е Антон, Цотич Франца 
Франц, Чрепшик Бл,ажа В ла диле!р, Димец Кра јец 
Ивана Нада, Дорник Франца Франц, Драговић Лов-
ре Јуре, Годец Ј о ж е Јелка, Хрушов-ар Ивана др. Га-
бријел, Иванчић Алберта Алберт, Јарам Јакоба Ив(ан, 
Кнафелц Франца Франц, Кобал Ив-ана Цирил, Кол-
шек Емила Хуберт, Ко(питар Рок Марјан, К о р и н т ек-
Јазоишнех Франца Силва, Кос Антона А Л О Ј З , Краљ 
Јожета Јоже, Крамер Ивана Иван, Кривеник Фран-
ца Франц, МалоЕ-ашич Коренчан Франца Мира, 
Мирник Франца Франце, Окршлар Јожета Јоже, Па-
леж Франца Јожица, Павлич Ал?ојз j а Алојз, Премии 
Франца мр. Марјан, Просенц Петра Антон, Путник 
Велешта Иван, Рихар Антона Антон Сешел Ленар-
та Иван, IH етика Франца Милан, Топ ликар Ј о ж е 
Алојз, Зупанц Јак)оба Албин, Зупанчич Јанеза Мин-
ка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 4 

Бабич-Оштир Антона Антонија, Б а ј idi Илија 
Анто, Цигелњак Штефан Божзо, Чеховим Франц Сер-
геј Долар Ј о ж е ф Извдор, Еберлинц Ј о ж е Божо, Го-
ла вшек Филип Алфред, Горник-Прешичек Ивана 
Силва, Гребен Ј о ж е Ат“он, Ханжич Ало'з Игнац, 
Храбар Андреј др. Богомил, Храшовец Шандор 
Александар, Ивачич Ивана Албин, Јакопин Ивана 
Рафаел, Јакчига ј Мирко Мирко, Јерич Ј о ж е Јоже, 
Јернејчич-Милхарчич Палел Мар-ија, Јуришић-Су-
ботић Михајла Милка, Колчан Августа Август, К о з -
ловчар Ангела Виктор, Купленик Јожета Јоже, К у -
т а р Фра-нца Бранко. Лакович-Рабуза Матије Дани-
јела, Лампич Алојза Марија, Маловрх Франца Ме-
тод, Матко Фердинанда Франц, Млинар Франца 
Франц, Опара Франца Иван, Оштрбенк Андреја Ма-
рија, Пачник Ивана Јоже, Паучник Адолфа Бранко, 
Павлин Мартина Мартин, Печовкик-Гнамуш Фран-
ца Иван)ка, Пергар Виктор Марјан, Петерка Андреј 
Андреј, Пирц-Малуе Јожета Марија, Пирнар-Кржан 
Алојза Алојзија, Полгар Штефана Павел, Продан 
Јосипа др. Марј ан, Пунтар З о ф и j е Силва, П у т н и к 
Хенрика Хенри,к, Рамшак Ане др. Марија, Рупник-
-Реган Франца Марија, Сајко Валентина Валентин, 
Самец Валентина Иван, Скалич-Урбанчич Андреј 
Елизабета, Смодиш Ивана Јули ј, Стегошшик Фран-
ца Едвард, Шерока Геновефе Рудолф, Шишко-вић 
Албина Паул, Шкорја-Матко Антона Нада, Шпро-
гар-Ханчич Ловре Фрања, Штајдохар-Кочевар Јо -
жета Антонија, Штурм-Борц Маврициј Мајда, П!ун-
та Франца Штефан, Тавчар Рудолфа Рудолф, Трен-
тел> Лудвик Иво, Уранкер Јосипа Јоже, Урбанчич 
Адолфа Адолф, Вилхар-Петрич Ладислава Мар-ија, 
Вукотич Алојза Карел, 3латин Ивана Антон. Ж и т -
ко Јанеза Божидар; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрам Ангола Матко, Аудич Михаела Душан, 
Бантан Рудолфа Руди, БрадашевиК Јована Тзорѓе, 
Брате-Водгож Игнада Марија, Брус Михаела Франц, 
БутковиН Фракца Стане, Цифута -Туркшек Франца 
Мета, Целарц Андреја Иван, Домино Цирила Бог-
дан, Дебершек Михаела Нинко, Добовичник Ивана 
Марјан, Долар Ј о ж е ф а Стане, Долничар-Фелиппини 
Антона Марина, Драшлер Јанез Франц, Дрофеник 
Ивана Петер, Т)еки!! Планакл Акгцона Павла, Еи-
гнер-Шипек Антона Станислава, Ер јавец Маргина 
маг. др. Милан, Фаци ја Ангола Антон, Ген Антона 
Стане, Грешак-Пирц Ивана Драготина, Гуна Ј о ж е 
Јанез, Хансал- Добрин Антона Ив)анка, Херман Ф е р -
дин ади а Змагослав, Хроват Мартина Винко, И л ц К а -
рала Алеш, Јагер Кристине Тоне, Ј аворник-Зупан-
т!ич Јакоба Јожа , Ј а збиншек-Лазник Јустина Олга, 
Ј еловшек Мартина Нада, Ј еркип Анте Сретко, Јор -
дан Ивана Силва, Ј у р ш а к Ј о ж е Јанез, Ј у р ш и ч Р а ј к а 
Рајмунд, Јуванчич Ј о ж е Игнац, К а л ч и ч Алосза Мар-
јана, К а р и ж - Ф а л е т и ч Антона Ан!ода, Кастелиц-Са-
је Балдомира Марија. К а в ч н и к - К о в а ч Франца 
Франчишка , Кебар Франца Јанез, Керин Франца 
Рафаел , К л амл ф е р Виктора Аница, К л а в ж а р - С о -
дец Ј о ж е Марија, Колник-Лешок Симона Милена, 
Колник Мирка Мирко, Корделц Јожета Јоже, К о -
ритнпк Матије Матија, Кос Богомир а Богомир, Ко-
шич Феликса Феликс, Котник Ј у р и ј а Салватор, Ко-
вач-Грандлич Ј о ж е Аница, Ковачич-Брудар Ф р а н -
ца Фаника. Ковачич-Керин Алојза Јустина, Кова -
зович-Бранцељ Ј о ж е Фрања . Крагељ Франца Ф р а н -
чишка, К р а њ ц Франца Кристљ, Кремпуш-Волц 
Алојзе Роза-Марија , К р е ж е Франци Франци, К р и ж -
ман-Нагоде Матевж Иванка, Кустурин-Креч Вла -
димира Марија , Левичар -Биз ј ак Франца Ана, Лор-
бек Ш т е ф а н а Станко, Лоштрек Павсла Ан!дреј, Л у -
беј Ј о ж а Јоже, Мамилович-Петек Франца Ивана, 
Манфредо Франца Маријан, Маринчек Ивана дипл. 
инг. Иван. М а т ј а н - Р е м ш к а р Јанеза Марија, Мершол 
Винко Ида, Miglioranza Sett imo Giovani, Михелчич 
Матија Сречко, Михор Hetfep Марија, Мишич-Ма-
т е в ж Кристина, Млинарич Франца Роза лија, Муха 
Махевжа ФРАНЦ; 

Ноеак-Скрбе Лосвренц Кристина, Обержан Р у -
д о л ф Иван, Орел Ивана Јоже, Орхини Мартина Ма-
рија, Павлин-Котник Берт Алој зија, Пернат Ште-
фаша Јанез, Пес јак Јакоба Франц, Полутник З о ф и ј а 
Ќ!ирко, Поточниве Грегорија Милан, П р е б и л - З а к р а ј -
ш е к Алојза Ана, Принчич Евалда др. Иван, Пшени-
чник-Лаоник Хинка Михаела, Пуст Франце Иван, 
П у ш л а р Андреја Андреј, Раковец Славка др Славко, 
Ранзингар Јожета Јоже, Р а в њ а к Елизабета Грегор, 
Реберњак Викторија Виктор, Розман Богомила Бо-
гомир, Розман Ивана Иван, Рожманц Ј о ж е Влади-
мир, Рупник Франца Винко. Р ж е н - Р у д о л ф Алојз 
Аница, Саје Франц Вида, СавичевиН-Геттгер Вален-
тина Марија, Седлар-Роберт Антона Албина, Сара ј -
зтак-Бркович Винка Маг)ија, Север-Голоб Виктор 
Марија, Сихур-Вечко Филипа Ружа , Симопинтек 
Ивана Антон, Слуга Франца др Сречко, Шкрабл Ј у -
ри ј Франц, Треппан-Томец Лудвик Људ:-шла, Тре-
вен Андреја Вили, Трглавчник Ивана Иван, Урх 
Мартина Јоже, Веховар-Веснер Франца Ружа , Ве-
то знич Ивана Иван, Вербич Виктор Виктор, Ветрих-
Подборшек Алојза Фаника, В р е ч а - Б и ж а л Антона 
Ивана, Врбинц-Јавкикар Франц Марија , В р е њ а к -
-Ванелли Авнуста Вера, Вртовшек Алојза Винко, 
З а л о к а р - К а л и ж Велислава Велислава, Здовц Ф р а н -
ца Франца, Зидарич Иво Јоже , Зорко Ивана Иван, 
Зрим-Подгоршек Михела Марија, Зупанц Франца 
Виктор, Зупанчич Алојза Франц, Ж а л и к Алојза 
Франц, Ж а л и к Ј о ж е Јоже , Ж и д а н е к Ивана Иван. 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана л за 
успеси во подигањето н а гаоено-стру чното знаење и 
борбената готовност она нашите граѓани 

СО ОРДЕН З А В О Е Н И ЗАСЛУГИ СО С Р Е Б Р Е Н И 
МЕЧЕВИ 

Б врв ар Франци Франц, Фурлан Јанез а Драго, 
Л е ш њ а к Франца Мартин; 

— за залагање в-о социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ З А НАРОД 

Албрехт Франца Франц, Ч у к Франца Антон, 
Гоиец Р у д о л ф а Ладислав, Иобец Јожица Винко, Тор-
ник Перегрина Славко, Гузе ј -Хочевар Мирослава 
Ана, И стекич - Петрич Антона Марија , Јеленко Ан-
тона Драго, Јерам Ивана Јосип, Југ Ш т е ф а н а Ште-
фан, К а ш т е в ц Терезије Алојз , Келемина-Петрич Ан-
тона Ана, Кобе Славка Јелена, Кос Ивана Иван, 
Костомај -Лешник К а р е л а Карла , К р а м ж а р Ивана 
Алојз, К р е ж е Михаела Драго, Крушич-Медвешек 
Силво Силва, Логар-Лачен Кристина Марија, Ма-
чек Антона Иван, Маруша Антона Антон, Мија јло -
вић Тратник Катарина, Одлазеа Карол Минка, Оп-
ре шник Ш т е ф а н а Јоже , Паулин Антона Анто«, Пе-
'царски-Виденшек Ф р а њ е Ида, Петак-Срша Грегора 
Ана, Петрич Франца Амалија , Разгоршек-Хрибер-
ник Јури ја “Уриша, Ротлич Станислава Јанез, Сла-
дич-Мазеле Алојз Јожа , Сл еј ко-Шебеник Франца 
Tlapnja. Стрелец Јосипа Иван, Шершен И в а н а ' Е р -
вин, Шилер Артура мн. др. Томаж, Трчек Матија 
Франц, Труп Јакоба Јакоб, В р а ч к о - Ж и ж м о н д Алек-
са нд ер А л енка, Врстовшек Антона Миха, Залта -Ора-
ж е м Рудолф^ Иванка, Ж у ст Ј о ж е Јоже ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Баумкирхер К а р л а Алојз, Черне Јанез Антон, 
Грмшек Ј о ж е т а Иван, Кавч ич -Ник л о ш а Коломан 
Марјетка, Лончар Франца Јоже, Миха лин Ј о ж е Ј а -
нез. Можина Јаанеза Јанез, Цавлин-Розман Конрад 
Катарина, Па вл,ак Драгутина Младен, Понграчич 
Роберта Штефанија , Пудгар-Добај Франца Аница, 
Рапник-Петрач Јустина Габријела, Рупник-За ј ец 
Франца Марија , Сетничар-Зибелник Антона Марија ; 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бергант Винка Марјан, Бесими Реџепа Хасан, 
Борштнар Ивана Иван, Флисек Ивана Славко, Гут-
ман Албина Албин, Кропивец Владимира Бранимир 
Лекше Франца Франц, Медија Викторја Виктор, 
Познич Франца Франц, Приман Ј о ж е ф а Јоже. 

Бр . 111  
9 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Петар Стамболић, с. р. 

к 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 3 од Уставот iia 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чехић Омера Мурузета, Чизмић Бајра Абдулах, 
Ђурковић Милорада Мирко, Голужа Илије Марко, 
Хаджић Мехе Абид, Миличевић Анте ИБО, Селимо-
вић Абида Мустафа, Шимуновић Мишка Антун; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бајиќ Илије Мато, Гагро Марка Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бећировић Мује Изет, Хлебар Јосипа Владимир, 
Колиг Карла Драго, Ковачевиќ ПсдЈељха Никола, 
Мешић ИОра Ахмед, Мнлавић Ибрахими Ахмет, Ми-
линић Јефта Обрад, Мусић Османа Хасан, Пашић 
Ибрахима Синан, Реповић Ђорђа Бранко, Соколо-
виќ Суље Хусо, Шоше Зулфе Мурат, Пралица Ми-
хај л а Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Авмић Јусуфа Омер, Багавац Јоже Анто, Бегић 
Марка Анто, Брадарић Миј е Маријан, Будим Јусуфа 
Ћ,амил, БулаЈић Благоја Марко, Тшлић Раме Ах-
мет, Чонго Дервиша Сулејман, Делић-Вилковић Је-
фте Миленка, Дондић Павла Лука, Дубљегић Мирка 
Божидар, Дувњак Боже Мијо, Ђерић Тодора Ј?.гош, 
Ћурић Милана Станиша, Фрањичевић Ми,јо Н У . Х О , 
Ганић Тахира Хазим, Голијанин Неђе Олга, Гари-
шек-Горишек Ивана Нада, Грмача Мате Мали јан, 
Хаџић Назифе Рефик, Хаџић Алије Шевко, Хамза 
'Камила Салко, Хатић Алије Селвер, Ивановик Ал-
фреда Томислав, Јашаревић-Гуџо Мехмеда Зинета, 
Јенко Вил има Фрањо, Јурић Јозе Андрија, Кеврић 
Мехе Дервиш, Кпунић Дом јана Јово, Кусур а Мује 
Хусеин, Курић Бећира Веѓо, Леко Јакова Владо, 
Левентић Марка Јерко, Лукић Мате Штефан, Лукић 
Анте Владо, Мајадановић Николе Никица, Мали Ан-
те Карло, Манигода Влатке Милан, Марић Стјепана 
Јозо, Масло Ибре Реџо, Мићић Милана Бранко, Ми-
ћић-Бајагић Васе Душанка, Микулић Анте Аугус-
тин Милић Јове Борислав, Мочевић Душана Јован, 
Мулахасановић Халима Едхем, Мушија Дервиша 
Рефик; 

Неимарлија Мехмеда Нусрет, Неимарлија Асифа 
Тахвил, Овчине Шаћира Заим, Панда Фрање Мир-
ко, Пециреп Мате Анто, ГХетрић Ивана Радослав, 
Петричсвић Јуре Ивица, Петровић жозе Анте, Пет-
ровиќ Драгутииа Недо, Пласто Асифа Мустафа, По-
повић-иушић Милана Драгица, Прохо Реџе Ибра-
хим, Ракар Алојза Драган, Рамадани Масламе Џе-
заир, Ребовић Бешка Ђоко, Ружић Марка Живојин, 
Садиковић Мустафе Џемал, Салиховић Алије Есад, 
Салковић Шућрија Џавид, Сушак Ибре Селим, Шу-
бара Раме Омер, Табаковиќ Авде Омер, Трифковић-
-Шеховлг Рајка Босилка, Трифуновић Станка Раде, 
Васиљ Стјепа,па Младен, Велшмид Анте Виктор, За-
згироглћ Асима Сабиха, чЗакушек Фрање Петар, 
Зекђелић Халила Алија, Жмиро Ибрахима Зијад; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ееговац Нуме Салем, Чобо Дервиша Хајуджт, 
Хлебар-Рајић Лазара Зорица, Јурић Блашке Ивица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бегановић Хамза Февзија, Бертовић Јосипа 
Крунослав, Бјслопољак Хамида Авдо, Боровиќ Ва-
силија Радивој е, ДасоЕић Јуре Данијел, Ђондраш 
Маријана Блашко, Грубач Ђоке Мићо, Југо Бећирз 
Исмет, Кеврић Салка Адем, Клепо-Вуковић Васе 
Славејка, Корић Селима Салко, Кубура Мује Ибра-
хим, Љубас Винка Стипе, Милошевић Богдана Че-
домир, Младеновић Тереза Блаженка, Муцић Ни-
коле Перо, Оемић Реџе Халил, Палић Алије Ха-
сан, Рајић Гај е Милош, Сахачић Мустафе Мендух, 
Симић Петра Миодраг, Станић Душана Гојко, Та-
но в ић Зећира Мухарем, Твртковић Анте Ивица, 
Блачо Бранка Станоје, Зечевић Сафете Хазим. 

Бр. 120 
13 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ 
Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

277. Одлука за прифаќање на Општестве-
ниот договор за организирање и финан-
сирање на XIV зимск,и олимписки игри 
во Сараево во 1934 година — — — — 4G9 

273. Одлука за усвојување на иницијативата 
Собранието на СФРЈ да биде учесник 
во склучувањето на Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за 
утврдување на личните доходи и на дру-
гите примања и надомести на определе-
ни материјални трошци на функционе-
рите на работа во органите и организа- ' 
циите на општествено-политичките за-
едници и во органите на општествено-
-политичиите организации — — — — 469 
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Издавач: Новинског из давач!ка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
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Вељко Тади& — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,^уЈ!ев&р војводе 
Мишима бр* 17. 

итрана 
279. Одлука за ра!споредување на средствата 

за нестопански инвестиции утврдени во 
Буџетот на федерацијата за 1983 година 469 

280. Одлука за именување претседател на 
Одборот за наградата „Едвард Кардел^" 
и за објавување на составот на тој 
одбор — — — — — — — — — 470 

281. Одлука за именување претседател на 
Управниот одбор на Фондот за унапреду-
вање на Л)иковната уметност „Моша Пи-
јаде“ и за објавување на составот на тој 
одбор — — — — — — — — — 471 

282. Одлука за именување претседател на 
Одборот за Наградата на Антифашис-
тинкото веќе на народното ослободување 
на Југославија — — — -— — — — 472 

283. Одлука за избор на судија на Уставни-
от суд на Југославија — — — — — 472 

284. Одлука за усогласување на надоместот 
на личниот доход на делегатите што на-
домест на личниот доход остваруваат во 
Собранието на СФРЈ — — — — — 472 

285. Одлука за износот на надоместот за ко-
ристење на годишен одмор — — — — 472 

286. Одлука за усогласување на основицата 
за утврдување на л!ичните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ — — — — 473 

287. Одлука за зголемување на личниот доход 
на функционерот од член 8а од Законот 
за личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на л,нашите 
доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ - - - - - - - - - 473 

288. Уредба за дополнение на Уредбата за 
ограничување на прометот на моторен 
бзнзин и дизел-гориво — — — — — 473 

289. Одлука за измени на Одлуката за надо-
мест за патиштата за странски возила 
кои користат патишта во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија — 473 

290. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на највисоките цени за кафе — 474 

291. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на 
цените за сите производи и услуги, ос-
вен за производите и услугите за кои се 
утврдува обврската за до-ставување на це-
новници до заедниците за работи на це-
ните заради заверка — — — — — 475 

292. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за начинот на форми!рање на 
цените и за определување на највисокото 
ниво на цените на нафтата и дериватите 
на нафта, на средствата за ладење на мо-
тори и на маслото за хидраулични коч-
ници — — — — — — — — — 475 

293. Правилник за измени и дополненија на 
Прав!илникот за производството, корис-
тењето и одржувањето на падобрани — 475 

294. Правилник за југословенскиот стандард 
за стандардна атмосфера — — — — 476 

295. Правилник за југословенските стандар-
ди за пестициди — — — — — — 477 

296. Правилник за југословенските стандарди 
за вештачки ѓубрива — — — — — 477 

297. Правилник за југословенските стандарди . 
за полупреработени производи од овош-
је - - - - - - - - - - 478 

Страна 
293. Правилник за југословенскиот стандард 

за камен агрегат — — — — — — 479 
299. Правилник за југословенските стандарди 

за друмски возила и земјоделски тракто-
ри и машини — — — — — — — 479 

300. Правилник за југословенските стандарди 
за алуминиум и легури од алуминиум 480 

301. Правилник за југосло!венските стандарди 
за радиофреквенци)ски пречки — — — 480 

302. Правилник за југословенските стандарди 
за пластични маси — — — — — — 481 

303. Правилник за југословенските стандарди 
за пресеци на руднички подземни прос-
тори!и — — — — — — — — — 481 

304. Правилник за југословенскиот станда(рд 
за лифтоси — — — — — — — — 482 

305. Правилни)к за југословенскиот стандард 
за велосипеди — — — — — — — 482 

306. Правилник за југословенскиот стандард 
за рапавост на површините — — — — 482 

307. Правилник за југословенскиот стандард 
за завртки за ламарина — — — — 483 

308. Правилни!к за југословенските стандарди 
за радиокомуни!кации — — — — — 483 

309. Правилник за југословенските стандарди 
за текстил — — — — — — — — 483 

310. Правилник за југословенските стандарди 
за метанол, технички — — — — — 484 

311. Правилник за југословенските стандарди 
за волна и волнена чешлана лента 
(чешланец) — — — — — — — — 485 

312. Упатство за начинот и роковите на дос-
тавување на податоци за обврзниците 
што се издаваат во име и за сметка на 

ц w организациите на здружен труд — — 485 
Одлука за сцена на уставноста и спротивнос-

та на член 6 и член 32 од Законот за 
соби!рање и користење на отпадоци од 

, член 403 од Законот за здружениот труд, 
со член 2 став 1 и со член 3 од Законот 
за основите и? работењето на организаци-
ите на здружен труд во областа на про-
метот па стоки и услуги во прометот па 
стоки и за системот на мерките со кои 
се спречува нарушув?ање на единството 
на југословенскиот п?.?,ар во таа област 
и на Законот за единствената класифи-
кација на дејностите — — — — — 486 

Одлука за оцена на уставноста на одредбата 
на член 15 од Правилни!кот за премину-
вање и за правото на настапување на 
играчите на Кошаркарскиот сојуз на Ју-
гос лавиј а - — — — — — — — 487 

Одлука за установување плакета на Устав-
ниот суд на Југославија - — — — 488 

Исправка на Одлуката за определување со-
јузен орган на управата што издава доз-

воли за извоз и увоз на стоки во 1983 
година — — — — — — — — 488 

Исправка на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за долгорочна производ-
ствена кооперација, деловно-техничка 
соработка и за прибавување и отстапу-
вање материјалн?о право на технологија 
помеѓу организациите на здружен труд 
и странски лица — — — — — — 484 

Исправка на Одлуката за определување на 
највисокото ниво на цените на одделни 
производи на хемиската инустрија — — 489 

Одликувања — — — — — — — — 489 


