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667. 
Врз основа на член бб став 3 од Законот за На-

родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 49/76 и 41 /81), во со-
работка со надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НА ДИНА-
МИКАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

1. Основните! банки и здружените банки (во на-
тамошниот текст: банките) се должни Во периодот 
од 1 октомври до 31 декември 1982 година да ги усо-
гласуваат обемот и динамиката на порастот на сво-
ите вкупни пласмани, и тоа така што тој пораст на 
крајот од секоја декада, заедно со порастот оства-
рен во периодот од 1 Јануари до 30 септември 1982 
година, да не може да биде поголем, и тоа: од 11% 
во текот на октомври, од 12°/о во текот на ноември и 
од 3,3% во текот на декември 1982 година во однос 
на состојбата на тие пласмани на крајот од 1981 
година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, во текот на октомври и ноември 1982 година, бан-
ките што до 30 септември 1982 година оствариле по-
раст на своите пласмани над 10% во однос на сос-
тојбата на тие пласмани на 31 декември 1981 година, 
во врска со примената на одредбата од точка 1 став 
2 на Одлуката за усогласување на обемот и на ди-
намиката на порастот на пласманите на банките во 
периодот од 1 јули до 30 септември 1982 година 
С,Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 37/82), своите вкупни 
пласмани можат да ги зголемуваат така што порас-
тот од став 1 на оваа точка да може да биде пого-
лем, и тоа: 

„ 1) во текот на октомври — до висина од две 
третини на остварениот пораст над 10%; 

2) во текот на ноември — до висина од една тре-
тина на остварениот пораст над 10% во периодот до 
30 септември 1982 година. 

Банките што даваат кредити за сезонските за-
лихи на шеќерна репка, масЈК)дајни култури и ту-
тун, како и за залихите на пченка што се откупу-
ваат од индивидуалните земјоделски производители, 
од родот 1982 година, своите вкупни пласмани мо-
жат да ги зголемуваат над порастот утврден во ст. 
1 и 2 на оваа точка за износот на порастот на кре-
дитот за производството и залихите на тие произ-
води над процентот од став 1 на оваа точка, под 
услов да не вршат отстапување на неискористениот 
дел на порастот на пласманите во смисла на точка 
4 од оваа одлука, 

2. Под вкупни пласмани на банката во смисла 
на оваа одлука се подразбираат сите краткорочни и 
долгорочни кредити и другите пласмани што бан-
ките им ги даваат на организациите на здружен 

труд, на други општествени правни лица (вклучувај-
ќи ги и интерните банки), на граѓанските правни 
лица и на траганите, без оглед на изворите на сред-
ствата од кои тие кредити и пласмани се даваат, 
освен кредитите и другите побарувања врз основа 
на односите помеѓу банките, вклучувајќи ги и Ј у -
гословенската банка за меѓународна и економска 
соработка, Пазарот на пари и хартии од вредност и 
Поштенската штедилница. 

3. Како пласмани на банката, во смисла на точ-
ка 2 од оваа одлука, а во согласност со точка 3 
став 3 од Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1982 го-
дина, не се сметаат: 

1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини, што се сметаат како комисиони 
банкарски работи; 

2) пласманите за обнова и изградба на подрач-
јата што се погодени од земјотрес; 

3) пласманите од дополнителните и посебните 
средства што се користат за побрзиот развој на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово. 

Во вкупниот пораст на пласманите на банките, 
во смисла на оваа одлука, не се засметува порастот 
на побарувањата во девизи од домашните комитен-
ти настанат по основ на пресметаните текушти 
курсни разлики. 

4. Банките, освен банките од точ. 1 ст. 2 и 3 на 
оваа одлука, можат меѓусебно да го отстапуваат не-
искористениот дел од порастот на пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 став 1 
од оваа одлука. 

Меѓусебно отстапување односно примање на 
неискористениот дел на порастот на пласманите во 
смисла на став 1 од оваа точка банките вршат од-
напред во текот на периодот за кој важат пропи-
шаните проценти на порастот, со тоа што рокот на 
отстапувањето не може да биде пократок од 20 дена 
и отстапувањето на лимитот може да се врши до 
25-ти во месецот. _ 

За отстапениот, односно примениот дел на неис-
користениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбите од оваа точка, банката е должна да ј а 
извести надлежната народна банка на република-
та, односно надлежната народна банка- на автоном-
ната покраина, во рок од три дена од денот на из-
вршеното отстапување, односно примање на делот 
па неискористениот пораст на пласманите, и тоа со 
доставување на фотокопија од склучениот договор 
или на самоуправната спогодба помеѓу банките или 
меѓу здружената банка и основните банки — член-
ки на таа здружена банка за меѓусебното отстапу-
вање и примање на делот на неискористениот по-
раст на пласманите. 

5. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите од оваа одлука банките се должни 
до надлежната народна банка на републиката, од-
носно надлежната народна банка на автономната 
покраина да доставуваат десетдневен извештај за 
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остварениот пораст на нивните вкупни .пласмани, и 
тоа според книговодствените податоци од крајот па 
секоја декада, односно според книговодствената сос-
тојба на банката па крајот од секој месец. Извешта-
ите за првата и втората декада во месецот банките 
ги доставуваат во рокот предвиден за доставување 
на телеграфските извештаи за пласманите на бан-
ките, а за последната декада во месецот — во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини доставуваат до На-
родната банка на Југославија збирни извештаи за 
состојбата на пласманите на банките на ниво на ре-
публика, односно автономна покраина, и по еден 
примерок од примените иивидивдуални извештаи 
од банките, во рок од пет дена од денот на истекот 
на рокот од став 1 на оваа точка. 

6. Извештаите од »точка 5 на оваа одлука бан-
ките ќе ги доставуваат според образецот што ќе го 
утврди Народната банка на Југославија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

Е. п. бр- 401 
6 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

663. 
Врз основа на член 8 од Законот за амнести!а 

(,.Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 58/82), во спогодба 
со сојузниот секретар за народна одбрана, сојузниот 
секретар за правосудство и организација на сојуз-
ната управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА АМНЕСТИЈА 

1. Со ова упатство се пропишува постапувањето 
на надлежните органи во постапката за извршува-
ше на Законот за амнестија (во натамошниот текст* 
Законот). 

2. Ако до денот на влегувањето во сила на За-
конот не е поведена кривична постапка против лице 
на кое според Законот се применува амнестијо, кри-
вична постапка нема да се поведува туку надлеж-
ниот воен обвинител по службена должност ќе Ја 
отфрли кривичната пријава. 

Ако на денот на влегувањето во сила на Зако-
нот кривичната постапка за кривично дело опфате-
но со Законот е во тек, сеедно дали предметот се 
наоѓа пред суд од прв или втор степен, надлежниот 
Боен суд од прв степан, по службена должност, врз 
основа на чл. 4 и 5 став 1 од Законот, ќе донесе ре-
шение за запирање на кривичната постапка поради 
примена на амнестијата, а ако обвинетиот се наоѓа 
во притвор, ќе се пушти на слобода иако решението 
за примената на амнестијата не станало правосилно. 

Решението од став 2 на оваа точка му се доста-
вува на лицето на кое се однесува и на надлежниот 
воен обвинител. 

3. За лицата осудени поради кривичните дела 
опфатени со Законот, кои на денот на влегувањето 
во сила на Законот се наоѓаат на издржување на 
казната затвор, решение за ослободување од ната-
мошното извршување на казната поради примената 
на амнестијата донесува, по службена должност, 
судот кој суди само БО прв степен, на чие подрачје 

се наоѓа казнено-поправната установа, а ако такво-
то лице се наоѓа на издржување на казната во воена 
установа за издржувањето на казната решение 
донесува надлежниот воен суд од прв степен, со 
тоа што казнено-поправната установа односно вое-
ната установа за издржување на казната тоа лице 
веднаш ќе го пушти на слобода. 

За лицата осудени поради кривичните дела оп-
фатени со Законот, кои на денот на влегувањето во 
сила на Законот се наоѓаат нд условен отпуст, ре-
шение за примената на амнестијата донесува воени-
от суд кој судел во прв степен. 

Решението од ст. 1 и 2 на оваа точка што го 
донесува судот кој суди само во прв степен му се дос-4 

тавува на лицето на кое се однесува, на надлежниот 
воен обвинител, на воениот суд од прв степен кој 
ја донесол првостепената пресуда во таа кривична 
работа и на казиено-поправната установа во која 
тоа лице се наоѓа на издржување на казната, а ре-
шението , што го донесува надлежниот воен суд од 
прв степен му. се доставува на лицето на кое се 
однесува, на надлежниот воен обвинител и на вое-
ната установа за издржување на казна, во која тоа 
лице се наоѓа на издржување на казната. 

До судовите од став 1 на оваа точка поднесуваат 
барања за ослободување од натамошно издржување 
на казната и оние осудени лица кои сметаат дека 
и на нив се однесува амнестијата. 

Заради постапување според став 1 на оваа точка 
судот кој суди само во прв степен ќе ги прибави од 
тазнено-поправната установа пресудите за сите 
лица на кои се однесува амнестијата, а по потреба 
може да бара и дополнителни податоци од надлеж-
ниот суд кој судел во прв степен. 

4. По барањето за примена на амнестијата што 
го поднесло лицето против кое не е поведена кри-
вична постапка, а кое смета дека на него може да 
cl- примени амнестијата за кривичните дела опфате-
ни со Законот, извршени во зем1ата или во стран-
ство, одлука донесува воениот обвинител од член 6 
став 1 на Законот. 

Барањето за примена на амнестијата по став 1 
на оваа точка треба да содржи што е можно поце-
лосни лични податоци за подносителот, а посебно: 
име и презиме, место и година на раѓањето, зани-
мање и адреса, како и податоци за начинот, време-
то и местото на извршувањето на кривичното'дело, 
од кои може да се заклучи кое кривично дело е во 
прашање, а за лицето кое престојува во странство 
и податоци со доказ за тоа дека се пријавило кај 
нгдлежниот орган за работи на народната одбрана, 
односно кај дипломатското или конзуларното прет-
ставништво на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија во странство и дало изјава дека, 
согласно со Законот за воената обврска („Службен 
лист на С Ф Р Ј " , бр. 36/80 и 40/81), ќе ја изврши 
својата воена обврска. Не е неопходно во барањето 
да се наведува законскиот назив на кривичното де-
ло за кое се бара амнестија ниту одредбата на зако-
нот во која тоа дело е предвидено. 

Наделжниот воен обвинител ќе испита дали 
наводите од барањето за примена на амнестијата 
упатуваат на кривичното дело за кое е дадена ам-
нестија и, ЕО тој поглед може да бара потребни из-
вестувања од подносителот на барањето или од над-
лежните органи. 

Во решението за примена на амнестијата ќе се 
назначи дека амнестијата се применува на подноси-
телот на барањето за определено кривично дело кое 
произлегува од барањето ако се исполнети услови-
те за давање на амнестија. 

Ако надлежниот воен обвинител смета дека на-
водите во барањето упатуваат на кривичното дело 
за кое е дадена амнестија, но дека постојат окол-
ности што според член 2 на Законот ј а исклучуваат 
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примената на амнестијата, ќ е донесе решение со 
кое се одбива примената на амнестија. 

- Решението од став 4 односно став 5 на оваа 
точка ќ е му се достави на лицето на кое се одне-
сува. 

Ако надлежниот воен обвинител смета дека де-
лото опишано во барањето нема обележја на криви-
чното дело за кое е дадена амнестија туку на н е -
кое друго кривично дело, или воопшто нема обеле-
ж ј е на кривично дело, нема да донесува решение 
за одбивање на барањето за примена на амнестијата 
туку ќе го извести подносителот дека од неговото 
барање не произлегува дека не го извршил кривич-
ното дело за кое е дадена амнестија. 

5. Лицата кои престојуваат во странство бара-
њето за примена на амнестијата можат да го упа-
тат непосредно до надлежниот воен обвинител, а 
барање можат да поднесат и преку дипломатското, 
односно конзуларното претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југослави ја во 
странство, и тоа писмено или усно на записник. Р а -
ботник во дипломатското или во конзуларното прет-
ставништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југослави ја -во странство овластен за прием 
на барања, е должен по потреба на подносителот на 
барањето да му ги даде потребните упатства во по-
глед на содржината и формата на барањето, а исто 
така барањето без одлагање да го достави до над-
лежниот воен обвинител. 

6. За лицата кои се осудени за две или повеќе 
кривични дела, а амнестија не е дадена за сите тие 
дела, нема да се донесе решение за примена на ам-
нестијата туку судот, кој судел во прв степен, ќе 
донесе пресуда во смисла на член 401 од Законот 
за кривичната постапка („Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр. 4/77). 

7. В о поглед на доставувањето на решението 
од. ова упатство и во поглед на сметањето н а роко-
вите ќ е се применуваат соодветните одредби на З а -
конот за кривичната постапка. 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " . 

Бр. 3/1-1982 
8 октомври 1982 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

правосудство и организација на 
сојузната управа, 

Борислав Краина, е. р. 

669. 
Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар 
за пазар и општи стопански работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИ-
ТЕ, НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, 
НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА К Р Е М -

-ПРОИЗВОДИТЕ 

Член 1 
В о Правилникот за квалитетот на какао-произ-

водите, на производите слични на чоколада, на бон-г 

бонските производи и на крем-производите („Служ-
бен лист на С Ф Р Ј " , бр. 54/76, 23/77 и 44/79) чии од-
редби се применуваат како одредби на Правилникот 
за квалитетот на какао-произ водите, на произво-
дите слични на чоколада, на бонбонеките производи 
и н а крем-произлзодите („Службен лист на С Ф Р Ј ' 4 , 
бр. 13/78), во член 7 став 1 се додава друга нова 
реченица, ко ја гласи: „Првото збирно пакување кое 
ј а надминува масата од 100 г мора да има означен 
датум на производството и рок на употребата." 

I 
Член 2 

В о член 23а став 3 се менува и гласи: 
„Инстант-какаото со млеко што се пушта во 

промет мора да содржи на јмалку 10°/о безмасна су-
ва материја на млеко, на јмалку 13% немаеен какао-
-прав, најмногу 1,5% емулгатор, најмногу 75% ше-
ќер и најмногу 4 % вода, сметано н а готов производ." 

Член 3 
Во член 44 став 2 втората реченица се менува 

и гласи: „Количината на аромата н е смее да биде 
поголема од 3°/о, сметано според масата на готовиот 
производ." 

Член 4 
В о член 53 по став 1 се додава нов с т а в 2, к о ј 

гласи: 
„На бонбонските производи можат да им се до-

даваат овошје и производи од овошје." 
В о досегашниот став 2, ко ј станува став 3, тре-

тата реченица се менува и гласи: „Количината на 
аромата не смее да биде поголема од' 3%, а сувата 
материја на екстрактот од лековито растение — по-
голема од 5%, .сметано според масата на готовиот 
производ." 

Досегашниот с т а в 3 станува став 4. 

Член 5 
Во член 61 став 1 се додава втора реченица, ко -

ј а гласи: „Шеќерниот плашт може да содржи до 
5°/о скроб и дозволени средства за з гуснување . " 

Став 2 се менува и гласи: 
„Јадрото може да биде изработено од шеќерна 

маса, бонбонски производи и од полупроизводи, 
чоколадна маса, маса слична на чоколада или ово-
ш ј а (бадем, лешник, суво грозје) и др." 

Член 6 
В о член 65 по став 2 се додава нов став 3, ко ј 

гласи: 
„Желе-производите можат да бидат со додато-

ци и без додатоци. Желе-производите со додатоци 
мораат да содржат најмалку 5 % додатоци. Додато-
ците можат да бидат: кандирано овошје, јадресто 
овошје и ел.". 

Член 7 
Во член 69 став 1 зборот: „триглицериди" се з а -

менува со зборот: „глицериди". 
В о став 3 процентот: „ 1 % " се заменува со про- , 

центот: „2%" . 

Член 8 
В о член 73 по став 1 се додава нов став 2. ној 

гласи: 
„Благиот бадем кој се употребува за производ-

ство на сурова марципан-маса може да содржи до 
4 % горчлив бадем.". 

Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 3 до 6. 

Член 9 
Во член 75 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, 

кои гласат: 
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„Млечните нугат-производи и млечните бадем 
-нугат производи се производи добиени од најмалку 
50°/о нугат-маса или бадем-нугат маса, при додаток 
на млеко во прав и шеќер, со тоа што да содржат 
најмалку 3,2% млечна маст и 9,3°/о безмасна сува 
материја на млеко, сметано на сувата материја на 
готовиот производ. 

Нугат-производите и бадем-нугат производите 
со павлака се производи добиени од најмалку 50% 
нугат-маса и бадем-нугат маса со додаток на млеко 
во прав или на павлака во прав и шеќер, со тоа 
што да содржат најмалку 5,5% млечна маст, сме-
тано на сува материја производ.". 

Досегашниот став 4 станува став 6. 
\ 

Член 10 
Во член 84 став 5 се менува и гласи: 
„Бонбонските производи кои во својот состав 

или во полнењето содржат природни додатоци (ово-
шје, производи од овошје, екстракти од лековити 
растенија и др.), а се ароматизирани со природни 
или со вештачки ароми и, или обоени со природни 
или со вештачки бои, на амбалажата можат да има-
ат слики или цртежи на употребените природни 
додатоци.". 

Член 11 
Обој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

Бр. 50-9939/1 
15 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

670. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниов заво~ 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

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

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што-мораат да ги исполнуваат мерила-
та на количината на топлотата (во натамошниот 
текст: мерилата). 

Метролошките услови за мерилата од став 1 на 
овој член се означуваат скратено со ознаката MUS 
Q - C 1. 

Член 2 
Под мерило, во смисла на овој правилник, се 

подразбира мерилото со кое се мери количината на 
топлотата што ќе ја ослободи или апсорбира теч-
носта — носител на топлотата во ^менувачкиот тек. 

Член 3 
Мерилото е интергационо мерило чија работа 

се заснова врз принципот на: 
1) мерење на разликата на температурата на 

течноста во дојдоениот вод и во повратниот вод; 

2) мерење на протокот или на зафатнината; 
3) множење на темепратурната разлика со про-

токот (зафатнината) и со топлотниот коефициент и 
врз принципот на интеграција на резултатите од тоа 
множење според времето. 

Член 4 
Мерилото се користи за мереше на количината 

на топлотара: 
1) произведена во топланите; 
2) потрошена при греењето со топла вода; 
3) потрошена при користењето на топла вода; 
4) потрошена во индустриски и во земјоделски 

системи. 

Член 5 
Според начинот на обработката на мерените го-

лемини, мерилата можат да бидат механички и 
електрични. 

Член 6 
Механичкото мерило го искажува резултатот на 

мерената големина со помош на механичкиот систем 
на умножување на една физичка големина, што е 
сразмерна на зафатнината на течноста, со разлика-
та на температурата и со топлотниот коефициент, 
при што се добива големина сразмерна на количи-
ната на топлотата. 

Член 7 
Електричното мерило то > искажува резултатот 

на мерената големена со помош 4 на електронскиот 
систем што ј а множи електричната големина (на-
пон, струја, зачестеност) пропорционална на зафат-
нината па течноста со големина сразмерна на раз-
ликата на температурите и со топлотниот коефици-
ент. Ако се мери протокот наместо зафатнината, 
производот е сразмерен на топлотната моќност. Со 
интеграцијата на таа големина според времето се 
добива количината на топлотата. Електричното ме-
рило мора за работа да користи електрична енергија 
како помошна енергија. 

Член 8 
Д ол ун а е ед ените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) гореа граница на температуриото подрачје 

(tmax) е најголемата температура на течноста при ко-
ј а мерилото мери во границите на допуштените 
грепки; 

2) долна граница на температуриото подрачје 
(tn-in) е најмалата температура на течноста при која 
мерилото мери во границите на допуштените 
грешки; ' 

3) горна граница на температурата разлика — 
номинална температурна разлика (Atn) е најголемата 
разлика на температурите на течноста во дојдовни-
ог и повраттшот вод при која мерилото мери во гра-
ниците на допуштените грешки: 

4) долна граница на темепратурната разлика 
(Аш1п) е најмалата температурна разлика преку 
која мерилото ја покажува вредноста на топлотна-
та енергија внатре во границите на допуштените 
грешки; 

5) горна граница на протокот — номинален про-
ток (Qmax) е најголемиот проток при кој мерилото 
мери во границите на допуштените грешки; 

6) долна граница на протокот (Qmin) е најмалиот 
зафатнински проток преку кој мерилото мери во гра-
ниците на допуштените грешки; 

7) трајно оптоварување (Qt) е најголемиот про-
ток при кој мерилото може да работи непрекинато; 

8) номинална температура е најголемата 
работна температура на која може да биде изложен 
системот за мерење на протокот или на зафатнината; 
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9) номинален притисок (рм) е најголемиот ра-
ботен притисок на течноста на кој може да биде 
изложен системот за мерење на протокот, односно 
на зафатнината; 

10) номинален пречник (dN) е внатрешниот 
пречник на цевниот приклучок на системот за ме-
рење на протокот, односно на зафатнината; 

11) номинална моќност ( P n ) е топлотниот про-
ток што се остварува при номинална температур-
на разлика и номинален проток, под услов темпе-
ратурата на течноста во повратниот вод да биде 
еднаква Hav долната граница на температурното 
подрачје; 

12) топлотен коефициент (кЕ) е производот на 
средната специфична топлота при постојан прити-
сок и на реципрочната вредност на специфичната 
зафатнина на носителот на топлотата, и се изра-
зува со образецот: 

каде што е : 
kj? (tp, td) — топлотен коефициент 
td — температура на течноста во дој доени- ' 

от вод 
tp — температура на течноста во повратниот 

вод 
— | t j — средна специфична топлота при пос-

р I tp тојан притисок 
V — специфична зафатнина на течноста; 

13) фактична вредност на количината на топ-
лотата (Е) е вредноста на енергија што ќе му се 
предаде на потрошувачот за времето (xi — то) и се 
изразува со образецот: 

каде што е: 
Qm — масен проток на течноста 
Дћ — разлика на специфичните енталпи на 

течноста што и одговараат на темпе-
ратурата на течноста во дојдоениот и 
повратниот вод 

х — време 
т, 

V = JQdx — зафатнина на протечната течност 
То 

Q — зафатнино™ проток; 
14) константа на давачот на мерилото на, про-

токот или на зафатнината (К) е односот помеѓу ам-
плитудата или зачестеноста на сигналлот што го 
испраќа давачот и протокот или зафатнината на 
течноста; ' 

15) криви линии на точноста на мерилото (ка-
либр&циони криви линии) се криви линии што ј а 
покажуваат зависноста на грешката на мерењето 
од температурата, температурата разлика и про-
текот; 

16) крива линија на грешката за мерилото на 
протокот или на зафатнината е кривата линија што 
ја покажува зависноста на грешката на мерењето 
од протокот (зафатнината) на течноста. 

II. Својства на конструкцијата , 

Член 9 
Мерилото се состои од следните делови: 
1) мерило на протокот, односно на зафатнината; 
2) чифт на температурна давани; 

3) сметковна единица. 
Деловите на мерилото од став 1 на овој член 

можат да бидат во разделив или во неразделив 
склоп. 

Член 10 
Мерилото на протокот или на зафатнината на 

протечената течност се состои од: 
1) дел низ кој поминува течноста; 
2) давач што го испраќа сигналот пропорцио-

нален на протокот или на зафатнината во сметков-
ната единица. 

Давачот може да биде разделив, односно нераз-
делив дел од мерилото на протокот или на зафат-
нината. 

Член 11 
Температурните давани ги испраќаат сигналите, 

сразмерни на температурите на течноста во дој-
дениот ' вод и во повратниот вод, во сметковната 
единица. 

Член 12 
Сметковната единица се состои од: 
1) дел за пресметување на количината на тоа-

летата; 
2) дел за покажување на количината на топло-

тата. 

Член 13 
Мерилото, покрај покажувано^ на количината 

на топлотата, може да има и: 
1) покажувач на тоалетната моќност; 

' 2) покажувач на протокот; -
3) покажувач на зафатнината; 
4) покажувач на температурата разлика или 

ни температурата. 

Член 14 
Покажувачот на количината на топлотата мора 

да ј а регистрира количината на топлотната енерги-
ја во мегаџули (МЈ) или во гигацули (GJ) или во 
киловатчасови (kWh) или во мегаватчасови (MWh). 

Член 15 
Покажувачот на количината на топлотата мо-

же да биде механички или електромеханички. 
Елементите на покажувачот од став 1 на овој 

член се: 
1) тркалца со нанесени цифри од 0 до 9; 
2) скала со поделба и со подвижна стрелка; 
3) комбинација на елементите од точ. 1 и 2 на 

ор ој став. 

Член 16 
Тркалцата со цифри од член 15 на овој пра-

вилник мораат да се вртат одоздола нагоре, ако 
тркалцето што ј а покажува најмалата вредност се 
врти континуирано, а стрелката на скалата со по-
делба — во насока на стрелката од часовникот. 

Поместувањето на кое и да е тркалце од став 
1 на овој член (освен на тркалцето што ј а покажува 
најмалата вредноста) за една цифра напред мора 
да уследи кота тркалцето од пониското десетто мес-
то ќе ј а опиште задната десетина од својот поли 
обрт. 

Член 17 
Височината на цифрата на тркалцето не може 

да биде помала од 4 mm. 

Член 18 
Цифрата на тркалцето што ј а покажува деци-

малната вредност на единицата на мера мора да 
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биде од другите цифри одвоена со запирка, односно 
да се разликува со боја, или бојата на рамката во 
која се појавува мора да се разликува од бојата 
в а другите цифри. 

Член 19 
Бројот на тркалцата на покажувачот на коли-

чината на топлотата мора да биде определен така 
што опсегот на покажувањето на мерилото кое ра-
боти со номинална моќност, да и одговара на коли-
чината на тоалетната енергија што ќе се ослободи 
во рок од најмалку 3 000 часови непрекината ра-
бота. 

Количината на топлотната енергија измерена 
со мерило кое работи при номинална моќност во 
текот на еден час, мора да и одговара најмалку на 
една цифра од најниското десетто место на пока-
жувано^ 

Член 20 
Скалата со поделба и со подвижна стрелка што 

непрекинато се движи го покажува најмалиот дел 
од единицата со која се мери количината на топ-
лотата. ; 

Вредноста на поделбата на скалата мора да има 
форма на 10а, каде што п е нула, цел позитивен 
или негативен број. 

Член 21 
Покажувачот на количината на тоалетата мора 

да биде поставен така што прочитувањето на коли-
чината на топлотата да биде лесно и прецизно во 
работни услови. 

Член 22 
Покажувачот на зафатнината мора да се наоѓа 

или на сметковната единица на мерилото или на 
мерилото на протокот, односно на зафатнината. 

Покажувачот мора да ги има елементите про-
пишани во став 2 на член 15 од овој правилник. 

Член 23 
Електричното мерило со мерило на протокот, 

односно на зафатнината може да има електрични 
приклучни контакти на кои се мери големината 
пропорционална на протокот на течноста (напон, 
струја или зачестеност). 

Член 24 
Електричните мерила што немаат покажувач на 

протокот, односно на зафатнината мораат да имаат 
покажувач на струењето на течноста (на пример: 
LED — диода која светка ако течноста протечува 
низ мерилото, а не светка кога нема проток). 

Член 25 
Мерилото со батериско напојување може да има 

уред за покажување на напонот на батериите. Тој 
уред мора јасно да ја покажува граничната вредно-
ст на напонот на батеријата, при кој настапуваат 
промени во мерењето и при кој батериите мораат 
да се Заменат или повторно да се наполнат. 

Член 26 
Деловите од мерилото мораат да бидат израбо-

тени од материјал чии промени на механичките, 
топлотните, електричните и магнетните особини не 
влијаат врз условите пропишани, со овој правилник. 

Деловите од мерилото што при работни услови 
се изложени на штетно дејство од корозија (мери-
лото на протокот или на зафатнината и темпера-
турниот давач) мораат да бидат изработени од не-
кого дирачки материјал или од соодветен материјал 
што е заштитен, од корозија. 

Член 27 
^ Сметковната единица мора да биде сместена во 

куќиштето на. мерилото, кое овозможува заштита 
од прав и од прскање на водата. 

Член 28 
Со конструкцијата на мерилото мораат да бидат 

предвидени места за втиснување на жигови без чие 
уништување не можат да се вршат дејствија со 
кои може да се влијае врз метролошките особини 
на мерилото пропишани со овој правилник. 

III. Мерно-технички особини 

Член 29 
Работниот опсег на мерилото е определен со 

гранични вредности на температурата, температур-
ната разлика и протокот. 

Долната граница на температурата мора да би-
де помала или еднаква на 30°С. 

Најмалата температурна разлика мора да биде 
помала или еднаква на 10°С. 

Номиналната температурна разлика мора да 
биде 10 и повеќепати поголема од најмалата, темпе-
ратурна разлика. 

Номиналниот проток за целбројниот производ 
на бројот мора да биде петпати поголем од најма-
лиот проток. 

Член 30 
Точноста на мерилото е определена со грани-

ците на релативните грешки и со границите на про-
мените на влијателните големини. 

Член 31 
Релативната грешка на мерилото се определува 

в з однос на фактичната вредност на количината на 
топлотата и се изразува со образецот: 

Ег Е 
G 100% 

Е 
каде што е: 

E f — вредност на количината на топлотата што 
ј а покажува мерилото 

Е — вистинска вредност на количината на тоа-
летата. 

Член 32 
Границите на допуштените релативни грешки 

на мерилото ( ± G ) се прикажани како функција на 
температурната разлика (At) во следната табела: 

Член 33 
Ако деловите на мерилото се во разделив склоп, 

границите на допуштените релативни грешки на 
мерилото на протокот или на зафатнината се 
Gpmax — ± 3 % , а границите на допуштените релатив-
ни грешки на сметковната единица со температурни 
давани се ±(|Gj — |GP|). 
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• Член 34. 
Мерилото мора да мери во границите на допу-

штените релативни грешки ако се исполнети след-
ните референтни услови: 

1) ако температурата на околината е од + 1 5 ° С 
до +30°С; 

2) ако релативната влажност на воздухот е од 
40% до 85%; 

3) ако номиналната вредност на* напонот на по-
мошната електрична енергија се промени за ± 2 % 
од номиналната вредност; 

4) ако зачестеноста на наизменичната струја 
е 50 Hz ± 1 Hz, при напојување на мерилото од 
мрежа. 

Член 35 
Ако работните услови отстапуваат од референ-

тните услови, грешките на мерењето можат да сз 
зголемат во однос на грешките пропишани во член 
32 од овој правилник, најмногу за: 

1) 0,5% од мерената големена, ако температурата 
на околината е + 5°С до + 15°С и од + 30°С до 
+ 50°С; 

2) 1% од мерената големина, ако релативната 
влажност е поголема од 85%; 

3) 0,5% од мерената големина, ако промените на 
напонот се + 1 0 % и —15% од номиналната вредност. 

Член 36 
Мерилото мора да мери во границите на допу-

штените грешки и при следните услови: 
1) ако на мерилото и на приклучните кабли де ј -

ствува магнетно поле со јачина од 60 А / т при за-
честеност од 50 Hz; 

2) ако на мерилото дејствува електромагнетно 
зрачење со јачина на електричното поле од 10 V / m 
и со зачестеност од 100 kHz до 160 kHz; 

3) ако на импул синот давач на мерилото ћа про-
токот или зафатнината постојано дејствува магнет-
но поле со јачина од 100 kA/m. 

Член 37 
Ако времето на интеграцијата на мерилото за-

виси од зачестеноста на помошната енергија, отста-
пувањето на зачестеноста од номиналната вредност 
не смее да биде поголемо од ± 0,5% од номинална-
та фреквенција. 

Член 38 
Ако напојувањето на мерилото е батериско, 

грешката условена со намалување на напонот на 
батеријата не смее да ј а преминува најголемата 
допуштена позитивна вредност на грешката пропи-
шана во член 32 од овој правилник. 

Член 39 
Грешките во мерењето на мерилото со помошна 

енергија не смеат да бидат поголеми од допуштени-
те грешки при краткотрајни прекини на напонот 
за напојување од мрежата и под дејството на вли-
јанијата што се јавуваат притоа. 

Член 40 
Грешката во мерењето на мерилото може да се 

промени најмногу за 1% од мерената големина, ако 
импуленениот давач (што се одделува од мерилото 
на протокот или на зафатнината), при работата на 
најмалите вредности на протокот, да се оптовари со 
момент на триење од 0,0 4Ncm. 

Член 41 
Мерилото чии делови се во неразделив склоп 

мора да работи непрекинато ЗОО часови со номи-
нален проток, номинална температура и номинална 
температурна разлика. Грешката во мерењето по 
истекот на тоа Бреме може да се зголеми најмногу 
за 0,5% Ео однос на грешката пропишана во член 32 
од овој правилник. 

Член 42 
Мерилото на протокот односно на зафатнината, 

кое е дел од мерилото, мора да работи непрекинато 
ЗОО часови при номинална температура и при про-
ток 1,5 пати поголем од номиналниот проток. Греш-
ката во мерењето по истекот на тоа време може да 
се зголеми најмногу за Г% од мерената големина. 

Член 43 
Сметковната единица со температура давани 

мора да работи непрекинато 500 часови при номи-
нален проток и номинална температурна разлика. 
Грешката по мерењето по истекот на тоа време мо-
же Д1 се зголеми најмногу за 0,5% од мерената 
големина. 

Член 44 
Мерилото мора да го издржи дејство на ви-

б р а ц и ј е со зачестеност од 10 Hz до 15 Hz, а при-
тоа грешката на мерењето да не се зголеми за по-
веќе од 1% од мерената големина. 

Член 45 
Мерилото мора да ги издржи механичките уда-

ри при транспортот без пречекорување на граници-
те на допуштените грешки. 

Член 46 
Сметковната единица со температурни давани 

мора да ги издржи термалните удари, односно наг-
лите промени на температурата, од најголемата тем-
пература до најмалата температура, а притоа греш-
ката на мерењето може да се зголеми најмногу за 
l*Vo од мерената големина. 

V. Натписи и ознаки 

Член 47 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани 

на еден од јазиците и писмата на народите, однос-
но народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јacini, 
добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 48 
На мерилото чии делови се во неразделив склоп, 

на куќиштето на сметковната единица мораат да се 
наоѓаат следните натписи и ознаки: 

1) фирма, односно назив или знак н а производ-
ителот; 

2) фабричка ознака на производителот — тип 
на мерилото; 

3) година на производство на мерилото; 4 

4) сериски број на мерилото; 
5) службена ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, ако мерилата се испитани 
типски; 

6) граници на температурното подрачје; 
7) граници на температурната разлика; 
8) гранични вредности на протокот; 
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9) номинален притисок; 
10) природа на течноста (ако течноста нема исти 

термички карактеристики како водата без додаток 
на хидразин и фосфати); 

11) номинален пречник на мерилото на прото-
кот или на зафатнината. 

Член 49 
На мерилото чии делови се во разделив склоп 

и можат да се испитаат одвоено, н атипи си те од точ. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 на член 48 од овој правилник 
мораат да бидат напишани на куќиштето на смет-
ковната единица на мерилото. 

На сметковната единица мора да биде напиша-
на и константата на давачот (К) на мерилото на 
протокот односно на зафатнината. 

На мерилото на протокот односно' на зафатни-
ната мораат да бидат напишани номиналната тем-
пература и податоците од точ. 1, 2, 3, 5, 8, 9 и 11 
на член 48 од овој правилник. ј 

Член 50 
На мерилото со стрелка мора да биде означена 

насоката на претепувањето на течноста. 

Член 51 i 
Сите делови од мерилото што се конструирани 

во разделив склоп мораат да имаат службена озна-
ка на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
ако се испитани типски. 

Член 52 
Мерилото мора да има ознака С на сметковната 

единица, ако неговите делови се во неразделив 
склоп. 

Ако времето на интеграцијата на сметковната 
единица зависи од зачестеноста на помошната елек-
трична енергија, тоа мора да се назначи на мери-
лото. 

Член 53 
Ако натписите и ознаките од чл. 48 и 49 на овој 

правилник се напишани на посебна таблица, таа 
мора да биде изработена така што на неа да мо-
же да се втисне жиг без чие уништување не може 
да се симне таблицата. 

Член 55 
Непосредно покрај покажувачот на количината 

на топлотата мора да биде назначена мерната еди-
ница со која се изразува количината на тоалетата. 

VI. Завршна одредба 

Член 56 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Слул5:бен лист на С Ф Р Ј " . 

Бр. 04-7188/1 
2 јули 1982 година 

Белград 

Лјиректор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали. 
Милисав Воичиќ, е. р. 

671. 
Врз основа на чл. 22 и бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 49/76 и 41/81), 
во согласност со Сојузниот извршен совет што Со-
ветот ј а дава врз основа на согласноста со надлеж-
ните републички и покраински органи, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ ЗА КУПУВАШЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИ-

СИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки за купу-
вање на хартии од вредност и на кредитите од при-
марната емисија („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 4/82 
и 32/82) во точка 2 став 1 процентот: „12°/о" се за-
менува со процентот: „14%", на двете места. 

Во став 2 во одредбата под 2 процентот: „6%>" 
се заменува со процентот: „7°/о", а во одредбата под 
3 процентот: „8%" — со процентот: „9%". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

О. бр. 40 
6 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателетвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛКОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА Ј У -
ГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО ТАЈЛАНД 

т 

Се отповикува 
Душан Га спари од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социј а листичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Т а ј -
ланд. 

II 

Се назначува 
Исмет Реџиќ, советник на сојузниот секретар 

за надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Тајланд. 
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I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работа ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 40 
21 септември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

С Ф Р Ј , 
Петар Стамболић, е. р. 

НАЗКАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 

основите на срхтемст на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ ' ' , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен созст донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Месуд Беснику, досе-
гашен советник на сојузниот секретар за над-
ворешни работи. 

У.п.п. бр. 1039 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се 
назначува Трајко Живковиќ, поранешен помошник 
на претседателот на укинатиот Сојузен комитет за 
економска соработка со земјите во развој. 

У.п.п. бр. 1040 
23 септември 1982 година Ј 

Белград ' ' ! 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
v Борисав Срсбриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/32), 
Сојузниот извршен созет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАКУАВЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
на работи се назначува Илија Гукиќ, началник на 
управа во Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

У.п.п.бр. 1041 
23 септември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа, и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 
21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот -на Сојузниот комитет за земјоделство 
Душан Радмановић, со 31 август 1982 година, зара-
ди заминуваше на друга должност. 

У. п. п. бр. 1042 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-
новите на системот на дрлсавната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР РО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот извршен совет Јанислав Веховар, со 15 сеп-
тември 1982 година, заради заминување на друга 
должност. 

У.п.п. бр. 1046 
23 септември 1982 година : ј 

Белград . ' ! 

Сојузен извршен совет 1 

^ Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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„ Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК ПА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за надворешни работи Игнац Го-
лоб, заради заминуваше на друга должност. 

У.п.п.бр. 1047 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав СреЅриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Роналд Стре-
лец, заради заминување на друга должност. 

У.п.п. бр. 1050 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за надворешни работи Сава Обра-
довић, заради заминување на друга должност. 

У.п.п. бр. 1048 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа л за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („ Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи инж. Бранко 
Јовановиќ, заради заминување на друга должност. 

У.п.п. бр. 1051 
23 септември 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа, на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82*. 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Трајко 
Липковски, заради заминување на друга должност. 

У.п.п. бр. 1049 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со 
член 415 став 3 од Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата („Службен лист 
на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет се назначува Воислав Јовановиќ, са-
мостоен советник во Кабинетот на потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет. 

У.п.п. бр. 1055 
2Ј септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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Брз основа на член 2(44 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Р А З Р Е Ш У В А Њ Е СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за .надвореш-
ни работи се назЕгачува Љубомир Секулић, специја-
лен советник во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи. 

У .П.П. б р . 1 0 5 6 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА Р А З Р Е Ш У В А Њ Е ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ С Е К Р Е Т А Р З А ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста помошник на со-
јузниот секретар за финансии Марјан Облак, зара-
ди заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 1085 
1 октомври 1932 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планииц, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите' на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ С Е К Р Е Т А Р ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот .секретар за финан-
сии се назначува Егон Падован, претседател на Из-
вршниот совет на Собранието Корчула и член на 
Извршниот совет на! Заедницата на општините 
Сплит. 

С.п.п. бр. 1086 
1 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
„УРАДЦИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У -

Б Л И К А СЛОВЕНИЈА" 

„Урадни лист на Социјалистичка Република 
Словенија" во број 1 од 14 јануари 1982 година об-
ј а в у в а : 

Закон за Прешерновата награда; 
Договор за општествено насочување на расло* 

редувањето на доходот во 1982 родина; 
Одлука за утврдуваше на придонесот на земјо-

делските производители — обврзници на старосно 
осигурување на земјоделците во 1982 година; 

Одлука за утврдување на височината на старо-
сната пензија на земјоделците во 1982 година; 

Одлука за утврдување на придонесот за учество 
на работниците и на другите работни луѓе во ф и -
нансирањето на старосното осигурување на земјо-
делците за 1932 година по основ на солидарноста. 

В о број 2 од 28 јануари 1982 година об јавува : 
Самоуправна спогодба за основање на Заедни-

ца за социјална заштита на Словенија; 
Статут на Заедницата за социјална заштита па 

Словени ј а; 
Деловник на Собранието на Заедницата за со-

цијална заштита на Словенија; 
Самоуправна спогодба за работното време на 

П Т Т единици. 

В о број 3 од 30 јануари 1982 година објавува : 
Закоп за обезбедување и насочување на средс-

твата за оспособување на земјиштето за општестве-
но организирано земјоделско производство во пери-
одот на 1982 до 1985 година; 

Закон за обезбедување и насочување на соед-
ствата за и н т е р в е н ц и во производството на храна 
во периодот од 1982 до 1985 година; 

Општествен договор за спроведување на поли-
тиката во областа на општата потрошувачка на н и -
во на општините во С Р Словенија во 1982 година; 

Упатство за начинот на собирање и уплату-
в а њ е на средствата на Фондот на Федерацијата 
наменети за самоуправно здружување на труд и 
средства ео стопански недоволно развиените репу-
блики и во САП Косово. 

В о број 4 од 4 февруари 1982 година об јавува : 
Закон за измени на Законот за редовните с у д -

ови; 
Закон за измени на Законот за самоуправните 

судови; 
Одлука за давање согласност на Предлогот на 

Законот за ратификација на Спогодбата за техни-
чките пречки на трговијата; 

Одлука за давање согласност на Предлогот на 
Законот за ратификација на Спогодбата за примена 
на член VI I од Општата спогодба за царините и тр-
говијата и на Протоколот кон Спогодбата за при-
мена на член V I I од Општата спогодба за царините 
и4 трговијата; 

Измени и дополненија на Прегледот на стапки-
те на данокот од личен доход и стапките на придо-
несот од личен доход за финансирање на општите 
општествени потреби во општествено-лолитичките 
заедници и во самоуправните интересни заедници 
во областа на општествените дејности за 1982 го-
дина. 

В о број 5 од 12 февруари 1982 година об јавува : 
Закон за безбедноста на сообраќајот н а патиш-

тата; 
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Правилник за начинот на пресметувањето и 
евиденцијата на средствата што во СР Словенија 
задолжително се 'Обезбедуваат за побрз развој на 
стопански недоволно развиените републики и САП 
Косово; 

Финансиски план на Заедницата за социјална 
заштита на Словенија за 1982 година. 

Во број 6 од 19 февруари 1932 година објавува: 
Уредба за евиденцијата на показателите од 

планските акти на самоуправните интересни заед-
ници во областа на општествените дејности; 

Решение за давање овластување на Институтот 
за заварување, Љубљана, за вршење на некои ра-
боти и задачи од нуклеарната програма за терито-
ријата на СР Словенија. 

Во број 7 од 27 февруари 1982 година објавува: 
Закон за гарантираниот личен доход и за испл-

атувањето на личниот доход на организациите на 
здружен труд што работат со загуба; 

Измени и дополненија на Прегледот на стапки-
те на данокот од личен доход и на стапките на при-
донесот од личен доход за финансирање на општи-
те општествени потреби во општествено-политички-
те заедници и во самоуправните интересни заедни-
ци во областа на општествените дејности во 1982 
година; 

Договор за спроведување на политиката на це-
ните на производите и услугите во СР Словенија во 
1982 година; 

Самоуправна спогодба за правата и обврските 
на здружените земјоделци во врска со остварува-
њето на правото на породилско отсуство. 

Во број 8 од 5 март 1982 година објавува: 
Закон за комуналните дејности; 
Закон за основање на Републички општествен 

совет за прашања на организацијата и работата на 
административните служби; 

Закон за престанок на важењето на Законот за 
утврдување на стапката за пресметување на амор-
тизацијата за основните средства на определени 
корисници на општествени средства; 

Одлука за подготовка и донесување на измени 
и дополненија на Општествениот план на СР Сло-
венија за периодот од 1981 до 1985 година; 

Одлука за давање согласност на Статутот на 
Словенечката академија на науките и уметноста; 

Уредба за височината на минималните трошоци 
на животот; 

Извештај за височината и годишната стапка на 
растежот на просечниот месечен личен доход по 
вработен работник во СР Словенија во 1981 година. 

Во број 9 од 19 март 1982 година објавува: 
Закон за самостојните културни работници; 
Закон за измена на Законот за постапката за 

формирањето, здружувањето односно измената на 
подрачјата на општината и за подрачјата на оп-
штините; 

Констатации, препораки и заклучоци за спрове-
дување на законите од областа на земјоделството; 

Измени и дополненија на Прегледот на стапки-
те на данокот од личен доход и на стапките на 
придонесот од личен доход за финансирање на оп-
штите општествени потреби во општествено-
-политичките заедници и во самоуправните инте-
ресни заедници во областа на општествените де ј -
ности за 1982 година. 

Во број 10 од 26 март 1982 година објавува: 
Статут на Заедницата на пензиското и инвалид-

ското осигурување во СР Словенија; 
Измени и дополненија на Статутот на Сојузот 

на заедниците за вработување на СР Словенија; 
Самоуправна спогодба за основите на самоуп-

равните планови на Самоуправната интересна заед-
ница за нафта и гас во СР Словенија за периодот 
од 1981 до 1985 година; 

Самоуправна спогодба за единствените мерила 
за утврдување на неоправданото одбивање на вра-
ботувањето на невработено лице што прима мате-
ријално обезбедување врз основа на невработеност. 

Во број 11 од 1 април 1982 година објавува: 
Уредба за ограничување на сообраќајот на па-

тиштата во СР Словенија; 
Извештај за просечната цена на квадратен ме-

тар површина и просечната вредност на бодот на 
изградените станови во СР Словенија во 1982 го-
дина : 

Листа на кандидатите за делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на С Ф Р Југославија; 

Листа на кандидатите за делегати во Општест-
вено-политичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Словенија; 

Одлука за усогласување на пензии; 
Одлука за најнискиот и највисокиот износ за 

пензискиот основ; 
Одлука за валоризационите коефициенти за 

усогласување на доходот од претходната година со 
нивото на личните доходи од 1981 година; 

Одлука за имотните услови за признавање на 
заштитен додаток; 

Одлука за утврдување на аконтацијата на на-
доместот поради намален личен доход остварен при 
други работи за 1982 година; 

Одлука за височината на инвалиднината за те-
лесно оштетување; 

Одлука за височината на додатокот за нега и 
помош од страна на друго лице; 

Одлука за утврдување па еднократен годишен 
износ за рекреација во 1982 година; 

Статут на Заедницата на старосното осигурува-
ње на земјоделците во СР Словенија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

667. Одлука за усогласување на обемот и на 
динамиката на порастот на пласманите 
на банките во периодот од 1 октомври до 
31 декември 1982 година — — — — 1477 

668. Упатство за постапување на надлежните 
органи во постапката за извршување на 
Законот за амнестија — — — — — - 1478 

669. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на какао-
-производите, на производите слични на 
чоколада, на бонбонските производи и на 
крем-производите — — — — —- — 1479 

670. Правилник За метролошките услови за 
мерила на количината на топлота — — 1480 

671. Одлука за измена на Одлуката за камат-
ните стапки за купување на хартии од 
вредност и на кредитите од примарната 
емисија — — — — — — — — — 1484 

Укази — — — — — — — — — — 1484 
Назначувања и разрешувања — — — — 1485 

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

Вељко ТадиК. — Печати Београдски издава чко-графички завод, Белград, Вулезар војводе 
Мишима бр, 17. 


