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НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕАЕРАТИВНАРЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ«« 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, 28 мај 1982 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. XXXVIII 

Цена на овој број е 32 динари. 
Аконтацијата за 1У82 година изнесува 
1.000 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-155; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

389. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-

ќање посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 
ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО 
ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА 
УВОЗОТ НА АВИОН ШТО Е ЗАМЕНА ЗА УНИШ-

ТЕН АВИОН ВО НЕСРЕЌАТА НА КОРЗИКА 

1. На увозот на авионот што е замена за авио-
нот уништен во несреќата на Корзика, нема- да се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки пропишани со 
Одлуката за определување на стоките за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/81). 

2. Оваа одлука се применува врз увозот што ќе 
се изврши во 1982 година. 

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

Е. п. бр. 205 
20 мај 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

390. 
Врз основа на член 15 став 4 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И 
ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

услови што мораат да ги исполнуваат работните 

простории и опремата за испитување и жигосување 
на предмети од скапоцени метали, што организаци-
јата на здружен труд која произведува предмети од 
скапоцени метали е должна да и ги обезбеди на 
подрачната организациона единица на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали, (во натамошниот 
текст: орган на контролата), ако испитувањето и 
жигосувањето на тие предмети, по нејзино барање, 
по исклучок од одредбата на член 15 став 1 од За-
конот за контрола на предметите од скапоцени ме-
тали, се врши во нејзините деловни простории. 

Член 2 
Работната просторија за испитување и жигосу-

вање на предмети од скапоцени метали (во ната-
мошниот текст: работна просторија) се состои од 
две простории: 

1) поголема просторија за преглед и жигосување 
на предмети од скапоцени метали, со шалтер; 

2) помала просторија што има две одделенија 
од кои едното е приспособен за квантитативни ана-
лизи, а другото за мерење на предмети од скапоце-
ни метали. 

Член 3 
Работната просторија мора: 
1) да биде чиста, сува, изработена во согласност 

со важечките технички нормативи и доволно про-
страна за сместување на опремата; 

2) да ги исполнува условите пропишани во по-
глед на хигиенско-техничката заштита. 

Член 4 
Во работната просторија мораат да бидат смес-

тени маса и столови за работа на работниците на 
органот на контролата. 

Член 5 
Вратата на влезот во работната просторија мора 

да биде добро обезбедена, 
Влегување во работната просторија им е дозво-

лено само на работниците 1во организацијата на 
здружен труд кои вршат работи во врска со жиго-
сувањето на предмети од скапоцени метали. 

Член 6 
Предмети од скапоцени метали се примаат за-

ради испитување и жигосување на шалтерот. 

Член 7 
Во просторијата за преглед и жигосување на 

предмети од скапоцени метали мораат да се наоѓаат 
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тешка маса за жигосување на предмети од скапо-
цени метали и каса за чување на тие предмети. 

Член 8 
Во просторијата за квантитативни анализи и 

мерење на предмети од скапоцени метали, мораат да 
се наоѓаат: 

1) уреди за шмукање на загаден воздух (ди-
гестор); 

2) уред за одржување на постојана температура 
(клима-уред). 

Член 9 

Во работната просторија не смеат да се држат 
предмети што не се неопходни за испитување и жи-
госување на предмети од скапоцени метали ниту во 
неа за време на испитувањето и жигосувањето на 
предмети од скапоцени метали можат да се вршат 
кои и да било други работи. 

Просторијата за квантитативна анализа на 
предмети од скапоцени метали мора да има: 

1) влажен јазол за работа со хемиски средства; 
2) посебен орман за чување на хемиски сред-

ства. 

Член 10 

Опремата за испитување и жигосување на пред-
мети од скапоцени метали се состои од: 

1) опрема за проба на камен, и тоа: 

а) пробен камен; 

б) пробна игла; 

в) пробна киселина; 

г) ситен материјал; 

2) опрема за квантитативна анализа, и тоа: 

а) вага; 

б) печка за ку пе лација; 

в) машини за валање на лим; 

г) песочна бања; 

д) купели; 

ѓ) машичка, фаќалка и пинцета; 

е) наковална, чекан и канче за жарење. 

Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките услови што треба да ги исполнуваат работ-
ните простории и опремата за испитување и жиго-
сување на предмети од скапоцени метали што опре-
делените организации на здружен труд се долж-
ни да му ги обезбедат на органот на контрола при 
испитувањето и жигосувањето на предметите од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/77). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

391. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за 

контрола на предметите од скапоцени метали („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 59/81), директорот на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ВО ПОГЛЕД НА 
ИЗРАБОТКАТА МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 

ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

услови што мораат да ги исполнуваат предметите 
од скапоцени метали изработени рачно, машински 
и со ковење. 

Член 2 
Предметите од скапоцени металу можат да се 

изработуваат како накит, предмети од злато и среб-
ро изработени со ковење и полуфабрикати за забно-
-протетички предмети. 

Член 3 
Предметите од скапоцени метали се изработу-

ваат рачно и машински. 
Ако предметот се состои од повеќе делови из-

работени од скапоцени метали, деловите мораат .ме-
ѓусебно да бидат цврсто поврзани. 

Како цврсто поврзани делови на предмети од 
скапоцени метали се сметаат оние делови кои не 
можат лесно рачно да се одделат. 

Член 4 
При рачна или машинска изработка на пред-

мети од скапоцени метали, производителот е дол-
жен на тој предмет да обезбеди место за втисну-
вање на жиг. 

Ситните предмети и предметите од филигран 
мораат да имаат плочка изработена од скапоцен ме-
тал од кој е изработен и самиот предмет. Плочката 
служи за втиснување на жиг. 

Предметите со маса до 1 g, согласно со одред-
бите на член 8 став 2 од Законот за контрола на 
предметите од скапоцени метали, мораат де имаат 
обезбедено место за втиснување на ознака за сте-
пенот на финоста. 

Синџирчето мора да има сплосната алка на ко-
ја се втиснува жигот. 
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Член 5 
На легурите за изработка на предмети од ска-

поцени метали можат да им се додаваат и други 
метали, како што се цинк, кадмиум и микро дода-
тоци на други метали заради постигање на по-
годни физички или хемиски својства на самата 
легура. 

Предметите од злато и сребро изработени со 
ковење можат да содржат и метали што ј а зголе-
муваат тврдости 

Член 6 
Предметите од скапоцени метали можат да со-

држат и леум. Леумот е легура на скапоцени ме-
тали збогатена со врз ив ни материјали. 

Член 7 
Легурата што се користи за изработка на пред-

мети од скапоцени метали заедно со леум, мора да 
има финост пропишана со Законот за контрола на 
предметите од скапоцени метали. 

Член 8 
Предметите од скапоцени метали што содржат 

гит, гипс, смола и ел. мораат да бидат изработени 
така што тие материјали да бидат видливи. 

Член 9 
Предметите изработени од делови од обичен 

метал што се во цврста врска со деловите од ска-
поцени метали« се сметаат како предмети од не-
скапоцени метали. 

Член 10 
Предметите од скапоцени метали можат да би-

дат изработени од повеќе цврсто споени делови на 
различни скапоцени метали или од повеќе цврсто 
споени делови на ист скапоцен метал со различни 
ф и н о с т . 

Член 11 
Предметите од сребро превлечени со злато и 

предметите од злато превлечени со соодветен пла-
тански метал, се сметаат како предмети од сребро, 
односно предмети од злато. Превлечениот слој на 
скапоцен метал не смее да биде толку дебел што 
предметот да не може да се испита. 

Дебелината на слојот на прев лаката на соод-
ветни платински метали на предмети од скапоцени 
метали изнесува 10 до 20 микрометри, а дебелината 
на слојот на галванска превлака преку 5 микромет-
ри. 

Член 12 
Украсите од скапоцени метали што се наоѓаат 

на предмети од обичен метал »се сметаат како пред-
мети од скапоцени метали, ако од тие предмети од 
обичен метал можат лесно да се одделат. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките услови што во поглед на изработката мо-

раат да ги исполнуваат предметите од скапоцени 
метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77). 

Член 14 
Овој правилник: влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

392. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

испитување и жигосување на предмети од скапоце-
ни метали. 

Член 2 
Под испитување на предмети од скапоцени мета-* 

ли, во смисла на овој правилник, се подразбира ут-
врдувањето на составот и финоста и на постоењето 
на сите ознаки на предметите од скапоцени метали 
пропишани со Законот за контрола на предметите 
од скапоцени метали (во натамошниот текст: Зако-
нот) и со прописите донесени врз основа на тој за-
кон. 

Под жигосување на предмети од скапоцени ме-
тали, во смисла на овој' правилник, се подразбира 
потврдувањето на исправноста во поглед на соста-
вот и финоста. у 

Член 3 
Писменото барање за испитување и жигосува-

ње на предмети од скапоцени метали во делов-
ните простории на организацијата на здружен труд 
мора да ги содржи следните податоци: 

1) фирма, назив и седиште на подносителот на 
барањето; 

2) вид, број и маса на предметите од скапоцени 
метали. 

За сите испитувања што ќе се вршат во текот 
на еден месец се донесува едно барање. 

Член 4 
Писмената пријава за испитување и жигосува-

ње на предметите од скапоцени метали ги содржи 
следните податоци: 

1) вид на предметите од скапоцени метали, ' 
2) маса на предметите од скапоцени метали, 
3) потекло на предметите од скапоцени метали 

(за увезени предмети — царинска декларација), 
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4) состав на легурата, 
5) фирма и назив на подносителот на пријава-

та, 
6) потпис на подносителот на пријавата, 
7) датум на поднесувањето на пријавата. 

"Член 5 
Предметите од скапоцени метали можат да се 

поднесуваат на испитување и жигосување како 
финални или полуфинални производи. 

Член 6 
Предметите од скапоцени метали изработени 

рачно и предметите од скапоцени метали изработе-
ни машински се испитуваат на ист начин. 

Член 7 
Предметите од скапоцени метали составени од 

повеќе делови се испитуваат така што секој дел се 
испитува посебно. Ако врската помеѓу одделни де-
лови е цврста (неделива), доволно е да се испита 
само еден дел. 

Член 8 
Предметите од скапоцени метали од мешовита 

изработка се испитуваат така што секој дел се ис-
питува посебно. 

Под предмети од скапоцени метали од мешови-
та изработка, во смисла на овој правилник, се под-
разбираат предметите изработени од цврсто споени 
делови на различни скапоцени метали и предмети-
те изработени од цврсто споени делови на ист ска-
поцен метал со различна финост. 

Член 9 

Предметите од скапоцени метали кои содржат 
механички уред од обичен метал што не може да 
се види однадвор (на пр. молив, часовник и др.) се 
испитуваат разглобени. 

Член 10 

Предметите од скапоцени метали обложени со 
друг скапоцен метал (на пр. предмет од сребро об-
ложен со злато? предмет од злато обложен со пла-
тина итн.) се испитуваат на начинот на кој се испи-
тува скапоцениот метал од кој е изработен пред-
метот. 

Член 11 

Облогата од скапоцен метал на предмети од по-
скапоцени метали не се испитува. 

Член 12 

Испитувањето на предметите од скапоцени ме-
тали опфаќа: 

1) визуелен преглед; 

2) идентификација на предметот; 

3) определување на степенот на финоста. 

Член 13 
Визу едниот преглед опфаќа: 
1) утврдување на состојбата во која предметот 

од скапоцен метал е поднесен на испитување (по-
луфинален, финален, со евентуални оштетувања и 
др.); 

2) постоење на сите пропишани ознаки на пред-
метите од домашно производство и на други озна-
ки на увезените предмети. 

Член 14 
Под идентификација на предметот се' подраз-

бира утврдување од кои метали предметот е изра-
ботен — од обични или од скапоцени метали пропи-
шани со Законот, односно од нивни легури. 

Член 15 
Степенот на финоста на предметите од скапо-

цени метали се утврдува со, проба врз камен (при-
ближно определување) или со квантитативна хемис-
ка анализа. 

Член 16 
Испитување на предмети од скапоцени метали 

со проба врз камен се врши заради распознавање 
на скапоцените метали и на нивните легури и за 
приближно определување на финоста на скапоце-
ните метали. 

Со проба врз камен се испитуваат предмети 
од злато со степен на финост 585/1000 и 750/1000. 
предмети од сребро и предмети од платина. 

Член 17 
Опремата за испитување на предмети од ска-

поцени метали со проба врз камен се состои од след-
ните делови: 

1) пробен камен; 
2) пробна игла; 
3) пробна киселина; 
4) ситен материјал во кој спаѓаат: 
а) шишенце за пробни киселини; 
б) кутии за пробни игли; 
в) средства за чистење на пробниот камен. 

Член 18 
Пробниот камен мора да биде ситнозрнест квар-

цен шкрилец со црна боја. Површината на проб-
ниот камен мора да биде мат брусено, без полира-
ње, а пробните киселини не смеат да оставаат дам-
ки ниту да го раствораат каменот. 

Член 19 
Пробната игла мора да биде изработена во об-

лик на ламела или стапче од скапоцен метал и за-
лемена врз бронзена или бакарна дршка. За секоја 
финост на скапоцениот метал што се испитува со 
проба врз камен, постои посебна пробна игла, од-
носно серија на игли. Во серијата со определена 
финост се застапени боите на оние легури што се 
најчести во прометот. 

Пробните игли мораат да бидат врзани во сноп. 
Изгледот и димензиите на пробната игла се да-

дени на цртежот број 1, а снопот (на пробните игли 
на цртежот број 2. 
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Член 20 
Пробните киселини се смеси на минерални ки-

селини. Минералните киселини што се пориста! 
за правење на пробни киселини мораат да бидат 
хемиски чисти. 

1 Член 21 
Со квантитативна анализа се испитува финос-

та на скапоцениот метал, односно легурата на еден 
или на повеќе скапоцени метали.. 

Член 22 
Со методот на купелација се испитува: 
1) злато; 
2) предмети од злато; ' 
3) предмети од злато изработени со ковење; 
4) предмети од бело злато; 
5) предмети од бело злато изработени со ковење. 

Член 23 
Со методот по Gay-Lussac или со методот по 

Volhard или потенциометриски се испитува: 
1) сребро; 
2) предмети од сребро; 
3) предмети од сребро изработени со ковење. 

Член 24 
Платина и предмети од платина се испитуваат: 
1) со таложење со амониумхлорид; 
2) со методи на атомска апсорпција. 

Член 25 
Опремата за испитување на предметите од ска-

поцени метали со квантитативна анализа се сос-
тои од: 

1) вага; 
2) печка за купелација; 
3) машина за валање лим; : 
4) песочна бања; 
5) потенциограф; 
6) атомски апсорпционен спектрофотометар; 
7) лабораториски садови што се состојат од: 
а) садови за растворање (Кл еј далов сад); 
б) бирета; 
в) пипета; 
г) пехар и др.; 
8) ситен потрошен материјал, во кој спаѓаат: 
а) купел и; 
б) лончиња за жарење; 
в) наковална и чекан и др. 

Член 26 
Ако со испитувањето се утврди дека предме-

тите од скапоцени метали имаат ознаки и финост 
пропишана со Законот, ќе се жигосаат со соодветен 
жиг за степенот на финоста. 

Предметите од злато и сребро изработени со 
ковење се жигосуваат како и секој предмет од зла-
то, односно од сребро. 

Предметите од скапоцени метали од мешовита 
изработка изработени од цврсто споени делови на 
различни скапоцени метали се жигосуваат со жиг 
за степенот на финоста на оној скапоцен метал што 
е повеќе ^застапен. Ако застапеноста на скапоцени-
те метали во ваквиот предмет е подедваква, секој 
дел се жигосува со жиг за степенот на финоста за 
соодветниот скапоцен метал. 

Предметите од скапоцени метали од мешовита 
изработка од цврсто споени делови на ист скапоцен 
метал се жигосуваат со жиг за најнискиот степен 
на финоста за тој . скапоцен метал. 

Предметите од скапоцени метали што содржат 
механички уред од обичен метал што не може да 
се (види однадвор (молив, часовник и др.) се жигосу-
ваат разглобени. 

Член 27 
На увезените предмети од скапоцени метали, 

ако немаат ознака на финоста пропишана со Зако-
нот, ќе се втисне ознака на финоста и жиг за степе-
нот на финоста. 

Член 28 
Жигот за степенот на финоста мора да броде 

втиснат покрај производителскиот знак и ознаката 
на финоста. 

На предметите од скапоцени метали жигот се 
втиснува на местото пропишано за тоа означено во 
списокот на предметите на кои се втиснува жиг, 
што е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Жигот може да се стави и на дел на предметот 
што не е означен во списокот од став 2 на овој член 
ако на тој дел ќе биде повидлив. 

Член 29 
Органот на контролата нема да испитува пред-

мети од скапоцени метали ако не се исполнети ус-
ловите пропишани со чл. 3 и 4 на овој правилник. 

Ако органот на контролата одбие да изврши 
испитување на предметите од скапоцени метали, 
должен е за тоа веднаш писмено да го извести под-
носителот на барањето, односно на пријавата, со 
наведување на причините поради кои одбил да из-
врши испитување. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на испитување и жигосување на предмети од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/78). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
V на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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СПИСОК НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ СЕ ВТИС-
НУВА Ж И Г 

Шише — жиг се втиснува на грлото и затката. 
Бокал — жиг се втиснува на работ и капакот. 
Брош — жиг се втиснува на внатрешната стра-

на на главниот дел, а ако е можно — и на затво-
рано^ 

Бурма — жиг се втиснува од внатрешната 
страна. 

Чаша — жиг се (втиснува на работ, а ако чашата 
е со рачка и капак — и на тие делови. 

Четка — жиг се втиснува на долниот раб. 
Чешел — жиг се втиснува на едниот крај. 
Чинија — жиг се втиснува на едниот крај . 
Дијадема — жиг се втиснува на едниот крај . 
Рачка — жиг се втиснува на внатрешната стра-

на на работ. 
Д р ж а в а — жиг се втиснува на цевката. 
Копче — (за кошули, блузи, манжетни) — жиг 

се втиснува од внатрешната страна. 
Игла — жиг се втиснува од внатрешната страна 

на главниот дел. 
Алка — жиг се втиснува на поголемиот дел. 
Клешти — жиг се втиснува на едниот крај, а 

ако клештите се помасивни — и на другиот крај . 
Клуч — жиг се втиснува на горниот крај . 
Копец — жиг се втиснува на едниот дел (мал 

копец) или на обата дела (голем копец). 
Корици — жиг се втиснува на грбот на страни-

цата ако кориците се од еден дел, а ако се составе-
ни од повеќе делови — жиг се втиснува на секој 
дел. 

Кошница — жиг се втиснува на дното и на се-
кој украсен дел (ако го има). 

Кутија — жиг се втиснува на дното и капакот, 
а ако канакот е од два дела, жиг се втиснува на 
секој дел.. Жиг се втиснува и на бравата и клучот. 

Кутија за часовници — жиг се втиснува на 
внатрешниот дел на капакот, на вратот и алката. 

Синџир — жиг се втиснува на едниот крај а 
ако синџирот е помасивен, жиг се втиснува на оба-
та краја. Ако синџирот има прида ток, и тој се ж и -
госува. 

Павка ло — жиг се втиснува на секој крај на 
главниот дел. Ако павкалото има и споредни делови 
(алки, синџири ити.) жиг се втиснува и на според-
ните делови. 

Лопатчиња — жиг се втиснува на рачката од 
внатрешната страна, а ако логгатчето е од две па-
чиња, се жигосува секое парче. Двојните рачки се 
жигосуваат посебно. 

Меч — жиг се втиснува на рачката од внатреш-
ната страна на работ. 

М аш ички — жиг се втиснува на преломниот 
дел. Ако машичките имаат два крака , 'жиг се втис-
нува на секој крак. 

Медалјон — жиг се втиснува на алката, а ако 
медал јонот има капак, жиг се втиснува на капа кот 
од внатрешната страна. 

Очила — Ж ц г се втиснува меѓу рамката и р а -
ката. 

Напрсток — жиг се втиснува на работ. 

Белезици: 
— филигранска — ако деловите се лемени, жиг се 

втиснува на затворачот, а ако не се лемени — 
на секое парче; 

— мазна — жиг се втиснува на затворачот; 
— шуплива — жиг се втиснува на секоја половина 

на белезицата; 
— тркалезен обрач — жиг се втиснува од внатреш-
ната страна. 
— плетена (во повеќе струкови) — жиг се втиснува 
на затворачот. 

Натпиона плоча — жиг се втиснува од внатреш-
ната страна близу работ. 

Наушници — жиг се втиснува на затвораното 
Секој придаток се жигосува. 

Пари — жиг се втиснува близу работ. 
Нож — жиг се втиснува на рачката. 
Огледало — жиг се втиснува на опковата, а ако 

огледалото има рачка, жиг се втиснува и на рач-
ката. 

Гердан — жиг се втиснува на главниот дел, а 
ако ѓерданот има синџир — жиг се втиснува на зат-
вор ачот. На ист начин жиг се втиснува и на ѓерда-
ни составени од пари. 

Опкова за бастуни, рогови итн. — жиг се втис-
нува на работ. 

Опкова за чаши и капаци — жиг се втиснува 
на рачката и капакот. 

Рамка — жиг се втиснува на работ, а ако рам-
ката е на синџир, се жигосува и крајот на син-
џирот. 

Орден — жиг се втиснува на главниот дел од 
внатрешната страна, како и на споредните делови, 
ако орденот ги има. 

Пехар без стапка — жиг се втиснува на работ. 
Пехар со стапка — жиг се втиснува на работ и 

стапката. 
Пехар со капак и рачка — жиг се втиснува на 

рачката и капакот. 
Пепелник — жиг се втиснува на работ. 
По сипувач (за црн пипер, шеќер ити). — жиг 

се втиснува на долниот дел и на капакот. 
Послужавник — жиг се втиснува близу работ 

на дното од внатрешната страна, на рачката и на 
украсот. 

Прстен — жиг се втиснува на кружниот дел од 
внатрешната страна. 

Притискувач — жиг се втиснува на плочите на 
работ. Сите додатоци се жигосуваат. 

Придатоци — жиг се втиснува на самиот при-
даток од внатрешната страна. На помал придаток 
жиг се втиснува на алката, а на придаток во облик 
на пари — близу работ. 

Пудриера — жиг се втиснува на дното и на ка -
пакот. 

Салветен обрач — жиг се втиснува на работ од 
внатрешната страна. 

Саат — жиг се втиснува на капакот од внатре-
шната страна. Поголем саат се жигосува на вратот 
и алката. Рачен саат со белезици се жигосува на 
капакот и на колецот од белезицата. 
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Соларник — жиг се втиснува на дното. 
Пулт (за шишиња за масло, оцет, сенф ити.) — 

жиг се втиснува на долниот дел и на рачката. 
Пулт за чепкалки — жиг се втиснува на глав-

ниот дел, а ако пултот има капак, жиг се втиснува 
и на капакот. 

Пулт за чаши — жиг се втиснува на работ и на 
рачката. 

Пулт за цигари — жиг се втиснува на обете 
страни. 

Сад — жиг се втиснува на долниот дел и на 
работ. 

Свеќник — жиг се втиснува на стапката од 
внатрешната страна, на цевката и на лулето. 

Свеќник — полилеј — жиг се втиснува на сред-
ниот дел, на секоја гранка и на украсот. 

Табакера — жиг се втиснува на дното и на ка-
пакот. 

Чинија — жиг се втиснува на надвореш-
ниот раб. 

Шнола — жиг се втиснува на главниот дел од 
внатрешната страна. 

Запалка — жиг се втиснува на телото на запал- , 
ката и на капакот. 

393. 
Врз основа на член 21 став 3 од Законот за кон-

трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/81), во спогодба со прет-
седателот на Сојузниот комитет за енергетика и ин-
дустрија и со претседателот на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита, директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТЕПЕНОТ НА ФИНОСТА НА ЗЛАТНИТЕ ПО-
ЛУ Ф АВРИЌ АТИ ЗА ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ ПРЕД-
МЕТИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА 
НА ЗЛАТНИТЕ ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА ТИЕ ПРЕ-

ДМЕТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат степенот на 

финоста на златните полуфабрикати за забно-про-
тетички предмети и за начинот на вршење контро-
ла на златните полуфабрикати за тие предмети 
(во натамошниот текст: златните полуфабрикати). 

Член 2 
Златните полуфабрикати можат да се пуштаат 

во промат само ако им одговараат на условите про-
пишани со овој правилник. 

Тип на 
Група дентална 

легура 

Злато и ме-
тали од пла-
тинска група 
(°/о на маса) 

Тврдост според 
Vickers H-V5/30 

Отпорност на 
затегање (Ра) 

Истегање при 
кинење (°/о) 

Темпера-
тура на 
топењето 

Минимум Калено 
Стврд-

нато 
Калено 

минимум 
Калено Стврднато 

минимум максимум 
Минимум 

мини-
мум 

макси-
мум 

Стврд-
нато 

Калено 
минимум 

Калено Стврднато 
минимум максимум 

Минимум 

I Меко 83 50 90 — — 18 — 930 

II Средно 78 90 120 — — 12 — 900 

III Тврдо 78 120 150 — — 12 — 900 

IV Екстра-тврдо 75 150 — 220 (620) • 10«Ра 10 2 870 

Забелешка: 

Степените на финоста за златните полуфабрикати, според наведените групи, изнесуваат: за I 
група — 830/1000, за II група — 780/1000, за III група — 780/1000 и за IV група — 750/1000. 

Степенот на финоста ја означува содржината на златото и на металите од платинската група 
во златните полуфабрикати. 

ЧЈГ&Н 3 

Златните полуфабрикати — леани мораат да се 
изработуваат во финости што им одговараат на ти-
повите и на физичките особини на денталиите ле-
гури. 

Член 4 
Златните полуфабрикати — леани, со оглед на 

составот и содржината, типовите и физичките осо-
бини на денталните легури, се распоредуваат во че-
тири групи, според наведената табела. 

Член 5 
Другите златни полуфабрикати — лимови, жи-

ци, лотови и специјални полу фабриката, според со-

држината и видот на скапоцените метали во ден-
талната легура и специфичноста на употребата, се 
распоредуваат во четири групи, и тоа: 

1) во I група спаѓаат полуфабрикатите со висо-
ка содржина на злато и на метали од платичката 
група; 

2) во II група спаѓаат полуфабрикатите од пла-
тина и од злато, за метална керамика; 

3) III група спаѓаат специјалните полуфабри-
кати од злато и од метали од планинската група; 

4) во IV група спаѓаат полуфабрикатите со по-
мал процент на скапоцени метали (злато, иаладиум 
и метали од платинската група). 
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Член 6 
Златните полуфабрикати од чл. 4 и 5 на овој 

правилник не смеат да содржат состојки во концен-
трации што можат да го загрозат здравјето на лу-
ѓето. 

Златните полуфабрикати мораат да бидат изра-
ботени така што забните помагала изработени од 
нив да бидат постојани во устата и да не ја мену-
ваат бојата. 

Чл^ен 7 
Производителот на златни иолуфабрикати се-

кое пакување на полуфабрикатите од чл. 4 и 5 на 
овој правилник го снабдува со декларација што ги 
содржи следните податоци: 

1) фирма, односно назив на производителот; 
2) трговска ознака; 
3) тип на легурата; 
4) маса во g (точност до 0,05 g). 

Члан 8 
Златните полуфабрикати, пред пуштањето во 

промет подлежат на задолжително испитување во 
поглед на составот и финоста. 

Член 9 
Производителот, преработувачот, увозникот или 

лицето што златниот полуфабрикат го пушта во 
промет, при поднесувањето на златните полуфабри-
кати на испитување, поднесува пријава за испиту-
вање до подрачната организациона единица на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 10 
Златните полуфабрикати се испитуваат со кван-

титативна хемиска анализа. 

Член 11 
Надоместот за испитување на златните гголу-

фабрикати што го плаќа производителот, прерабо-
тувачот, увозникот или лицето што златниот полу-
фабрикат го пушта во промет, се плаќа според Од-
луката за височината и начинот на плаќање на тро-
шоците за испитување и жигосување на предмети 
од скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 63/79). 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за степе-
нот на финоста на златните полуфабрикати за заб-
но-протетички предмети и за начинот на вршење 
контрола на златните полуфабрикати за тие пред-
мети („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/78). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод зз 
мери и скапоцени ме-

тали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

394. 

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за кон-
трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЛУЖБЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО 
РАБОТАТ НА РАБОТИ НА КОНТРОЛА НА ИС-
ПРАВНОСТА И НАДЗОР НАД ИСПРАВНОСТА И 
ЖИГОСУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПО-
ЦЕНИ МЕТАЛИ ВО ПРОМЕТОТ И ЗА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛЕГИТИМАЦИИ 

Член 1 
Образецот на службената легитимација што се 

издава на работниците кои работат на работи на 
контрола на исправноста и надзор над исправнос-
та и жигосувањето на предметите од скапоцени ме-
тали во прометот (во натамошниот текст: службена-
та легитимација) содржи: 

1) на првата страница на кориците, во среди-
ната, втиснат грб на СФРЈ, а под грбот назив: 
„службена легитимација"; 

2) на првата внатрешна страница на кориците 
место за фотографија чија големина е 55 mm X 35 mm 
и место за потпис на имателот на службената ле-
гитимација; 

3) на првата внатрешна страница, при врвот, 
натпис: „Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија", а под тоа натпис: „Сојузен завод за 
мери и скапоцени метали", како и место зџ запишу-
вање на регистарскиот број; 

4) на втората внатрешна страница место за: за-
пишување на презимето, татковото и личното име 
на овластениот работник на кого му се издава слу-
жбената легитимација, натпис: Сојузен завод за 
мери и скапоцени метали — Белград, а под тоа нат-
пис: „Контрола на мери и скапоцени метали 

", место за запишување на датумот на 
издавањето, место за ставање на отпечатокот на 
службениот печат и место за потпис на лицето 
овластено за издавање на службената легитимација; 

5) на третата внатрешна страница десет отпеча-
тени рубрики за заверување; 

6) на четвртата внатрешна страница овластува-
њата од член 28 на Законот за контрола на предме-
тите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 59/81) на работникот на Сојузниот завод 
за мери и сапоцени метали на кого му се издава 
службената легитимација; 

7) на петтата внатрешна страница извод од З а -
конот за контролата на предметите од скапоцени 
метали (чл. 22 до 29). 

Член 2 
Образецот на службената легитимација е во 

поврзување од скај во црна боја, со големина од 
105 mm X 74 mm. 

Член 3 
Службената легитимација ја издава директорот 

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 
Службената легитимација се заверува за секоја 

календарска година. 
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Службената легитимација на работник во Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали ја заверу-
ва директорот на тој завод, а службената легити-
мација на работниците во подрачните организацио-
ни единици на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали — раководителот на подрачната о р г а н и -
зациона единица. 

Член 4 
Службената легитимација се печати на јазиците 

и писмата на народите и народностите на Југосла-
вија. 

Член 5 
За издадените службени легитимации се води 

евиденција во Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали. 

Евиденцијата за издадените службени легити-
мации содржи: презиме и име на лицето на кого 
му е издадена службената легитимација, регистар-
ски број, датум на издавањето на легитимацијата 
и рубрика за забелешки. 

Член 6 
Ако работник на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали ја загуби службената легитима-
ција или на друг начин остане без неа, должен е за 
тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот 
на исчезнувањето на службената легитимација да 
го извести непосредниот старешина и исчезнувањето 
на службената легитимација писмено да го обра-
зложи. 

Уништена, загубена или на друг начин исчез-
ната службена легитимација се огласува за нева-

жечка, и за тоа се става забелешка во рубриката 
за забелешки. 

Член 7 
Службената легитимација се одзема: 
1) кога на имателот на легитимацијата му пре-

станува работниот однос во Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали; 

2) во случај на злоупотреба. 
Одземените службени легитимации ги уништува 

комисија чии членови ги именува функционерот 
кој раководи со Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали. 

Член 8 
Образецот на службената легитимација е отпе-

чатен кон овој правилник и претставува негов сос-
тавен дел. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 год. 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

(прва страница на кориците) (прва внатрешна страница на кориците) 

(ГРБ на СФРЈ) 

С Л У Ж Б Е Н А Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

(потпис на имателот на 
службената легитимација) 
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(прва внатрешна страница) (втора внатрешна страница) 
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395. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА БРЗИНОМЕРИ, 
МЕХАНИЧКИ ДАЛНОМЕРИ И ХРОНОТАХО-

ГРАФИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат брзино-
мерите, механичките далномери (патомери) и хро-
ногахографите (во натамошниот текст: мерилата), 
што се вградуваат во автобуси и товарни возила чија-
што најголема дозволена тежина изнесува над 5t. 

Метролошките услови што мораат да ги испол-
нуваат мерилата се означуваат со скратената озна-
ко MUS.B-3/1. 

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

подразбира мерило што ја покажува моментната 
брзина на возилото. 

Под механички далномер (патомер), во смисла 
на овој правилник, се подразбира мерило што ја 
покажува должината на изминатиот пат на вози-
лото. 

Под хронотахограф. во смисла на овој правил-
ник. се подразбира мерило што ја покажува и бе-
лежи моментната брзина, времето и должината на 
изминатиот пат на возилото, 

Член 3 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој 

правилник, ги имаат следните значења: 
1) константа на механичкиот далномер или на 

хронотахографот (к) е големината што го покажу-
ва видот и бројот на сигналите што мора да ги при-
ми механичкиот далномер или хронотахографот за 
да го покаже и точно да го забележи изминатото 
растојание од 1 km. Константата (к) може да биде 
изразена во обрти на работната оска по километар 
или во импулси по километар; 

2) константа на брзиномерот е големината што 
го покажува видот и зачестеноста (фреквенцијата) 
на сигналите за кои брзиномерот покажува брзина 
60 km/h . Константата на брзиномерот може да биде 
изразена во обрти на работната оска во минута или 
во импулси во минута. Константата на брзиномерот 
е еднаква на константата (к) на механичкиот дал-
номер ако задвижувачот за обата инструмента е 
заеднички; 

3) коефициент (w) на возилото е големината 
што го покажува видот и бројот на емитуваните 
сигнали од механизмот на возилото, што непосред-
но или посредно се спојува со механичкиот дално-
мер или со хронотахографот кога визилото ќе изми-
не растојание од 1 km. Коефициентот (w) може да 
биде изразен во обрти на работната оока во минута 
или во импулси во минута. 

Член 4 
Мерилата мораат да бидат изработени од мате-

ријал со соодветна стабилност, механичка тврдост, 
електрични и магнетни особини, чиишто особини 
во услови на нормално користење на мерилото не-
ма да се менуваат во мера што може да влијае врз 
метролошките особини на мерилото пропишани со 
овој правилник. 

Член 5 
Составните' делови на мерилото мораат да бидат 

сместени внатре во куќиштето што ги заштитува 
од влијанието на надворешните фактори (прав, вла-
га и ел.). 

Показните уреди на мерилото мораат да имаат 
осветлување што не го заслепува возачот. 

Член 6 
Природните осцилации и смирувањето на мерни-

от механизам на брзиномерот или на хронотахогра-
фот мораат да бидат такви што покажаната и забе-
лежаната брзина може да ја следи, во границите 
на допуштените грешки, процената на брзината при 
забрзување кое не преминува 2 т / ѕ 2 . 

Член 7 
На скалата на брзиномерот мораат со црта да 

се означат секои 10 km/h , а со црта и број — секои 
20 km/h . 

Растојанието помеѓу две соседни црти на подел-
бата не смее да биде помало од 5 mm. 

Член 8 
Покажувачот на механичкиот далномер мора 

да биде така конструиран што неговото покажува-
ње да не може да се врати на нула . 

Опсегот на мерењето на покажувачот на меха-
ничкиот далномер мора да изнесува најмалку 
99999 km. 

Вредноста на најмалиот поделок на покажувачот 
на механичкиот далномер мора да биде 1 km или ОД 
кт.Броевите што покажуваат делови на километар 
мораат јасно да се разликуваат по бојата или да се 
одделат со запирка од броевите кои покажуваат цел 
број на километри. 
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Броевите на п о к а ж у в а а т на механичкиот 
далномер мораат да бидат читливи и јасни и да 
имаат височина најмалку 4 mm. 

Член 9 
Картичката на хронотахографот на која се бе-

лежат моментната брзина, времето и должината на 
изминатиот пат на возилото може да биде во облик 
на лента или диск. 

Картичката од став 1 од овој член мора да биде 
изработена од таков материјал што работата на 
хронотахографот да биде нормална, а бележењето 
неизбришлиео, читливо и јасно, најмалку во текот 
на 24 h. 

Ако се во прашање возила со специјална наме-
на, бележењето на податоците од став 1 на овој 
член може да трае и помалку од 24 h. 

Член 10 
Дигалките на хроиотахографот се движат по 

права линија која е нормална во однос на праве-
цот на движењето на картичката. 

На картичката на хронотахографот податоците 
мораат да се бележат на следниот начин: 

1) најмалку секои 20 k m / h мораат да бидат обе-
лежени со број; 

2) за брзини поголеми од 20 k m / h промените 
од 10 k m / h мораат да бидат прикажани со растоја-
ние од најмалку: 

а) 1,5 mm — за опсег на мерењето чијашто гор-
на граница не преминува 100 k m / h ; 

б) 1,1 mm — за опсег на мерењето чијашто гор-
на граница преминува 100 k m / h ; 

3) секој километар поминат пат мора да биде 
прикажан со растојание од најмалку 1 mm; 

4) вредаоста на степенот на временската скала 
не смее да бидо поголема од 5 mm, а временските 
вредности мораат да се покажуваат секој час. 

Член 11 
Со помош на механизам на часовник (механич-

ки или електричен) с е управува со уредот за задви-
жување на картичката. 

Уредот за задвижување на картичката мора да 
биде конструиран така што картичката да се движи 
без прекин, рамномерно и без лизгање. 

Картичката и командата на уредот за враќање 
на времето мораат да бидат сместени внатре во ку-
ќиштето што е опремено со брава. Секое отво-
рање на куќиштето на картичката мора да биде за-
бележело на картичката. 

» Член 12 
Мерилата можат да имаат и додатни уреди, ка-

ко што се: 
1) покажувач на времето — часовник; 
2) алармен уред што го покажува пречекорува-

њето на претходно определената брзина на врзино -
мерот и на хронотахографот; 

3) парцијален покажувач на механичкиот дал-
номер; 

4) уреди што покажуваат некои други параме-
три на возењето. 

Член 13 
Границите на допуштените грешки на мерило-

то во опсе^отод 10°Сдо 30°С, пред поставувањето во 
возилото, се: 

,. 1) за изминатиот пат: 
а) ± 19 m — за растојанија до 1000 т ; 
б) ± 1°/о — за растојанија над 1000 т ; 

2) за изиминатата брзина: 
а) ± 3 k m / h — за брзини до 100 k m / h ; 
б) ± 3% — за брзини над 100 k m / h ; 
3) за времето: 
а) ± 2 min — за 24 h; или 
б) ± 10 min — за 7 дена, ако времето на рабо-

тата на часовникот по навивањето не е пократко од 
тој период; или 

в) ± 0,5% од вкупното време ако времето на 
работата е пократко од 24 h. 

Член 14 
Границите на допуштените грешки на мерилото 

во опсегот од 10°С до 30°С, по поставувањето во 
возилото, се: 

1) за изминатиот пат: 
а) ± 20 m — за растојанија до 1000 т ; 
б) ± 2% за растојанија над 1000 т ; 
2) за изминатата брзина: 
а) ± 4 k m / h — за брзини до 100 k m / h ; 
б) ± 4% — за брзини над 100 k m / h ; 
3) за времето: 
а) ± 2 min — за 24 h; или 
б) ± 10 min — за 7 дена, ако времето на рабо-

тата на часовникот по навивањето не е пократко од 
овој период; или 

в) ± 0,5% од вкупното време ако времето на 
работата е пократко од 24h. 

Член 15 
Со конструкцијата на мерилото мораат да бидат 

предвидени места за втиснување на жигови без 
чиишто уништувања не можат да се изведат деј-
ствијата со кои може да се влијае врз метролош-
ките особини па мерилото пропишани со овој пра-
вилник. 

Член 16 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да 

бидат напишани на еден од јазиците и писмата на 
народите односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на мерилата мораат да 
бидат видливи и лесно читливи и кога мерилата се 
во употреба. 

Член 17 
Натписите и ознаките можат да се наоѓаат на 

покажувачот или на табличката на куќиштето на 
мерилото и мораат да ги содржат следните пода-
тоци: 

1) фирмата, називот или знакот на производи-
телот; 

2) серискиот број на производството; 
3) ознаката на типот; 
4) службената ознака на Сојузниот завода за 

мери и скапоцени метали; 
5) вредноста на константата (к). 
Ако натписите и ознаките се наоѓаат на надво-

решните таблички, табличките мораат да бидат из-
работени така што на нив да можат да се втиснат 
жигови без чиешто Уништување табличките не мо-
ж а т д а с е СИМНР~\ 

Член 18 
Картичката на хронотахографот мора да ги со-

држи следните податоци: 
1) фирмата, називот или знакот на производи-

телот; 
2) ознаката на типот на хронотахографот во кој 

може да се користи; 
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3) гореата граница на оттсегот на мерењето на 
брзината на движењето во k m / h . 

Член 19 
Ознаката на мерната единица за брзината во 

k m / h мора да биде испишана на покажувачот во 
близината на скалата на брзината. 

Ознаката на мерната единица за растојанието 
вр km мора да биде испишана на покажувачот во 
близината на скалата која ги покажува изминатите 
километри. 

Член 20 
Прегледот и жигосувањето на мерилата што се 

произведени пред денот на влегувањето во сила на 
овој правилник ќе се вршат според правилата што 
се применувале до денот на влегувањето во сила 
на овој правилник, ако ги исполнуваат и условите 
од член 14 на овој правилник. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 0201-8101/81/2 
14 април 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

396. 
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за 

мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ 

НА МЕРИЛАТА ЗА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед и жигосување на мерилата 
за топлотна енергија и условите во поглед на стру-
чната подготовка на работниците што организаци-
јата на здружен труд која произведува или попра-
ва мерила за топлотна енергија е должна да и ги 
стави на располагање на подрачната организацио-
на единица на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали (во натамошниот текст: органот за кон-
трола) при прегледот и жигосувањето на мерилата 
за топлотна енергија, ако прегледот на тие мерила, 
по нејзино барање, по исклучок од одредбата на 
член 25 став 1 од Законот за мерните единици и 
мерилата, се врши во нејзините деловни простории. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат 
со скратена ознака PUL. Q-(l, 2)/1. 

Член 2 
Работната просторија за преглед и жигосување 

на мерилата за топлотна енергија (во натамошниот 
текст: работната просторија) мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да е чиста, сува и изградена во согласност со 
важечките технички нормативи; 

2) да ги исполнува условите пропишани во по-
глед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да е доволно голема за сместување на пот-
требната опрема; 

4) во неа и во нејзината околина да нема изво-
ри на потреси што би влијале врз точноста на ме-
рењето; 

5) во неа да се сместени маса и стол за работа 
на работникот на органот за контрола; 

6) во неа да са сместени ормани или полици за 
мерилата за топлотна енергија подготвени за пре-
глед; 

7) во неа да е вграден термометар за мерење 
на температурата на воздухот, чиј најмал поделок 
не смее да биде поголем од 0,1°С. 

Член 3 
Топлотните извори за греење на работната про-

сторија треба да се доволно оддалечени од местото 
на кое се врши преглед на мерилата за топлотна 
енергија и изведени така што да овозможуваат 
равномерно загревање на просторијата. 

Член 4 
Температурата во работната просторија мора да 

биде цо границите 20°С ± 5°С. 

Член 5 
Работната просторија мора да биде заштитена 

Од директно дејство на сончевите зраци. 

Член 6 
Работната просторија мора да има дневно и 

електрично осветление според југословенскиот 
стандард JUS U.C9.100, донесен со Решението за 
југословенскиот стандард за зградарство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/62), односно осветлението да 
биде „големо" и да се изведува како „општо" ос-
ветление. 

Член 7 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што го смеќаваат нормалното вршење на 
прегледот на мерилата, ниту смеат да се вршат ка -
кви и да било други дејствија за време на прегле-
дот на мерилата. 

Член 8 
На подот на работната просторија, околу уредот 

за преглед на мерилата за топлотна енергија, мо-
раат да бидат поставени дрвени решетки или гу-
мени шупливи подни простирки по кои се движат 
работниците при ракувањето со тие уреди. 

Член 9 
Во работната просторија мора да се наоѓа след-

ната опрема: 
1) уред за преглед на мерилата за проток или 

зафатнина; 
2) инсталација за довод и одвод на вода; 
3) најмалку два стаклени работни еталони со 

зафатнина 10 dm3 со точност ± 0,05% за проверу-
вање точноста на мерните котли; 

4) најмалку две водени или маслени бањи 
(термостати); 

5) работна маса со соодветни приклучоци и со 
соодветен прибор; 

6) најмалку два термометра за мереле на тем-
пературата во термостатите. 

Член 10 
Уредот за преглед на мерилата за проток или 

зафатнина мора да се состои од: 
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1) мерен котел со нивопока^на скала и со про-
видна нивопоказна цевка; 

2) направа за мерење на моменталниот проток; 
3) вентил за регулирање на протокот; 
4) механизам за приклучување на мерилата за 

проток или зафатнина; 
5) споредбени еталонски мерила (ако системот 

на кружењето е затворен). 

Член 11 
Раббтниците што организацијата на здружен 

труд е должна да му ги стави на располагање на 
органот за контрола при прегледот и жигосувањето 
на мерилата, ако прегледот и жигосувањето на ме-
рилата се врши во нејзините деловни простории, 
мораат Да имаат III или IV степен стручна подго-
товка, односно соодветна ^квалификација и работно 
искуство за успешно вршење на тие работи. 

Член 12 
Организациите на здружен труд на кои со ре-

шенија донесени пред влегувањето во сила на овој 
правилник им е одобрено во нивните деловни про-
стории да се врши преглед и- жигосување на мери-
лата за топлотна енергија, можат тие прегледи да 
ги вршат до 31 декември 1986 година иако не ги 
исполнуваат условите пропишани со овој правил-
ник. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0206-3963 
1 април 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

397. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за 

контрола на предмети од скапоцени метали („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФИНОС-
ТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. Ознаката на финоста на предметите од ска-
поцени метали се состои од комбинација на три 
броја што можат да бидат втиснати во рамка со 
димензии 0,8 mm X 1,25 mm. Броевите можат да 
бедат и неврамени, но мораат да бидат со таква 
големина што да можат да се сместат во рамка со 
тие димензии и мораат да бидат јасно видливи. 

2. Ознаката на финоста на предметот од скапо-
цен метал мора да биде втисната покрај знакот на 
производителот. 

На предметот од скапоцен метал може да се 
втисне caiMO една ознака на финоста. 

3. Ако на увезениот предмет од скапоцен метал 
нема ознака на финоста или ознаката на финоста 
не е во согласност со одредбите на оваа наредба, 
подрачната организациона единица на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали, кога ќе ја утвр-
ди исправноста на предметот, на таквиот предмет 
ќе ја втисне ознаката на финоста. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за начинот 
на обележување на финоста на предметите од ска-
поцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77). 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за- мери и 

скапоцени метали 
Милисав Воичиќ, е. р. 

398. 
Врз основа на член 21 став 1 од Законот за кон-

трола на предмети од скапоцени метали („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ НА (ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛОТ 

1. Со оваа наредба се пропишува - с^орввао^на 
знакот на производителот со кој мора да биде обе-
лежен предметот од скапоцен метал што се произ-
ведува во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

2. Подрачната организациона единица на сојуз-
ната организација надлежна за мери и скапоцени 
метали (во натамошниот ткест: органот за контрола) 
нема да прима на испитување и жигосување пред-
мети од скапоцен метал изработен во СФРЈ на кој 
не е втиснат знакот на производителот. 

3. Матриците на знакот на производителот и 
отпечатокот на жигот на знакот на производителот 
ги чува надлежниот орган за контрола. 

4. Знакот на производителот се изработува во 
форма на жиг и се состои од буква врежана во една 
од 20 форми на знакот. 

5. Буквите на знакот на производителот се из-
работуваат со ќирилица или латиница. Буквите из-
работени со ќирилица се исправени, а буквите из-
работени со латиница се коси. 

6. Формите на знакот на производителот се 
следните: 

2) Секоја форма на знакот на производителот од 
став 1 на оваа точка е означена со римски броеви 
од еден до дваесет. 

3) Основната форма на знакот на производите-
лот е правоаголник со димензии 0,8 mm X 1,25 mm. 
Другите форми, освен формата обележена со бројот 
XX, се изведени од основната форма на знакот на 
производителот. 
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4) Формата на знакот на производителот обеле-
жена со бројот XX е елиптична. 

7. На предмет од скапоцен метал може да се 
втисне само еден знак на производителот. 

8. Производителот на предмети од скапоцени ме-
тали е должен за престанувањето на производството 
на предмети од скапоцени метали да го извести над-
лежниот орган за контрола и да го врати жигот на 
знакот на производителот. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за формата 
на производителскиот знак („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/77). 

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

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. p. 

399. 

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за кон-
трола на предметите од скапоцени метали („Служ-
бен, лист на СФРЈ", бр. 59/81), директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ ЗА ОЗНАЧУВА-
ЊЕ НА ФИНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКА-

ПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. Жиговите за означување на степенот на фи-
носта на предметите од злато, сребро и платина, 
покрај главниот лик, содржат и ознака на степенот 
на финоста (римска цифра) и реден број (арапска 
цифра) на подрачната организациона единица над-
лежна за мери и скапоцени метали (во натамошниот 
текст: органот за контрола). 

2. Жиговите за означување на степенот на ф и -
носта на предметите од злато се следните: 

1) големи жигови — „глава на воин", втисната 
во круг за I, И, III и IV степен на финост. На пред-
метите од злато од V и VI степен на финост не се 
втиснуваат големи жигови. 

Ознаките на степенот на финоста за предметите 
од злато се разликуваат по зарезите на работ на кру-
гот вр кој се наоѓа „глава на воин" со лицето сврте-
но надесно. 

Ознаките на степенот на финоста се: 
— за I степен на финост — еден зарез под 

вратот; 
— за II степен на финост — два зареза: под 

вратот и над темето; 
— за III степен на финост — три зарези: под 

вратот, зад тилот и пред лицето; 
— за IV степен на финост — четири зарези: под 

вратот, зад тилот, пред лицето и над темето; 
2) мали жигови — „пченичен клас", во четири 

форми. 
Основната форма на малиот жиг е правоа-

голник. 
Ознаките на степенот на финоста се: 
— за I степен на финост — „пченичен клас", 

во правоаголник; 

— за И степен на финост — „пченичен клас", 
во правоаголник на кој двата горни агли се отсече-
ни така што се добива неправилен петаголник; 

— за III степен на финост — „пченичен клас" 
во шестаголник кој се добива со отсечување на 
горните и долните агли на правоаголност; 

— за IV степен на финост — „пченичен клас", 
во елипса која се добива од основниот правоа-
голник; 

— за V степен на финост — „куна" свртена на-
десно во пета голгота: от кој се добива со отсечување 
на левиот долрн агол на правоаголникот; 

— за VI степен на финост — „трилист од липа" 
во круг. 

3. Жиговите за означување на степенот на фи-
носта на предметите од сребро се: 

1) големи жигови — „глава на жена", втисната 
во елипса. 

Ознаките на степенот на финоста за предметите 
од сребро се разликуваат по зарезите изработени на 
работ ка елипсама во која се наоѓа „глава на ж е -
на", со лицето свртено налево. 

Ознаките на степенот на финоста се: 
— за I степен на финост — еден зарез под 

вратот; 
— за II степен на финост — два зареза: под 

вратот и над темето; 
— за III степен на финост — три зареза: под 

вратот, зад тилот и пред лицето; 
2) мали жигови — „петел", свртен надесно во 

три форми. 
Основната форма на малиот жиг е квадрат. 
Ознаките на степенот на финоста се: 
— за I степен на финост — ,петел4', во квадрат; 
— за II степен на финост — „петел", во пета-

голник кој се добива од основниот квадрат; 
— за III степен на финост — петел" во шес-

таголник кој се добива од основниот квадрат. 
4. Жиг за означување на степенот на финоста 

на предметите од платина е дабов лист", свртен 
надесно. 

5. Жиг за означување на степенот на финоста 
на предметите од злато изработени со ковење е 
„сокол", свртен надесно. 

Жигот за означување на финоста на предмети-
те од злато изработени со ковење, покрај. главниот 
лик, содржи и реден број на органот за контрола; 

в. Жиг за означување на финоста на предмети-
те од сребро изработени со ковење е „галеб над 
вода", свртен налево. 

Жигот за означување на финоста на предмети-
те од сребро изработени со ковење, покрај главниот 
лик, содржи и реден број на органот за контрола. 

7. Формите на жиговите за означување па сте-
пенот на финоста на предметите од сталоцени ме-
тали се отпечатени кон оваа наредба и се нејзин 
составен дел. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за начинот на 
обележување на финоста на предметите од скапо-
цени метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/77). 

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

Бр. 0221-2512/1 
11 март 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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ФОРМИ НА ЖИГОВИТЕ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА 
СТЕПЕНОТ НА ФИНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 

СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Големи жигови 
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400. 
Брз 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 МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА ФЕРОЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури, што ги *1маат след-
ните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на содржи-
ната на силициум во фероманган и во 
манган-метал — — — — — — JUS С.А1.404 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на содржи-
ната на силициум во силикоманган — JUS С.А1.407 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Волу-
метриско определување на содржи-
ната на азот во ферохром — — — JUS С.А1.409 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Ком-
плексометриско определување на со-
држината на железо и алуминиум во 
феросилициум — — — — — — JUS С.А1.417 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Фото-
метриско определување на содржи-
ната на фосфор во феросиликохром JUS С.А1.427 

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 врз методите за испитување на хемискиот 
состав на феролегури 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) Методи на испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на сили-
циум во фероманган — — — — JUS С.А1.404 

2) Методи на испитување на хе-
мискиов состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на сили-
циум во силикоманган — — — — JUS С.А1.407 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на методите на хемиските испитувања 

^на феролегури („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71); 
3) Методи на испитување на хе-

мискиот состав на феролегури. Волт-
метриско определување на азот во 
ферохром — — — — — — — JUS С.А1.409 
донесен со Решението за југословенските стандарди 

од областа на методите на испитувањето на хемис-
киот состав на феролегури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/72); 

4) Методи на испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Ком-
плексометриско определување на же-
лезо и алуминиум во феросилициум JUS С.А1.417 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за феролегури („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-5240/1 
30 март 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот, завод за 
стандар дизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

401. 
Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 

точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 49/76 и 41 /в1), во согласност со одредби-
те на Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/81) и на Одлуката 
за остварување на целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/82), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1982 ГО-

ДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/82) во точка 3 
став 1 зборовите: „Хартиите од вредност од точка 
1 став 1 на оваа одлука ги купува и кредитите од 
тој став" се заменуваат со зборовите: Хартиите од 
вредност од точка 1 одредба под 1 од оваа одлука 
ги купува и кредитите од одредбите под 1 и 2 на таа 
точка". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кредитите од точка 1 одредба под 4 од оваа од-

лука на банките им ги дава народната банка на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на банката што тие 
кредити им ги дала на граѓаните." 

2. Во точка 15 во ста® 1 бројот: „90" се заменува 
со бројот: „60". 

Во став 2 во одредбата под 2 бројот: „90" се за -
менува со бројот: „60". 

Во став 6 бројот: „90" се заменува со бројот „60". 
Во став 9 на крајот точката се заменува сс за-

пирка и се додаваат зборовите: „со тоа што .тој 
краен рок не може да боде подолг од рокот од ст. 1 
и 6 на оваа точка." 

По став 9 се додаваат три нови става, кои гласат: 
„Рокот од 60 дена од ст. 1 и 2 на оваа точка се 

применува врз извозот на стоки и услуги извршен 
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по работите склучени и пријавени на народната 
банка до денот на (влегувањето во сила на Законот 
за условите и начинот на располагање и користење 
на остварените конвертибилни девизи во плаќањата 
спрема странство и за задолжувањето во странство 
во 1982 година, а според кои со договор склучен со 
странско лице не е посебно договорен рок за пла-
ќање, како и врз извозот на стоки и услуги извршен 
по работите склучени и пријавени на народната 
банка по денот на влегувањето во сила на тој закон. 

По исклучок од одредбата на став 10 од оваа 
точка, врз извозот на стоки и услуги извршен по 
работите склучени и пријавени на народната банка 
до денот на влегувањето во сила на законот од тој 
став, а по кои, согласно со договорот склучен со 
странско лице, наплатата гго извозот на стоки се вр-
ши во роковите пропишани со Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство се 
применува рок до 90 дена. 

Ако организацијата на здружен труд во рокот 
од ст. 1, 2 и 6, односно од ст. 10 и 11 на оваа точка 
не ги внесе девизите остварени по основа на изво-
зот на стоки и услуги, што се кредитира во смисла 
на оваа точка, банката е должна за износот на не-
навремено внесените девизи веднаш да наплати од 
таа организација соодветен износ од кредитот, со 
наплата на редовна камата по стапка што банката 
ја утврдила за намени надвор од селективни^ и 
други приоритетни намени, и тоа за целиот период 
на користењето на кредитот." 

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

О. бр. 20 
24 мај 1982 година 

Белград 
Претседател 
на Советот 

на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, е. р. 

402. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 — Пречистен текст), Комисијата за избор и 
отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ, на седницата одржана на 24 мај 
1982 година, откако утврди дека на еден делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од СР 
Босна и Херцеговина му престанал мандатот, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР БОСНА И ХЕРЦЕ-

ГОВИНА 

1. Се распишува дополнителен избор за еден 
делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од СР Босна и Херцеговина. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите 
собранија на општините во СР Босна и Херцегови-
на во јуни 1982 година. 

3. Денот на одржувањето на седницата на со-
бранието на општината ка која ќе се изврши до-
полнителен избор на делегатот во Сојузниот собор, 
го одредува претседателот на собранието на оп-
штината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од денот на објавувањето на Од-
луката во „Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведувањето на одлуката ќе се грижат 
оваа комисија, Републичката и општинските избор-
ни комисии од територијата на Босна и Херцего-
вина. 

Бр. 63 
24 мај. 1982 година 

' Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во^Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Властимир Живковиќ, е. р. Бошко Брајовић е. p. 

УСТАВЕН4 СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА СПРОТИВНОСТИ НА ОДРЕДБИ-
ТЕ ОД ЧЛЕН 49 НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА СО ОД-
РЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 157 СТ. 2 И 3 НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Овластениот предлагач — Заедницата за со-

цијално осигурување на воените осигуреници по-
веде постапка пред Уставниот суд на Југославија 
за оценување на спротивност на одредбите од член 
49 на Законот за системот на осигурување на имот 
и лица („Службени гласник СР Србије", бр. 21/77) 
со одредбите од член 57 ст. 2 и 3 на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/78) 
поради тоа што во член 49 на оспорениот закон е 
пропишано дека заедницата за осигурување на 
имот и лица е должна, кога ќе настане осигурен 
случај, да им го надомести на самоуправните ин-
тересовни заедници за здравствено, пензиско и 
инвалидско осигурување сразмерниот дел од пен-
зијата, што се утврдува според преостанатото вре-
ме на работниот стаж и годините на старост на 
оштетеното лице, додека во член 157 од наведениот 
закон е пропишано, при утврдувањето на височи-
ната на надоместот на штетата, да не се зема пред-
вид износот на уплатениот придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување на воените осигуреници, 
ниту должината на пензискиот стаж на корисникот. 

2. Во член 49 од Законот за системот на оси-
гурување на имот и лица е пропишано дека заед-
ницата за осигурување на имот и лица е должна, 
во границите на обврските преземени со договор за 
осигурување, да им ја надомести стварната штетана 
самоуправните интересовни заедници за здравстве-
но, пензиско и инвалидско осигурување, со тоа што 
поблиску се утврдува што се смета за стварна ште-
та, така што во рамките на таа штета сразмерниот 
дел од пензијата се утврдува според преостанатото 
време на работниот стаж и годините на старост на 
оштетеното лице, потребни за стекнување на пра-
вото на старосна пензија. 

Во член 157 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници се 
утврдува вкупниот износ на штетата, или на делот 
од штетата кој се однесува на определен временски 
период, и тоа така што при утврдувањето на висо-
чината на надоместот на штетата. не се зема пред-
вид износот на уплатените придонеси за пензиско 
и инвалидско осигурување на воените осигуреници, 
ниту должината на наполнетиот пензиски стаж на 
корисникот. 

3. Според стапот на Судот, правото на регрес за 
штетата и за у т в р д у в а ето ла б е о ч и н а та на ште-
тата, како што тоа е утврдено во чл. 154 и 157 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
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на воените осигуреници, се однесува на лицата што 
со своите противправни дејствија или пропусти 
предизвикале давања од фондот на заедницата на 
воените осигуреници, а не се однесува на заедници-
те за осигурување на имот и лица. 

Со одредбите4 на чл. 929, 940 и 941 од Законот 
за облигационите односи е ч ^ ш и ш а н а обврска за 
осигурувачот да ја надомести штетата предизвика-
на случајно, или по вина на договарачот на осигу-
рувањето, осигуреникот или корисникот на осигу-
рувањето, но најмногу до износот на обврската на 
осигурувачот. Со овие одредби од Законот за об-
л и г а ц и ј е не е утврдено што претставува стварна 
штета што ја трпи Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување кога лице, поради по-
вреда од моторно возило, или во други осигурени 
случаи, ќе го оствари правото на инвалидска пен-
зија или инвалиднина. Според одредбите од член 24 
иа Законот за облигационите односи, врз овие од-
носи се применува републички односно покраински 
закон, со оглед на посебната природа на овие об-
лигациони односи. 

Уставниот суд на Југославија најде дека оспо-
рените одредби од член 49 на Законот за системот 
на осигурување на имот и лица не се спротивни на 
член 157 ст. 2 и 3 од Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување на воените осигуреници, а 
не се спротивни ни на одредбите од Законот за об-
лигационите односи, со кои е уредено прашањето 
за обврската на осигурувачот. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ и чл'зн 
13 став 1 точка 2 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, на седницата одржана на 7 април 
1982 година, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Заедницата на социјал-
ното осигурување на воените осигуреници со кој се 
бара да се утврди дека одредбите од член 49 на 
Законот за системот на осигурување на имот и ли-
ца се 'во спротивност со одредбите од член 157 ст. 
2 и 3 на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја 
донесе во состав: претседател на Уставниот суд на 
Југославија Никола Секулиќ и судиите Рамадан 
Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Де-
левиќ, Владимир Кривиц, Славко Кухар, Боислав 
Ракиќ, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, д-р Јо-
сиф Трајковић д-р Арпад Хорват, Иван Франко и 
Мијушко Шибалиќ. 

У-бр. 36/82 
7 април 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОД-
РЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 37 СТАВ 5, ЧЛЕН 39 СТАВ 6 
И ЧЛЕН 40 СТАВ 3 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
МЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Занаетчиската задруга „Шарган" од Титово 
Ужице поведе, пред Уставниот суд на Југославија, 
постапка за оценување на спротивноста на од-
редбите од член 37 став 5, член 39 став 6 и член 40, 
став 3 на Правилникот за примена на даночните 

стапки и за начинот на водење евиденција, пресме-
тување и плаќање на данок на промет на произ-
води и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/80) 
со одредбата на член 6 ст. 2 и 3 од Законот за ода-
ночување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72). Во предлогот 
е наведено дека со оспорените одредби на Правил-
никот е предвидено дека занаетчиските задруги ќе 
го уживаат даночното ослободување установено за 
купување на електро-материјал во член 6 став 1 
на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, ако имаат организиран и регистриран 
погон за вршеше на производствени дејности. Би-
дејќи организирањето и регистрирањето на пого^ 
за производствена дејност е предвидено во член 6 
став 3 на истиот закон и тоа за организациите на 
здружен труд и за други правни лица кои не се 
занимаваат со производствена дејност, подносите-
лите на предлогот сметаат дека таквото уредување 
на односите е спротивно со член 6 став 2 од истиот 
закон, кој предвидува дека од обврските за плаќа-
ње на овој. вид данок се ослободени, меѓу другото, 
организациите на здружен труд во областа на про-
изводственото занаетчиство. Со оглед на тоа дека 
Занаетчиската задруга „Шарган" е организирана и 
регистрирана за вршење на основната дејност од 
областа на производствено^ градежништво, соглас-
но со одредбата на член 65 став 2 од Уставот на 
СФРЈ и член 278 од Законот за здружениот труд, 
таа ужива непосредно даночно ослободување врз 
основа на законот, додека оспорените одредби на 
Правилникот — спротивно од законот — установу-
ваат за таа задруга обврска да го организира и 
регистрира погонот. 

Сојузниот секретаријат за финансии, во одго-
вор на предлогот изнесе дека занаетчиската дејност 
која, според Законот за единствената класификац-
и ј а на дејностите се распоредува под шифрата 
09, го опфаќа производствено^ и услужното за-
наетчиство. Со оглед на тоа дека со одредбата на 
член 6 став 2 од наведениот закон е предвидено 
даночно ослободување за организациите на здру-
жен труд од производственото занаетчиство, така 
што ова ослободување важи само во случај кога — 
организацијата на здружен труд, односнб занает-
чиската задруга — е регистрирана за вршење на 
дејностите предвидени во ознаките од 01 до 06 на 
Единствената класификација на дејностите, а за 
сите други организации важи одредбата на став 3 
од член 6 на Законот, односно оспорените одредби 
на Правилникот со кои е предвидено даночното 
ослободување во тие организации да се оствару-
ва само ако се организира и регистрира погон за 
вршење на производствени дејности. Според тоа, 
оспорените одредби не се спротивни на член 6 од 
Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, зашто се засноваат врз одредбата од став 
3 на тој член. 

2. Во постапката пред Уставниот суд на Југос-
лавија и на јавната расправа е установено дека, во 
конкретниот случај, занаетчиската задруга е ре-
гистрирана за работи на производственото градеж-
ништво, согласно со содржината на работите утвр-
дена за областа 05 од Номенклатурата на единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/76), но под шифрата 09 која во 
истата номенклатура *е предвидена за други видови 
занаетчиски дејности. Според оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, правната положба на ор-
ганизацијата на здружен труд, односно на занает-
чиската задруга не се определува со шифрата на 
дејностите туку со содржината на регистрираните 
работи што, во конкретниов случај, предлагачот и 
ги врши. 

Проучувајќи го спорното прашања од тоа ста-
новиште, Уставниот суд на Југославија оцени дека 
оспорените одредби на Правилникот се однесуваат 
на занаетчиските задруги кои како основна деј-
ност немаат производствено занаетчиство, па во таа 
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смисла оспорените одредби не се спротивни со од-
редбата на член 6 став 3 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот туку дека 
се засноваат врз одредбата на став 3 од тој член. 

Меѓутоа, според оцената на Уставниот суд на 
Југославија, ако се во прашање занаетчиски задру-
ги кои како основна дејност регистрирале произ-
водствена дејност, нивната положба е уредена со 
одредбата на член 6 став 2 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот така што 
на нив и не се однесуваат оспорените одредби на 
Правилникот кои ја уредуваат положбата на не-
производствените занаетчиски задруги. Фактот да-
ли во конкретниов случај занаетчиската задруга се 
занимава со производствена или со непроизвод-
ствена дејност е потребно неоспорно да се утврди 
во постапката на контрола за утврдување на об-
врските за плаќање на данок, па доследно на тоа 
да се оцени која од наведените законски одредби 
треба да се примени во овој случај. 

Од тие причини, Уставниот суд на Југославија 
најде дека во спорниов случај станува збор за при-
мена на прописите а не за нивната законитост, па 
со оглед на тоа дека Уставниот суд не е надлежен 
да ја оценува примената на прописите, а не најде 
дека оспорените одредби на Правилникот се спро-
тивни на законот, го одби предлогот на овластени-
от предлагач. 

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
за советување и гласање одржана на 5 мај 1982 го-
дина, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и 
член 34 од Деловникот на Уставниот суд на Југос-
лавија, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Занаетчиската задруга 

„Шарган", Титово Ужице, да се утврди дека одред-
бите на член 37 став 5, член 39 став 6 и член 40 
став 3 од Правилникот за примена на даночните 
стапки и за начинот на водење евиденција, прес-
метување и плаќање данок на промет на произво-
ди и услуги се спротивни на одредбата од член 6 
ст. 2 и 3 на Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југо-
славија во следниот состав: претседател н!а Судот 
Никола Секулић и членови на Судот: д-р Стана 
Гукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Арпад Хорват, 
Владимир Кривиц, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, 
Јаким Спировски, Мијушко Шибалиќ, д -р Јосиф 
Трајковиќ и . Рамадан Враниќи. 

У-бр. 76/81 
5 мај 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД С О ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ерцег Вида Милорад, Лазовић Божа Веселин, 
Шокарац Антонија Александар, Велашевић Николе 
Вељко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО-СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рудеж Милоша Стојан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Глигоревић Милана Рајко, Марковић-Владимира 
Владимир, Луцић Фрања Звонко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Вукадин Тодора Стево; 

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

— по повод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за заслуги и успеси во приближувањето на кни-
гата на читателите и за унапредување на детското 
библиотекарство, со шточ е направен придонес во 
ширењето иа просветата и клутурата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дјечија библиотека „Влатко Фокт" — Сарајево; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Карабеговић-Цијан Алојза Брода, Мандр1ћ Мар-
ка Владо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Булатовић-Крзолица Видака Босиљка, Јефтић 
Гавре Драгољуб, Пилиповић Давида Станко, Попо-
вић Јоше Милорад, Врачар Стевана Илија; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕР1 НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Југословенска оцеанска пловидба — Котор; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гргуревић-Ризонико Анта Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Иковић Радомана Ђока, Латиновић Дана Милан, 
Перазић Крста Бошко, Премужић Руда Тонко, Ра-
ичевић Павића Никола; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Грацун Мика Љубица, Лековић Васа Марко, 
Малишић Радисава Анто, Матијевић Трипа Мато, 
Митровић-Медин Вука Ева, Павићевић Милије Љу-
бо, Радоњић-Бећир Спасоја Јоке, Радовић Радула 
Ђуза, Сеферовић Данила Бранко, Секуловић Токов 
Димитрије, Влаховић Милована Владислав; 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на седумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Јосип Краш", индустрија чоколаде, бомбона и 
кекса — Загреб; 

— по повод иа дваесет и петгодишнината на по-
стоењето а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за развојот на туристичкото 
стопанство 

„Плава лагуна" СОУР за угостителство, произ-
водњу и робни промет — Пореч; 

— по повод на стогодишнината од излегувањето, 
а за особени заслуги и постигнати успеси во попу-
ларизирањето и унапредувањето на пчеларството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Часопис „Пчела", Издавач Пчеларски савез СР 
Хрватске — Загреб; 

— по повод на стогодишнината на работата, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развива-
њето и унапредувањето на ловството и рибарството 

Хрватско друштво за гајење лова и рибарства — 
Загреб; 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Зденка" млекарска индустрија ООУР Велики 
Зденци; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на за-
едничката работа, а за особени заслуги во основното 
образование и воспитување на младите генерации и 
за придонес на ширењето на просветата и култу-
рата во духот на братството и единството на наши-
те народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Основна школа „Братство и јединство" — По-
реч 

Scoula elementare »Unita е fratellanza« — Pa-
renzo; 

— по повод на триесет и петгодишнината од по-
стоењето а за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење на стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

,, Аутор еп ара тура'' радна организација за цестов-
ни промет, трговину и аутомеханичарске услуге — 
Осијек, 

ТИК индус трија термоенергетских постројења 
процесне опреме и котлова — Загреб; 

— по повод на осумдесетродишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СОУР „Лио" РО „ТИ-ДИ" текстилни инжиње-
ринг за домаћинство и индустрију — Осијек; 

— за заслуги и успеси постигнати во извиднич-
ката дејност и во негувањето на револуционерните 
традиции на Народноослободителната војна 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Одред извиђача „Ивица Марушић" — Омиш; 

— по Повод иа триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во развивањето на физичката 
култура и спортот и за успешни настапи на нат-
преварите во земјата и во странство 

Радничко спортско друштво „Трешњевка" — 
Загреб; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лопаић Павла Иван; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ковачић Павла Благоја, Перичић Марка Матеј; 

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

СО ОРДЕН КА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Кмецик Јосипа Мишо, Марасовић Мишка Сил-
вестер, Пркачин 'Љура Винко; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дмитровић Марка Никола, Гостимир Миле Бо-
жб, Јањанин Миле Симо, Лопаић-Космат Стјепана 
Владимир, Летић Раде Ђуро, Савић Станка Глиго-
рије, Стојић Јована Симо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И- ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Петровић Мате Анте, Тудор Ћује Динко; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на сто и педесетгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги во основното образо-
вание и воспитување на младите генерации во духот 
на слободарските идеи и патриотизмот, како и за 
придонес на ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Централно осумгодишно училиште „Маршал Ти-
то" — 3 летово; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во унапредувањето на образованието и воспитува-
њето, како и за значаен придонес во подигањето на 
стручни кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Републички завод за унапредување на образо-
ванието и воспитувањето на СР Македонија — 
Скопје; 

— за постигнати успеси во научноистражувачка-
та работа и стручното оспособување на медицински-
от кадар во областа на психијатријата со што е на-
правен значаен придонес во здравствената заштита 
на населението 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Болница за нервни и душевни болести „Бардов-
ци" — Скопје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гулија-Шутаковић Ђорђи Злата; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Божиновски Панче Ангеле, Корубин Ташко 
Благоја; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕ!-
ВЕНЕЦ 

Атанасков Ивче Трајко, Ивановски Зафир 
Живко; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за заслуги во развивањето и омасовува-
њето на куглашкиот спорт и за успеси постигнати 
на натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Куглашки клуб „Конструктор" — Марибор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Смоле Албина Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ређко Алекс Макс; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Начко Антон Карел, Шкраба Јакоба Радо, 
Штифтер-Вршник Франц Милена, Штрукељ Ј о ж е ф 
Јошко, Вуковић Лука Стипе, Зулан Ј о ж е ф Антон; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брглез Франца Душан, Медведец Виктора 
Иван, Печник Јожета Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дулар Маријан Јанез, Феретић Николе Данило, 
Станоник Иван др Јанез; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Врхунц Иванка Јанко; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Б*ерлец Франца Марија, Цигале франца Ма-
рија; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајец Јожета Примож; 

О д С Р С р б и ј а 

— за долгогодишна работа и особени заслуги 
во развивањето на коњарството и коњичкиот спорт 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Клуб за коњички спорт „Чегар" — Ниш; 

— по повод на сто и петгодишнината на рабо-
тата, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на хуманитарните активности и за 
ширење на здравствената култура на граѓаните 

Општинска организација Црвеног крста — По-
жега; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
стручното образование на кадрите за потребите на 
стопанството, како и за придонес на ширењето на 
просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Геолошки образовни центар — Београд; 

— за долгогодишна работа и за особени заслу-
ги на унапредувањето на земјоделското производ-
ство и развивањето на ^оперативните односи на 
село, со што е направен значаен придонес за соци-
јалистичката преработка на село 

СОУР „Жупски рубин" Земљорадничко-винар-
ско-виноградарска задруга „Малча" — Малча. 
Ниш; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во соција-
листичкото воспитување, здравственото просвету-
вање и социјалната заштита на децата во месната 
заедница „Михајловац" — Београд 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Друштво за социјалистичко васпитање и заш-
титу деце месне заједнице „Михајловац" — Бео-
град; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во 
развивањето и унапредувањето на нумизматиката 

Српско нумизматичко друштво — Београд; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Раштегорац Андрије Анте: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Глигоријевић Живојина др Јован, Ђорђевић 
Светозара Радослав, Савићевић-Мирковић Драге др 
Десанка; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Црногорац-Мат^рић Лазара Мара, Доклестић-
-Ступар Ђорђа Стојанка, Ковачевић Сима Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
/ 

Бојовић Дмитра Станоје, Деспић Ранка др 
Александар, Ђорђевић Новака Данило, Јовановић 
Марка др Милан, Јовановић Милије др Милован. 
Јовановић Павла Момир, Синђић Михајла Милош, 
Стаматовић Милисава др Србислав, Стојановић Ко-
сте Остоја, Вучуровић Милоша др Душан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Чутовић Веселина Тихомир, Драшкић Ђорђа 
Драгиша, Дулкан Јанка Станислав, Пухач Стјепана 
др Иван, Радуновић Јагоша др Велимир, Васовић 
Луке Шћепан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Црногорац-Матерић Лазара Мара, Доклестић-
- Ступар Ђорђа Стојанка, Ковачевић Симе Милица; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Црногорац-Матерић Лазара Мара, Доклестић-
-Ступар Ђорђа Стојанка, Ковачевић Симе Милица; 

О д САП К о с о в о 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот и за придонес кон шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бешић Милија Јана, Јаблан Крста Борислав, 
Новаковић Мила Маринко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Драгојевић Јакова Душан, Ђуровић Периша 
Васо, Филиповић Б л а ж а Василије, Шћепановић 
Пејовић Никола Јелена; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бешиќ Милија Јана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гојковић Видака Перко, Јововић Радована Рат-
ко, Кадић Лука Божидар, Лопичић Лабуда Димит-
рије, Обрадовић Миливоја Милосав, Перишић Драга 
Љубомир, Стожинић Радована Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Газивода Петра Божидар, Тузовић Хасана Ху-
сеин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђоновић Јован Блажо, Килибарда Стевана Јо -
ван, Лазовић Радомира Драган, Перковић Миливоја 
Милош, Шећковић Секула Велимир, Шоћ Марка 
Саво, Вучелић Пауна Рајко, Вукчевић Филипа 
Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ^ЈЅНЕЦ 

Брковић Нови чин Лале, Чађеновић Радуловић 
Крста Милена, Ћировић Риста Новица, Дамјановић 
Машана Мирко, Гогић Шћепана Милорад, Јаровић 
Рама Халил, Јоцовић Илије Бранко, Јовановић 
Мирка Ђорђије, Лалевић Блажа Вељко, Љуљђурај 
Ђока Петар, Маркоч Горђа Вуко, Нешовић Јосифа 
Милан, Павловић Душана Драган, Перовић Лакића 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-уметничко друштво „Герчек" — При-
пи ина; 

— по Повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во развивањето 
на планинарство^ и скијачкиот спорт и за негува-
њето на традициите на Народноослободителната 
борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Планинарско-смучарско друштво „Шар" — При-
зрен; 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Агрокооп" — ПИРО „Подунавље" — ООУР Че-
ларево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Молнар Јаноша Вилмош, Палковљевић Милоша 
Петар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Антонић Стојана Симо, Петковић Антона Јосип, 
Ракић Стевана Радован, Шево Јована Бошко, Та-
бачки Саве Веселин. 

Бр. 1 
18 јануари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с . p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР Ц р н а Г о р а 

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



Страна 902 —« Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петак 28 мај 1982 

Блажо, Прелевић Божа Лубомир, Рацковић Филипа 
Милорад, Радусиновић Митра Милан, Ракчевић 
Ника Иво, Рашовић Крста Михаило, Таловић Петра 
Зорка, Ункашевић Гура Павле, Вранић Ибрахима 
Џевдет, Вукчевић Јована Милан, Вукчевић Пера 
Војислав, Вуксановић Николе Јован; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Миј аловиќ Пера Радован 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Асановић Војина Бранко, Радичевић Андрија 
Босиљка, Радоњић Ђуричковић Василија Весе-
линка; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрашевиќ Стјепана Борис. 

О д СР М а к е д о 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 

Заковски Лазара Горѓи; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Цветковски Димчев Илија, Спироска Митре 
Цена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аговски Мино Зафир, Аврамоски Тодор Јован, 
Димоски Крагуљ Стојан, Гичевски Александар Ди-
митрија, Глигоровска Глигоровска Иван Зора, Го-
лубовци Иван Александар, Илиев Атанас Миле, 
Иванов Никола Владимир, Лазаров Борис Петар, 

Мартиновски Крстев Русомир, Маркоска Милан 
Милица, Михајловић Милан Владимир, Станковић 
Јован Атанасие; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Филиповски Никола Тихомир; Митић Драгути-
на Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Атанасовски Генадие Антоние, Авросиевски 
Арсо Велимир, Бачваре® Костадин Краљо, Димит-
риевић Жарка Богољуб, Црте® Ристо Боривоје, Е ф -
тимов Васил Костадин, Јовановски Борис Витомир, 
Крстевска Титовска Ђорги Душанка, Лактевски 
Благоја Илија, Лепческа Смилановска Јована Ика-
ла, Милчевски Спаоо Борис, Николовски Илија 
Стојан, Николовска Коцева Ристо Васка, Петровски 
Аврам Кузман, Петрушевски Трајче Трајче Трајан, 
Рошков Стеван Ђорђи, Савески Арсов Никола, 
Стевовски Спиро Љупчо, Шошолчевски Пане Томе, 
Таневски Петре Цветко, Темелковски Боце Душко, 
Белковски Аце Живко, З д р а в е в с к и Синадин Пав-
ле, Зимбаков Туше Томе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацевски Трајко Илија, Алиу Зекир Фикрет, 
Булоски Коста Иван, Димоски Васил Душан, Ђе-
роски Коце Мато, Ђорђиевска Талева Стојо Ката, 
Гоговски Трпе Глигорије, Иваноски Андреја Илија, 
Кипровски Методија Ђорђи, Кишицки Аврам Ју -
дита, Коровешоски Захо Тодор, Кировски Насте 
Предраг, Коста динов ски Милан Киро, Крстевска 
Ордан Блага, Лазаревски Павле Славе, Летников-
ски Риза Шаћир, Љушкоска Иракли Евдокија, Ми-
ха ј лотска Оскоруше Иван Катица, Михајловски 
Ристо Микле, Мострова Вуковић Вукосава Марија, 
Нанчоска Сидорова Ђ. Вера, Нестор оски Дејан Ме-
тодија, Нотевски Трифун Горги, Никодиноска Томо 
Нада, Николовски Пане Александар, Оклески Петре 
Благоја, Пандев Славчо Драгољуб, Патчева Хаџиева 
Спасител Зорка, Поповски Нуфре Владимир, Р а и -
чевић Серафимова Стојан Емилија, Ристовска 
Апостолбвска Роман Водилка, Голчев Тодор Наум, 
Рустеми Ибраим Сабри, Сарајлиев Никола Павле, 
Сарџоски Аритон Раде, Сефери Реџеп Мемет, Си-
моски Васил Борис, Словенски Круме Петар, Спа-
совски Нисо Тасе, Спироска Доне Елена, Спироски 
Славе Илија, Станоески Милован Станојле, Стано-
евски Панче Петар, Стојановски Столе Стојан, 
Шаћири Сефер Мугбуљ, Шурбатовић Миковић То-
мо Марта, Томоска Сиљаноска Гино Крстана, То-
моски Милан Панче, Веселкоски Антон Душан; 
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— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Калкашлиев Ристо Димитар, Калкова Демирова 
Никола Александра, Куфалова Топалова Михаил 
Велика, Лузевска Сидерис Коста Малама, Спиров-
ска Штеријовска Стојан Славка, Стојановска Де-
ловска Пано Милица, Стомовски Јована Лаћи, То-
доровска Ђоревска Стојко Јованка, Велески Димко 
Петар, Бучески Спасо Мирко, Зотевски Крсто 
Панко; 

— за залагање и постигнати успеси Bb работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексовска Симовска Борис Добрила, Амети 
Аљуш Амет, Амети Синан Хирмизе, Анастасов Пе-
ро Јован, Анчевски Анче Михајло, Андреева Ацева 
Трдор Десанка, Ангелоска Димо Цена, Ангелоски 
Анђеле Богомир, Аеисимовски Василије Властимир, 
Апостоловска Јанческа Младен Јелица, Асани Ете-
ми Емин Илмије, Бајрами Расим Ћамил, Бећири 
Сулејман Абдул се лим, Бишкоски Блаже Радован, 
Блажески Сандре Благоја, Бојаџиевска Голубова 
Стојан Ратка, Бојческа Ќарајошкова Алексо Ката, 
Борић Живомир Небојша, Божиновска Бук лишев а 
Васил Викторија, Божиновски Ванчо Петронија, 
Цветковска Чочкова Ганчо Јулијана, Ћазими Мемет 
Абдулселим, Дукадини Вељи Реџеп, Дурмиши Неим 
Сабри, Ђероска Љубе Светлана, Ђорђевска Боге 
Добрила, Ђорђев ска Милош Олгица, Ђорђевска Бу-
реска Спиро Васка, Цемаиловић Миле Луција, 
Етеми Сабри Умурзат, Фетаи Хусни Аднан, Фили-
повски Димитар Ташко, Гашанин Рушо Шућо, Геор-
гиевска Ташкова Коце Зорка, Гиева Стојан Радми-
ла, Глишић Добросав Драгослав, Гогов Цветан 
Јордан, Икономова Тодор Светлана, Иљази Муса 
Вехби, Исак Арслан Амза, Исмаили Веап Ведат, 
Јахја Хусеин Џезаир, Јаковлеоки Сретко Душко, 
Јонузи Мемет Реџеп, Јованоска Андре Менка, Јова-
носка Савеска Боге Обра, Јованоски Тодор Алек-
сандар, Јованоски Душан Звонимир, Јовановић 
Драган Мирослав, Јовановска Петровска Симо Бла-
городна, Јовановски Нове Антонио, Јусуфи Нијази 
Ислам; 

Караристова Паланова Борис Марија, Китанов 
Илија Стојан, Коческа Петко Анђа, Кочоски Раде 
Станиша, Крстевски Ђорђи Крсто, Костић Благоја 
Савета, Крстевска Велко Роска, Лешникоска Стој-
коска Димитрие Надежда, Маринкоски Душан 
Дракче, Маркоски Киро Анаћи, Маслами. Исо Зе-
ћир, Михај лоска Дука диновска Бој гш Доца, Михај-
л о в а Никола Зора, Милошевски Ценко Момчило, 
Мишковска Тодоровска Блаже Менка, Митовска 
Витанова Ристо Нада, Митрова Лазарова Глигор 
Анка, Муареми Амдија Гафур, Мухареми Зећир 
Рамадан, Мустафа Абдурамах Зећирија, Назими 
Нухи Абдула, Неделкоски Маринко Васил, Незир 
Махмуд Муарем, Нича Атанасова Димче Анастасија, 
Николоска Мане Вера, Новеска Велко Борка, Оба-
дић Петровска Јоше Николина, Онческа Андро 

Вера, Османи Сервет Зећир, Пандев Трајко Боро, 
Пешликоски Петре Благоја, Петровић Богданоска 
Горе Благородна, Петроски Стојан Стојко, Петров-
ска Крстеска Петре Николина, Петровска Ш у т е в -
ска Атанас Зорка, Петрушеска Несторова Спиро 
Грозда, Петрушевски Никола Борис, Ристоски Ди-
митрија Драгомир, Поповски Тодор Миле, Салиу 
Хиџет Зенун, Серафимоска Ангеле Душка, Сиља-
новка Симо Јелица, Симоски Михајло Љубиша, 
Спасић Петко Живоратка, Спировски Никола Ми-
рослав, Спировски Владо Спиро, Србиноска Вецо 
Васка, Ставрески Сотир Димитрија, Стефановски 
Мишко Јован, Стевческа Атанас Нада, Стоилкоска 
Јовановска Горђи Марица, Стојановски Васил Ни-
кола, Стојкоска Минова Никола Евгенија, Стојков-
ска Корун Славка; 

Танчева Ангеле Петра, Трифуноски Томо Симе, 
Устреф Фејми Сејфули, Васовски Пано Душко, 
Велиноска Христе Сунца, Војводић Никола Бори-
сав, Зафироска Костоска Ристо Вера, Закоски Стој-
ко Мито, Зећири Кариман Неим, Зејнели Мурат 
Сефедин; 

О д СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановић Томе Валеријан, Марковић Влади-
мира Драгомир, Теокаревић Јована Велибор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гавриловић Николе Димитрије, Павловић Јова-
на Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА Сб БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ложичковић Јордана Михајло, Петрушић Ми-
лошевић Миладина Винка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лазаревиќ Младена Чедомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Боричић Митровић Бранка Станислава, Цвет-
ковић Драгољуба Властимир, Цветковић Максимо-
вић Владимира Зорица, Димитријевић Војислава 
Ђура, Гирић Тире Миодраг, Јовић Светислава Бо-
жидар, Луковић Милана Илија, Милићевић Ратка 
Миливоје, Павловић Младена Милоје, Пејић Крсте 
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Станоје, Петковић Петра Томислав, Поповић Горђа 
Мирослав, Соколовић Живој ина Милорад, Тодоро-
вић Диманић Уроша Радмила; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Митић Станојевић Божидара Љубица, ПетровО 
Милоша Веселин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ < 

Јовановић Кочић Драгољуба Мирослава, Стоја-
новић Ђорђа Драгољуб, Стојановић Здравковић 
Владета Олга, Стој шуковић Сретена Божидар, То-
мић Живановић Ђорђа Благица. 

Бр, 7 
4 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergei Kraigher, е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод на седумдесетгодишгошата на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за извонредни заслуги во изградбата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, за раз-
вивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во 
борбата за изградба на социјализмот, за јакнење на 
заедништвото на нашите народи и народности и 
независноста на нашата земја, како и за значаен 
придонес на зајакнувањето на мирољубива!1© со-
работка и пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и други 
држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Б-акариќ д-р Владимир. 

Бр. 8 
9 февруари 1982 година 1 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
! Страна 

ЗЅ9. Одлука за ослободување од плаќање по-
себна давачка за израмнување на даночно-

то оптоварување на увезените стоки на 
увозот на авион што е замена за уништен 
авион во несреќата на Корзика — — — (877 

390. Правилник за техничките услови за испи-
тување и жигосување на предмети од ска-

, \ поцени метали — — — — — — — 877 
Правилник за техничките услови што во 

^ поглед на изработката мораат да ги ис-
полнуваат предметите од скапоцени ме- — -
тали — — — — — — — — — ^78 

39^. Правилник за начинот на испитување и 
^ ^ жигосување на предмети од скапоцени 

метали — — — — — — — — — 879 
393. Правилник за степенот на финоста на 

златните полуфабрикати за забно-проте-
тички предмети и за начинот на вршење 
контрола на златните полуфабрикати за 
тие предмети — — — — — — — 884 

394. Правилник за содржината и формата на 
службената легитимација на работниците 
што работат на работи на контрола на ис-
правноста и надзор над исправноста и ж и -
госувањето на предметите од скапоцени 
метали во прометот и за водење евиденци-
ја за издадените службени легитимации 885 

395. Правилник за метролошките услови за 
брзиномери, механички далномери и хро-
нотахографи — — — — — — — 888 

396. Правилник за условите за преглед и ж и -
госување на мерилата за топлотна енер-

_ гија — — — — — — — — — 890 
(397. Наредба за начинот на обележување на 

финоста на предметите од скапоцени ме-
тали — — — — — — — — — ,891 

398. Наредба за формата на знакот на произ-
водителот — — — — — — — — 891 

399. Наредба за формите на жиговите за озна-
чување на степенот на финоста на пред-
метите од скапоцени метали — — — 892 

400. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на феролегури — — — — — 894 

401. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за мерките за спроведување на 
мокегарно-кредитната политика во 1982 
година — — — — — — — — — 894 

402. Одлука за распишување дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ од СР Босна и Хер-
цеговина — — — — — — — — 895 

Одлука за оцена на спротивност на одредбите 
од член 49 на Законот за системот на оси-
гурување на имот и лица со одредбите од 
член 157 ст. 2 и 3 на Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување на воени-
те осигуреници — — — — — — — 895 

Одлука за оценување на законитоста на од-
редбите од член 37 став 5, член 39 став 6 

и член 40 став 3 на Правилникот за при-
мена на даночните стапки и за начинот 
на водење евиденција, пресметување и 

плаќање данок на промет на производи 
и услуги — — — — — — — — 896 

Одликувања — — — — — — — — — 897 

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 
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