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108. 
Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и 

член 18 од Законот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78) донесувам 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојуз-
ниот собор и во Соборот на републиките и покраи-
ните на СФРЈ. 

2. Изборот на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ ќе се одржи во собранијата на 
општините во сига републики, односно автономни 
покраини од 13 до 21 април 1982 година. 

3. Изборот на делегати во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се 
одржи во републичките, односно покраинските со-
бранија во сите републики, односно автономни по-
краини до 10 мај 1982 година. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
за избор на делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ почнуваат да течат од 2 март 1982 
година. 

5. За спроведувањето на оваа одлука, во однос 
на изборот на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, ќе се грижи Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

Бр. 020-8/82-020 
22 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

109. 

Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 
2 и член 56 став 1 од Законот за книговодството 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУ-

ЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Органот на општествено-политичката заедница 

што го извршува буџетот го води книговод-

ството за буџетот на општествено-политичката з а -
едница по системот на единствените сметки пропи-
шани со Контниот план за буџетите на општестве-
но-политичките заедници што. е отпечатен кон оваа 
уредба и претставува нејзин составен дел. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промени-

те на средствата и на изворите на средствата, при-
ходите и расходите и распоредот на приходите, ор-
ганот на општествено-политичката заедница што го 
извршува буџетот ги искажува на соодветни синте-
тички сметки (со троцифрени конта) пропишани во 
Контниот план за буџетите на општествено -поли-
тичките заедници. 

Член 3 
Сметките пропишани во Контниот план за бу-

џетите на општествено-политичките заедници о р -
ганот на отптествено-политичката заедница што го 
извршува буџетот ги расчленува на аналитички 
сметки (аналитички контен план) според своите по-
треби и потребите на општествено-политичките з а -
едници. 

Член 4 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата на органот на општеств ено - пол ити чкат а з а -
едница што го извршува буџетот ја искажува на 
образецот Биланс на состојбата на 19— 
година, што е отпечатен кон оваа уредба и прет-
ставува нејзин составен дел. 

Члгѕн 5 
Приходите и расходите и распоредот на при-

ходите органот на општествено-политичката заед-
ница што го извршува буџетот ги искажува на об-
разецот Приходи и расходи во текот на годината — 
Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до 
• 19— година, што е отпечатен кон оваа 
уредба и претставува нејзин составен дел. 

Член 6 
Утврдување на приходите и расходите во текот 

на годината (периодична пресметка) органот на 
општествено-политичката заедница што го извршу-
ва буџетот врши на образецот Приходи и расходи 
во текот на годината — Биланс на приходите и 
расходите од 1 јануари до 19— година. 

Член 7 
Утврдување на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на прихо-
дите и расходите за деловната година (завршна 
сметка) органот на општествено-политичката заед-
ница што го извршува буџетот врши на обрасците: 
Биланс на состојбата на 19— година и 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и расходите од 1 јануари до • 
19— година. 
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Член 8 
Обрасците од чл. 4 и 5 на оваа уредба Служба-

та на општественото книговодство на Југославија 
ќе ги приспособи за механографска обработка. 

Член 9 
Оваа уредба се применува врз водењето на 

Книговодството од 1 јануари 1982 година. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 43 
11 февруари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
' Веселин Турановиќ, е. р. 

КОНТЕН ПЛАН 
ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

КЛАСА 0: ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И СРЕД-
СТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ "" 

04 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

040 — Долгорочни депозити 
048 — Други долгорочни пласмани 

05 — СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

050 — Парични средства на резервите 
055 — Пласмани на средствата на резервите 
058 — Други побарувања од средствата на ре-

зервите 

07 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

070 — Парични средства за други намени 
075 — Пласмани на средства за други намени 
078 — Други побарувања од средства за дру-

ги намени 

09 — НЕПОКРИЕНР1 РАСХОДИ 

095 — Непокриени расходи 
097 — Расходи покриени со кредит 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Девизна сметка 
103 — Отворени акредитиви 
104 — Издвоени средства за исплата на че-

кови 
108 — Други парични средства 

11 — ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

110 — Чекови 
111 — Обврзници 
118 — Други хартии од вредност 

12 — ПОБАРУВАЊА 

120 — Побарувања од други ОПЗ 
121 — Побарувања од други КОС 
128 — Други истражувања 

13 — ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА НЕПОКРИ-
Е Н РАСХОДИ 

130 — Побарувања по основ на непокривен 
расходи 

15 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

150 — Краткорочни депозити 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ 

160 — Побарувања од органите на ОПЗ 
161 — Побарувања од организациите на ОПЗ 
168 — Други побарувања од односи во рам-

ките на ОПЗ 

19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

195 — Наплатени приходи 
196 — Пренесен вишок на приходите од прет-

ходната годшЈа 
198 — Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ 

23 — ОБВРСКИ 

230 — Обврски спрема други ОПЗ 
231 — Обврски спрема други КОС 
232 — Обврски за користени средства на по-

стојаната буџетска резерва 
238 — Други обврски 

26 — ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНО-
СИ ВО РАМКИТЕ НА ОПЗ 

260 — Обврски спрема органите на ОПЗ 
261 — Обврски спрема организациите на ОПЗ 
268 — Други обврски од односи во рамките 

на ОПЗ 

29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУ-
ВАЊА 

295 — Пресметковни приходи 
296 — Дел од вишокот на приходите прене-

сен во наредната година 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 3: СЛОБОДНА 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА 

400 — Средства за доход на работната заед-
ница 

401 — Средства за материјални трошоци 
402 — Средства за амортизација 
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41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУ-
ГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ 
НА УПРАВАТА 

410 — Средства за лични доходи и други ли-
чни примаша на функционерите и де-
легатите 

411 — Средства за патни и селидбени трошо-
ци и надомести за одвоен живот на 
функционерите и делегатите 

412 — Средства за надомести по основ на ис-
пратнина поради заминување во пен-
зија 

415 — Средства за инвестиции во основни 
средства 

416 — Средства за инвестиции во објекти и 
опрема на општествениот стандард 

417 — Средства за отплата на кредити 
418 — Средства за други потреби за работа 

на органите на управата 

42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА И 
ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

420 — Средства за потребите на народната 
одбрана 

421 — Средства за потребите на општестве-
ната самозаштита 

43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗ-
ВОЈОТ, ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

430 — Средства за унапредување на економ-
ските односи со странство 

431 — Компензации, премии, регреси и на-
домести 

432 — Средства за инвестиции во стопан-
ството 

433 — Други потреби и интервенции во сто-
панството 

434 — Средства за побрз развој на стопански 
недоволно развиените подрачја во рам-
ките на ОПЗ 

435 — Средства за побрз развој на стопански 
недоволно развиените подрачја надвор 
од територијата на ОПЗ 

44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ И 
СИЗ 

440 — Придонес за буџетот на федерацијата 
441 — Придонес за буџетот на републиката, 

односно на автономната покраина 
442 — Придонес за буџетот на меѓуопштин-

ската заедница 
443 — Дополнителни средства за буџетот на 

републиката, односно на автономната 
покраина 

444 — Дополнителни средства за буџетот на 
меѓуопштиеската заедница 

445 — Дополнителни средства за буџетот на 
општината 

446 — Дополнителни средства за СИЗ 
447 — Средства за работа на заедничките ор-

гани на управата 
448 — Други средства пренесени на други опз 

45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

450 — Средства за образование и воспитување 
451 — Средства за наука 
452 — Средства за култура 
453 — Средства за физичка култура 
454 — Средства за социјална и детска заш-

тита 

455 — Средства за вработување 
456 — Средства за здравствена заштита и 

здравствено осигурување 
457 — Средства за пензиско и инвалидско 

осигурување 
458 — Средства за остварување на основните 

права на борците, воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци 

459 — Средства за други општествени деј -
ности 

46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТООПШТЕС-
ТВЕНИ ПОТРЕБИ 

460 — Средства за месните заедници 
461 — Средства за општествено-политичките 

и општествените организации 
462 — Средства за општа комунална потро-

шувачка 
463 — Средства за заштита од штетници и 

елементарни непогоди 
464 — Средства за отстранување на последи-

ци од елементарни непогоди 
465 — Средства за заштита и унапредување 

на човековата средина 
468 — Средства за други општоопштествени 

потреби 
47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕР-

ВИТЕ 

470 — Издвојување во постојаната буџетска 
резерва 

48 — ДРУГИ РАСХОДИ 

480 — Камати на кредити и заеми 
481 — Надомест за банкарски услуги и на 

трошоците на платниот промет 
482 — Отплата на кредити и заземи на ОПЗ 
483 — Расходи за обврски од претходната го-

дина 
488 — Други расходи на ОПЗ 

49 — РАСПОРЕД НА РАСХОДИТЕ 

490 — Распоред на расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

70 — ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХО-ДИТЕ ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА 

700 — Пренесен дел од вишокот на приходи-
те од претходната година 

71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОДОТ НА 

ОЗТ 

710 — Данок од доходот на ОЗТ 

72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДО-ХОДИ 
720 — Данок од личниот доход на работни-

ците 
721 — Данок од личниот доход на работните 

луѓе што самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓани и од самостојно 
вршење на професионални дејности 
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722 — Данок од личен доход по основ на ав-
торско право 

723 — Данок од личниот доход од земјодел-
ска дејност 

73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА 
ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

730 — Основен данок на промет на производи 
731 — Посебен републички, односно покраин-

ски данок на промет на производи 
732 — Посебен општински данок на промет 

на производи 
733 — Посебен републички, односно покраин-

ски данок на надомест за услуги 
734 — Посебен општински данок на надомест 

за услуги 
735 — Данок на промет на недвижности и 

права 

74 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРИХОД ОД 
ИМОТ И ОД ИМОТНИ ПРАВА И ПРИХОДИ 
ОД ДРУГИ ДАНОЦИ 

740 — Данок на приход од имот и од имотни 
права 

741 — Данок на имот на наследство и на по-
дароци 

742 — Данок од странски лица 
743 — Данок на вкупниот приход на граѓа-

ните 
748 — Други даноци 

— ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 

750 — Административни такси 
751 — Комунални такси 

752 — Судски такси 

76 — ПРИХОДИ ОД ЦАРИНИ 

760 — Царина 761 — Посебни увозни давачки и такси 

77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИ-
ХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИ-
ХОДИ 

770 — Приходи по посебни прописи 
771 — Приходи од органи и организации на 

ОПЗ 
772 — Приходи по основ на инвестиции во 

стопанството 
778 — Други приходи 

78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ 

780 — Придонеси од буџетот на републиката, 
односно на автономната покраина 

781 — Придонеси од буџетот на општината 
782 — Дополнителни средства примени од 

федерацијата 
783 — Дополнителни средства примени од ре-

публиката, односно од автономната 
покраина 

788 — Други средства примени од општината 

79 — РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

790 — Распоред на приходите 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 — ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ 

800 — Вишок на приходите 
809 — Распоред на вишокот на приходите 

82 — РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

820 — Дел од вишокот на приходите за сред-
ствата на резервите 

821 — Дел од вишокот на приходите за пре-
нос во буџетот за наредната година 

822 — Дел од вишокот на приходите за вра-
ќање на уплатувачите на приходите 

828 — Дел од вишокот на приходите за дру-
ги намени 

89 — НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

890 — Непокриени расходи 
899 — Покритие на расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

92 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ЗАЕМИ 

920 — Обврски по долгорочни кредити и за-
еми спрема домашни лица 

921 — Обврски по долгорочни кредити и за-
еми спрема странски лица 

93 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И 
ЗАЕМИ 

930 — Обврски по краткорочни кредити и за-
еми спрема домашни лица 

931 — Обврски по краткорочни кредити и за-
еми спрема странски лица 

95 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

950 — Постојана буџетска резерва 
951 — Обврски по основ на средствата на ре-

зервите 
958 — Други извори на средствата на резер-

вите 

97 — ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

970 — Извори на средства за други намени 
971 — Обврски по основ на средства за други 

намени 

99 — ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 

990 — 994 — Активни конта 
995 — 999 — Пасивни конта 

З а б е л е ш к а : 

Кратенките употребени во овој контен план го 
имаат следното значење: 

1) ОЗТ — Организација на здружен труд 
2) СИЗ — Самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — Општествено-политичка заедница 
4) КОС — Корисник на општествени средства 
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ОШПТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ЗАЕДНИЦА 

БИЛАНС, НА СОСТОЈБАТА 

нз 19 година 

А К Т И В А 

И з н о с 
Ре- — 
ден Конто П о з и ц и ј а претход- текуш-

број ната тата 
година година 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Парички средства 

1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизна сметка 
4 103 Отворени акредитиви 
5 104 Издвоени средства за исплата на чекови 
6 108 Други парични средства 

б) Хартии од вредности 

7 НО Чекови 
8 111 Обврзници 
9 118 Други хартии од вредности 

в) Побарувања 

10 120 Побарувања од други ОПЗ 
11. 121 Побарувања од други КОС 
12 128 Други побарувања 

г) Побарувања по основ на непокриени расходи 

13 130 Побарувања по основ на непокриени расходи 

д) Краткорочни пласмани 

14 150 Краткорочни депозити 
15 158 Други краткорочни пласмани 

ѓ) Финансиски и пресметковни односи во рамките на ОПЗ 

16 160 Побарувања од органите на ОПЗ 
17 161 Побарувања од организациите на ОПЗ 
18 168 Други побарувања од односи во рамките на ОПЗ 

е) Активни временски разграничувања 

19 195 Наплатени приходи 
20 196 Пренесен вишок на приходи од претходната година 
21 198 Други активни временски разграничувања 

II ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 

22 040 Долгорочни депозити 
23 048 Други долгорочни пласмани 
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1 2 3 4 5 

III. НЕЏОКРИЕНИ РАСХОДИ 

24 095 Непокриени расходи 
25 097 Расходи покриени со кредит 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

26 050 Парични средства на резервите 
27 055 Пласмани на средствата на резервите 
28 058 Други побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА НА ДРУГИ НАМЕНИ 4 

29 070 Парични средства на други намени 
SO 075 Пласмани на средствата на други намени 
31 078 Други побарувања од средствата на други намени 

ВКУПНА АКТИВА (ред. бр. 1 до 31) 

АКТИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

П А С И В А 

1 2 3 4 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Обврски по долгорочни кредити и заеми 

32 920 Обврски по долгорочх-ш кредити и заеми спрема домашни лица 
33 921 Обврски по долгорочни кредити и заеми спрема странски лица 

б) Обврски но краткорочни кредити и заеми 

34 930 Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема домашни лица 
35 931 Обврски по краткорочни кредити и заеми спрема странски лица 

в) Обврски 

36 230 Обврски спрема други ОПЗ 
37 231 Обврски спрема други КОС 
38 232 Обврски за користени средства на постојаната буџетска резерва 
39 238 Други обврски 

г) Финансиски и пресметковни односи во рамките на ОПЗ 

40 260 Обврски спрема органите на ОПЗ 
41 261 Обврски спрема организациите на ОПЗ 
42 268 Други обврски од односи во рамките на ОПЗ 

д) Пасивни временски разграничувања 

43 295 Пресметани приходи 
44 296 Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година 
45 298 Други пасивни временски разграничувања 

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ ^ 

46 950 Постојана буџетска резерва 
47 951 Обврски по основ на средствата на резервите 
43 958 Други извори на средствата на резервите 
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В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ДРУГИ НАМЕНИ 

Извори на средства на други намени 
Обврски по основ н а . средствата на други намени 
ВКУПНА ПАСИВА (ред. бр. 32 до 50) 

ПАСИВНИ КОНТА НА ВОНБИЛАНСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

400 
401 
402 

УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

I. РАСХОДИ 

а) Средства за работа на органите на управата 

Средства за доход на работната заедница 
Средства за материјални трошоци 
Средства за амортизација 
ВКУПНО (ред. бр. 1 до 3) 

б) Средства за посебни и други намени за работа на органите на 
управата 

5 410 Средства за лични доходи и други лични примања на функцио-
нерите и делегатите 

6 411 Средства за патни и селидбени трошоци и надомести за одвоен 
живот на функционерите и делегатите 

7 412 Средства за надомест по основ на отпремнина поради заминување 
во пензија 

8 415 Средстра за инвестиции во основни средства 
9 4?6 Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот 

стандард 
10 417 Средства за отплата на кредити 
11 418 Средства за други потреби за работа на органите на управата 
12 ВКУПНО (ред. бр. 5 до 11) 

в) Средства за народна одбрана и општествена самозаштита 

13 420 Средства за потребите на народната одбрана 
14 421 Средства за потребите на општествената самозаштита 
15 ВКУПНО (ред. бр. 13 и 14) 

49 
50 

970 
971 

1 
2 
3 
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г) Средства за поттикнување на развојот, интервенции во стопан-
ството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените подрачја 

16 430 Средства за унапредување на економските односи со странство 
17 431 Компензации, премии, регреси и надомести 
18 432 Средства за инвестиции во стопанството 
19 433 Други потреби и интервенции во стопанството 
20 434 Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените под-

рачја во рамките на ОПЗ 
21 435 Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените под-

рачја надвор од територијата на ОПЗ 
22 ВКУПНО (ред. бр. 16 до 21) 

д) Пренесени средства на други ОПЗ и СИЗ 

23 440 Придонес на буџетот на федерацијата 
24 441 Придонес на буџетот на републиката, односно на автономната по-

краина 
25 442 Придонес на буџетот на меѓуопштинската заедница 
26 443 Дополнителни средства за буџетот на републиката, односно на ав-

тономната покраина 
27 444 Дополнителни средства на буџетот на меѓуопштинската заедница 
28 445 Дополнителни средства на буџетот на општината 
29 446 Дополнителни средства на СИЗ 
30 447 Средства за работа на заедничките органи на управата 
31 448 Други средства пренесени на други ОПЗ 
32 ВКУПНО (ред. бр. 23 до 31) 

ѓ) Средства за општествени дејности 

33 450 Средства за образование и воспитување 
34 451 Средства за наука 
35 452 Средства за култура 
36 453 Средства за физичка култура 
37 454 Средства за социјална и детска заштита 
38 455 Средства за вработување ^ 
39 456 Средства за задравствена заштита и здравствено осигурување 
40' 457 Средства за пензиско и инвалидско осигурување 
41 458 Средства за остварување на основните права на борците, воените 

инвалиди и семејствата на паднатите борци 
42 459 Средства за други општествени дејности 
43 ВКУПНО (ред. бр. 33 до 42) 

е) Средства за други општи и општествени потреби 

44 460 Средства за месните заедници 
45 461 Средства за општествеко-политичките и општествените органи-

зации 
46 462 Средства за општа комунална потрошувачка 
47 463 Средства за заштита од штетници и елементарни непогоди 
48 464 Средства за отстранување на последици од елементарни непогоди 
49 465 Средства за заштита и унапредување на човековата средина 
50 468 Средства за други општоопштествени потреби 
51 ВКУПНО (ред. бр. 44 до 50) 

ж) Издвојување на средства на резервите 

52 470 Издвојување во постојана буџетска резерва 

з) Други расходи 

53 480 Камата на кредити и заеми 
£4 401 Надомести за банкарски услуги и трошоци на платниот промет 
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55 482 Отплати на кредити и заеми на ОПЗ 
56 483 Расходи за обврски од претходната година 
57 488 Други расходи на ОПЗ 
58 ВКУПНО (ред. бр, 53 до 57) 
59 ВКУПНИ РАСХОДИ (ред. бр. 4+12+15+22+32+43 + 51+52+58) 
60 ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. бр. 100 минус 59) 
61 ВКУПНО (ред. бр. 59 + ред. бр. 60 — ред. бр. 100) 

II. ПРИХОДИ 

62 700 Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година 

а) Приходи од даноци од доходот ва ОЗТ 

63 710 Даноци од доходот на ОЗТ 

б) Приходи од даноци од личните доходи 

64 720 Данок од личен доход на работниците 
65 721 Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно вршат 

дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани и од самостојно вршење на професионални дејности 

бб 722 Данок од личен доход врз основа на авторско право 
67 723 Данок од личен доход од земјоделска дејност 
68 ВКУПНО (ред. бр. 64 до 67) 

в) Приходи од данокот на промет на производи и услуги и од да-
нокот на промет на недвижности и права 

69 730 Основен данок на промет на производи 
70 731 Посебен републички, односно покраински данок на промет на про-

изводи 
71 732 Посебен општински данок на промет на производи 
72 733 Посебен републички, односно покраински данок на надомести за 

услуги 
73 734 Посебен општински данок на промет за услуги 
74 735 Данок на промет на недвижности и права 
75 ВКУПНО (ред. бр. 69 до 74) 

г) Приходи од данок на приход од имот и имотни права и од други 
даноци 

76 740 Данок на приход од имот и имотни права 
77 741 Данок на имот, наследство и подароци 
78 742 Данок од странски лица 
79 743 Данок на вкупен приход на граѓани 
80 748 Други даноци 

ВКУПНО (ред. бр. 76 до 80) 

д) Приходи од такси 

82 750 Административни такси 
83 751 Комунални такси 
84 752 Судски такси 
85 ВКУПНО (ред. бр. 82 до 84) 

ѓ) Приходи од царини 

86 760 Царини 
87 761 Посебни увозни давачки и такси 
88 ВКУПНО (ред. бр. 86 и 87) 
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е) Приходи по посебни прописи, приходи од органите и организа-
циите на ОПЗ, приходи по основ на инвестиции во стопанството 
и други приходи 

89 770 Приходи по посебни прописи 
90 771 Приходи на органите и организациите на ОПЗ 
91 772 Приходи по основ на инвестиции во стопанството 
92 778 Други приходи 
93 ВКУПНО (ред. бр. 89 до 92) 

ж) Приходи од други ОПЗ 

94 780 Придонеси од буџетот на републиката, односно на автономната по-
краина 

95 781 Придонеси од буџетот на општината 
96 782 Дополнителни средства примени од федерацијата 
97 783 Дополнителни средства примени од републиката, односно автоном-

ната покраина , 
88 788 Други средства примени од општината 
99 ВКУПНО (ред- бр. 94 до 98) 

100 ВКУПНИ ПРИХОДИ (ред. бр. 62 + 63 + 68+75+81 + 35+88+93+99) 
101 890 НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (ред. бр. 59 минус ред. бр- 100) 
102 ВКУПНО (ред. бр. 100 плус ред. бр. 101 = ред. бр. 59) 

В. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

I. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ 

103 820 Дел од вишокот на приходите за средствата на резервите 
104 821 Дел од вишокот на приходите за пренос во буџетот за наредната 

година 
105 822 Дел од вишокот на приходите за враќање на уплатувачите на 

приходите 
106 828 Дел од Р И Ш О К О Т на приходите за други намени 
107 ВКУПНО (ред. бр. 103 до 106 = ред. бр. 60) 

108 800 II. ВИШОК НА ПРИХОДИТЕ (ред. бр. 108 = ред. бр. 60) 

В. НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИВАЊЕ 

I. ПОКРИВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ 
109 Покривање на расходите без обврска за враќање 
110 Покривање на расходите со кредит за санација 
111 Непокриени расходи ^ 
112 899 ВКУПНО (ред. бр. 109 до 111 - ред. бр. 1С1) 

И. НЕПОКРИЕН!! РАСХОДИ 

113 890 Непокриени расходи (ред. бр. 113 = ред- бр. 101) 

Забелешка: 
Кратенките употребени во овој образец го имаат следното значење: 

1) ОЗТ — Организација на здружен труд 
2) СИЗ — Самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — Општествено-ттп.лптичка заедница 
4) КОС — Корисник на општествени средства 
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110. 

Врз основа на член 193 став 1 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), на пред-
лог од Народната банка на Југославија, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ПОТРЕБНИТЕ ПО-
СТОЈАНИ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО 1982 ГОДИНА 

1. Најмалиот износ на потребните постојани де-
визни резерви на Југославија за 1982 година се 
утврдува во износ од 41.800.000.000 динари. 

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 на 
оваа одлука се состојат од: монетарно злато, стран-
ски хартии од вредност и дел од побарувањата на 
сметките на Народната банка на Југославија во 
странство. 

3. Дел од постојаните девизни резерви од точка 
1 на оваа одлука Народната банка на Југославија 
ќе го пласира во странство, водејќи притоа сметка 
со тоа да не се загрозува извршувањето на обврски-
те од член 191 на Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство. 

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

Е. п. бр. 41 
5 февруари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драголуб Ставрев, е. р. 

111. 

Врз основа на чл. 59 и 60, во врска со член 22 
од Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА ОЛУПЕН ОРИЗ 

1. Организациите на здружен труд што произве-
дуваат олупен ориз можат своите продажни цени 
за олупен ориз да ги формираат така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) 1чкласа неглазиран ориз 40,00 
2) И класа неглазиран ориз 38,50 
3) природно витаминизиран ориз 50,00 

За секој цел процент на кршени зрна над или 
под стандардот за класата, цената се зголемува или 
намалува за 0Д5 динари за еден килограм. 

Во цените од став 1 на оваа точка се вклучени 
и трошоците на амбалажата за ориз пакуван во 
вреќи. 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
како продажни цени на производителот франко на-
товарено во превозно средство во местото на произ-
водителот. 

Организациите на здружен труд — продавачи и 
купувачи се должни при купопродажбата и презе-
мањето на олупениот ориз да се придржуваат кон 
одредбите од Правилникот За квалитетот на житата, 
мелничките производи, лебот, печивото и тестени-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77) во делот 
што се однесува на таквиот ориз. 

2. Организациите на здружен труд што вршат 
глазирање на ориз можат за трошоците на глазира-
њето. на цената од точка 1 на оваа одлука да за-
сметаат 0,90 динари за еден килограм ориз. 

3. Организациите на здружен труд можат за 
олупен ориз, на име посебни трошоци на ситно па-
кување извршено на индустриски начин, да засме-
таат за: 

Динари 

меко тврдо 
пакување пакување 

1) пакување од 1/2 kg 0,90 2,00 
2) пакување од 1 kg 1,50 3,20 

4. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на олупен ориз можат на цените 
од оваа одлука да засметаат учество за покритие на 
трошоците на прометот најмногу до апсолутниот 
износ кој според прописите постоел на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

5. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за максимал-
ните цени за олупен ориз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/80). 

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

Е. п. бр. 42 
18 февруари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Веселин Турановиќ, е. р. 

112. 
Врз основа на член 50а став 2 од Законот за 

основите на кредитниот и банкарскиот систем 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 59/81), по 
предлог на генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство, Сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО 
ПРЕСМЕТКА ПРЕКУ ИНТЕРНИТЕ СМЕТКИ ВО 

ИНТЕРНА БАНКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат содржината 

и начинот на вршењето пресметка на меѓусебните 
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обврски по основ на прометот на стоки и вршење-
то на услуги, освен по основ на инвестициите, и 
привремениот распоред на заедничкиот приход 
преку интерните сметки на членовите на интерната 
банка во интерна банка. 

Член 2 
Преку интерните сметки на членовите на ин-

терната банка во интерна банка (во натамошниот 
текст: интерна сметка), интерната банка врши 
пресметка на меѓусебните обврски на членовите 
на интерната банка по основ на прометот на стоки 
и вршењето на услуги, освен по основ на инвести-
циите (во натамошниот текст: пресметка на меѓу-
себните обврски), за членовите на интерната банка 
што со самоуправната спогодба за здружување во 
интерна банка предвиделе намирување на меѓусеб-
ните обврски со пресметка преку интерната сметка. 

Пресметката на меѓусебните обврски на члено-
вите на интерната банка преку интерните сметки 
се врши за обврските од став 1 на овој член спо-
ред кои должничко-доверителниот однос настанал 
во согласност со член 2 од Законот за обезбедување 
на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/75, 13/76 
и 22/78). 

Член 3 
Пресметката на меѓусебните обврски на члено-

вите на интерната банка од член 2 на овој пра-
вилник, интерната банка ја врши преку интерни 
сметки на членовите на интерната банка, со обез-
бедување на соодветна евиденција по овој основ. 

Член 4 
Пресметката на меѓусебните обврски на члено-

вите на интерната банка, интерната банка ја врши 
врз основа на налогот што должникот ќе го под-
несе во роковите утврдени со самоуправната спо-
годба за здружување во интерна банка, а најдоцна 
во рок од 15 дена од денот на настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос. 

Налогот од став 1 на овој член содржи: назив 
и број на интерната сметка на должникот, назив и 
број на интерната сметка на доверителот, износ на 
обврската, основ на настанувањето на обврската, 
датум на настанувањето на должничко-доверител-
ниот однос, датум на издавањето на налогот, пот-
пис на овластените лица и печат (во натамошниот 
текст: налог за пресметка). 

Член 5 
Интерната банка го извршува налогот за прес-

метка на истиот ден кога го примила со задолжу-
вање на интерната сметка на должникот, а со одо-
брување на интерната сметка на доверителот. 

Со извршувањето на налогот за пресметка пре-
ку интерната сметка се смета дека обврската е из-
вршена. 

Член 6 
Ако со самоуправна спогодба за здружување во 

интерна банка е предвидено членовите на интерна-
та банка да вршат пресметка на меѓусебните обврс-
ки од пренесените, односно здружените средства 
на членовите на интерната банка, интерната банка 
ја врши пресметката на меѓусебните обврски врз 
товар на средствата на членот на интерната банка 
-— должник на евидентираните на неговата интер-
на сметка, а ако на интерната сметка на членот на 
интерната банка — должникот нема доволно еви-

дентирани средства, интерната банка ја врши пре-
сметката, во согласност со самоуправната спогодба, 
врз товар на кредитот на тој член во интерна бан-
ка од здружените и другите средства што се еви-
дентирани на неговата интерна сметка. 

Член 7 
Ако со самоуправната спогодба за здружување 

во интерна банка не е предвидено членовите н а и н -
гзрната банка да вршат пресметка на меѓусебните 
обврски од пренесените, односно здружените сред-
ства на членовите на интерната банка во смисла 
на член 6 од овој правилник, туку само пресметка 
на меѓусебните обврски на членовите на интерната 
банка по основ на прометот на стоки и вршењето 
на услуги, непресметаниот износ преку интерната 
сметка на членот на интерната банка се намирува 
во корист на жиро-сметката на членот на интер-
ната банка доверител врз товар на жиро-см4зтката 
на членот на интерната банка — должник или врз 
товар на жиро-сметката на интерната банка, во 
согласност со самоуправната спогодба за здружу-
вање во интерна банка. 

Член 8 
Пресметката за извршените меѓусебни обврски 

на членовите ка интерната банка преку интерните 
сметки, интерната банка ја спроведува преку ж и -
ро-сметката на членовите на интерната банка за 
периодот од 1 до 15 и од 16 до последниот ден во 
месецот. 

Ако пресметката на меѓусебните обврски се вр-
ши во согласност со член 6 на овој правилник, за 
спроведување на пресметката од став 1 на овој член 
интерната банка поднесува налог за пресметка на 
образецот на СОК бр. 42 за секој член на интерната 
банка,, и тоа посебно на износот на изедначениот 
долговен и побарувачки промет на интерната смет-
ка во пресметковниот период по основ на пресмет-
ката на меѓусебните обврски, а посебно на износот 
на разликата помеѓу изедначениот долговен и по-
барувачки промет и вкупно извршената пресметка 
на меѓусебните обврски во пресметковниот период. 

Член 9 
Ако пресметката на меѓусебните обврски се вр-

ши во согласност со член 7 на овој правилник, ин-
терната банка го поднесува налогот од член 8 
став 2 на овој правилник за спроведување на прес-
метката на износот на изедначениот долговен и по-
барувачки промет на интерната сметка во пресмет-
ковниот период по основ на пресметката на меѓу-
себните обврски. 

Истовремено со поднесувањето на налогот од 
став 1 на овој член, интерната банка поднесува и 
налози за плаќање на ненамирениот износ на обвр-
ските по пат на пресметка. 

Член 10 
Налозите од член 8 став 2 и член 9 на овој пра-

вилник, интерната банка и ги поднесува на Служба-
та на општественото книговодство ка ј која се води 
нејзината жиро-сметка, во рок од два дена од де-
нот на истекот на периодот од член 8 став 1 на 
овој правилник. 

Налозите од став 1 на овој член, интерната бан-
ка ги доставува заедно со Спецификацијата на на-
лозите што и се поднесуваат на Службата на оп-
штественото книговодство за пресметка на меѓусеб-
ните обврски — привремениот распоред на заедин-
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чкиот приход преку жиро-сметката на членовите 
на интерната банка за периодот од до 

19 , што е отпечатена кон овој 
правилник и претставува негов составен дел. 

Член 11 
За извршените промени на интерните сметки на 

интерната банка ги известува членовите на интер-
ната банка наредниот ден од денот на извршената 
промена, со доставување на извештаи со исправи 
врз основа на кои е извршена промената. 

Член 12 
Налогот за пренос на средствата од преодната 

сметка за заедничкиот приход на своја жиро-рмет-
ка интерната банка и го поднесува на Службата на 
општественото книговодство на образецот на СОК 
бр. 40 на износот на привремено распоредениот за-
еднички приход што им припаѓа на членовите на 
интерната банка. 

Истовремено со налогот од став 1 на овој член, 
интерната банка поднесува и налог за пренос на 
образецот на СОК бр. 40 на износот на привремено 
раепоредниот заеднички приход во корист на жиро-
-сметката на учесниците во заедничкиот приход што 
не се членови на интерната банка. 

Член 13 
Средствата пренесени од преодната сметка за 

заедничкиот приход на своја жиро-сметка. интер-
ната банка ги евидентира на интерната сметка на 
членовите на интерната банка — учесниците во заед-
ничкиот приход. 

Член 14 
За спроведување на привремениот распоред на 

заедничкиот приход преку жиро-сметката на чле-
новите на интерната банка во смисла на член 51 
став 1 точка 6 од Законот за основите на кредитни-
от и банкарскиот систем, интерната баржа и подне-
сува на Службата на општественото книговодство 
каде се води жиро-сметката на интерната банка на-
лог за пресметка — образец на СОК бр. 42 на из-
носот на евидентираниот распоред на заедничкиот 
приход на интерните сметки. 

Налозите од став 1 на овој член интерната бан-
ка и ги доставува на Службата на општественото 
книговодство кон спецификацијата од член 10 на 
овој правилник. 

Член 15 
Налогот за пренос на средствата од преодната 

девизна сметка за заеднички приход на својата де-
визна сметка, интерната банка го поднесува до ов-
ластената банка ка ј која се води прео дната девизна 
сметка, на образецот 745 — Налог за распоред на 
девизи, на износот на привремено распоредениот за-
еднички приход на членовите на интерната банка 
што согласно со член 111 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), водат девизи 
ка ј интерните банки. 

Истовремено со налогот од став 1 на овој член 
интерната банка поднесува и налог на образецот 
745 — Налог за распоред на девизи на износот на 
привремено распоредниот заеднички приход во ко-
рист на девизните сметки на учесниците во заед-
ничкиот приход што своите девизи не ги водат к а ј 
интерната банка. 

Член 16 
Средствата пренесени од преодната девизна сме-

тка за заеднички приход на својата девизна сметка, 
интерната банка ги евидентира на интерните де-
визни сметки на членовите на интерната банка — 
учесници во заедничкиот приход. 

Член 17 
Ако интерната банка примената меница од пре-

одната сметка за заеднички приход ја пренесува во 
корист на својата жиро-сметка заради есконтот или 
плаќањето на обврските за сметка на членовите на 
интерната банка, таа го евидентира привремениот 
распоред на заедничкиот приход на интерната сме-
тка на членовите на интерната банка. 

Истовремено со преносот на меницата од пре-
одната сметка "за заеднички приход во корист на 
своја жиро-сметка, иинтерната банка поднесува на-
лог за пренос на образецот на СОК бр. 40 на износот 
на привремено распоредениот заеднички приход што 
им припаѓа на учесниците во заедничкиот приход 
кои не се членови на интерната банка во корист 
на нивните жиро-сметки. 

Член 18 
За спроведување на привремениот распоред на 

заедничкиот приход според член 17 на овој правил-
ник преку жиро-сметката на членовите на интер-
ната банка, интерната банка постапува според член 
14 на овој правилник. 

Член 19 
Ако интерната банка вршела пренос на меници 

согласно со член 17 на овој правилник, не може да 
им ги даде на учесниците во заедничкиот приход 
инструментите на обезбедувањето на плаќањето на 
начинот пропишан во чл. 29 и 32 од Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80). 

Член 20 
За извршените промени на интерните сметки и 

интерните девизни сметки по привремениот распо-
ред на заедничкиот приход, интерната банка ги из-
вестува членовите на интерната банка наредниот 
ден од денот на извршената промена, со доставува-
ње на извештаи со исправи врз основа на кои е 
извршена промената. 

Член 21 
Членовите на интерната банка и интерната бан-

ка ќе ги усогласат 'одредбите на самоуправните оп-
шти акти што се однесуваат на пресметката на ме-
ѓусебните обврски и пресметката на привремениот 
распоред на заедничкиот приход со одредбите на 
овој правилник во рок од 60 дена од денот на не-
говото влегување во сила. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1569/1 
8 февруари 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Петар Костиќ, е .р. 
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ИНТЕРНА БАНКА 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
на налозите што и се поднесуваат на Службата на општественото книговодство за пресметка на меѓу-
себните обврски — привремениот распоред на заедничкиот приход преку жиро-сметката на членовите 

на интерната банка за периодот од до 19 

Реден 
број 

Назив на членот на ин-
терната банка 

Број на жиро 
сметката на 
членот на ин-
тепната банка 

П р о м е т 

должи побарува 

Износ на изед-
начениот про-

М*2Т 

Разлика 
4- — 

З а б е л е ш к и : 
1. Во колоните од 1 до 3 се внесуваат податоците предвидени во спецификацијата. 
2. Во колоните 4 и 5 (Промет) се внесуваат долговните и побарувачкото износи од пресметката на 

меѓусебните обврски по основ на прометот на стоки и услуги; 
3. Во колоната 6 (Износ на изедначениот промет), се внесува помалиот износ на прометот; 
4. Во колоните 7 и 8 (Разлика + —), се внесуваат износите на разликата на прометот, и тоа во 

колоната +• поголемиот износ на побарувањето, а во колоната — (минус) поголемиот износ на долгот. 
Во спецификацијата што се поднесува за пресметка на привремениот распоред на заедничкиот 

приход, се пополнуваат само колоните 1, 2, 3, и 5, со тоа што во колоната 5 се внесуваат износите од 
приложените налози за пресметка. 

113. 

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 ПЛАНПАРА-
ЛЕЛНИ ГРАНИЧНИ МЕРИЛА НА ДОЛЖИНАТА 

I. Опитни одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови за планпаралелни гранични мерила на 
должината, на правоаголен напречен пресек (во на-
тамошниот текст: гранични мерила). 

Член 2 
Граничните мерила се изработени во вид на 

правоаголни листови односно во вид на правоагол-
ни паралелоиипедни блокови, со две спротивни рам-
нини и меѓусебно паралелни страни — мерни по-
вршини. Обработката на мерните површини мора 
да биде таква што тие да поседуваат особини на 
прилепување на соодветните површини на други гра-
нични мерила или на референтна површина на по-
мошна плоча (цртеж бр. 1). 

Член 3 
Гранич [што мерила, во смисла на овој правил-

ник, се употребуваат како: 

1) еталони за пренесување на единицата на дол-
жината преку апсолутна интерферометриска метода 
и преку различни компаративни методи на гранич-
ните мерила со пониски класи на точност, како и 
за преглед и градуирање на мерилата; 

2.) мерила за регулирање на мерните направи 
на индикаторските мерила, како и за непосредно ме-
рење на должинските мери на индустриските де-
лови. 

Член 4 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник:, ги имаат следните значења: 
1) должина на граничното мерило во произвол-

ната точка на мерната површина е должината на 
нормалата спуштена од набљудуваната точка до 
спротивната мерна површина (цртеж бр. 2а), при 
што при мерењето на должината на граничното ме-
рило по интерферометриски пат спротивната мерна 
површина се заменува со работната површина на 
референтната помошна плоча, изработена од ист 
материјал и со ист квалитет на површинска обра-
ботка како и граничното мерило (цртеж бр. 26); 

2) средна должина на граничното мерило е дол-
жината на нормалата спуштена од средината на ед-
ната мерна површина до спротивната мерна повр-
шина (цртеж бр. 2); 

Z ) варијации ата на должината на граничното ме-
рило, предизвикана од нерамноста и непаралелноста 
на мерните површини, ја претставува разликата ме-
ѓу неговата најголема и најмала должина (цр-
теж бр. 3); 

4) грешка на должината на граничното мерило 
е разликата меѓу стварната должина и номинална-
та должина на граничното мерило, во точката во 
која оваа разлика има најголема апсолутна вред-
ност (цртеж бр. 3); 
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5) грешка иа рамноста на мерната површина е 
растојанието меѓу две меѓусебно најблиски паралел-
ни рамнини меѓу кои се наоѓа мерната површина 
(цртеж бр. 4); 

в) прилега ивост е својство на мерната површи-
на на едно гранично мерило преку меѓусебно допи-
рање и лизгаше, без додатни средства, да се при-
лепува кои мерната површина на друго гранично 
мерило или за референтната површина на помош-
на плоча. 

II. Својства на конструкцијата 

Член 5 
Должините на граничните мерила мораат да ги 

имаат номиналните вредности пропишани со овој 
правилник (табелата бр. 1). 

Член 6 
Мерната површина и напречниот пресек на гра-

ничното мерило мораат да имаат форма на право-
аголник, со должина на страниците според следна-
та табела: 

Аглите во темињата на овие правоаголници, од-
носно аглите меѓу бочните страници на граничното 
мерило мораат да бидат прави, со отстапување од 
± 10'. 

Грешката на нормалноста на бочните површини 
на граничното мерило во однос на мерните повр- * 
шини мора да ги има вредностите според следната 
табела (цртеж бр. 5): 

Член 7 
Обработката на мерните површини мора да биде 

со висок квалитет и истите можат да имаат само 
незначителни гребнатини што не ја намалуваат спо-
собноста за прилепување и што не влијаат врз ус-
ловите на интерференциското мерење. 

Аглите и рабовите на мерните површини мораат 
да бидат: 

1) заоблени, на широчина која не преминува 
0,3 mm, или 

2) закосени, со лесно заболување на преод от кон' 
мерната површина, така што вкупната широчина 
да не преминува 0,3 mm. 

Член 8 
Граничните мерила се изработуваат од челик 

или од друг соодветен материјал. 
Коефициентот на надолжното ширење на чели-, 

кот, во Температурен опсег од + 10°С до + 30°С, 
мора да биде во границите од (11,5 ± 1,0) X 10-6 °С-1, 
а за другите материјали вредноста на коефициен-
тот на надолжното ширење мора да биде назначена. 

Тврдоста на мерните површини на граничните 
мерила од челик мора да биде еднаква или поголе-
ма од HRC 62 или HV 800. 

III. Мерно-технички особини 

Член 9 
Според точноста граничните мерила се распоре-

дуваат во пет класи на точност: АА, А, В, С и D. 
По исклучок на одредбата од став 1 на овој член, 

гранични^ мерила можат да бидат и со класа на 
точност „за ета донирање" — ако се наменети за ета-
лопирање иа други гранични мерила, при што се 
зема предвид £тварната должина на мерилата за 
еталонирање. 

Мерилата од став 2 на овој член мораат да 
имаат: 

1) рамност на мерните површини и варијација 
на должината како мерилата од класата АА; * 

2) грешка на должината не поголеми од греш-
ките за мерила! а од класата на точноста В. 

Член 10 
Должината на граничното мерило (1) — изразе-

на во милиметри, во текот на една година може 
да се менува најмногу за: 

1) (С,02 -К 0,0002 X 1) џт за класа на точност АА; 
2) (0,02 4- 0,0005 X 1) ц т за класа на ТОЧНОСТ А; 
3) (0,05 -f 0,001 X 1) \лт за класа на ТОЧНОСТ В, 

С и D. 

Член 11 
Најголемите дозволени грешки на рамноста на 

мерните површини на граничните мерила се дадени 
во следната табела: 

Вредностите на нј големите дозволени грешки од 
став 1 на овој член не се однесуваат на просторот 
со широчина од 0,8 mm кон работ на мерните по-
вршини на граничните мерила. 

Член 12 
Прилепливоста на мерните површини на гранич-

ните мерила мора да ги осполнува следните услови: 
1) ка ј граничните мерила со класа на точност 

АА и А. чиишто мерни површини се доведени до 
прилепување со испитната стаклена или кварцна 
плоча, не смеат при набљудувањето преку плочата 
во бело светло да се забележуваат никакви интер-
ферентни црти; 

2) ка ј граничните мерила со класа на точност 
В, С и D, при наблудувањето наведено во точка 1 
од овој член, можат да се забележуваат бели дамки. 

IV. О з н а к и 

Член 13 
На граничните мерила мораат да бидат испиша-

ни на траен и неизбришлив начин: 
1) ознаката на номиналната должина изразена 

во милиметри; 
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2) знакот на производителот само за граничните 
мерила на номинални должини поголеми од 5,5 mm; 

3) серр1Скиот број или ознаката на гарнитурата, 
само за мерилата со класа на точност АА и А. 

На бочните површини на граничните мерила со 
номинална должина (1) поголема од 100 mm, мораат 
да бидат назначени црти на растојание 0,211 X (1) 
сд краевите на мерилата. 

Член 14 
Ознаките од став 1 на член 13 од овој правил-

ник мораат да се наоѓаат: 
1) ка ј мерилата со номинална должина од 5,5 

mm и со помала — на една од мерните површини 
така што на средината на мерната површина да 
остане слободен простор со широчина еднаква на 
широчината на мерилата, а со должина не помала 
од 12 rum; 

2) ка ј мерилата со номинална должина поголе-
ма од 5,5 mm — на една од пошироките бочни по-
вршини. 

У. Типско испитување и преглед 

Член 15 
Најголемите дозволени грешки на мерењето, 

при определувањето на должината на граничните 
мерила, зависно од нивните класи на точност, се 
дадени РО следната табела, каде што (1) е номинал-
на должина на граничното мерило изразена во ми-
лиметри: 

Член 16 
Референтни услови, под кои се пропишани гра-

ниците на грешките и на кои мораат да се сведу-
ваат резултатите на мерењето, се: 

1) температура — — — — — + 20°С; 
2) атмосферски притисок — — — 101,325 кРа 

(1,01325 bar); 
3) положба на граничното мерило: 
— за гранични мерила со должина (1) помала 

или еднаква на 100 mm: хоризонтална или верти-
кална положба; 

— за гранични мерила со должина (1) поголема 
од 100 mm: хоризонтална положба така што ме-
рилото со својата потесна бочна страна да лежи 
на два потпирачи, поставени на растојание 0,211> 
X (1) од краевите на мерилото, без додатни сили" 
што би влијаеле врз должината и варијацијата на 
должината на мерилото. 

Член 17' 
Ако условите за време на мерењето се разлику-

ваат од референтните услови пропишани во член 16 
од овој правилник, ќе се извршат соодветни корек-
ции на добиените резултати од мерењето. 

При апсолутното интерферометриско мерење мо-
раат да се внесат корекпии на добиените резулта-
ти, водејќи сметка за: 

1) стварниот индекс на прекршувањето на окол-
ниот воздух; 

2) разликите меѓу материјалот и квалитетот на 
изработката на помошната плоча на која налегнува 

граничното мерило, во однос на материјалот и соод-
ветниот квалитет на изработката на самото гранич-
но мерило. 

При мерењето со помош на компаратор, добие-
ните резултати од мерењето ќе се коригираат, во-
дејќи сметка за: 

1) евентуалната разлика во коефициентите на 
надолжното ширење на материјалот на мерилото и 
на материјалот на референтниот еталон ако темпера-
турата за време на мерењето е различна од •+• 20°С; 

2) евентуалната разлика меѓу дејствијата на 
мерната сила на компараторот на мерилото и на ре-
ферентииот еталон. 

Член 18 
Квалитетот на рамноста и прилепливоста на 

мерните површини на граничните мерила мора да 
се проверува со интерференциската метода. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, прилепливоста може да се проверува и со која 
и да е друга метода што дава исти резултати. 

Член 19 
Најголемата дозволена грешка на должината и 

варијацијата на должината не смеат да ги преми-
нуваат вредностите пропишани со овој правилник 
(табела бр. 2). 

Одредбата од став 1 на овој член не се .одне-
сува на појасот на широчина од 0,8 mm по обемот 
на мерните површини на мерилата. 

Член 20 
По извршениот прв и по повремените прегледи 

се издава уверение за исправноста на мерилата, 
што мора да ги содржи следните податоци: 

1) серискиот број на гарнитурата; 
2) класата на точност на мерилата; 
3) вредноста на средната должина на мерилата 

во гарнитура, само за мерилата што служат за ета-
лонирање на други гранични мерила. 

Член 21 
Цртежите бр. 1 до 5 и табелите бр. 1 и 2 се от-

печатени кон овој правилник и претставуваат негов 
составен дел. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 22 
Граничните мерила што се наоѓаат во упо-

треба, а не ги исполнуваат условите од чл. 13 и 14 
на овој правилник, ќе се примаат на преглед ако 
ги исполнуваат другите услови пропишани со овој 
правилник. 

Член 23 
Граничните мерила произведени по денот на 

влегувањето на овој правилник во сила а што не 
ги исполнуваат условите од чл. 13 и 14 на овој пра-
вилник, ќе се примаат на преглед од 31 декември 
1985 година. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0201-125/1 
5 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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114. 

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

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

СТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пластични маси што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Цевки од по-
лиетилен. Мери и дозволени отстапу-
вања — — — — — — — — JUS G.C6.601 

2) Пластични маси. Цевки и спој-
ки елементи од термопластика. Испи-
тување на отпорноста спрема внатре-
шен притисок — — — — — — JUS G.S3.501 

Член L 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
з а стандА рДИЗА ц и ј а . 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз пластичните маси што ќе се произве-
дат односно увезат бд 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) Цевки од полиетилен со ниска 
густина. Мери и толеранции — — JUS G.C6.610 

2) Цевки од полиетилен со висока 
густина. Мери и толеранции — — JUS G.C6.620 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за цевки од полиетилен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/74). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 
два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-362/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а. 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

115. 

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

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

БОКСИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за боксит што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Боксит. Методи на испитува-
ње. Определување на загубата на ма-
сата со жарење — — — — — JUS B.G8.510 

2) Боксит. Методи на испитува-
ње. Определување на содржината на 
силнциум-диоксид — — — — — JUS B.G8.511 

3) Боксит. Методи на испитува-
ње. Определување на содржината на 
алуминиум-оксид — — — — — .JUS B.G8.512 

4) Боксит. Методи на испитува-
ње. Определување на содржината на 
жел^зен-оксид — — — — — — JUS B.G8.513 

5) Боксит. Методи на испитува-
ње. Определување на содржината на 
титан-оксид — — — — — •— JUS B.G8.514 

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. л 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-363/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с .р. 

116. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

БРАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за микробранови, инструменти што 
го има следниот назив и ознака: 
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Микробранови инструменти. Тер-
мини и дефиниции — — — — — JUS L.G.7.101 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-358/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. 

за 

117. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА СУРОВИНСКИОТ СОСТАВ НА ТЕК-

СТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за испитување на суровинскиот 
состав на текстил што ги маат следните називи и 
ознаки: 

1) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на ацетатни и други влакна. Пос-
тапка со ацетон — — — — — —JUS F.33.131 

2) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на протеински и други влакна. 
Постапка со натриумхипохлорит — 

3) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на вискозна купро или модални 
влакна и памук. Постапка со натри-
умцитрат 

4) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на вискозни, купро или модални 
влакна и памук. Постапка со мравја 
киселина и со цинкхлорид — — — 

5) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на полиамидни 6 и 6.6 влакна со 
други влакна. Постапка со мравска 
киселина — — — — — — — 

JUS F.S3.132 

— — — — — — — JUS F.S3.133 

JUS F Ѕ3.134 

JUS F S3.135 

6) Испитување на суров нискиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на ацетатни и триацетатни влак-
на. Постапка со ацетон — — — — JUS F.S3.136 

7) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на ацетатни и триацетатни влак-
на, Постапка со бензилалкохол — — JUS F-S3.137 

8) Испитување на суровинСкиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на триацетатни и други влакна. 
Постапка со дихлорметан (метилен-
хлорид) — — — — — — — JUS FS3.138 

9) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на влакна од природна или реге-
нерирана целулоза и на полиестарски 
влакна. Постапка со сулфурна кисе-
лина — — — — — — — — JUS F.S3.139 

10) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на полиакрилни, модакрилни или 
хлорни влакна и на други влакна. 
Постапка со диметилформамид — — JUS F.S3.140 

11) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на хлорни и други влакна. Пос-
тапка со јаглендисулфид и ацетон — JUS F.S3-141 

12) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на ацетатни и хлорни влакна со 
гл аци јална оцетна киселина — — JUS F.S3.142 

13) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на јута и животински влакна. 

Постапка за содржината на азот — JUS F-S3.143 
14) Испитување на суровинскиот 

состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на полипропиленски и други влак-
на. Постапка со киселина — — — JUS F.S3.144 

15) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на хлорни влакна (на хомополи-
мери на винилхлорид) и на други 
влакна. Постапка со сулфурна кисе-

. лина — — — — — — — — JUS F.S3.145 
16) Испитување на суровинскиот 

состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на свила и волна или длаки. Пос-
тапка со сулфурна киселина — — JUS F.S3.146 

17) Испитување на суровинскиот 
состав на текстил. Бинарни мешави-
ни на влакна од природна или реге-
нерирана целулоза и од азбест. Пос-
тапка со согорување-жарење — — JUS F.S3.147 

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. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз испитувањето на суровинската состав 
на текстил 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) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на полиес-
тарски влакна во мешавина со памук. 
Постапка со сулфурна киселина — JUS F.S3.113 

2) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на памук 
во мешавина со вискозна влакна. По-
стапка со мешавина на мравја ки-
селина и цинкхлорид — — — — JUS F.S3.114 

3) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на памук во 
мешавина со ацетатни 2 1/2 влакна. 
Постапка со ацетон JUS F.S3.116 

4) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на полиес-
тарски влакна во мешавина со волна. 
Постапка со натриумхипохлорит — JUS F.S3.117 

5) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на памук во 
мешавина со • полиамвдни 6 влакна. 
Постапка со мравја киселина — — JUS F.S3.118 

6) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на вискозни 
влакна во мешавина со полиакрило-
нитрилни влакна. Постапка со диме-
тилформамид — — — — — — JUS F.S3.119 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/68). 

7) Испитување на текстил. Опре-
делување на содржината на вискозни 
влакна во мешавина на вискозни и 
поливинилхлоридни влакна. Постап-
ка со јаглендисулфид и ацетон, и со 
циклохексанон — — — — — — JUS F.S3.122. 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-354/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ е. р. 

118. 
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

ТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард од областа на електротехниката што го 
има следниот назив и ознака: 

Степен на заштита на електрична 
опрема остварен со помош на заштит-
ни куќишта. Класификација, означу-
вање и типски испитувања — — — JUS N.A5.070 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот iia објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-366/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

119. 

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

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

ТЕХНИЧКА КИСЕЛИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за борна техничка киселина што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Борна киселина, техничка. 
Технички услови — — — — — JUS Н.В1.018 

2) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на борна киселина. Волуметрис-
ка метода JUS Н.В8.341 

3) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на хлорид., Волуметриска ме-
тода — — - — — — — JUS Н.В8.343 
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— — — — — — — JUS Н.В8.349 

— — — JUS H.B8.350 

— — — — — — JUS H.B8.353 

— JUS H.B8.354 

— — — —• JUS H.B8.355 

— — — — — — — —— JUS H.B8.35S 

4) Испитување на техничка бор-
на киселина. Определување на содрт 
жината на сулфур. Турбидиметриска 
метода 

- 5) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на фосфат. Спектрофотометрис-
ка метода — 

6) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на тешки метали (како Pb). 
Колориметриска метода — — — JUS Н.В8.351 

7) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на железо. Фотометриска метода JUS Н.В8.352 

8) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на железо. Метода на атомска 
апсорпција 

9) Испитување на техничка борна 
киселина. Определување на содржи-
ната на калциум. Метода на атомска 
апсорпција 

10) Испитување на техничка бор-
на киселина. Определување на содр-
жината на магнезиум. Метода на 
атомска апсорпција 

11) Испитување на техничка бор-
на киселина. Определување иа содр-
жината на арсен, фотометриска ме-
тода 

12) Испитување на техничка бор-
на киселина, технички бороксид и 
технички динатриумтетраборати. Оп-
ределување на содржината на ман-
ган. Фотометрисжа метода — — — JUS Н.В8.357 

13) Испитување на техничка бор-
на киселина, технички бороксид и 
технички динатриумтетраборати. Оп-
ределување на содржината на хром. 
Фотометриска метода 

14) Испитување на техничка бор-
на киселина, технички бороксид и 
технички динатриумтетраборати. Оп-
ределување на содржината на кобалт. 
Фотометриска метода 

15) Испитување на техничка бор-
на киселина, технички бороксид и 
технички динатримтетраборати. Оп-
ределување на содржината на ни-
кел. Фотометриска метода — — —JUS Н.В8.360 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот за-
вод за стандардизаци.т а. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.В8.357, 

JUS Н.В8.358, JUS H.B8.359 и JUS H.B8.360, чие при-
менување не е задолжително, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни во целот, а ќе се применуваат врз борна техни-
чка киселина што ќе се произведе односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

— — JUS Н.В8.358 

— — — JUS И.В8.359 

Борна кисел рта, техничка. Опре-
делување на содржината на борна 
киселина. Волу метричка метода — JUS Н.В8.341 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на неоргански киселини, 
бази и нивни соли („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-360/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ е. р. 

120. 
Врз основа на член 22 став 3 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/30), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

СТ, ВАРОВНИК И ДОЛОМИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за азбест, варовник и доломит што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Варовник и доломит. Методи » 
на хемиски испитувања — — — — JUS В.В8.070 

2) Азбест- Азбестна хартија. Тех-
нички услови, мери и дозволени от-
стапувања — — — — — — — JUS B.F1.003 

3) Азбест. Азбестна хартија. Ме-
тоди на испитување, определување на 
стишливоста, еластичноста и впива-
њето на вода — — — — JUS B.F8.005 

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 азбест, варовник и доломит што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

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

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

Варовник и доломит. Методи на хемиски испи-
тувања — — — __ _ _ — — JUS В.В8.070 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за варовник и доломит („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/70). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-357/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

121. 
Врз основа на член 22 став 2 од Заѓконот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

-КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со ОБОЈ правилник се пропишуваат југословен-

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

1) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Методи на мерење. Општи услови 
за работа и начин на доведување на 
модулирачкиот влезен сигнал за ме-
рење на амплитудно-фреквенциски 

карактеристики и нелинеарни изоб-
личувања ка ј предавателите за радио-
телефонија и радиодифузија на зву-
кот — — — — — — — — JUS N.N6.353 

2) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Методи на мерење. Амплитудно-
-фреквенциски карактеристики и раз-
бирливо преслушување на предава-
тели за радиотелефонија и радиоди-
фузија на звукот — — — — — JUS N.N6.354 

3) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Методи на мерење. Нелинеарни 
изобличувања ка ј предавателите за 
радиотелефонија и радиодифузија на 
звукот - — — - - - . — — — JUS N.N6.355 

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 стандардиз-ацта. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз радиокомуникациите од денот на вле-

. гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-359/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

122. 

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

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

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за пестициди, што го има следниот на-
зив и ознака: 

Пестициди. Термини и дефини-
ции — — — — JUS Н.В5.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од став 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-364/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
станд ардизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

123. 

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

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

МОШНИ СРЕДСТВА ЗА ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за помошни средства за гума што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Помошни средства за гума. Са-
ѓи. Определување на загубата при су-
шење — — — — — — — — 

2) Помошни средства за гума. СЈа-
ѓи. Определување на содржината на 
пепел — — — — — — — — 

3) Помошни средства за гума. Са-
ѓи. Определување на насилната за-
фатнинска маса — — — 

4) Помошни средства за гума- Са-
ѓи. Определување на остатокот во си-
тото — — — — — 

5) Помошни средства за гума. Са-
ѓи. Определување на содржината на 
фини честици (прав) — 

6) Помошни средства за гума. Са-
ѓи. Определување на содржината на 
дибутилфталатниот апсорпционен 
број — — — — — 

JUS Н.М8.112 

JUS НЈИ8.113 

— — JUS Н.М8.114 

JUS H.M8.116 

— — JUS H.M8.118 

JUS H.M8.119 
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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 помошните средства за гума што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

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

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

1) Испитување на помошните сред-
ства за гума. Определување на загу-
бата при сушење на саѓите — — — JUS Н.М8.112 

2) Испитување на помошните сред-
ства за гума. Определување на пепе-
лот во саѓите — — — — — — JUS Н.М8.113 

3) Испитување на помошните сред-
ства за гума. Определување на наси-
пната маса на саѓите во облик на зрна JUS Н.М8.114 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на помошните средства за индустри-
јата на гуми („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67). 

4) Помошни средства за гума. Ис-
питување на саѓи. Определување на 
остатокот во ситото — — — — — JUS Н.М8.116 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за помошни средства во индустријата за гуми 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73). 

5) Помошни средства за гума. Оп-
ределување на содржината на фини 
честици (прав) во саѓи во облик на 
зрна — — — — — — — — JUS Н.М8.118 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за помошни средства во индустријата за гуми 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 46/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-367/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандар дизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

124. 

1) Уреди за греење. Членести ра-
дијатори, челични. Облик и мери — JUS М.Е6.050 

2) Уреди за греење. Членести ра-
дијатори од леано железо. Облик и 
мери — — — — — — — — JUS М.Е6.051 

3) Уреди за греење. Исп; Јање 
на грејни тела во отворана комора — JUS М.Е6.083 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 иа овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз уредите за греење што ќе се произ-
ведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

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

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

Челични радијатори членести. Об-
лик и мери — — — — — — JUS М.Е6.050 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за радијатори и за фазонски парчиња од леано ж е -
лезо за азбест-цементни водови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/66). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард за радијатори („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во („Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-365/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

125. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и ^1/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

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

ЗА ГРЕЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за уреди за греење што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

П Р А В И Л И И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА АЛАТИ И ПРИБОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на алати и прибор 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Развртувачи. Развртувачи од 
брзорезен челик, со рачка. Технички 
услови — — — — — — — — JUS K.D3.110 
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2) Развртувачи. Развртувачи со 
плочки од тврд метал, со рачка. Тех-
нички услови — — — — — — JUS K.D3.145 

3) Развртувачи. Машински развр-
тувачи со плочки од тврд метал и со 
валчеста рачка — — — — — — JUS K.D3.146 

4) Развртувачи. Машински развр-
тувачи со плочки од тврд метал, друг 
работен дел и со вал честа рачка — JUS K.D3.147 

5) Развртувачи. Машински развр-
тувачи со плочки од тврд метал и со 
Морзе-конична рачка — — — — JUS K.D3.148 

6) Развртувачи. Машински развр-
тувачи со плочки од тврд метал, друг 
работен дел и со Морзе-конична рачка JUS K.D3.149 

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 развртувачите што ќе се произведат, 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. % 

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

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

Развртувачи. Развртувачи од бр-
зорезен челик, со рачка. Технички 
услови за изработка и доставување JUS K.D3.110 
донесен со Правилникот за југословенскггге стан-
дарди за алати („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-361/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

1) Заварување. Обложени елек-
троди за рачно електролачно завару-
вање на челик. Технички услови — JUS С.Н3.010 

2) Заварување. Обложени елек-
троди за рачно електролачно завару-
вање на ниској аглеродни нелегирани 
и нисколегирани челици. Означување JUS С.Н3.011 

3) Заварување. Обложени елек-
троди за рачно електролачно завару-
вање на нерѓосувачки и слични висо-
колегирани челици. Означување. — JUS CLH3.0I7 

4) Заварување. Обложени елек-
троди за рачно електролачно завару-
вање. Определување на коефициен-
тот на искористувањето и константи-
те на топењето — — — — — — JUS С.Н3.020 

5) Заварување. Класификација на 
грешките во заварените шевови из-
ведени со топење на металот — — JUS С.Т3.020 

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 заварувањето од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 ч 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат следните решенија, 
и тоа: 

1) Решението за југословенскиот стандард од об-
ласта на техниката на заварувањето („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/66) . 

2) Решението за југословенскиот стандард за за-
варување („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-355/1 
11 јануари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

126. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

РУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за заварување што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

127. 

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

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

ВОСТ^ НА ПОВРШИНИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за рапавоста на површините, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Инструменти за мерење рапа-
в о с т на површините. Профилометри 
со контакт на системот „М" — — JUS М.А1.031 

2) Рапавост на површините. Мос-
три за споредување на рапавоста на 
површините добиени со леење — — JUS М.А1.043 

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 
Југословенскиот стандард JUS М.А1.043 од член 

I на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе 
се применува врз мострите за споредување на рапа-
воста на површините добиени со леење што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Применувањето на југословенскиот стандард 
JUS М.А1.031 од член 1 на овој правилник не е за-
должително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-356/1 
I I јануари 1982 година 

• Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

128. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА СУЛФУР ВО БАКАРОТ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

Определување на сулфур во ба-
карот (Метод на согорување) — — JUS С.А1.156 
донесен со Решението ?а југословенските стандарди 
од областа на методата на испитување на хемискиот 
состав на бакар и бакарни легури („Службен лист 
на С<£РЈ", бр. 34/67). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50/11-1891/2 
9 февруари 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

129. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 
од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НОТО АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 

ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ 
ПРЕЧКИ 

1. Во Наредбата за задолжителното г тестирање 
на производите што предизвикуваат радиофреквен-
циски пречки („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79 
и 63/81) во точка 13 став 3 се менува и гласи: 

„Големината на атестниот знак е утврдена со 
височината В чија должина може да биде од 3 mm 
до 50 mm. За должини В поголеми од 10 mm, 
височината на буквените и бројните ознаки мора 
да биде еднаква на височината С. За должини В 
помали од 10 mm, височината на буквените и број-
ните ознаки не смее да биде помала од 1 torn." 

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

Бр. 50-1989/-
9 февруари 1982 година * 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

130. 

Врз основа на член 81 став 2 од Законот за стан-. 
дардиз аци јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за па-
зар и општи стопански работи, директорот на Сојуз-
ниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДЕКЛАРИРАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Организациите на здружен труд, другите 
правни лица и работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд и со средства на трудот во 
сопственост на граѓани можат да пуштаат во про-
мет на југословенскиот пазар резервни делови за 
моторни возила само ако тие делови се декларирани 
на начинот определен со оваа наредба. 

Како резервни делови за моторни возила во сми-
сла на оваа наредба, се сметаат уреди, склопови и 
делови за моторни возила наменети за вградување 
во моторни возила, освен оние што се наменети за • 
прво вградување во процесот на производството на 
возилото, 

2. Декларирање на резервните делови за мотор-
ни возила врши производителот, увозникот, односно 
застапникот на странска фирма ако резервните де-
лови за моторни возила се продаваат од консигна-
ционен склад. 

3. Декларацијата може да биде прицврстена кон 
резервниот дел, отпечатена на оригиналното паку-
вање на резервниот дел или.на друг сличен начин 
ставена кон резервниот дел за моторното возило. 

4. Декларацијата содржи: 
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1) фирма, односно назив на производителот, а за 
резервни делови од странско потекло — и фирма, 
односно назив на увозникот или застапникот на 
странската фирма; 

2) назив на производот; 
3) податок за типот на моторното возило за кое 

резервниот дел е наменет; 
4) податок за производствената спецификација 

(стандард, техничка норма, спецификација и др.). 
5) Податоците на декларацијата мораат да бидат 

лесно уочливи, читливи и за купувачот разбирливи. 
6. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 60 

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

Бр. 50-464/1 
13 јануари 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

131. 

Врз основа на член 62 став 1 во врска со член 
83 точка 3 од Законот за основите на системот на 
цените и за општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сове-
тот на Сојузната' заедница за работите на цените 
пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА 
ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЦЕНОВНИК СО ДО-

КУМЕНТАЦИЈА ЗАРАДИ ЗАВЕРКА 

1. Со ова упатство се определува кои податоци 
ги содржи ценовникот и образложението на ценов-
никот, која документација се прилага кон ценовни-
кот, како и начинот и роковите во кои основните и 
други организации на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници (во натамошниот текст: самоуправ-
ните организации и заедници) се должни до Сојуз-
ната заедница за работите на цените да го доставу-
ваат ценовникот заради заверка во согласност со 
прописите, за производи и услуги од надлежност 
на федерацијата, а пред зголемувањето на цените 
на тие производи и услуги. 

2. Ценовникот од точка 1 на ова упатство со-
држи: 

1) назив на производот, односно на услугата, со 
краток опис на основните техничко-технолошки и 
комерцијални карактеристики; 

2) единица на мера; 
3) новите цени на производите и услугите за 

кои се доставува ценовникот заради заверка, со 
назнака на видот на цената (производителска голе-
мопродажна, малопродажна и др.); 

4) условите на продажбата: местото и начинот 
на испораката (франко производителот, франко то-

варено во местото на производителот, франко рас-
товарено во местото на купувачот, франко складот 
на купувачот и ел.), начинот на пресметувањето на 
амбалажата со назнака дали амбалажата е поврат-
на или не, височината и начинот на пресметувањето 
на ризиците за непродадените стоки и др., учество-
то за покритие на трошоците на прометот ако е со-
држано во продажната цена и ел.; 

5) постојните цени на производот односно на 
услугата формирани според важечките прописи до 
денот на доставувањето на ценовникот заради за-
верка, видовите на постојните цени (производствена, 
големоиродажна, малопродажна и др.), постојните 
услови на продажбата и процентите на зголемува-
њето на цените. 

3. Кон ценовникот самоуправната организација 
или заедница е должна до Сојузната заедница за 
работите на цените да достави: 

1) одлука на овластениот самоуправен орган за 
цените од ценовникот; 

2) кога и врз основа на кој акт, односно пропис 
е утврдена постојната продажна цена, односно ус-
ловите ка продажба на производот, односно на ус-
лугата; 

3) нивото на цените што за производот, односио 
услугата во согласност со прописите постоело н а д е в 
31 декември на претходната година; 

4) процентот на вкупното зголемување на цени-
те од 1 јануари на текуштата година до деиот на 
поднесувањето на ценовникот; 

5) посебна документација и образложение од 
кои се гледа дека цените од ценовникот се форми-
рани со применување на критериумите за форми-
рање на цените од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената контрола на цените, 
односно во согласност со Упатството за применува-
ње на критериумите за формирање на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/81) и со утврдена-
та политика на цените; 

6) доказ дека цените од ценовнкиот се форми-
рани во односи на меѓусебна зависност, поврзаност 
и одговорност со организациите на здружен труд — 
со основните потрошувачи на производите и услу-
гите за кои се доставува ценовникот заради заверка. 

4. Ценовникот се доставува до Сојузната заед-
ница за работите на цените непосредно или по пош-
та препорачано, во три примероци, а. документаци-
јата од точка 3 на ова упатство во два примерока. 

5. Ако ценовникот не ги содржи податоците, 
документацијата и образложението од точ. 2 и 3 на 
ова упатство, Сојузната заедница за работите на це-
ните ќе ја повика самоуправната организација, 
односно заедницата да го дополни ценовникот во 
рок што не може да биде пократок од 15 дена. 

Ако самоуправната организација односно заед-
ница не го дополни ценовникот во рокот од став 1 
на оваа точка, ќе се смета дека ценовникот не е ни 
поднесен, за што Сојузната заедница за работите 
на цените ќе донесе соодветен управен акт. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за доставува-
њ е до Сојузната заедница за работите на цените 



Страна 306 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 февруари 1982 

ценовник сзо документација заради заверка („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/81). 

7. За ценовниците што самоуправните организа-
ции и заедници до денот ка в л е г у в а њ е т о во сила на 
ова упатство ги поднеле до Сојузната заедница за 
работите на цените заради заверка, постапката ќе 
се заврши според прописите што постоеле на денот 
на влегувањето во сила на ова упатство. 

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

Бр. 1045/1 
23 февруари 1982 година 

Белград 
Претседател на Советот 
на Сојузната заедница 
за работите на цените, 
Илијаз Куртеши, е. р. 

132. 

Врз основа на член 269 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", број 23/78), во врска со член 
3 од Договорот за соработка и усогласување на ра-
ботата врз задачите и работите од заеднички инте-
рес во определени области („Службен лист на СФРЈ", 
број 12/80), Сојузниот извршен совет, Извршниот 
совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија. 
Извршниот совет на СР Србија, Извршниот совет 
на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина и Извршниот совет 
на Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КООРДИНАЦИОНИ ОДБО-
РИ ЗА ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА СТОПАНСТВОТО 

И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Заради остварување на соработка и усогласу-

вање на работата врз задачите и работите од за-
еднички интерес, извршните совети на собранијата 
на републиките, извршните совети на собранијата на 
автономните покраини и Сојузниот извршен совет 
ги формираат следните координациони одбори, и 
тоа: 

1) Координационен одбор за туризам 
2) Координационен одбор за наука и технологи-

ја, образование и култура и физичка култура; 
3) Координационо« одбор за имотно-правни од-

носи; 
4) Координационен одбор за човековата среди-

на, просторното уредување и станбените и комуна-
лните работи. 

Член 2 
Координациониот одбор за туризам ги разгле-

дува прашањата што се однесуваат на: развојот на 
туристичкото стопанство; состојбата и појавите во 

областа на туризмот и угостителството; економска-
та положба и условите на работењето на организа-
циите на здружен труд во туристичкото стопанство; 
остварувањето на меѓународна соработка во областа 
на туризмот, и тоа како билатерална така и мул-
тилатерална со одделни меѓународни организации 
во областа на туризмот; други прашања од оваа об-
ласт што се од заеднички интерес. 

Координациониот одбор за наука и технологија, 
образование и култура и физичка култура разгле-
дува прашања од областа на науката и технологи-
јата, образованието и културата и физичката кул-
тура, а особено прашања што се однесуваат на: ра -
звојот на научноистражувачката работа и приме-
нувањето на научните и техничките достигнувања 
во тие области; воспитувањето и образованието, 
културата, образованието на децата на државјаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство; соработката со странство во 
овие области, развојот и унапредувањето на систе-
мот на воспитувањето и насоченото образование; 
развојот на телесната култура; развојот на спорт-
ската дејност и спортската соработка со странство; 
други прашања од овие области што се од заеднич-
ки интерес. 

Координациониот одбор за имотно-правни од-
носи ги разгледува прашањата што се однесуваат 
на: правото на сопственост; правото на служ-
беност; правото на залога; правото на управување, 
располагање и користење на средства во општес-
твена сопственост; владението; облигационо-правната 
област; други прашања од оваа област што се од за-
еднички интерес. 

Координациониот одбор за човековата средина, 
просторното уредување и станбените и комунални-
те работи ги разгледува прашањата што се одне-
суваат на: заштитата и унапредувањето на човеко-
вата средина од интерес за целата земја и меѓуна-
родната заедница, а особено прашањата што се од-
несуваат на усогласувањето на начинот на трети-
рањето на човековата средина во сите форми на 
општествените планови; унапредувањето на методо-
логијата и минималните единствени показители за 
планирање на човековата средина; научноистра-
жувачката работа од оваа област; изградбата на 
информациониот систем на човековата средина во 
рамките на единствениот информационен систем; 
прашањата од станбената област, комуналните деј-
ности, урбанизмот и просторното уредување, а осо-
бено прашањата што се однесуваат на дејствување-
то на системот во станбената изградба, домувањето 
и станбените односи, унапредувањето на комунал-
ните дејности и развојот на градовите, урбанисти-
чкото и просторното планирање; остварувањето на 
меѓународна соработка и другите прашања од овие 
области што се од заднички интерес. 

Член 3 
Координационото одбори од член 1 на овој до-

говор, кога разгледуваат определени прашања од 
значење за остварувањето на функциите на само-
управните интересни заедници, односно на сојузот 
на тие заедници, како и системски прашања од зна-
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чење за стопанската дејност, заради учество во ра-
ботата, повикуваат на своите седници претставници 
на односните заедници, на Стопанската комора на 
Југославија, односно на соодветно општо здруже-
ние, а особено: 

1) Координациониот одбор за туризам — прет-
ставници на: Туристичкиот сојуз на Југославија, на 
Општото здружение за туристичкото стопанство и 
на Интересна заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство: 

2) Координационо^ одбор за наука и техно-
логија, образование и култура и физичка култура 
— претставници на: Стопанската комора на Југо-
славија, на Сојузот на републичките и покраински-
те самоуправни интересни заедници за култура, на 
Сојузот на републичките и покраинските самоуп-
равни интересни заедници за воспитување и насо-
чено образование, на Сојузот за физичка култура 
на Југославија и на Сојузот на заедниците за нау-
ка на Југославија; Џ 

3) Координациониот одбор за имотно-правни од-
носи — претставници на Стопанската комора на Ј у -
гославија; 

4) Координационо^ одбор за човековата средина, 
просторното уредување и комуналните и станбените 
работи — претставници на: Стопанската комора на 
Југославија, на Сојузот на станбените задруги на 
Југославија, на Постојаната конференција на гра-
довите на Југославија и на Сојузот на самоуправ-
ните интересни заедници за домување на републи-
ките и автономните покраини. 

Член 4 
Во согласност со програмата за работата, коор-

динационите одбори од член 1 на овој договор по-
кануваат на свои седници одделни научни, стручни 
и јавни работници. 

Член 5 * Ут 
Заради остварување на правото на републич-

ките, покраинските и сојузните органи на управата 
да учествуваат во работата на координационото од-
бори кога се разгледуваат прашањата од значење за 
остварувањето на функциите на тие органи, коорди-
национите одбори од член 1 на овој договор на 
свои седници покануваат претставници од следните 
органи на управата: 

1) Координациониот одбор за туризам — прет-
ставници на: соодветните републички и покраински 
органи надлежни за прашања на туризмот, на Сој-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи и на Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски; 

2) Координациониот одбор за наука и техноло-
гија, образование и култура и физичка култура — 
претставници на: републичките и покраинските ор-
гани надлежни за прашањата на науката, техноло-
гијата, образованието, културата и физичката кул-
тура, на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија, на Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на, на Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа, на Сојузниот за-
вод за меѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка и на Сојузното биро за работи-
те на вработувањето; 

3) Координациониот одбор за имотно-правни 
односи — претставници на: републичките и покра-

инските органи надлежни за прашања на имотно-
-правните односи, на Сојузниот секретаријат за пра-
восудство и организација на сојузната управа и на 
Сојузниот секретаријат за финансии; 

4) Координациониот одбор за човековата среди-
на, просторното уредување и станбените и комунал-
ните работи — претставници на: републичките и 
покраинските органи на управата надлежни за пра-
шања на човековата средина, просторното уредува-
ње и станбените и комуналните работи, на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи, на Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, на Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, на Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство и организација 
на сојузната управа, на Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија, на Сојузниот комитет за зем-
јоделство, на Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски, на Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, на Сојузниот завод за општествено 
планирање, на Сојузниот завод за статистика, на 
Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-
-културна и техничка соработка, на Сојузниот хи-
дрометеоролошки завод и на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 6 
Трошоците на поканетите претставници што 

учествуваат во работата на седницата на координа-
циониот одбор ги поднесуваат органите, организации-
те и заедниците чии се тие претставници. 

Трошоците за учеството на научни, стручни и 
јавни работници во работата на координационото 
одбори се обезбедуваат во рамките на финансиските 
средства потребни за реализација на заедничките 
акции утврдени со програма. 

Член 7 
По барање на одделни ќоординациони одбори, 

должни се да му ставаат на односниот одбор на 
увид, односно на располагање податоци и други ма-
теријали, како и да подготвуваат стручни и други 
материјали, особено следните републички, покра-
ински и сојузни органи на управата: 

1) на Координациониот одбор за туризам: Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи и републичките и покраинските органи над-
лежни за прашања на туризмот; 

2) на Координациониот одбор за наука и техно-
логија, образование и култура и физичка култура: 
Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа, Сојузниот завод за ме-
ѓународна научна, просветно-културна и техничка 
соработка и републичките и покраинските органи 
надлежни за прашања на науката, технологијата, 
образованието, културата и физичката култура. 

Во подготвувањето на определени стручни ма-
теријали можат да учествуваат и самоуправните 
интересни заедници во областа на науката, култу-
рата, образованието и физичката култура; 

3) на Координационо^ одбор за имотно-правни 
односи: Сојузниот секретаријат за правосудство и 
организација на сојузната управа, Сојузниот секре-
таријат за финансии и републиките и покраинските 
органи надлежни за имотно-правни работи; 

4) на Координациониот одбор за човековата сре-
дина, просторното уредување и станбените и кому-
налните работи: Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи, Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита и републичките и покраинските 
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органи надлежни за прашањата на човековата сре-
дина, просторното уредување и станбените и кому-
налните работи. 

Член 8 
Постапката за измени и дополненија на овој 

договор се поведува на предлог од учесниците во 
овој договор. 

Измени и дополненија на овој договор се вршат 
по постапката предвидена за негово склучување. 

Член 9 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат сите учесници на овој договор. 

Член 10 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

28 декември 1981 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Лука Бановиќ, е. р. 

член на Советот и сојузен 
секретар за правосудство и 

организација на сојузната управа 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Босна и Херцеговина, 
Абдулах Мутапчиќ, е. р. 

член на Републичкиот извршен 
совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Владимир Митков, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Словенија, 
Јоже Флорјанчич, е. р 

член на Републичкиот извршен 
совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Богдан Трифуновић е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 
За Извршниот совет на Саборот 

на СР Хрватска, 
Иван Мецановиќ, е. р. 

член на Републичкиот извршен 
совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Љубомир Секулиќ, е. р. 
член на Републичкиот извршен 

совет 
За Извршниот совет на Собранието 

на САП Војводина, 
Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

потпретседател на Советот 
За Извршниот совет на Собранието 

на САП Косово, 
Арслан Барути, е. р. 

член на Покраинскиот извршен 
совет 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/81, се поткрале долунаведените греш-
ки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕ-
НИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА 

ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 

1. Во член 19 став 1, во последниот ред, наместо 
бројот: „1945" треба да стои бројот: „1946" а во став 
2 зборовите: „став 1" се брише. 

2. Во член 92 став 2 зборовите: „став 1" се бри-
шат. 

3. Во член 135 став 1 наместо зборовите: „на 
овој закон и член 4 став 2 точка 1" треба да стојат 
зборовите: „и став 2 точка 1.". 

Од секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 24 февруари 1982 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за условите 
и начинот под кои можат да се вршат преправки, 
адаптации или други градежни работи на службени-
те простории на сојузните органи, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/81, се поткрала 
долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД 
КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ПРЕПРАВКИ, АДА-
ПТАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ НА 
СЛУЖБЕНИТЕ ПРОСТОРИИ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 

Во член 3 наместо зборовите: „10 членови" тре-
ба да стои: „четири члена". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 фев-
руари 1982 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за изда-
вање на пригодни сребрени ковани пари по повод 
одржувањето на XVII светско првенство во ка јак и 
кану на мирни води во Белград во 1982 година обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/82, се пот-
крале долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ 
СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУ-
ВАЊЕТО НА ХУИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО 
КАЈАК И КАНУ НА МИРНИ ВОДИ ВО БЕЛГРАД 

ВО 1982 ГОДИНА 

Во точка 1 наместо зборовите: „1.500 до 1.000" 
треба да стои: „1.500 и 1.000". 

Во точка 2 по зборот: „количества" треба да се 
додатат по грешка изоставените зборови: „и износи", 
во средбата под 2 по бројот: „1.000" треба да се до-
даде по грешка изоставениот збор: „динари". 

Во точка 3 став 2 наместо бројот: „80%о" треба 
да стои: „8°/оо". 
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Во точка 4 во одредбата под 2 наместо зборо-
вите: „ПЕСК 82" треба да стојат зборовите: „ПЕСК* 
82". 

Во точка 5 во одредбата под 1 наместо зборови-
те: „ПЕСК 82" треба да стојат зборовите: „ПЕСК'82". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 23 фев-
руари 1982 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за утврдување на кур-
севите на странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината и на дру-
гите увозни давачки, на даночните олесненија за ос-
тварениот девизен прилив при извоз и за искажу-
вање на правото на увоз и плаќање, како и за пот-
ребите на статистиката, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", број 8/82, се поткрала подолу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИ-
ТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВА-
ЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ЗА ОСТВА-
РЕНИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ПРИ ИЗВОЗОТ И 
ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И 
ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТА-

ТИСТИКАТА 

Во точка 4 наместо: „100 француски франци 
(FF) 79,10 динари" треба да стои: „100 француски 
франци (FF) 727,20 динари". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 фев-
руари 1982 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 335 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕЈШЕЛ И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА СЕЈШЕЛ 

I 

Се отповикува 
Милорад Коматина од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Сеј-
шел, со седиште во Дар ес Садам. 

I I 

Се назначува 
д-р Иван Ивековић извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Обединета Република Тан-
занија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Сеј шел, со седиште во Дар ес 
Садам. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 1 
4 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergeј Kraigher, е. p. 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО 

I 

Се отповикува 
Божидар Букумириќ од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Гвинеја Бисао, со седиште во Конакри. 

I I 

Се назначува 
Ференц Деак, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Народна Револуционерна Република 
Гвинеја, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Гвинеја Бисао, со седиште во 
Конакри. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 3 
5 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НЕПАЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НЕПАЛ 

I 

Се отповикува 
Анѓелко Блажевиќ од должноста извонреден и 

ополномошетен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Непал, со се-
диште во Њ у Делхи. 

И 

Се назначува 
Данило Видановиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Индија, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Непал, со 
седиште во Њ у Делхи. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
8 февруари 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, е. p. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАБОН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ГАБОН 

I 

Се отповикува 
Љубомир Хрњак од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Габон. 

II 

Се назначува 
Марко Милашин, досегашен извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Сенегал, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Габон. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
9 февруари 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

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

основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за информации Живко Милиќ, со 31 
јануари 1982 година, заради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 102 
28 јануари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБ-
РЕНИ ЗРАЦИ 

Шупе Анте Роко; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето ка братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бађук Антона Борис, Бобић Јосипа Андрија. 
Добрила Ивана Душан, Градашчевић Хусе Хусо, 
К о н т о Салка Дервиш, Паранос Фаи Мијо Јагода, 
Симоне Иван Данте, Вукмановић Раде Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дабовић Вјекослав Ђорђе, Дужен ић Шиме Кузма 
Матковић Јосип Бруно, Миловчић Динка Фрањо, 
Тондини Иван Миљенко, Вуковић Крста Томо, Ж г а -
љардић Тома Фрањо; 

— 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 

Јелачић Грге Бранко, Крмпотић Милана Милан, 
Нобило Вицка Никола, Перић Винка Јосип, Рошић 
Ивана Антон; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антонић Чадеж Стјепана Антонија, Бадовинац 
Стјепан Крешимир, Ча/ндрл Иван Иван, Јерковић 
Никола Милан, Југо Јосип Мирко, Ковачић Јосип 
Иво, Маленшек Фрања Елио, Марушић Јура ј Мар-
тин, Матетић Фрањо Станко, Маврић Франолић 
Лука Анка, Павлетић Вичевић Иван Даринка, Ро-
пац Стилиновић Маријан Босиљка, Рубинић Јаков 
Душан, Савковић Миљко Владимир, Скомершић 
Срећко Срећко, Соколевски Станислав Михаел, То-
мин Марко Јосип, Вањак Иавлиц Петар Ана, Ж и -
вичњак Иван Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕП 

Аџић Иван Никола, Ба јчић Мата Фрањо, Ба -
дурина Шимо Лино, Батистић Богослав Берислав, 
Бауер Антуна Антун, Беаковић Микело Егидио, 
Бегић Иван Анте, Благдан Јуретић Данијел Вале-
рија, Богосављев Панта Миленко, Цветковић Барац 
Мате Недељка, Чавић Коста Никола, Чешљар Лен-
цовић Антон Пј ерина, Чукић Брусић Иван Бисерка, 
Ч ур јурић Иван Јосип, Дубравчић Фрање Јосип, 
Ђурђевић Вукота Иван Јосипа, Фабијанић Нико-
ла Антун, Филиповић Турковић Матија Марија 
Фућкар Јованчић Милутина Даринка, Гало Анђело 

Анђело, Гемић Иван Бранко, Гершлет Иван Едуард, 
Гермек Јосип Херман, Главаш Франковић Богомир 
Неда, Глушац Рајко Бранко, Грацин Роко Јосип, 
Грцин Анте Миле, Грбац Аугуста Берислав, Гребло 
Петра Изидор, Тренко Станко Станко, Кленер Ми-
лаин Доменитер Луција, Кулаш Клижан Розарио, 
Лацић Јаков Мирослав, Легац Јакова Маријан, Лон-
чарић Антона Иван, Лукшић Антона Фрањо, Мајер 
Јосип Марио, Мај етер Иван Иван, Малнар Матија 
Матија, Мандић Иван Станко, Марчеља Андре Стан-? 
ко, Марендић Иван Љубомир, Марковић Светозар 
Александар, Марот Вјекослав Луцијан, Марушић Ко-
зимира Ратко, Мазић Роко Анселмо, Маржић Б е р -
нардо Душко, Матијашевић Тонкић Антон Катица, 
Мијоловић Вице Ивица, Млинарић Фрање Грга, 
Панчић Владо Владимир, Пашквалић Иван Алдо, 
Павлетић Петар Марио, Перош Гајо Петар, Перу-
шић Иван Јосип, Петровић Шимун Иван, Пинтарић 
Томо Јосип, Плештина Петар Петар, Цртењача Р а -
де Перо, Пухар Никола Иван, Рац Људевит Лујо, 
Радаић Петар Никола, Радиновић Петар Јосип, Ра -
дојчић Милина Мане, Радов1Никовић Дарко Никша, 
Ракичевић Светолик Радиша, Рубеша Антон Ми-
лан, Рубинић Андрија Милан, Рукавима Петар Ј о -
сип, Рус Зидарић Фрањо Илиана, Ружић Вјекослав 
Драго, Саршон Душан Златко, Силић Романо Зво-
нимир, Станчић Фрањо Фрањо, Старчевић Манга 
Максима Марија, Стефановић Живота Петар, Ше-
рон Мартина Мартин, Шепић Фрањо Фрањо, Шет-
ка Стјепан Недељко, Шијан Данила Душан, т и р о -
ла Гашпар Јосип, Шуњић Томе Иван, Шустић Ме-
данић Антон Нина Ивана, Швабинић Леополд Бран-
ко, Тадин Мај енер Јули јуса Мирјана, Телебо Саве 
Александар, Тохковић Људевита Светозар, Торби-
ца Душан Стеван, Трећаковић Саво Владислав, 
Трго Антун Марко, Узелац Марко Милан, Витко-
вић Иван Јосип, Врбавац Андрија Јосип, Зубак 
Алојз Звонко. Жанетић Петра Тончи; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђиковић Петровић Антон Амалија, Луци јано-
вић Луци јановић Анту« Марија; 

— за затлагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Челић Мате Анте, Чемељић Анте Станко, Ћуп-
ић Филип Јосип, Дебелић Анте Анте, Донадић Анте 
Анте, Фатовић Шиме Илдо, Фрковић Рафаела Или-
ја, Јеловчић Божо Анте, Јурчић Анте Анте, Јуре-
тић Фрањо Владимир, Лакић Милхарчић Јуриј Ма-
рија, Љубетић Марко Винко, Милошевић Опггарче-
вић Фрањо Милка, Молнар Станић Милан Јадранка, 
Станковић Фрањо Фрањо, Скокандић Антуна Анте, 
Стијеља Милоша Петар, Жељак Марко Вукашин, 
Zucchiatti Dante Davor, Жишић Јосипа Звонко. 

Бр. 104 
19 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството иа СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— по повод на 60 годишнината 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 

Сатурнус, метално-прерађивачка индустрија, ам-
балаже, ауто опрема, Љубљана. 

Бр. 106 
23 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

108. Одлука за распишување на избори за де-
легати во Сојузниот собор и во Соборот 
на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ — — — — — — — 277 

109. Уредба за контниот план и за билансите 
за буџетите на општествено-политичките 
заедници — — — — — — — — — 277 

110- Одлука за најмалиот износ на потребни-
те постојани девизни резерви на Југосла-
вија во 1982 година — — — — — — 287 

111. Одлука за начинот на формирањето на 
цените за олупен ориз — — — — — 287 

112. Правилник за содржината и начинот на 
вршењето пресметка преку интерните 
сметки во интерна банка — — — — 287 

113. Правилник за метролошките услови за 
планпаралелни гранични мерила на дол-
жината — — — — — — — — — 290 

114. Правилник за југословенските стандарди 
за пластични маси — — — — — — 297 

115. Правилник за југословенските стандарди 
за боксит — — — — — — — — 2Ѕ7 

116. Правилник за југословенскиот стандард 
за микробранови инструменти — — — 297 

117. Правилник за југословенските стандарди 
за испитување на суровинскиот состав на 
текстил — — — — — — — — — 298 

118. Правилник за југословенскиот стандард 
од областа на електротехниката — — 299 

119. Правилник за југословенските стандарди 
за борна техничка киселина — — — 299 

Страна 
120. Правилник за југословенските стандарди 

за азбест, варовник и доломит — — — ЗОО 
121. Правилник за југословенските стандарди 

за радиокомуникации — — — — — 301 
122. Правилник за југословенскиот стандард 

за пестициди — — — — — — — 301 
123. Правилник за југословенските стандарди 

за помошни средства за гума — — — 301 
124. Правилник за југословенските стандар-

ди за уреди за греење — — — — — 302 
125. Правилник за југословенските стандарди 

од областа на алати и прибор — — — 302 
126. Правилник за југословенските стандарди 

за заварување — — — — — — — 303 
127. Правилник за југословенските стандарди 

за рапавоста на површините — — — 303 
128. Правилник за престанување на важењето 

на југословенскиот стандард за опреде-
лување на сулфур во бакарот — — — 

129. Наредба за измена на Наредбата за за-
должителното атестирање на производите 
што предизвикуваат радиофреквенциски 
пречки 

304 

130. Наредба за декларирање на резервни де-
лови за моторни возила — — — — — 304 

131. Упатство за доставување до Сојузната 
заедница за работите на цените ценовник 
со документација заради заверка — — 305 

132. Договор за формирање на координациони 
одбори за одделни области на стопанство-
то и на општествените дејности — — 303 

Исправка на Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци — — — — — — 308 

Исправка на Уредбата за условите и начинот 
под кои можат да се вршат преправки, 
адаптации или други градежни работи 
на службените простории на сојузните 
органи — — — — — — — — — 308 

Исправка на Одлуката за издавање на пригод-
ни сребрени ковани пари по повод одр-
жувањето на XVII светско првенство во 
ка јак и кану на мирни води во Белград 
во 1982 година — — — — — — — 308 

Исправка на Одлуката иза измени и дополне-
нија на Одлуката за утврдување на кур-
севите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување 
на царината и на другите увозни давач-
ки. на даночните олесненија за остваре-
ниот девизен прилив при извозот и за 
искажување на правото на увоз и плаќа-
ње, како и за потребите на статистиката 309 

Укази — — — — — — — — — — 309 
Назначувања и разрешувања — — — — 310 
Одликувања — — — — — — — — — 310 


