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БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XXXVI 

746. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Ргеѕѕе", број 9704 од 
бб/27 јули 1980 година, што излегува ца германска 
јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/493 
Ч август 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Фрањо Херљевиќ, е. р. 

748. 

Врз основа На член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на верникот „Der Spiegel", број-29 од 14 
јули 1980 година, што излегува на германски јазиќ 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/897 
11 август 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи1, 

Фрањо Херљевиќ, е. р. 

747. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
Странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

749. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ВШ WELT" 

Се забранува внесувањето ^ и растурањето во 
Југославцја на весникот „Die Welt", број 173 од 28 
јули 1980 година, што излегува на германски јазик 
во Берлин, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/900 
7 август 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работа, 

Фрањо ХерљевиЌ, е. 9* 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето ц растурањето во 
Југославија на списанието „Der Spiegel" број 31 од 
28 јутѓ 1980 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Вр. 650-1-22/901 
14 август 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Фрањо ХерљевиЌ, е. & 



Страна 1522 — Број 48 'СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 август 1989 

750. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздуш-

ната пловидба („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/78 
Ц 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЅА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОРИСТЕЊЕТО И ОДР-

ЖУВАЊЕТО НА ПАДОБРАНИ 

I Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за 

производство, користење и одржување на падобра-
ни и падобрански автомати. 

Член 2 
Падобранот може да се користи само ако е хо-

мологиран за определена намена и ако му е издаде-
на дозвола за употреба од страва на Југословенски-
от регистар на воздухопловите. 

Член 3 
Производство, поправка, обнови и измени на па-

добранец врши организацијата на здружен труд ко-
ја е оспособена за вршење на тие работи согласно 
со, член 102 од Законот за воздушната пловидба. 

Член 4 
Падобран може да користи лице кое има доз-

вола на спортски падобранец. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

падобран може да користи и лице без дозвола кога 
го користи падобранот за спасување, како и лице 
кое се обучува за скокање со падобран ако е запи-
шано во книгата на ученици-падобранци во една од 
организациите на Воздухопловниот сојуз на Југо-
славија. 

II. Производство на падобрани 

Член 5 
Производството на падобрани се. врши според 

техничките услови и техничката документација за 
прототип на падобрани, сериски падобран, однос-
но падобранот врз кој се извршени измени, 

Отстапување од техничките услови и техничка-
та документација од став 1 на овој член може да се 
врши при ^претходна согласност од Југословенскиот 
регистар на воздухопловите. 

Член 6 
Организацијата на здружен труд или друга ор-

ганизација која произведува падобран го доставува 
проектот со техничката документација на падобра-
нот до Југословенскиот регистар на воздухопловите 
на согласност најдоцна 30 дена пред почетокот на 
производството на падобраном 

Техничката документација од став 1 на овој 
член мора да ги содржи резултатите од пресметката 
на отпорноста на конструкцијата на дадобранот со 
листа на податоци за физичките особини на матери-
јалот што ќе се користи за производство на падоб-
ранот и цртежите во кои се определува обликот на 
деловите на падобранот и на падобранот какоу це-
лост. 

Член 7 
Југословенскиот регистар на воздухопловите 

може да стави забелешки на проектот на падобра-
нот и на техничката документација од член 5 на 

. овој правилник и да бара да се извршат измени ако 

утврди дека не одговараат на условите .пропишани* 
со овој правилник, одвоено ако утврда дека проек-
тираниот падобран »ема да ги исполни условите зт 
добивање дозвола за употреба. 

Проектот за изградба на прототип на падобраном 
со свое решение го одобрува Југословенскиот ̂ регис-
тар на воздухопловите. 

Член 8 
Новиот тип на падобрани мора да се подложи нб 

постапка за хомологација заради утврдување дали 
одговара на техничките и други услови за добивање 
дозвола за употреба на падобранот. 

Испитување заради хомологација на нов тип 
падобрани врши Југословенскиот регистар на возду-
хопловите. 

Член 9 
Сериското производство на падобрани може да 

отпочне по издавањето на хомологационата листа од 
страна на Југословенскиот регистар на воздухопло-
вите. 

Член 10. 
. Измени врз веќе произведениот падобран можат 

да се вршат само по одобрение од Југословенскиот 
регистар на воздухопловите. 

Кое барањето за измена врз надо бранот се при-
лага и согласност од кенет ру кторот, одвоено произ-
водителот, со подробен опис на измените што ќе се 
вршат и со соодветна техничка документација. 

Член 11 
Одредбите од член 3, чл. 5 до 10, чл. 62 и 64, 

член 66 став 1, член 67 став 2 и член 69 од овој пра-
вилник согласно се применуваат и на падобрански^ 
автомати. 

Член 12 
Падобрани^, без оглед на намената, мораат да 

ги исполнуваат следните аеродинамична- и функцио-
нални услови: 

1) во текот на отворањето, на падобранот да не 
дојде до загрозување на лицето кое го користи па-
добран от; 

2) најголемото забавање во периодот на отвора-
њето на падобранот да не смее да надмине поткрат-
ио забрзување на земјината "%ежа — за школ-
ски и спортски падобрани, односно осмократно за-
брзување на земјината тежа (8 ѕ) — за резервни па-, 
добрани и за падобрани за спасување; 

3) нишањето на падобранот да не смее да над-
мине а го лен отклон од 20° во однос на вертикалната 
низ центарот на куполата. 

Член 13 
Падобранските автомати, зависно од начинот 

на работата, можат да бидат анероидаи и хрономе-
тарски. 

Падобрански?? автомат мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) без оштетување да издржи забавање на двае-
сеткратно забрзување на земјината тежа (20%) со 
дејство во секој правец; 

2) да е произведен од таков материјал што на 
надворешна температура од —60°С до +60°С и ре-
лативна влажност од 0% до 100°/о да не дојде до ош-
тетување; 

3) силата на активирањето да не биде пишала од 
50 N ниту поголема од 100^ а силата на дејството да 
изнесува ЗОН при целиот од најмалку од 80 т ш ; 

• 4) анероидегаог падобрански автомат да има оп-
сег на поставување од 500 до 4000 т височина над 
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средното морско ниво, со точност на поставувањето 
од 20 % од поставената вредност, односно хрономе-
тарскиот падобрански автомат да има опсег на по-
ставување од 2 до 10 секунди со точност од 10 °/о од 
поставената вредност. 

Член 14 
Зависно од намената, следните карактеристики 

на падобранот не смеат да бидат поголеми од: 

Член 15 
Падобранот за спасување од категорија Ш мо-

ра да има посебен систем за продолжување на вре-
мето' на оворање на падобранот. 

Во случајот од став 1 на овој член, минимал-
ната безбедна височина на која падобранот може 
да се користи мора да одговара на двократната 
вредност на губењето на височината што е утвр-
дена при испитувањето на прототипот на падобра-
ном 

Член 16 
Падобранот кај кого односот на вертикалната 

спрема хоризонталната брзина е 1:1 или поголем, 
мора да има уред кој овозможува промена на хо-
ризонталната брзина и на насоката. 

Член 17 
Материјалот (суровини, полуфабрикати и др.) 

од кој се произведува падобранот, односно кој се 
користи за поправка, обнови и измени врз падобра-
ном мора да одговара на условите содржани во 
техничката документација на определен тип падо-
брани. 

- Член 18 
Аеродинамичките карактеристики на падобра-

нот и отпорноста на одделни делови на падобранот 
се утврдуваат со проверка на квалитетот на вгра-
дениот материјал, со испитување на извадоците на 
одделни делови од падобранот и со испитување на 
падобранот како целост во аеродинамички тунел 
или со испитување во воздухот со помош на кукла, 
како и со скокови на пробни падобранци. 

Ако при гранично оптоварување падобранот не 
претрпи трајни деформации и оштетувања и не 
покаже функционални пречки, ќе се смета дека 
условот на отпорност на падобранот е задоволен. 

ч. Под гранично оптоварување, во смисла на овој 
правилник, се подразбира пресметковното Оптова-
рување помножено со коефициентот 1,5, 

Член 19 
Сите делови на падобранец мораат да обезбе-

дуваат стабилност на конструкцијата и функцио-
налност во границите на температура од —45° С 
до -1-40° С. 

Член 20 
Материјалот и деловите што се вградуваат во 

падобранот мораат, во поглед на своите особини, 
да бидат отпорни спрема дејството на надвореш-
ните метеоролошки влијанија и условите на раку-
вање (корозија, хемиски промени и др.). 

Член 21 
Материјалот за производство на падобрани м о -

ра во секоја испорачана партија, пред почетокот 
на производството, лабараториски да се испита за-, 
ради утврдување дали се задоволени физичките 
особини на материјалот од листата на податоци од 
член 6 став 2 на овој. правилник. • 

Член 22 
Површините на текстилните делови (платно, 

ортоми, гуртни, ленти и др.) мораат да бидат мазни, 
чисти, од рамномерно ткаањс и без јазли, а метал-
ните делови заоблени, со мазни рабови и површи-
ни, заштитени од корозија. 

Член 23 
Материјалот што се вградува во подобранот 

мора подробно да се прегледа заради утврдување на 
евентуалните фабрички, односно механички греш-
ки. 

Ако при прегледот од став 1 на овој член се 
утврдат фабрички или механички грешки, односно 
ако материјалот не ги задоволува условите пропи-
шани со овој правилник, таквиот материјал не мо-
же да се вгради во падобраном 

Член 24 
Пишување на ознаки на падобрапот се врши со 

неизбришлива боја. Металните делови мораат да 
имаат врежа на или втисната ознака на жигот на 
контрола на производителот. 

Полињата на куполата на падобранот се озна-
чуваат со арапски броеви, на долниот раб, лево од 
работ, во правецот на движењето на стрелката на 
часовникот. 

Во последното поле на куполата на падобранот 
И на рашид: та мораат да бидат напишани следните 
ознаки: назив на производителот на падобранот, тип 
на падобраном фабрички број и датум на-производ-
ството. 

Член 25 
Пред издавањето на техничко упатство на про-

изводителот за користење на падобраном падобра-
нот мора да се испита на земјата и во воздухот. 

Член 26 
Испитувањето на падобранот на земјата опфаќа: 

проверка на надворешниот изглед, контрола на ди-
мензиите, проверка на начинот на изработка на па-
добраном проверка на тежината на падобранот и 
начинот и условите за пакување, можности за по-

ставување на сигурносен уред (падобрански авто-
мат), згодност за наместување на телото и ракување 
со падобраном како и визуелна проверка на падо-
бранот по испитувањето во воздух. 

Член 27 
Испитувањето на па добра нот во воздух опфата: 

испитување на отпорноста на падобранот со пробни 
кукли тешки 150 к§ од височина од 500 т и при 
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максимална брзина на воздухопловот, испитување 
на аеродинамичките особини на падобранот во воз-
дух со пробни кукли тешки 80 до 100 од висо-
чина од ЗОО гп, 200 ш, и 150 ш при минимална брзи-
на на воздухопловот; при брзина на воздухопловот 
која изнесува 2/3 од максималната брзина на воз-
духопловот и при максимална брзина на воздухо-
пловот, зависно од категоријата на падобранот и со 
задржување во отворањето на падобранот кое не 
смее да биде поголемо од Зѕ, 

Член 28 
При испитувањето на падобранот од член 27 на 

овој правилник се врши, најмалку во пет скокања 
со падобранот, мерење на задавањето при отвора-
њето на куполата и мерење на вертикалната и хо-
ризонталната брзина на нишањето на падобраном 

Член 29 
Испитувањето на падобранот со помош оа кукла 

мо̂ ра да се снима со фото-камера или со магнето-
скоп. 

Член 30 
Испитување ва па добра нот со скокови на 

пробни падобранци • се врши од височина од 
2000—600 ш, во услови на мирна атмосфера. 

Испитување на прототип ва падобранот се вр-
ши најмалку на два падобрани, а бројот ва фрла-
њата на кукли односно на скокањата на пробни па-
добранци се утврдува зависно од карактеристиките 
на падобранот што треба да се испита. 

Чле#н 31 
Врз основа на добиените резултати за и с т у -

рањето на прототипот на падобраном производите-
лот е должен да состави упатство за пакување на 
падобранот и за користење, кое треба до содржи: 
технички податоци за падобраном упатство за па-
кување, упатство за користење, услови за чување и 
одржување на падобранот, податок за векот на ко-
ристењето на падобраном 

Член 32 -
При сериско производство на падобрани- се вр-

ши испитување најмалку со 5°/о од падобранце 
произведени во една серија, и тоа со едно скокање 
на пробен падобранец заради утврдување дали се 
исполнети условите од член 12 на овој правилник. 

Член 33 
По завршеното производство производителот 

Издава исправа на падобранот која содржи: тип и 
фабрички број, датум на изработката, тежина на па-
добраном податоци за производителот и носителот 
на правото на располагање, односно сопственикот 
на падобраном податоци во врска со издавањето ду* 
пликат на исправата, податоци за продолжување на 
рокот на употребата на падобраном податоци за пре-
гледите и проверувањата на падобраном податоци 
за пакувањето на падобранот и за скокањата со па-
добраном податоци за поправките и измените на па-
добраном забелешки во текот на користењето. ~ 

Покрај податоците од став 1 на овој член, ис-
правата на падобранот содржи и упатство за запи-
шување на податоците, за гарантираат рок на упо-
треба и за бројот на скокањата со падобран от што 
може да се изврши со падобраном во тој рок. 

ОТ. Користење на пад »бранот ' 

Член 34 
КористегБе на падобранот се врши според тех-

ничкото упатство на производителот за определен 
тип падобрани. 

Член 35 
Падобрани!« според намената се делат на: школ-

ски, спортски, резервни и падобрани за спасување. 

Член 36 
Падобраните, според аеродинамичен^, конст-

рукционите и употребните карактеристики, а за-
висно од брзината на воздухопловот од кој се вр-
ши скокање со падобран, се распоредуваат во след-
ните категории: 

1) категорија I (школски, спортски и резервни 
падобрани) — ако скокање се врши од воздухоплов 
чија брзина изнесува до 240 к т / ћ ; 

2) категорија И (падобрани за спасување од кла-
сичен тип) — ако скокање се врши од воздухоплов 
чија брзина изнесува до 400 кш/ћ; 

3> категорија III (падобрани за спасување со по-
себен систем за продолжување на времето на отво-
рање на падобраном — ако скокање се врши од 
воздухоплов чија брзина изнесува над 400 кт /ћ . 

Член 37 
Падобранот може да ее користи, освен во слу-

чај на опасност м ако скокањето се врши за специ-
јални цели, во следните метролошки услови, и тоа;: 

1) ако небото е покриено со облаци долниот раб 
на облаците мора да биде најмалку 200 ш над ви-
сочината од која се врши скокање; 

2) ако брзината на ветрот изнесува до 3 т / ѕ за* 
ученици — падобранци; до 7 т / ѕ — за изведување 
на тренажни и специјални скокови со падобран;до 
5 т / ѕ — за ноќно'скокање, со падобран; 

3) ако температурата на водата не е пониска од 
'+ 19°С, а скокање со п&добрапот се врши на вода. 

Член 38 
Воздухопловите кои се користат за исфрлани* 

на падобранци мораат за тоа да бидат опремени, а 
нивната употреба за таа цел одобрена од страна на 
Југословенскиот регистар на воздухопловите. 

Екипажот на воздухопловите од став 1 на овој 
член мора да биде обучен за работа ва исфрлање 
на падобранци од воздухоплови. 

Член 39 
Падобран може да користи лице кое навршило! 

16 години од животот, и тоа: 
1) ако во поглед на телесната и душевната спо-

собност ги исполнува пропишаните услови; 
2) ако претходно завршило теориска и прак-

тична обука; 
3) ако има дозвола на спортски падобранец, од-

носно ако е запишано во книгата на ученици — па-
добранци на организацијата на Воздухопловниот 
сојуз на Југославија во која се обучува; 

4) ако шта писмена согласност од родителите; 
за лице помладо од 1*8 години. 

\ 

Член 46 
Спортскиот падобранец, односно ученикот-па-* 

добранец (во натамошниот текст: падобранецот) мо-
ра да биде опремен за скокање со падобран со соо-
дветна падобранца облека, обувки, шлем и со па-
добрански нож. 

Покрај опремата од став 1 на овој член падо-
бранецот мора да ја има и следната опрема, и тоа: 

1) за скокови на вода заради обука — појас за 
спасување; 

2) за скокови од височина над 3600 т — уред 
за кислород; 

3) за .скокови ноќе — батериска ламба со про-
менливи стакла во зелена и црвена боја; 

4) за скокови со задржување во отворањето ал 
падобраном ] Ј . 
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а) дење — инструмент — табла CQ штоперица и 
"висиномера 

б) ноќе — осветлена инструмент — табла со што-
перица и висинстнер; 

5) за скокови ноќе во група трептаји«* свет-
ло на шлемот. 

По исклучок од одредбите од став 1 на овој члеп, 
падобранецот кој скока на вода заради натпревар 
не мора да биде опремен со соодветна падобранца 
облека, обувки и шлем. 

Член 41 
При користеѕ&ето ва падобраном подобра кецот 

мора да има и резервен падобран. 
„ Резерштиот падобран се користи: 

1) ако главниот падобран од која и да е при-
чина не се отвори; 

2) во случај на непотполно отворање на падо-
бранот или непотполно полнење на купе лат а на 
падобранац1, заплет кува! ве на ортомите или префр-
лање на тие ортоми преку куполама; 

3) во случај ва кинење на куполама или кинење 
на ортомите на главниот падобран; 

4) ако ".при одвојуваното од воздухопловот де-
ловите од па добра нот ќе се закачат за воздухопловот* 

5> ако е тоа предвидено со планот за обука или 
проверка 

Член 42 
Па/тиранскиот автомат мора да се .користи во 

следните случаи, и тоа:. 
1) ка ј спортските падобрани — ако скокањетто 

се врши со задржување во отворањето на падобра-
нец од 5 ѕ; 

2) кај. школските падобрани: 
а) ако скокањето се врши со задржување во 

отворањето на падобраном подолго од 5ѕ ; 
Ф ако отворање на падобранец се врши со при-

мена на слободен начин на отварање со помош иа 
падабранска рачка, кога падобранот го користи уче-
ник — падобранец; 

в) ако падобраном се користи при проверка за-
ради продолжување на дозволата на спортски па-

•дрбранец,; 
3) кзј падобранец за спасување — ако е таа 

предвидено со упатството на производителот. 

Член 43 
Падобрански*** автомат може да се користи ако 

е хоколежираа и ако му е издадена книшка на па-
добрански автомат од страна на Југословенскиот 
регистар на воздухопловите. 

Член 44 
Во текот на 24 часа можат со падобран да ско-

каат најмногу: 
1) еднаш — ученик — падобранец кој има нај-

многу пет извршени скокања со падобран; 
2) двапати — ученик — падобранец кој има над 

пет извршени скокања со падобран и лице ао ва-
жечка дозвола на спортски падобранец; 

3) четирипати — спортски падобранец, до извр-
шени 150 .скокања со падобран во текот на подгото-
вките и за време на натпревари; . 

4} шестпати — наставник, по падобранство И 
спортски падобранец кои извршиле над 150 скока-
ња со падобран во текот на подготовките и за време 
на натпревари. 

Во исклучок од став 1 тон. & и 4 на овој член, 
можат до се извршат и повеќе скокања со падоб-
ран ако за тоа одобрение издаде Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски. 

Член 45 
Користењето на падобран, освен во случај на 

опасност и ако скокање се врши за специјални це-
ли, е забрането: 

1) за време на дожд, снеѓ, магла и ретка магла; 
2) под височина од 500 m; 

. 3) зиме, ако височината на снежниот покривач 
е помала од 10 еш; 

4) на воздушни патишта и над воздухопловно ^ 
пристаниште. 

Член 46 
Падон ран от може да се користи за скокање на 

спортски аеродром и - на други терени кои ги испол-
нуваат услорЈтте пропишани со овој правилник. 

По исклучок од став 1 на овој. член, падобраном 
може да се користи и за скокање надвор од спорт-
ски аеродроми и други терени ако димензиите на 
теренот одговараат »а димензиите пропишани З'Л 
определен вид на скокови и ако на оддалеченост 
најмалку од 200 m од работ на теренот не постојат 
пречки што би можеле да го загрозат безбедното 
изведување на скокови и ако е за тоа дадено одоб-
рение од страна на Со1узниот комитет за собраќај 
и врски. 

Како пречки во смисла на одредбата од "став 2. 
на овог член. се сметаат водовите од висок напол, 
железничките пруги,' фабричките оџаци, доловите, 
реките, каналите, високите растенија и др. 

Член 47 
Теренот на кој може да се врши скокање со па-' 

добран мора да биде од. следните димензии: 
1) најмалку 800 х 200 m — скокање на ученик — 

падобранец; 
2) на јмалку 200 х 100 m — за скокање на лице со 

важечка дозвола На падобранец . 
По исклучок од став 1 на овој член, падобранот 

може да се користи за скокање на терени од пома-
ли димензии и на спортски стадиони при претходи 
прибавено одобрение од Сојузната управа за конт-
рола на летањето. 

Член 4« 
Ако на оддалеченост од 200 m од работ на аеро-

дромот, односно теренот на кој се изведува скокање 
со падобран се наоѓа водена површина (река, езеро 
и ел.), за време на изведувањето на скокањето со 
падобран на аеродромот, односно друг терен мора да 
се наоѓа служба за спасување на вода. 

Член 49 
Кога падобранот се користи за скокање на вода 

мораат да се обезбедат најмалку три чамци опреме-
ни со сараци за извлекување на падобране«*. 

Раководителот на, скокањето со падобран може 
да определи и поголем, број на чамци од наведениот 
во став 1 на овој член, зависно од условите под кои 
се изведуваат скоковите, како и од бројот на скоко-
вите. 

Користење на падобран за скокање на вода мо-
жат да изведуваат само лица кои знаат да пливаат. 

Член 50 
За секое користење на падобран се определува 

раководител на скокањето со падобран кој мора да 
има важечка дозвола на спортски падобранец и ов-
ластување на наставник по падобранство. 

Раководителот на скокањето со падобран е одго-
ворен* за подготовката што му претходи на скокањето 
со падобран, за организацијата и безбедното скока-
ше со падобран, а особено за скокањето со падобран 
што се изведува со цел за обука на ученик — падо-
бранец. 
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Член 51 
Раководителот на скокањето со падобран има 

право: 
1) да им издава задачи на падобранците во 

рамките на програмата и прописите и да врши кон-
трола на подготовката за скокање со падобран; 

2) да одлучува за почетокот и прекинувањето 
на скокањето со̂  падобран; 

3) да им забрани скокање на падобранците кои 
прават прекршоци или на кој и да е начин Ја заг-
розуваат безбедноста на скокањето; 

4) да ја провери опременоста на ваздухопловот 
што секористи за превоз и исфрлање на падобран-
ци, како и дали пилотот има пропишано овластува-
ње за односниот тип воздухоплов и да го запознае 
пилотот, односно екипажот на воздухопловот со за-
дачата и начинот на скокањево падобран., 

Член 52 
Раководителот на скокањето со падобран е 

должен: 
1) пред почетокот на скокањето со падобран да 

ја провери исправноста на падобранот со увид во ис-
правите на падобранот; 

2) пред поче! окот на скокањето со падобран да 
провери дали падобраиците, односно учениците — 
падобранци имаат дозвола за скокање, односно да-
ли се запишани во книгата на ученици и дали се 
опремени со пропишаната опрема; 

3) пред почетокот на скокањето со падобран да 
ги обиколи и ја провери исправноста на лета лицце-
то и треном како и да го провери обележувањето 
на стартот што го извршила дежурната екипа; 

4) по кон су л таци јата со метерологот или врз 
основа на лично набљудување и мерење, да одлучи 
за можноста или неможноста за скокање со падо-
бран, зависно од временските прилики; 

5) да одржува примерен ред и дисциплина на 
стартот и да се грижи за спроведување на одредби-
те од прописите од областа на воздухопловството и 
упатствата за користење на аеродромот; 

6) за време на скокањето со падобран да биде 
во реонот на стартот: 

7) да изврши пресметка на занесувањето, од-
носно да ја определи точката на одвејувањето на 
падобранецот од воздухопловот; 

8) при изведувањето • на скокање со падобран 
од воздухоплов — двосед секој падобранец да го 
постави во кабината; 

9) при изведувањето на скокање со падобран 
од воздухоплов — повеќесед да го провери челич-
но™ јаже за прикачување на карабин — кукачката 
и исправноста на јажето за присилно активиран,е 
на падобраном како и да провери да нема остри не-
обезбедени рабови на вратата; 

10) да му забрани скокање на лицето за кое ќе 
утврди дека не ја познава задачата или се користи 
со неисправен падобран или опрема, или на лицето 
кое психофизички не е способно да скока со падо-
бран, односно кое е под влијание на алкохол, дрога 
или друго психоактиЕГно средство. 

Член 53 
На секое користење на падобран мора да му 

претходи подготовка што ја врши раководителот 
на скокањето со падобран. 

Задача на подготовката е да обезбеди безбедно 
користење на падобранот и да ги отстрани евенту-
алните недостатоци што би можеле да влијаат врз 
правилното и безбедното користење на падобраном 

Подготовката, зависно од тоа дали падобранот 
го користи ученик — падобранец или спортски па-
добранец, се дели на општа, претходна и непосредна. 

Член 54 
Општата, подготовка е задолжителна само за 

ученик — падобранец и таа ги опфаќа сите мерки 
што се преземаат заради избор на персоналот по 
пат на утврдување на нивната телесна и душевна 
способност и заради спроведување на теориската и 
практичната обука на земја. 

Член 55 
1 Претходната подготовка е задолжителна за уче-

ник — падобранец и, по правило, се врши едеп дои 
пред денот на користењето на падобранот или нај-
рано три дена пред денот на користењето на .падо-
бранот и опфаќа: 

1) преглед и избор на теренот на кој ќе се ис-
користи падобранот за скокање; 

'2) информативни летови (по потреба); 
3) преглед и пакување на падобранот со при-

способување на системот на врските; 
4) преглед на падобранските автомати и опрема; 
5) лекарски преглед; 
6) 'издавање и објаснување на задачите за ско-

кање со падобран. 

Член 56 
Непосредната подготовка се изведува на стартот 

пред самиот почеток на користењето на падобранот 
и опфаќа: 

1) поставување на стартот; 
2) проверка на метеоролошките услови; 
3) преглед на падобранот и опремата на стартот; 
4) соопштение на редоследот на скокањето со 

падобранот и повторување на задачата; 
5) показни скокови со падобранот (за ученик 

—: падобранец пред изведувањето на првото ско-
кање) ; * * 

6) лекарски преглед на ученик — падобранец, 
односно проверка на психофизичката состојба на 
спортскиот падобранец. 

Член 57 
Скокање со падобран може да организира 

воздухопловна организација што ги исполнува про-
пишаните услови во поглед на стручните кадрЈС, 
објектите, техничките средства и опремата. 

Член 58 
На ученикот што е обучен за скокање со па-

добран од воздухоплов, може да му се дозволи кори-
стење на падобранот само ако претходно успешно го 
совладал теорискиот и практичниот дел на обуката 
според пропишаниот план и програма. 

Теориската и .практичната обука на ученикот 
може да ја -'изведува само падобранец што има ов-
ластување за наставник по падобранство. 

Лицето од став 1 на овој член не може да ко-
ристи спортски падобран. 

Член 59 
При скокањето со падобран од воздухоплов па-

добранецот е должен во се да се придржува кон 
условите пропишани за безбедно користење на па-
добраном и тоа: 

1) пред почетокот на користењето на падобра-
ном 

а) да го прегледа и правилно да го спакува па-
добранот и да го подготови за скокање; 

б) зависно од видот на скокањето да биде снаб-
ден со соодветната опрема; 

в) ако не е уверен дека ги срвладал сите еле-
менти на техниката на скокањето, да бара да не 
скока со падобран од воздухоплов; 
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1 
Г ^ во случај на психичка или физичка неспо-
собност за безбедно изведување на скокање со падо-
бран, да бара да биде ослободен од изведување на 
Скокањето; 

2) пред изведувањето на самото скокање од воз-
духопловот: 

а) во потполност да се придржува кон постав-
ената задача, а особено во поглед на правилното 
Одвојување од воздухопловот и активирањето на 
^адобранот; 

б) во случаите од член 41 ст. 2 и 3 на овој пра-
вилник, да го употреби резервниот падобран. 

IV. Одржува«* иа падобран* 

Член 60 
г Носителот на правото на располагање, односно 
сопственикот на падобранот е должен во текот на 
користењето да го одржува падобранот во технич-
ки исправна состојба што обезбедува безбедно ско-
кање со падобранот. 

{ ' Член 61 
г Одржувањето на падобранот се врши во сог-
ласност со техничкото упатство за одржување што 
ГО издава производителот на падобраном и со од-
редбите на овој правилник. 

Школските и спортските падобрани мораат да 
се пакуваат -пред извршувањето на секој скок, а 
најдоцна 72 часа пред извршувањето на скокот. 

Резервниот падобран мора да се распакува, про-
вери и препакува~ на секои 15 дена, а падобраном 
за спасување на секој 30 дена. 

Падобранот што не е во употреба, мора да се 
Проветри и препекува најмалку еднаш во три ме-
сеци. 

Затегачите ва падобраном во бремето кога па-
добрани не е во употреба, мораат да бидат отпуш-
тени. 

Член 62 
Исправноста на падобранот за безбедно скока-

ње се утврдува со технички преглед. 
• Технички преглед на падобранот ,се врши на 

барање од носителот на правото на располагање, 
односно сопственикот на падобраном како и на ба-
рање од воздухопловниот инспектор ако постои 
оправдано сомневање дека падобранот не е испра-
вен. 

Носителот на правото на располагање, однос-
но сопственикот на падобранот е должен, во текот 
на важењето на дозволата за употреба на падоб-
раном падобранот да го подложи на технички 
преглед најмалку еднаш во 12 месеци. 

Член 63 

Техничкиот преглед на падобрани го опфаќа 
прегледот на: куло лата на падобранот со ортомите, 
системот за врски со металните делови, ранецот, 
уредот за отворање на падобранот, падобранчиња-
та, навлаките и посебниот систем за продолжу-
вање времето на отворање на падобраном ако то} 
постои. 

» 1 Член 64 » 
Технички преглед на падобранот врши орга-

низацијата на здружен труд или даута организаци-
ја што е оспособена за извршувањето на тие ра-
боти и која за тоа ќе ја Овласти Југословенскиот 
регистар на воздухопловите. 

1 Членка 
Дозвола за употреба на падобранот се издава 

со рок на важење од осум години, односно за 200 
скокања со падобранот. 

Член бб 
Кон барањето за издавање, односно продолжу-

вање важењето на дозволата за употреба на падо-
браном носителот на правото на располагање, од-
носно сопственикот на падобранот е должен да 
поднесе извештај за извршениот технички преглед 
на падобранот. 

Покрај извештајот од став 1 на овој член, но-
сителот на правото на располагање, односно соп-
ственикот на падобранот е должен до Југословен-
скиот регистар на воздухопловите да ја достави 
на увид книшката за користење-и одржување на 
падобраном 

Член 67 
Носителот на правото на располагање, односно 

сопственикот на падобранот е должен да обезбеди, 
во книшката за користење и одржување на падо-
браном овластеното лице на организацијата на 
здружен труд или на друга организација Гкоја из-
вршила технички преглед на падобраном со свој 
потпис да потврди дека е извршен сехнички прег-
лед на падобранот и дека падобранот е исправен. 

Извршителот на техничкиот преглед на ладо-
бранот е должен извештајот за секој извршен 
технички преглед да го достави до Југословенскиот 
регистар на воздухопловите, во рок од 30 дена од 
денот кога е извршен техничкиот преглед. 

Член 68 
Дозволата за употреба на падобранот се изра-

ботува од платно во бела боја, со димензии од 
400 mm х 110 mm, со два преклопи. 

Член 69 
'Ако со техничкиот преглед се утврди дека па-

добранот не ги исполнува условите за безбедно ко-
ристење, Југословенскиот регистер на воздухопло-
вите ќе го одбие барањето за издавање, односно 
продолжување важењето на дозволата за употреба 
на падобранот. 

Со решението со кое се одбива барањето за про-
должување важењето на дозволата за употреба на 
падобраном се одзема веќе издадената дозвола. 

Одземената дозвола за употреба на падобранот 
се враќа и се продолжува нејзиното важење кога 
со технички преглед ќе се утврди дека падобранот 
ги исполнува условите за безбедно користење. г 

Член 70 
Падобранот мора да има книшка за користе-

ње и одржување на падобраном 
Книшката за користење и одржување на па-

добранот служи како доказ за исправноста на па-
добранот и за другите карактеристики на падобра-
ном 

1 Член 71 
Книшката за користење и одржување на падо-

бранот ја издава . производителот на падобран от. 
Таа ги содржи сите податоци за падобраном како 
и податоците за дополнителните промени на падо-
браном 

За падобрашт произведен во странство, кншд** 
ката за користење и одржување на падобранот ја 
издава организацијата од член 64 ,на овој правил-
ник. 

Податоците за па добра нот во книшката за корис-
тење и одржува^ ва па добра нот ги внесува произво-
дителот, а промените во врска со поправката и нзм&-
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пите на падобранот — организацијата на здружен 
труд или. друга организација која е оспособена за 
вршењето на тие работи. 

Член 72 
Ако книшката за користење и одржување на 

радобранот се загуби или до таа мера се изаби да 
Ќгане неупотреблива, нова книшка Ѕза користење 
Џ одржување на падобранот ќе издаде производи-
телот „на падобранот или организацијата од член 64 
Ца овој правилник. 

Член 73 . 
Падобранот мора да се чува здиплен во прдо-

бранска торба која мора да биде сместена во ор-
ман, сталажа или* специјална кутија, во светла и 
сува просторија, чијшто под не смее да биде од 
бетон или земја. Температурата во просторијата не 
смее да биде помала од +12С ни поголема од 
;+30°С, а влажноста на воздухот помала од 50% ни 
поголема од 60%. 

Во просторијата во која се чува падобранот не 
смее да има метални' делови, масти и киселини. ' 

Член 74 I 
По истекот на важењето на дозволата за упот-

реба на падобраном на падобранот мораат да се 
извршат поправки и потребни замени на деловите. 

По извршените поправки и замени од став 1 н& 
овој член, важењето на дозволата за употреба на 
падобранот може да се продложи најмногу за дв$ 
години, односно најмногу за 150 скокови. 

Поправки и замени на деловите на падобране? 
можат да се*вршат најмногу четири пат. 

Член 75 
Падобранскиот 'автомат мора да се дотерува по 

секој 100 извршени активирања или по 6 месеци, 
Зависно што побрзо ќе настапи. 

. Преглед на падобрарЈСките автомати се врши 
Јто секои 200 извршени активирања или по 12 ме-
сеци, зависно што побрзо ќе настапи. 

Член 76 
Книшката на падобранскиот автомат се издава 

Со рок на важење од пет години. 

V. Казнени одредби 

Член* 77 
• 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

Се казни за воздухопловен прекршок организацијата 
на здружен труд или друго правно лице: 

1) ако производството на падобранот не го врши 
упоред пропишаните технички услови и техничка-
ва документација за прототипот на па добра нот, се-
рискиот падобран, Односно падобранот на кој се из-
вршени измени (член 5 став 1); 

2) ако сериското производство на падобранот 
започне пред издавањето на хомологациониот лист 
од страна на Југословенскиот регистар на воздухо-
пловите (член 9); 

3) ако измени на веќе произведениот падобран 
врши без одобрение од Југословенскиот регистар на 
Воздухопловите (член 10 став 1); 

4) ако материјалот (суровините, полуфабрика-
тите и др.) од кој се произведува падобраном одно-
сно кој се користи за поправка, обнова и измена на 
падобранот не одговара на условите пропишани во 
техничката документација од определен тип падо-
брани (член 17); 

5) ако материјалот за производство на падобра-
ни^ во секоја испорачана партија, пред почетокот на 
производството, лабораториски не го испита заради 

утврдување дали се задоволени физичките особини 
На материјалот од листата на податоците за физич-
ките особини на материјалот што' ќе се користи за 
производството на падобрани (член 21); 

6) ако пред издавањето на техничкото упатство на 
производителот за користење на падобраном падо-
бранот не се испита на земја и во воздухот (член 
25); 

.7) ако мерењето на забавањето при отворањето 
на куполата и мерењето на вертикалната и хори-
зонтална брзина на нишањето на падобранот не го> 
врши во најмалку пет скокања (член 28); 

8) ако врши технички преглед на падобраном а 
не е оспособен за вршењето на тие работи и ако за 
тоа не го овластил Југословенскиот регистар на воз-
духопловите (член 64); 

9) ако не достави извештај за секој извршен 
технички преглед до Југословенскиот регистар на 
воздухопловите во рок од 30 дена од денот кога е 
извршен техничкиот преглед (член 67-став 2); 

10) ако на падобранот изврши поправки и за-
мени на делови повеќе од^етири пати (член 74 
став 3). -

* Член 78 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок организацијата 
на Воздухопловниот сојуз на Југославија или дру-
го правно лице: 

1) ако користи падобран кој не е хомологиран 
за определена намена и кој нема дозвола за употре-
ба издадена од Југословенскиот регистар на возду-
хопловите (член 2); 

2) ако дозволи користење на падобран на лице 
што нема дозвола за спортски падобранец (член 4 
став 1); 

3) ако користењето на падобранот го врши спро-
тивно на техничкото упатство на производителот 
за определен тип падобран (член 34); 

4) ако користи воздухоплов за исфрлање на па-
добранци кој за тоа не е опремен и ако негова-
та употреба^ за таа цел не е одобрена од страна на 
Југословенскиот регистар на воздухопловите (члец 
38 став 1); 

5) ако дозволи падобранот да го користи лице 
кое не наполнило 16 години живот (член 39 став 1); 

6) ако дозволи падобранот да го користи падо-
бранец кој не е опремен со соодветна падобрански 
опрема (член 40); 

7) ако користи падобрански автомат кој.не ехом 
мологиран и за кој не е издадена книшка за падоб^ 
рански автомат од страна на Југословенскиот регион 
тар на воздухопловите (член 43); 

8) ако дозволи да се користи падобраном освен 
во случај на опасност и ако скокањето се врши за 
специјални цели, спротивно на член 45 од овој пра-
вилник; 

9) ако дозволи падобранот да се користи за ско-
кање на спортски аеродром или на други терени 
што не ги исполнуваат условите пропишани во член 
46 на овој правилник; 

ч 10) ако не обезбеди на аеродромот, односно на 
друг терен, за време изведувањето на скокови да ссј 
наоѓа служба за спасување на вода, кога на одда-
леченост од 200 т од работ на аеродромот, односни 
теренот на кој се изведуваат скоковите со падобран 
се наоѓа водена површина (река, езеро и ел.) (члеќ 
48); -

11) ако не обезбеди најмалку три чамци опре-: 
мени со сараци за извлекување на падобранот коѓа 
падобранот се користи за скокање на вода (член 4Ф 
став 1); 

12) ако за секое користење на падобранот 
определи раководител на скоковите кој мора да им& 
важечка дозвола на спортски падобранец и овлас-
тување за наставник по падобранство (член 50 
став 1). 
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13) ако во текот на користењето на падобранот 
не го одржува падобранот во технички исправна 
состојба што обезбедува безбедно скокање со падо-
бранот (член 60); 

14) ако одржувањето на падобранот го врши 
противно на одредбите од член 61 на овој правил-
ник; 

15) ако во текот на важењето на дозволата за 
употреба на падобранот не го подложи падобранот 
на технички преглед најмалку еднаш во 12 месеци 
(член 62 став 3); 

16) ако не обезбеди, во книшката за користење 
и одржување на падобранот, овластеното лице на 
организацијата на здружен труд или на друга ор-
ганизација што извршила технички преглед на па-
добраном со свој потпис да потврди дека е извршен 
технички преглед на падобранот (член 67 став 1); 

17) ако користи падобран кој нема книшка за 
користење и одржување на падобранот (член 71 
став 1); 

18) ако по истекот на важењето на дозволата 
за употреба на падобранот, на падобранот не извр-
ши поправки и потребни замени на деловите (член 
74 .стар 1); 

19) ако • не го дотерува падобранскиот автомат 
по секои 100 извршени активирања, или по 6 месе-
ци, зависно што побрзо ќе настапи и ако не врши 
преглегш на падобранските автомати по секои 200 
извршени активирања или по 12 месеци, зависно 
што побрзо ќе настапи (член 75 ст. 1 и 2). 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во Воздухопловниот сојуз 
на Југославија или во друго правно лице со п а р а -
на казна од 500 до 2-000 динари. 

Член 79 
Со парична казна од 1.000 до 2.000 динари ќе са 

казни за воздухопловен прекршок раководителот 
на скокањето со падобран: 

1) ако дозволи користење на падобранот про-
тивно на техничкото упатство на производителот 
за определен тип падобран (член 34); -

2) ако дозволи падобранот да се користи освен 
во случај на опасност и ако скокањето се врши за 
специјални цели, спротивно на метеоролошките ус-
лови пропишани во член 37 од овој правилник; 

3) ако дозволи исфрлање на падобранци од воз-
духоплови кои за тоа не се опремени и на кои 
употреба за таа цел не им е одобрена од Југосло-
венскиот регистар на воздухопловите (член 38); 

4) ако дозволи падобранот да го користи лице 
што не наполнило 16 години од животот (член 39); 

5) ако дозволи падобранот да го користи лице 
кое не е опремено со соодветна падобранца опрема 
(член 40); 

6) ако дозволи при користењето на падобран 
падобранецот да нема резервен падобран (член 41); 

7) ако дозволи користење на падобран против-
но на член 44 од овој цравилник; 

8) ако дозволи да се користи со падобран, освен 
во случај на опасност и ако скокањето се врши за 
специјални цели, противно на член 45 од овој пра-
вилник; 

9) ако дозволи да се користи падобран за ско-
кање противно на член 46 ст. 1 и 2 од овој правил-
ник; 

10) ако не обезбеди најмалку три чамци опре-
мени со сараци за извлекување на падобранот, ко-
га падобранот се користи за скокање на вода и ако 
дозволи користењето на падобраном за скокање на 
вбда да го изћеду&аат лица што не знаат да пли-
ваат (член 49 ст. 1 и 3); * 

11) ако нема важечка дозвола на спортски па-
добранец и овластување за наставник по падобран-
ство (член 50 став 1); 

12) ако раководењето на скоковите со падобран 
го врши противно на член 52 од овој правилник; 

13) ако пред секое користење на падобранот не 
изврши подготовка (член 53 став 1); 

14) ако дозволи користење на падобран 
на ученик што претходно не го совладал теорискиот 
и практичниот дел на обуката според пропишаниот 
план и програма (член 58 став 1); 

Член 80 
•Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се 

казни за воздухопловен прекршок лицето кое скока 
со падобран: 

1) ако користи падобран противно на намената 
за која е хомологиран или користи падобран кој 
нема дозвола за употреба издадена од Југословен-
скиот регистар на воздухопловите (член 2); 

2) ако со падобран скока од воздухопловот, а 
нема дозвола на спортски падобранец (член 4 
став 1); 

3) ако падобранот го користи, освен во случај 
на опасност и ако скокањето се врши за специјал-
ни цели, противно на член 37 од овој правилник; 

4) ако користење на падобранот врши противно 
на член 40 од овој правилник; 

5) ако при користењето на падобранот нема и ре-
зервен падобран (член 41 став 1); у 

6) ако постапи противно на одредбата од член 
44 па овој правилник; 

7) ако користи падобран, освен во случај на . 
опасност и ако скокањето се врши за специјални 
цели, противно на одредбата на член 45 од овој 
правилник; ѓ 

8) ако користи падобран противно на одредби-
те на член 46 ст. 1 и 2 од овој правилник; 

9) ако користи падобран за скокање на вода, а 
не знае да плива (член 49 став 3); 

10) ако постапи противно на чл. 54, 55 и 56 од 
овој правилник; 

11) ако постапи противно на одредбата на член 
59 од овој правилник. 

VI. Преодни и завршни одредби 

Член 81 
Одредбите на член 62 став 3 од овој правилни?: 

ќе се применуваат на падобрани на кои на денот 
на влегувањето "во сила на овој правилник не им 
истекнало важењето на дозволата за употреба, од 
денот на истекот на важењето на таа дозвола. 

ф Член 82 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за цивил-
ното падобранство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/75). 

Член 83 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"-

Бр. 876/1 
15 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и 

врски, 
Анте Зелиќ, е. рц 
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751. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
Скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УРИНОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат урино-
метрите за определување на зафатнинската маса 
(густината) на човечката урина (во натамашниот 
Некст: уринометри). 

Член 2 
Уринометрите мораат да бидат баждареви на 

референтна температура од 15°С. 
Уринометрите можат , да имаат вграден термо-

метар со опсег од 10 до 30°С. 

Член 3 
Уринометарот има тело со валчеста форма кое 

на врвот се стеснува и преминува во вретено« Вр-
£от на вревеното мора да биде рамномерно заоблен 
# заточен. 

Нормалните пресеци на телото и вретеното на 
уринометарот мораат да бидат кружни, со тоа што 
нормалните пресеци на вретеното м ^ а а т да бидат 
дест по целата негова должина. 

Уринометрите мораат да бидат симетрични во 
Однос на својата надолжна оска. 

Член 4 
Скалата на уринометарот мора да биде сместена 

Бо вретеното, а термометарската скала во телото на 
уринометарот. 

Член 5 
Уринометрите мораат да пливаат вертикално и 

јако се нурнати до најнискиот поделом на скалата. 

Член 6 
Уринометрите мораат да бидат изградени од 

стакло кое е без внатрешно напрегање и кое, по 
Своите хемиски особини, одговара на хидролитска-
Та група 3 JUS В. Е8.092. 

Вретеното и телото на уринометарот мораат да 
бидат изработени од безбојно и термички обработе-
но стакло. 

Член 7 ~ 
Скалите на уринометарот и на термометарот мо-

жат да бидат изработени од хартија, млечно стакло 
или од пластичен материјал. 

За отежнување на уринометарот може да се 
употреби жива или оловна сачма, а како врзивни 
средства — восок или лак. Тие средства - не смеат 
да се топат на температури под 40°С. 

Член 8 
Скалите на уринометарот и термометарот мораат 

да бидат трајно зацврстени. 
. Цртите на поделбата на скалата на уриномета-

рот и на скалата на термометарот мораат да лежат 
;на рамни површини што се нормални на надолжна-

оска на уринометарот. 
Поделбите и бројчешдте ознаки на скалите на 

урин омета рот и термометарот мораат да бидат јасни 
ц прегледни. 

На уринометарската и на термометарската ска«« 
да не смеат да се наоѓаат'споредни скали« 

Член 9 
Должината на поделокот на скалата на урино* 

метарот мора да изнесува најмалку една четвртина 
од обемот на вретеното. 

Цртите на поделбата на скалата на термомета-
рот мораат да се наоѓаат од обете страни на капи-
ларата и нивната должина мора да изнесува нај-
малку по 1 mm. 

Заради подобра пргледност, одделни поделоци 
на уринометарската и на термометарската скала 
мораат да бидат обележани со подолги "црти. 

Член 10 
Крајниот горен поделок на скала - : на урино-

метарот мора да лежи најмалку 5 mm пониско од 
местото каде што започнува рамномерниот пресек 
на вретеното, а најмалку 20 mm од врвот на врете-
н о ^ . . 

Горниот крај на термометарската скала мора да 
биде оддалечен најмалку 15 mm од местото каде 
што телото на уринометарот се стеснува и преми-
нува во вретено. Најмалата оддалеченост на дол-
ниот крај на поделбата на термометарската скала 
од коленото на капиларата мора да изнесува 3 mm. 

Член И ! 
Скалата на урином ета рот е поделена на поде-

лоци што одговараат на различните густини изра-
зени 'во g/cm3 и мора да има опсег од 1.000 до 1,060 
g/cm3. 

Вредноста на еден поделок на уринометарската 
скала може да биде 0,002 или 0,001 g/cm3, а расто-

јанието. помеѓу соседните црти на поделбата мора 
да изнесува 1 mm. 

Член 12 
На термометарската скала мора да стои ознака 

на единицата за температура „°С". 
Растојанието помеѓу соседните црти на подел-

бата на термометарската скала мора да изнесува: 
1) ако цоделбата е на 1°С или 0,5°С — најмал-

ку 1 mm; 
2) ако поделбата ^ на 0,2СС или 0,1°С — најмал-

ку 0,7 mm. 

Член 13 
При првиот преглед и при повремените прегле-

ди на уринометрите дозволените отстапувања од 
правата вредност изнесуваат: 

1) на скалата на уринометарот 1 поделок 
2) на скалата на термометарот со поделба на: 

а) цели степени ± 0,40°С 
б) половини од степенот ± 0,25°С 
в) петтини од степенот ± 0,15°С 
г) десеттини од степенот ± 0,10°С. 

Член 14 
На уринометарската скала на еден од јазиците 

на народите и народностите на Југославија мора 
јасно да бидат испишани следните податоци: 

1) фирма, односно назив на производителот; 
2) тип, година на производството и серискиот 

број на уринометарот; 
3) назив на мерилото: уринометар; 
4) единица за густина: * g/cm*; 
5) службена ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали: G.08; 
6) референтна температура: 15°С. 
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Член 15 
Уринометрите се жигосуваат со жиг за стакле-

ни мерила и тоа на горниот дел на телото или при 
врвотт*а вретеном, ако за тоа постојат услови. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

пакување во стакленки од 

Бр, 0212-6965/1 
8 август 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали 

Милисав Богоев, е. р. 

752. 

Врз основа на член 22 од Законот • за бтптес-
твена контрола на цените {„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска Со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените Х„Службен^ 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат . 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПОГОДБАТА 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО 

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Претставниците на производителите и прет*-
ставниците на потрошувачите, на 17 јуни 1980 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за измени и допол-
ненија на Спогодбата за промена на затечените це-
ни за производите од индустриски преработено ово-
шје и зеленчук, со тоа што производител ските ор-
ганизации на здружен труд чии затечени цени за 
определен^ производи од индустриски преработено 
овошје и зеленчук беа пониски од цените на истите 
производи на други производителски организации« 
на здружен труд, да молчат своите малопродажни 
цени, при условите на продажбата предвидени со 
Спогодбата за промена на затечените цени за про-
изводите од индустриски преработено овошје и зе-
ленчук („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/79). да ги 
усогласат односно зголемат така што нивните нај-
високи малопродажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) грашок, пакување во лименки 1/2 
2) грашок, пакување во лименки 1/1 
3) грашок, пакување во лименки 5/1 
4) боранија, пакување во лименки 1/1 
5) боранија, пакување во лименки 5/1 
6) ѓувеч, пакување во лименки 1/2 
7) ѓувеч, пакување во лименки 1/1 
8) ѓувеч, пакување во лименки^З/1 
9) ѓувеч, пакување во лименки 5/1 

10) краставици, пакување во стаклен™ 
од 720 сст или во лименки 1/1 

11) краставици, пакување во стакленки 
од 370 сет или во лименки од 1/2 

12)'. краставици, пакување во стакленки 
2/5 lit 

13) краставици, пакување во лименки 
< 5/1 

14) ајвар, пакување во стаклен™ од 
370 ссш 1 

15} ајвар, пакување во стаменки од 
720 сст 

Днн/парч. 
13 
19 
73 
16,50 
73 
10,90 
18,80 
53 
80 

19 

14,50 

52 

16,75 

27,85 

16) ајвар, 
. 2,5 lit 

17) ајвар, Пакување во лименки 5/1 
18) пиперка, пастеризирана со семен-

ски жили пакувана во стакленки 
од 370 ссш 

19) пиперка пастеризирана со семенски 
жили пакувана во стаменки од 
720 сол 

20) пиперка пастеризирана со семенски 
жили пакувана во стакленкн од 
2 5 lit 

21) пиперка пастеризирана со семенски 
жили, пакувана во Лименки 5/1 

22) пиперка пастеризирана без семен-
ски жили пакувана во стакленим 
од 3,70 сол 

23) пиперка пастеризирана без семен-
ски жили пакувана во " стакленик 
од 720 сст 

24) пиперка пастеризирана без семен-
ски жили пакувана во стаклени« 

од 2,5 lit 
25) пиперка пастеризирана без семен-

ски жили пакувана во лименка од 
5/1 

26) компот од ка јени пакување во ста-
к л е н а од 720 ссш или во лимен-
ки 1/1 

27) компот од кај син, пакување во ли-
менки 5/1 

28) компот од праски, пакување во 
стакла од 720 ссш или во ли-
менки i г 

29) компот t траски, пакување во ли-
менки ега 

30) компот од вишни. пакувања во 
стаменки од 720 ост или во ли-
менки 1/1 

31) компот од вишни пакување во ли-
менки 5/1 

32) компот од цреши, пакување во 
стаменки од 720 сст или во ли-
менки 1/1 

33) компот од цреши, пакување во ли-
менки 5/1 

34) компот од сливи, пакување во ста-
м е н к и од 720 ссш или во лимен-
ки 1/1 

35) компот од сливи, пакување во ли-
менки 5/1 

36) компот од јагоди пакување во ли-
менки 1/2 

37) компот од јагоди, пакување во ли-
менки 1/1 

38) компот од јагоди, пакување во ли-
менки 5/1 

39) сируп од малини, пакуван во ши-
шиња од 0,5 lit 

40) сируп од малини, пакуван во ши-
шиња од 1 lit 

41) сируп од малини, пакуван во ши-
шиња од 0,7. lit 

42) сируп од вишни, пакуван во ши-
шиња од 0,5 lit 

43) сируп од вишни, пакување во ши-
шиња од 1 lit 

44) сируп од вишни, пакување во ши-
шиња од 0,5 lit 

45) џем од сливи, пакување во ста-
менки од 370 ссш 

46) џем од сливи, пакување во ста-
м е н к и од 720 сст 

47) џем од најсин, пакување во ста-
менки од 370 сст 

Дин/парч, 

80 
127 

11 

18 

43 

85 

15 

20 

57 

91 

30 

150 

28 

140 

30 

156 

- 27 

120 

21 

90 

13,30 

33 

160 

24 

42,30. 

33 

24,57 

42,30 

35 

22 

33,35 

22,70 
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Дин/парч, 
68) џем од најсин пакување во ста-

менки од ,720* ссш 39,20 
69) џем од праски, пакување во ста- * 

кленки од 370 ссш 22,50 
§0) џем од праски, пакување во ста-

менки од 720 ссш 34 
51) слатко од јагоди, пакување во ста-

кленки од 370 ссш 31,25 
52) слатко од јагоди, пакување во ста-

менки од 720 сет - 43,85 
53) слатко од вишни, пакување во ста-

менки од 370 сст 31,25 
54) слатко од вишни, пакување во ста-

менки од 720 сст 50 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 4810 од 26 август 
1980 година. ^ 

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

Претставници на производителите: 50 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи. потписници на Спогод-
бата. 

1) малон 
2) малон 
3) малон 
4) малон 
5) малон 
6) малон 
7) малон 
8) малон 

ленти 
штапел 
топе 
отпад неконвертиран 
отпад конвертиран 
бојосан, светла нијанса 
бојосан, средна нијанса 
бојосан, темна нијанса 

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

Претставник на производителот: „ОХИС" — 
— Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

753. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-

ЛОН-ПОЛИАКРИЛНИТРИЛНО ВЛАКНО 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 13 март 1980 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за малон-полиакрилнитрилно влак-
но, со тоа што производителските организации на 
здружен труд, своите затечени продажни цени, при 
постојните 'услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие . 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да можат да ги зголемат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
61,20 
63,70 
73,20 
21,90 
28,80 
11,50 
15,80 
20,50 

754. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-

КЛЕН-ПОЛИЕСТЕРСКО ВЛАКНО 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 13 март 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за маклен-полиестерско влакно, 
со тоа што производителите организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни* при постојните услови на продажбата, согласно 
со Одлуката за максимирање на учеството за по-
критие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 67/79), да ги зголемат така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) штапел Т-132 
2) други типови штапел 
3) кабел 
4) топе 
5) отпад 

Дин/kg 
55,00 
52,05 
56,50 
65,40 
26,75 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата.' 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 2209 од 5 јуни 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Хемтекс" 
— Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи; 14 
купувачи потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите % од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност С&јуЗниот 
завод за цени, со решението бр. 2210 од 5 јуни 1980 
година. 

755. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот За основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛИЕТИЛЕН СО ВИСОКА ГУСТИНА 
ч 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 27 февруари 1980 

V 
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Једина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиетилен од висока гус-
тина, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да моз&ат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, согла-
сно со Одлуката за максим ирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 67/79), да ги зголемат така што 
највисоките продажни цени за полиетилени со ви-
сока густина да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) хиплекс за филм 38.180 
2) хиплекс за цевки-црн 40.070 
3) хиплекс за дување 36.42Ф 
4) хиплекс за брзгање 34,710 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 1264 од 30 мај 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: ХИП — Пан-
чево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

756. 

Врз4 основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените' и 
за општествената контрола на цените („Службен 
Лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
в т е склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА РУС ТОПОЛ ПОД ВРЗ ЈУТЕН 

ФИЛЦ И АЗБЕСТ 

1. Претставниците на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 29 март 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените малопродажни цени~за yPVC топол под 
врз јутен филц и азбест, со тоа што производител-
и т е организации на здружен труд да можат сво-
ите затечени малопродажни цени, при постој ните 
услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
Јлаксимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр., 
67/79), да ги зголемат до 13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
Деловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Ѕавод за цени, со решението бр. 2670 од 30 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Ју теке'4 

— Жалец и „Синтелон" — Бачка Паланка. 
Претставници 'на, кулувачите-пртрошувачи: б 
купушачи - потрошува чи, потписници на Спогод-
бата. 

757. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист нф 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 стаЏ 
2 од Законот за основите на системот на цените ^ 
за општествената контрола на цените („Службе^ 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛИЕСТЕРСКИ ФИЛАМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 2 април 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за полиестерски филамент, со то& 
што производите леќите организации на здружев 
труд, своите затечени продажни цени, при постој* 
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро«* 
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр* 
67/79) да можат да ги зголемат до 15%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка4 1 на оваа спогодба 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението број 3090 од 5 јуни 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Инцел" 
Бања Лука, ^Прогрес" — Призрен и „Хемтекс" 
— Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: И 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

758. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените ц 
за општествената контрола на цените^ („Службен! 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-

ТЕРМ ПЛАСТИЧНИ ПРОФИЛИ И ТРКАЛА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 22 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за КОТЕРМ пластични профи-
ли и тркала, со тоа што производителските орга-? 
низации на здружен труд да можат своите затече-
ни продажни цени, при постојните услови на прог 
дажбата, согласно со Одлуката, за максимирање на 
учеството за покритие на трошоците на прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголе-
мат до 11%. 

. 2; Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 2199 од 30 мај 1980 
година. 

Број 48 — Страна 1533 
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г 4. Оваа Спогодба влегува во сила наредниот ден 
Бд денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Конус" • 
— Словенске Коњице, 
Претставници на купувачите-потрошувачи г 
„Астра" " — Љубљана, „Технохемија" — 
— Белград, РК „Конус" — Белград и „Мли-
ноопскрба" — Загреб. 

759. 

' Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 ^ Законот за основите на системот на цените и 
За општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 

ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 18 декември 1979 
Година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
| ј | затечените цени за PVC прав, со тоа што про-
^зводителските организации на здружен труд, сво-
ите затечени продажни цени, при постојните усло* 
ви на продажбата, согласно со Одлуката за м а н и -
кирање на учеството за покритие на трошоците на 
прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да моч 
жат да ги зголемат така што највисоките продаж-
ни цени за определени типови РУС прав да изне-
суваат, и тоа за: 

• Дин/kg 

1) суспензионен, К вредност 56-60 19,45 
2) сушензионен, К вредност 60-64 19,85 
| ) суспензионен, К вредност 64-68 20,20 
£) суспензионен, К вредност 68-72 21,27 
5) емулзионен, К вредност 68-72 21,45 
6) емулзионен, К вредност 72-78 * 22,15 
7) емулзионен, за сепаратори 23,40 
8) блок полимер, К вредност 56-60 и 60-64 19,70 
0) блок полимер, К вредност 64-68 и 68-72 20,1® 
10) кополимер 27,40 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производате од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 8235 од 30 мај 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
Од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ"* 

Претставници на производителите; ХИП — Пан-
чево, Поликем" — Задар, „Југовинил" — Сплит 

„ОХИС" — Скопје. 
Претставници на купу в ачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

760. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службе« 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕВ-

КИ ОД ПОЛИЕТИЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет* 
ставниците на потрошувачите, на 19 април 1079 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на цевки од полиетилен, со тоа што 
производителските организации на здружен труд, 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, согласно со Одлуката за мак-
симирање на учеството за покритие на трошоците 
на прометот („Службен лист на СФРЈ"', бр. 67/79), да' 
може да ги зголемат до 13е/в. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа* 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе, 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа? спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 6505 од 27 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Мил aft 
Благоевиќ" — Лучани, „Тотра" — .Љубљана; 
„Минерва" — Чалец и ОКИ Прерада — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

761. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/ВО), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИС-

КРА ПАК ФИЛМ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 4 септември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за ИСКРА ПАК филм, со тоа 
што производителските организации на здружеа 
труд да можаат' своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, согласно со 
Одлуката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 13%, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде ^согласност Сојузниов 
завод за цени, со решението бр. 6557 од 30 мај 1980 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот -на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Прва ис-
кра" — Барич. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 
купувачи-потрошувачи, потписници н~ Спогод-
бата. 

762: 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените- (^Службен лист на 
СФРЈ ', бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените (».Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-
СТРУМЕНТИ ЗА МЕДИЦИНАТА (САМОМЕРАЧ 
ЗА КРВЕН ПРИТИСОК, ТОНМЕТАР, СТЕТО-

CKOII) И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 2Ј5 декември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за *инструменти за медицината 
(самомерач за крвен притисок, тонметар, стетос-, 
коп) и за нивните резервни делови, со тоа што про-
изводите леќите организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните, услови на продажбата, да ги зголемат до 13°/'о. 

' 2, учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно , купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 8249 од 4 јуни 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Телеоптик" 
— Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
купувачи-потдошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

763. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на ' цените .(„Службен лист па 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат * 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА ЦА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕ-
ЛЕВИЗИСКИ И ' Р А ДИОПРИЕМНИЦИ, ГРАМО-
ФОНИ, МАГНЕТОФОНИ, ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧКИ, 
АНТЕНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НАВЕДЕНИ-

ТЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 ноември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на зЗте^ените цени за телевизиски и радиоприем-

ници, грамофони, магнетофони, електронски печки, 
антени и резервни делови за наведените производи, 
со тоа што производител ските организациона здру-
жен труд да можат своите постојни цени, при пос-
ној ните услови на продажбата, да ги зголемат во 
просек до 11,6%, а според Ценовникот кој е соста-
вен дел од Спогодбата, и тоа така што зголемува-
њето на цените * на одделни производи да изнесува 
најмногу 15%. 

Во цените" од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на промет и другите усло-
ви на продажбата се содржани во апсолутни изно-
си, согласно со прописите. 

2. учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод 'за цени, со решението бр. 7522 од 6 јуни 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Електронска 
индустрија — Ниш, „Горење" — Белење, РИЗ 
— Загреб, „Руди Чајавец" — Бања Лука,- „Ис-
кра" — Љубљана и „Радио бран"— Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач, потписник на Спогодбата. 

764. 

Врз основа на член'22 од Законот за општес-
твена. контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАС-

ВЕТНО СТАКЛО* 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставници на потрошувачите, на 27 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за расветно стакло, со тоа што 
производителските организации на здружен труд, 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да можат да ги зголемат до 
13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На Сваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 2090 од 30 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Стекларна 
„Храстник" — Храстник, „Стекло" — Словенска 
Бистрица, Творница лабораторијског стакла 
„Борис Кидрич", ООУР „Раевјетно стакло" — 
Пула и Фабрика стакла — Прокупље. 

. Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Јеклотехна", ТОЗД Електро — Марибор, ЕМИ, 
електромонтажа ин инсталације. — Пољчане, 
Изделовање светлобних телес „ЕЛУКС" — 
ЈБубљана, „Сијај", расветљава — галванизација 

7 — Храстник и „Електротехна", ТОЗД Елгро — 
Лзубљана. 
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765. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во даска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службе« 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕК-

СТРАХИРАНИТЕ РЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за експедираните РЕ произво-
ди, со тоа што производителските организации на 
здружен труд, своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да можат да ги зголемат до 13°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и' под 
условите што се предвидени во Спогодбата. » 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 2286 од 27 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 18 произво-
дители, потписници на Спогодбата. 
Претставници на купу вачите-потрошувачи: 39 
купува^и-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

766. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на ценитех („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-

ИЗВОДИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА СТОЛАРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 10 јули 1979 го-
дина, склучила и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за производите на градежната сто-
ларија, со тоа што производител ските организации 
на здружен труд, своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да можат да 
ги зголемат до 16°/«. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат- по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата*. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 2922 од 4 јуни 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 13 произвел 
дители-потписници на Спогодбата. 
Претставници на ку пу в а чите-потрошува ч и: 30 
купува!чи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

767. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цени^ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72, и 35/72*г во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ФО-

ЛИН ЗА ПАКУВАЊЕ НА МЕСО 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите; на 25 декември 1379 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на фолии за пакување на месо{ 
со тоа што производителсктате организации на здру-
жен труд, своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, согласно со Одлу-
ката .за манимирање на учеството за покритие на 
трошоците на прометот („.Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), да можат да ги зголемат до 13%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите рд точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата, 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр, 260 од 27 мај 1989 
година. 

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

Претставник на производителот: Пол пп ласт 
— Шибеник. 
Претставници на купувачите-потрошува чи: 10 
купува чи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата-

НАМАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 
прекршоците so кои се дрвредуваат сојузните про-
писи („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАШЕ {ПРЕТСЕДАТЕ Л НА СОЈУЗНИ-

ОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За претседател на Сојузниот совет за прекршо-
ци се именува Л>убомрр Милиќ* досегашен претсе-
дател на Вториот општински суд во Белград. 

У. п, и. бр. 1030 
31 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател„ 
Веселин Турановиќ, е. ри 
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Врз основа на член 73 став 4 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работана на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југос-
лавија се назначува Владимир Богданови!*, раково-
дител на служба во Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

У. п. п. бр. 1031 
31 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ" бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Во Сојузниот завод за општествено планирање 
за директор се назначува Милорад Есаповиќ, досе-
гашен директор во Сојузниот завод за, општествено 
планирање. 

У. п. п. бр. 1032 
31 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-

ј а и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Борић Петра Марко, Цуљак-Мушицки Бранка 
Сида, Латиновић Косте Дмитар, Марушић Стјепана 
Анте, Радаић-Краљ Јурја Јурица, Ра даут ' Фрање 
Већеслав, Срделић Марина Бруно; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бачетић Кате Марко, Билић Ивана Анте, Грга 
Анте Винко, Јакишић Егидије Мате, Јакишић ,Еги-
дије Славко, Кнафлец Винка Драгутин, Кнежевић 
Марка Миле, Косановић Илије Гојко, Косовић Мате 
Анте, Козар Андрије Светозар, Лаус Антуна Весељ-
ко, Лушић Николе Људевит, Марковић Стјепана 
Карло, Пировић-Занин Антуна Никола, Радовано-
вић-Бајало Фрање Мира, Рогић-Лаћан Јанка Мира, 
Срђеновић Дамјана Јован, Стоисављевић Луке Раде, 
Суботић Ђорђа Тривун, Шушњар Милана Никола, 
Узур Јове Милан, Воларевић-Ма тељак Анте Мила; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ангелус Рудолфа др Бруно, Базина Андрије 
Иван, Венац Павла Еуген, Безић Петра Јосип, Би-
лић Мије Марин — „Русе", Боснић Петра др Петар, 
Брешан Тудора Иво, Бркул»ић Николе Иво, Дакић 
Илије Драган, .Фајдетић Андрије Грга, Франић Ни-
коле Мирко, Франуловић Франка Анте, Хрнчић Му-
харема Шефик, Ивановић Ђуре Александар, Јадрић 
Маринов Филип, Јанић Вује Душан, Јеличић Марка 
Иван, Јуришић Ивана Миљенко, Катић Ду је Иван, 
Катунарић Вицка Миливој, Кавани Анте Јосип, Ке-
снер Ивана Вјекослав, Колар Рудолф Рудолф, Кош-
ћак Блаж Елза; 

Лајтман Стјепана Јурај, Лаус Луке Винко, Ле-
газ Јосипа Антун-Тончи, Летић Миле Ђорђе, Лучић 
Мате Филип, Мајковић Јерка Винко, Мариновић За-
но Јосипа Југослав, Мариновић Јосипа др Миће, 
Матошевић Стипе Анте, Мечава Раде Љубан, Мили-
чић Ивана Анте, Миљуш Илије Петар, Мушић Ан-
туна Анте. Надило Буран Кузмина Павао, Папеш 
Владислава Фрањо, Петран-Станојевић Симе Дра-
гица, Половић Вјекослава Ицо, Рајковић Раде Миће, 
Рајковић Раде Петар, Ранчић Мате Шимо, Ромић 
Мате Перо, Рожић Данијела Ловре, Рубетић Звони-
мира Крешимир, Рудић Стипана Марин, Сршен Јуре 
Мијо, Срзић Марка Иво, Шепаровић Јурја Младен, 
Шимуновић Андрије Мијо, Урек Антуна Срећко, Ни-
чић Петра Бенедикт, Видак Стипе Мијо, Виловић 
Винка Вања, Влашић Марина Вјекослав, Врбанчић 
Винка Марко, Вукман Мате Анте, Вукмановић Ву-
каила Бранислав; 

— 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 

Алавуковић Дамјана Стеван, Андреис Антуна 
Андрија, Бакарић Томе Славко, Баларин Срећка 
Иво, Божичевић Мије Иван, Бушкариол-Андриј гф" 
Јурја Јака, Цвијановић Стевана Милош, Граовац Јо* 
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сипа Иво, Инђић Љубана Милорад, Калопера Стје-
пана Петар, Караџоле Марка Смиљана, Катић Ивана 
Стјепан, Кирић Миливоја Лабуд, Кончар Теса Ђуро, 
Марић Павла Томислав, Маринковић Стојана Ми-
лан, Микашиновић-Затезало Петра Симица, Нај ев 
Ивана Јосип, Опсеница-Миљановић Боже Милица, 
Орешковић-Планинчић Стјепана Драгица, Орешко-
вић'Јуре Јосип, Поша Јуре Никола, Цребанић Ђуре 
Фран>о, Прга Јосипа Анте, Радачић Ивана Иво, Ра-
даковић Милана Лазо, Сигур Фабијана Драгутин, 
Стилиновић Петра Анте, Стипановић Павла Ћиро, 
Шинигој Ивана Ернест, Врчек Николе Иван, Вук-
ман Мате Иван, Буњак Илије Божица, Зриишћак-
-Чанић Јосипа Катица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' 

Бабић Љубо, Баничевић Марка Сречко, Бешла-
гић Алије Јусуф, Bortol&zzi Арманда-Катина, Бра-
кус-Милановић Недељка, Брлечић-Земљак Ивана 
Јосипа, Бродарац-Маравић Јове Евица, Циндрић Ма-
те Мате, Цизељ Ане Алојз, Чаврак-Милетић Стјепа-
на Бранка, Чудина Јозе Мијо, Делале Фране Јосипу 
Денић Лазара Антанас, Di Brito Антонио Далмазио, 
Дилберовић Салиха Заим, Домитровић-Петринец Јо-
сипа Анка, Драгојевић Ивана Марко, Фадљевић Лу-
ке Крешимир, Фишер Јосипа Стјепан, Гавранић Гу-
де Ивана Мико, Грбин-Падован Франка Марија, 
Грегурић-Рујевчић Катица, Харамбашић Ђуре Ни-
кола, Хорват Јосипа Владимир; 

Јандрић-Рапаић Николе Милка, Јардас Стјепана 
Крешо, Јоветић Ђуре Милован, Јуранић Андрије 
Марко, Јурјевић-Перучић .Антуна Ивица, Капетано-
вић Стипе Тонка, Карас Илије Никола, Кораћ-Па-
вичић Томе Мица, Кучић Јовакина Милован, Летица 
Мате Никша, Лончаревић Милана Богданка, Мара-
вић Аугуста Јосип, Маринковић Илије Софија, Ма-
тијаш Јакова Марин, Милинковић Милана Никола, 
Миљковић Душана Милован, Мишкић Јозе Јосип, 
Митар-Шпгжа Ивана Марија, Мргудић Анта Борис; 

Nagy 1Цандор Јосип, Ненковић Веселина Софија, 
Новак Ивана Мијо, Панџић Мате Јосип, Пашалић 
Маријана Винко, Павић Аврама Раде, Пажанин Ан-
те Блаж, Пухарић Марина Мате, Радошевић Јосипа 
Бранко, Рехак-Бороша Јанка Зорка, Сарделић Ма-
рин Марин, Секулић-Драгић Јанка Љубица, Селако-
вић Данијела Бранко, Соклер Карла Дражен, Сте-
фановић Младен Станко, Стоисављевић-Петровић 
Миле Милева, Свјетлошак Стјепана Отон, Шимецки 
Антуна Антун. Шурка ловић Алојза Славица, Угре-
новић Александра Хранислав, Врбанус Јосипа Фра-
њо, Врпољац Балтазар Иван, Вујић Петра Светислав, 
Зрнић Петра Никола, Жупанић Павла Мијо, Жуван 
Петра Јозо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић-Халигоња Иван Зденка, Алујевић 
Каје Владо, Амижић Мирка Звонко, Андриј ић-Ма-
ринера Ивана Стјепан, Анић Марка Звонимир, Ба-
даћ-Радаић Томе Франа, Бачић Петров Петар, Бада-
њак Мате Матија, Бакица Марина Марин, Бакић Лу-
ке Никола, Башичевић Кузме Иван, Банк-Субан 
Франца Аница, Барбарић Валента Иван, Барбир Ан-
дрије Анте, Баришић Пере Владимир, Бартуловић 
Анте Иван, Бертовић Мате Виктор, Бешкер Николе 
Марко, Бешкер Ивана Миљенко, Бишћан Звонимира 

Маријан, Босанац-Косић Драгутина Десанка, Бран-
тнер-Мајер Ивана Ружица, Братић-Бачетић Марка 
Соња, Брешан Фране Петар, Буриловски Симеона др 
Теодор; 

Црнчец-Крзнарић Ловре Даница, Цвитановић 
Анте Велимир, Чапка Станислава Едуард, Чарима 
Мате Фране, Чудина* Антин Јозо, Чупић Милан Ми-
љенко, Чурлин Емил Феликс, Девчић Мате Карло, 
Димовић-Бенас Теодора Теа, Динев Парише Коста, 
Донадини Фране Франко, Драгојевић Антуна Амброз, 
Драгојевић Ивана Кузма, Дражић Ђуре Војислав, 
Ђурић Душана Лазо, Ердељ. Јосипа Вјекослав, Фри-
дл Фрање Крешо, Фунес Ивана Јосип, Гарачић Ан-
туна Андрија, Гој^к Маринка Анте, Гранић Петра 
Миљенко, Грашар Павла Ана, Грба-Косановић Три-
фуна Анка, Гргурић Рудолфа Рудолф, Гу ина Анте 
Јосип, Хорват Јосипа Жељко, Хутира Виктора Хе-
лена, Иванчев Мате Јаков, Ивановић-Сави Алојза 
Славица, Јагодић Стјепана Никола, Јертец Ивана 
Славко, Јежовит Драгутина Стјепан, Јурјевић Анту-
на Анте; 

Кларић Луке Јуре, Кнежевић-Љубић Мирка Са-, 
бина, Косановић Душана Самој ло, Крпић Мике Ни-
кола, Кронегер Карла Карло, Крстичевић Анте 
Станко, Крстуловић Срећко Зденко, Кржанић Ивана 
Југослав, Ланц Ивана Стјепан, Лаушић Ловре Мате, 
Лендић Боже Милан, Лесковар-Видовић. Јосипа Бо-
жена, Љуштина-Све^ић Петра Катица, Мандић Сто-
јана Миленко, Марковић Мије Владимир, Маровић 
Младена Лука, Мартиновић Ровињез Цетинић Јерка 
Јака, Машковић Марка Светозар, Матковић Анте 
Динко, Медаковић Мане Душанка* Мендеш Николе 
Мише, Милуновић Стипе Иван, Мират Марина Ни-
кола, Мирковић-Ландуп Косте Косовка, Мирошевић 
Александра Перица, Мишчевић-Старчевић Ивана 
Милица, Младић Ивана Владо, Мудрић Гаје Ђуро,. 
Муњиза Мате Цвита, Мустапић Мије Недељко, Муш-
тра Јуре Мирко; 

Нобило Донка Анте, Нобило Антуна Донко, Н>а-
кара Балда Бранко, Омазић Мате Звонко, Онгаро 
Ђилда Рикардо, Ораић Иван Алојз, Ореб Николе 
Јерко, Паић Мате Дунко, Пецотић-^Сорунић Јурја 
Пера. Пецотић Антуна Петар, Перица Анте Никола, 
Перић Звонка Анте, Перван Мартина Фране, Петри-
шић-Фућкан Игнац Даница, Пиршић Јосипа Мато, 
Пј ел ик Драгутина Иво, Полић Анте Хрвоје, Преле-
вић Боже Вукић, Примазић Луција Драгор Провић 
Луке Анте, Пушкарић Ивана Јуре; ' . 

Радан Ивана Дарко, Радић Стјепана Анте, Радо-
вић Саве Васо, Рожић Петра Фране, Сабљић Антуна 
Милан, Салар Ивана Јосип, Седлар Мате Андрија, 
Скочић Мате Бранко, Сладе Ивана Анте, Солар Јо-
сипа др Владимир, Срзић Мартина NАнка, Степанић 
Јанка Јанко, Стипковић Петра Петар, Сучић Јосипа 
Мијо, Сзабо-Стокласа Јосипа Злата, Шабан Леока-
дија Александар, Шилипетар Јосипа Владимир, Шо-
штарић Ивана Драгутин, Штрукељ Михајла Звонко, 
Татарић Илија Живан, Тополовец Стјепана Станко; 

Уљезић Мате Анте, Влаховић Јурај а Јосип, Вра-
бец-Радонић Новице Анета, Врањеш Ловре Стипе, 
Врцан Ивана Анте, Врдољак Мије Иван, Вучичић 
Николе Давор, Вукелић Николе Душан, Вукорепа 
Думе Анте, Зајец Јурај а Јурај, Земљак Роко Павао, 
Златар Мате Петар, Зубчић Илије Златко, Зулим 
Ивана Винко, Жупан Грге Мартин; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГР1 ЗА НАРОД 

Буквић Секуле Иван, Петинић-Мартиновић Пет-
ра Марија, Делић Ђурђе Милисав, Ђуричић Миха-
јла Бојана, Гргац Јосипа Јосип, Храбар Анте Анте^ 
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ЗГанковић-Фрајт Јосипа Марија, Кајба Ивана Јосип, 
Кас Ђуре Стјепан, Кухарић Јанка Драго, Ладишић 
Ѕбсипа Милан, Лазић-Мамић Јакова 1Лѕѕ1, Марчић 
досипа Аурелија, Марукић Миле Виктор, Машковић 
Марка Урош, Мехић Абаз Миза на, Милетић Виктора 
Божидар, Мироловић Ђуре Драган, Мрвош Миле 
Жарко, Кадило Анте Кузмин, Пливелић Фрање 
ЅГонка, Пољак-Остреш Петра Барица, Пољак Игнаца 
'Славко, Страга Рудолфа Антун, Шулц Ивана Јосип, 
.Варга Јосипа Андрија, Вујаклија Милана Симо, Жа-
нетић Марина Анте, Жили Ивана Ђуро; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амижић Петра Иван, 'Андријагоевић-Франић 
Ивана Катица, Арамбашић Стипе Анте, Бабић Јозе 
Анте, Бајај Ивана Ђуро, Бајић Мате Душан, Башић-
-Смоддака Вица Марин* Батинић Стипе Јуре, Бату-
рина Јакова Иван, Бекавац Јозе Анте, Бертовић 
Драгана Милан, Бобан Марише Здравко, Брчић Фло-
ријана Габријела, Цаврић-Крилчић Ивана Катица, 
Цвијановић Павла Божидар, Чулић Филипа Никола, 
Де Бова Абела Иван, Делаш Ивана Анте, Драшковић 
Драгана Драган, Дринић Илије Остоја, Ђуздановић 
Ибрахимов Авдо, Кекић Светка Теодор, Гаџић Бог-
дана Душан, Галзина Филипа Мате, Горишек Фрање 
Жељко, Горски Јосипа Иван, Готвалд-Гочан Јосипа 
Штефица, Грандић Јозе Недиљко> Граовац Петра 
Радован, Гућ Марка Јуре, Гуњача Грге Стипе; 

Јелавић Ива&а Томислав, Јовановић 'Анастаса 
Никола, Јурае-Пухарић Барите Марија* Јурић Мате 
Иван,. Јурић Ивана Петар, Јурковић Андрије Јозо, 
Керум Јуре Јосип, Клигцкинић Јуре Фране, Кнезо-
вић Ивана Стипе, Кнежевић Душана Ђорђе, Коса-
новић-Чурчић Бранка Милена, Косановић Душана 
Симица, Ковач Фрање Јосип, Ковачек Звонимира 
Јурај, Ковачевић Мије Марко, Краљевић Петра Ду-
шан, Кризманић Јуре Звонко, Крпгаик Фрање Дра-
гомир, Кујунџић Јосипа Ратко, Лаус Весељка Анте, 
Лазаревић Дуке Мирко, Лескур Анте Иван, Липов-
?шћ Неде Анђелко, Лоргер-Кунеј Антуна Агата; 

Маларић Николе Јосип, Малеш Марка Иван, 
Маравић Алексе Раде, Марковић-Бартаковић Јосипа 
Аница, Мештровић Конрада Славко, Мих ане сић Пе-
тров Анте, Мисијана Јоце Никола,. Модрушан-Фра-
ничевић Динке Рина, Мрвош-Сал опек Мије Анкица, 
Мушура Јосипа Стипе, Назор Драгана Петар, Обра-
довић Јефте Боро, Огризовић Николе Ђурађа Орто-
лан Батиста Виктор, Паштар Анте Динко, Павловски 
Иван Борислав, Перић-Чулић Винка Љиљана, Пери-
ша Анте Миле, Поклеповић Ивана Божо, Поелончец 
Николе Иван, Премужић-Влах Маха Бреда; 

Рак Ивана Стјепан, Роје Ивана Јошко, Саблић 
Јакова Стипе, Саламунић Претнера Тенћи, Смајло-
вић Халила Селим, Стричан Ивана Иван, Ступало 
Ивана Тона, Шимац Крсте Крсто, Шпољар-Кораде 
Томо Марија, Штрк Јосе Миле, Шундов Ивана Дра-
ган, Шушак Душана Перо. Тамбуровић Томе Иван, 
Тигањ Јозе Борис, Турек Ивана Станко, Угрина Јо-

^зо Иван, Валеријев Ивана Гроздана, Војић Селима 
Адил, Вукмановић Дане, Жаркић Мате Андрија. 

Бр. 6 
22 јануари 1980 година 

Белград 

'По овластување 
иа Претседателот 
на Републиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на СФРЈ 

Лазар Колишевски, е. р 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Репу ближа Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лутува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Витез Јована Ђорђе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Малеш Душана Чедо, Михаиловић Маричић 
Бучете Зорка, Пешут Радоша Миле, Симг& Душана 
Ђорђе, Штрбић Василија Миливоје, Влатковић То-
дора Јовану Вујошевић Константиновић Мирка 
Убавка, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Лазаревић Пантелије Наталија, Радојевић Мар-
ковић Драгомира Душанка, Рашковић Милорада 
Алекса, Вељковић Пантић Уроша Славка; 

Од СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Читаковић-Јоксимовић Бошка Радмила, Топало-, 
вић Милићевић Катарина Добрија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

I Јовановић Михаила др Веселин, Петровић Ми-
рослава Константин, Пројевић Драгомира Лука; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Живковић Драгутина Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата,, 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Марјановић Радивоје Јеремија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Димитпијевић Божидара Живојин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Вукмановић Ранисава Војимир; 

Од САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мераку Хасана Саит; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Лазаревић Андреје Мирослав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Т>оцај Ахмета Иса; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
чГ-

Маљоку Таихира Шефхет. 

Бр. 12 
5 февруари 1980 година 

белград 

По овластување на 
Претседателот на Ре-

публиката 
потпретседател 

на Претседателството 
на ОФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Стран? 

746. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Presse" — 15L 

747. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,.Die Welt" — 151 

748. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Der Spiegel" 152 

749. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ,.Der Spiegel" 152 

750. Правилник за производството, користе-
њето, и одржувањето на падобрани — 1521 

751. Правилник за метролошките услови за 
уринометри — — — — — — — . 153 

752. Спогодба за измени и дополненија на 
Сопогодбата за промена на затечените 
цени за производите од индустриски пре-
работено овошје и зеленчук — — — 153: 

753. Спогодба за промена на затечените цени 
за малон-полиакрилнитрилно влакно 15' 

754. Спогодба за промена на затечените цени 
за маклен-полиестерско влакно — — 15 

755. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиетилен со висока густина — — V 

756. Спогодба за промена на затечените ма-
лопродажни цени за РУС топол под врз 
ју тен филц и азбест — — — — 1 

757. Спогодба^ за промена на затечените цени 
за полиестерски филамент — — — 1 

758. Спогодба за промена на затечените цени 
за КОТЕРМ пластични профили и тркала ' 1, 

759. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС прав — — — — — — — 15 

760. Спогодба за промена на затечените цени 
за цевки од полиетилен — — — — 15 

761. Спогодба за промена на затечените цени 
за ИСКРА ПАК филм — — — — — If 

762. Спогодба за промена на затечените цени 
за инструменти за медицината (самоме-
рач за крвен притисок, тонметар, стето-
скоп) и за нивните резервни делови — 1 

763. Спогодба за промена на затечените цени 
за телевизиски и радиоприемници, гра-
мофони, магнетофони, електронски печ-
ки, антени и резервни делови за наведе- « 
ните производи — — — — — — 1г 

764. Спогодба за промена на затечените цени 
за расветно стакло — — — — — 

f65. Спогодба за промена на затечените цени 
за екструдираните РЕ производи — — и* 

766. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите на градежната столарија 153 

767. Спогодба за промена на затечените цени 
на фолии за пакување на месо — — 153 

Назначувања и разрешувања — — — — 153 
Одликувања — — — — — — — — 153 


