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544. 

Врз основа на член 91 точка 12 од Законот за 
производството на вооружување и воена опрема 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/79), сојузниот се-
кретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ДРУ-
ГИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ВООРУЖУВАЊЕТО И ВОЕНАТА ОПРЕМА 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА 

1. Вооружувањето и воената опрема мораат за 
пуштање во промет во земјата да бидат засновани 
врз техничка документација под која, во смисла на 
оваа одредба, се подразбираат: 

1) конструкционата документација, техничките 
услови, односно прописите за квалитетот на произ-
водите и специфичниот дел на технолошката до-
кументација што е неопходен за обезбедување и 
контрола на пропишаниот квалитет на вооружува-
њето и воената опрема, што ги одобрил надлежниот 
орган; 

2) пропишаните стандарди предвидени за про-
изводство на определен вид на вооружување и вое-
на опрема; 

3) техничките правила и упатствата за раку-
вање, одржување и ремонт и именикот на состав-
ните делови, алати и прибери за вооружување и во-
ена опрема што се пуштаат во промет во земјата. 

Зависно од сложеноста на средствата на воору-
жувањето и воената опрема што се пуштаат во про-
мет, со договорот за набавка поблиску се определу-
ва видот на документацијата од став 1 на оваа 
точка. 

2. За пуштање во промет во земјата, вооружу-
вањето и воената опрема мораат да ги исполнуваат 
и овие услови: 

1) по успешно завршениот развој да се испитани 
и усвоени во вооружувањето на вооружените сили 
на СФРЈ. 

2) да ги имаат карактеристиките и квалитетот 
што се предвидени со техничката документација од 
точка 1 на оваа наредба; 

3) да имаат потврда за квалитетот што ја изда-
ла воената контрола на квалитетот и сигурноста, 
односно стручната комисија на видот на вооруже-
ните сили на СФРЈ или интерната контрола на ква-
литетот и сигурност (ако за тоа е овластена) на ор-
ганизацијата на здружен труд што произведува во-
оужување и воена опрема и атести (потврди, уве-
ренија или извештаи) за квалитетот на склоповите, 
потсклоповите, полупроизводите, суровините и ма-
теријалот што е употребен за производство на зд-
ружување и воена опрема. 

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

Р. в. п. бр. 36 
9 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за на-
родна одбрана генерал 

на армија, 
Никола Љубичић, с. р. 

545. 
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 „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-

гославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Ze-
itung" број 185 од 13 август 1981 година, што изле-
гува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/938 
8 септември 1981 година 

Белград 
Заменик-сој узен 

секретар за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

546. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Зако-

нот за здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употреба (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/78) во согласност со Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, Со-
јузниот комитет за труд, здравство PI социјална за-
штита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИ-
ТЕ НА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ОТРОВНИ МАТЕ-
РИИ, ХОРМОНИ И АНТИБИОТИЦИ КОИ МОЖ-
АТ ДА СЕ НАОЃААТ ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИР-

НИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за количините на пестициди 
и други отровни материи, хормони и антибиотици 

кои можат да се наоѓаат во животните намирници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/80) Табела Ш 
— Дозволени количини на отровни материи во намир-
ниците изразени во mg/kg (1), која претставува сос-
тавен дел на тој правилник, се менува и гласи: 
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„Табела Ш 

ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ОТРОВНИ МАТЕРИИ ВО НАМИРНИЦИТЕ ИЗРАЗЕНИ ВО mg/kg (1) 

Ред. Вид 
бр. намирница 

Олово Кадмиум Жива Метил 
жива 

Цинк Калај Арсен Ба- Же-
кар лезо 

Други 
загадувања 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Аскорбинска 

киселина 5 1 

2. Чај 2 1 

3. Чоколада 1 0,5 15 

4. Чоколада без 
шеќер 1 1 30 

5. Декстроза 
анхидрична 2 1 2 

в. Декстроза 
монохидратна 2 1 2 

7. Декстроза прав 2 1 2 

8. Фосфати, по л и фос-
фати и нивни ме-
шаници 10 5 

Флуор — Зо 
Бариум — 20 

9. Фруктоза прав 2 1 2 

10. Јаболчна 
киселина 

10 3 

Малезиска 
киселина 0,05 
Фумарна кисе-
лина — 1 

11. Лактоза 1 1 1 

12. Ликери 0,5 0,5 30 30 

13. Лимонска 
киселина 5 1 

14. Лој (за јадење) 0,5 . О'1 0,3 0,5 0,4 1,5 

15. Кафе 1 1 

16. Какао погача 1 

17. Какао зрно 1 

18. Маргарин ОД ОД 0,4 1,5 Никел — 0,3 

19. Путер ОД 0.03 од 0,5 

20. Маст свинска 
топева 0,5 ОД 0,3 0,5 0,4 1,5 

Стибиум 0,1 

21. Месо свежо 1 од 0,03 0,5 Стибиум 0,5 

22, Млечна киселина 5 1 

23. Млеко 0,5 0,01 0,03 од 
24. Печурки: 

1) свежи 
2) суви 
3) конзерви 

1 
5 
1 

0,5 
3 
0,5 

0,5 
3 
0,5 

25. Пектински 
препарати 
1) во прав 
2) во течност 

2 
2 

1 
1 

20 
10 
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1 1 3 4 5 О 7 8 9 10 11 11 
26. Зеленчук свеж 1 од 0,02 1 
27. Зеленчук сушен 3 0,5 од 3 
28. Производи од месо: 

1) конзерви и про-
изводи од дроб 2 од 100 100 0,5 10 

2) други производи 
од месо 1 од 100 50 0,5 10 

29. Производи од 
зеленчук: 
1) во лимена 

амбалажа 1 од 0,02 5 250 1 5 15 
2) во амбалажа од 

друг вид 1 од . 0,02 5 1 5 15 
3) трократен кон-

центрат на до-
мати 2 од 0,05 1 20 

30. Производи од 
риби: 
1) во лимена 

амбалажа 2 и 5' 0,1 и 0,5 и 1* 0,5 и 0.8^ 100 200 2 и 4̂  30 30 
2) во амбалажа од 

друг вид 2 и 5̂  0,1 и 1* 0,5 и 1* 0,5 и 0,8^ 100 2 и 4̂  30 30 

31. Производи од 
овошје: 
1) џем 1 0,5 5 
2) компот 1 0,5 5 
3) мармалад 1 0,5 5 
4) нектар од кај-

оли, праски или 
крушки (во ли-
мена амбалажа) 0,3 5 250 0,2 5 

5) пекмез 1 0,5 20 
6) сирење овошно 1 0,5 5 
7) слатко 1 0,5 5 

15 

8) овошни сокови 
— види сок од 
овошје 

32. Ракија — природ-
на и жестоки ал-
кохолни пијачки 
(виски, џин, рум, 
бренди, вотка) 0,5 2 5 10 10 

33. Риби свежи ОД 0,5 и 1' 0,4 и О, и 

34. Сируп: 
1) гликозен 
2) безводен 

козен 
35. Сол кујнска 0,5 0,2 

36. Сок од овошје: 
1) сок од разни 

видови овошје 
во лимена амба-
лажа 0.3 0,03 5 250 0,2 15 

ф Риби што живеат подолго (туна, сабјарка и др.) ракови, школки и ел. 
Сина и бела риба освен угори и јагула 
Други видови риби, ракови и школки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2) сок од разни 
видови овошје 
во друга амба-
лажа 0,3 0,03 0,2 15 

37. Шеќер: 
1) Бел рафиниран 2 
2) во прав 2 
3) кафеав 2 

2 
2 

10 

38. Масла и масти од 
растително поте-
кло: 
1) масла: (араши-

дово, пченкар-
но, од репа, ма-
сло од сусам, од 
синап, од соја, 
од сончоглед и 
ДР.): 
а) нерафи-

нирано 0,4 9,4 0,4 5 
б) рафинирано 0,1 од од 1,5 
в) хидроге-

нирано од од од 1,5 Никел — 0,3 
2) Какао путер 0,5 0,5 0,4 2 

39. Рибино масло 0,4 0,4 0,4 5 

40. Трпезни вина 0,3 0,1 5 0,2 1 
Флуор — 3 со 
вкупна фемо-
лна материја: 
а) бело вино —ѕ 

0,5 
б) розово вино 

- 1,5 
в) црно вино 

— 4 

41. Винска киселина 5 1 

42. Овошје саежо 1 0,1 0,02 1 

43. Овошје сушено 3 0,5 од 1 

44. Жестоки алкохол-
ни пијачки-види 
ракии природни 

45. Жита и мелнички 
производи 0,4 од 0,02 40 1 

Забелешка: Непополнетите колони при одделни отровни материи, значи дека за нив не е определен 
нормативот." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Бр. 2110 
12 август 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, с.р. 

5 5 

1 
1 
1 
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ИТ. 

Врз основа на член 13 од Законот за условите 
за засновање работен однос со странски државја-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78), Сојузниот 
комитет, за труд, здравство и социјална заштита 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РА-

БОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

1. Со ова упатство се пропишува спроведување-
то на одредбите на чл. 3 до 5 од Законот за услови-
те за засновање работен однос со странски држав-
јани во поглед на начинот на поднесување барање 
за издавање одобрение за засновање работен однос 
If за давање одобрение за засновање работен однос 
со странски државјани. 
; 2. Странски државјанин кој има одобрение за 
Постојано настанување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, барање за издавање 
одобрение за засновање работен однос поднесува на 
Образецот број 1 — Барање за издавање одобрение 
за засновање работен однос со странски државја-
нин кој има одобрение за постојано настанување во 
СФРЈ. 

Кон барањето се прилага заверен препис на 
одобрението за постојано настанување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Барањето се поднесува на еден од јазиците на 
народите и народностите на Југославија. 

Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање на која и е поднесено барањето за издавање 
одобрение за засновање работен однос, го доставува 
барањето со свое мислење, до републичката, однос-
но покраинската интересна заедница за вработу-
вање. 

3. Организацијата на здружен труд, односно 
работниот човек кој самостојно врши дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
работниот човек кој со личен труд самостојно во 
вид на занимање врши професионална дејност, од-
носно граѓанско правно лице, барањето за издава-
ње одобрение за засновање работен однос со стран-
ски државјанин кој има одобрение за привремен 
престој во Социјалистичка Федеративна Република 
југославија, го поднесува до самоуправната интере-
сна заедница за вработување основана За работи 
на вработувањето за територијата на општината на 
која се наоѓа седиштето на организацијата, односно 
живеалиштето на работниот човек кој самостојно 
врши дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани, работниот човек кој со личен труд 
Самостојно во вид на занимање врши професионал-
на дејност, односно граѓанското правно лице, на об-
разецот број 2 — Барање за издавање одобрение за 
Засновање работен однос со странски државјанин 

кој има одобрение за привремен престој во СФРЈ. 

Кон барањето се поднесува посебно образложеа 
ние за потребата за вработување на странски др-, 
жавјанин и ce прилага одобрението за привремен 

престој во Социјалистичка Федеративна Републику 
Југославија и исправите со кои се докажува дека 
Странскиот државјанин ги исполнува општите ус-
лови за засновање на работен однос и условите 
пропишани за вршење на определени работи, одно^ 
Сно работни задачи. 

Исправите издадени во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија се прилагаат во 
заверен препис, а исправите издадени во странска 
држава — во заверен превод на еден од јазиците 
на народите и народностите на Југославија. 

Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање на која и е поднесено барањето за издавање 
одобрение за засновање работен однос, го доставува 
барањето со свое мислење до републичката, однос-
но покраинската самоуправна интересна заедница 
за вработување. 

4. На странскиот државјанин кој има одобреа 
ние за постојано настанување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, му се издава 
одобрение за засновање работен однос на образец 
цот број 3 — Одобрение за засновање работен од-
нос на странски државјанин кој има одобрение за 
постојано настанување во СФРЈ. 

Решението донесено по барањето за издавање 
одобрение за засновање работен однос со странски 
државјанин, кој има одобрение за постојано наста-
нување во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, и се доставува на самоуправната ин-
тересна заедница на која и е поднесено барањето, 
а одобрението за засновање работен однос — на 
странскиот државјанин. 

5. На странскиот државјанин кој има одобре-
ние за привремен престој во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија му се издава одо-
брение за засновање работен однос на образецот 
број 4 — Одобрение за засновање работен однос на 
странски државјанин кој има одобрение за привре-
мен престој во СФРЈ. 

Решението донесено по барањето за издавање 
одобрение за засновање работен однос со странски 
државјанин кој има одобрение за привремен прес-
тој во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и се доставува на самоуправната изгоре-
на заедница за вработување на која и е поднесено 
барањето и на подносителот на барањето, а одобре-
нието за засновање работен однос — на странскиот 
државјанин. 

6. Обрасците бр, 1 до 4 се приложени кон ова 
упатство и претставуваат негов составен дел. 

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

Бр. 03-1636 
12 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

Светозар Пеновски, с. р. 
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Образец бр. 1 

ДО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДР-
ЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТОЈАНО НАСТАНУВАЊЕ ВО СФРЈ 

1. Презиме 
(презиме пред склучување на брак) 

2. Име 

3, Име на еден од родителите 

4. Пол 

5. Ден, месец, година на раѓањето 

9. Место и држава на раѓањето 

7. Државјанство и народност 

8. Живеалиште и адреса на станот 

9. Лична карта — регистарски број, место, датум 
на издавањето и личен број 

10. Занимање, специјалност 

И. Стручна подготовка 

12. Кои јазици зборува 

(потпис на подносителот на 
барањето) 

Прилог: Заверен препис на одобрението за постојано настанување во СФРЈ 

Образец бр. 2 

Страна 1 

ДО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ ДР-
ЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СФРЈ 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

1. Фирма, односно назив на организацијата или 
име на работодавателот 

Во 

На — ; 19 година 

2. Седиште или живеалиште 
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3. Работи и задачи за чие вршење се заснова ра-
ботен однос 

4. Услови, пропишани за вршење работи и задачи 
за кои се бара одобрение за засновање работен 
однос со странски државјанин 

5. Период за кој се бара важење на одобрението 

Страна 2 

ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНСКИОТ ДРЖАВЈАНИН 

1. Презиме 
(презиме пред склучување на брак) 

2. Име 

3, Име на еден од родителите 

4, Пол 

5. Ден, месец и година на раѓањето 

в. Место и држава на раѓањето 

7. Државјанство и народност 

8. Вид и број на патната исправа, каде и кога е 
издадена и до кога важи 

9. Живеалиште, односно престојувалиште и адре-
са во странство 

10. Место и адреса на престојот доколку се наоѓа 
во СФРЈ 

-Ј 

11. Занимање, специјалност 

12. Стручна подготовка 

13. Работно искуство ,, 

14. Кои јазици зборува 

Во - ' 
На . . 19 година (потпис на овластеното лице? 

Прилози: 1. Образложение за потребата за вработување на странски државјанин 
2. Исправи што содржат податоци за странскиот државјанин: 

а) заверен препис на патна исправа 
б) одобрение за привремен престој во СФРЈ 
в) уверение за општата здравствена способност 
г) исправа со која се докажува годината и датумот на раѓањето 
д) исправи со кои се докажува дека странскиот државјанин ги исполнува условите 

пропишани за вршење на определени работи и задачи 
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Образец бр. 3 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Број 

Датум година 

Место 

Врз основа на член 5 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78) и мислењето на Самоуправната интересна заедница -

број од , се издава 

О Д О Б Р Е Н И Е 
ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ПОСТОЈАНО НАСТАНУВАЊЕ ВО СФРЈ 

1. МУ СЕ ОДОБРУВА 
име и презиме 

роден , државјанин на , 
ден, месец, година, место и држава на раѓањето 

постојано настанет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 
ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС. место и адреса 

2. Ова одобрение важи за периодот за кој важи и одобрението за постојано настанување во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Врз основа на ова одобрение именуваниот може да 
заснова работен однос во секоја основна организација на здружен труд, односно работна заедница, 
односно кај секој работодавател под условите утврдени со закон и со други прописи и самоуправни 
општи акти. 

(потпис на овластеното лице) 

Образец бр. 4 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Број 

Датум година 

Место 

Врз основа на член 5 од Законот за условите за засновање работен однос со странски државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/78) и мислењето на Самоуправната интересна заедница ' 

број од , се издава 

О Д О Б Р Е Н И Е 
ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИН КОЈ ИМА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО СФРЈ 

1. МУ СЕ ОДОБРУВА 
име и презиме 

роден , државјанин на , 
ден, месец, година, место и држава на раѓањето 

кој има одобрение за привремен престој во СФРЈ до , со важечка патна исправа 
по занимање . 

вид и број, каде и кога е издадена и до кога важи 

ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС со ^ ; 
фирма, односно назив на организацијата или име на работодавателог 

со седиште, односно живеалиште во , заради вршење работи и работни задачи 
место и адреса 

2. Ова одобрение важи до г 

(потпис на овластеното лице! 
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548. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 26/78 и 41/80), претседателот на Сојузниот коми-
тет за законодавство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗ. 

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Во Решението за утврдување на лицата што 
се делегирани во Сојузниот комитет за законодав-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/79, 19/80, 61/80 
и 67/80) во точка 1 во одделот под а) одредбата под 
6 се менува и гласи: 

„6) Од Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи — Никола Церовац, началник на 
Службата за правни работи во Сојузниот секрета-
ријат за пазар и општи стопански работи 

Одредбата под 9 се менува и гласи: 
„9) Од Стопанската комора на Југославија -

Драгое Раичевиќ, помошник на секретарот на Прет-
седателството на Стопанската комора на Југосла-
вија,". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 1443 
21 септември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
законодавство, 

д-р Александар Фира, с. р. 

3) носач на подвижниот ленир со ебулиоскопсшш 
скала и термометарски капилари (во ,понатамошни-
от текст: носач на скалата); 

4) подвижен ленир на кој е угравирана скала 
на ебулиоскопот; 

5) термометар; 
6) штитник на резервоарот на термометарот; 
7) кондензатори, 
8) алкохолна ламба или електричен грејач. 

Член 4 
Подножјето на ебулиосскопот мора да биде ма-

сивно за да се обезбеди стабилност на целиот уред, 

Ч^ен 5 
Казанчето мора да биде во вид на конус со за-

облено дно. 
Од внатрашната страна на казанчето мораат да 

бидат поставени два тенки прстена. Долниот прс-
тен мора да го означува нивото на водата со која 
се регулира „нулата" на скалата на ебулиоскопот, 
а горниот прстен го покажува нивото до кое мора 
да се тури мострата на пијачката за испитување. 

Член 6 
Шупливиот прстен мора да има прекин на де-

лот кој минува низ казанчето. 

Член 7 
Капакот на казанчето и горниот дел на ка-

занчето мораат да бидат обработени така што да 
обезбедуваат потполно затинање. 

На капакот од казанчето мора да постои отвор 
со навој во кој се зацврстува кондензаторот. 

Навојот мора да биде така обработен што да 
обезбеди потполно затинање. 

549. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните ед-
иници и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕБУЛИОСКО -
ПИ ПО МАЛИГАН 

Член 1 
Со овај правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат ебулио-
скопите по Малиган (во натамошниот текст: ебули-
оскопи) што се користат за определување на волу-
менската содржина - концентрацијата на алкохол 
во виното и на другите пијачки што содржат по-
малку од 20% алкохол. 

Член 2 
Ебулиоскопите работат врз принцип на завис-

ност на точката на вриењето на пијачката од со-
држината на алкохолот во неа. За да се отстрани 
влијанието на атмосферскиот притисок на точката 
на вриењето врз пијачката што се испитува, прет-
ходно се усогласува „нулата" на скалата со помош 
на чиста вода (0% алкохол). 

Член 3 
Составни делови на ебулиоскопот се: 
1) подножје со казанче низ кое минува шуплив 

прстен; 
2) капак на казанчето; 

Член 8 
Термометарот на ебулиоскопот е стапчест тер-

мометар, свиткан под прав агол и се состои од: 
1) главен резервоар на термометарската теч-

ност; 
2) помошен резервоар на термометарската теч-

ност; 
3) термометарска капилара. 
Главниот резервоар на термометарската теч-

ност мора да биде заштитен со метален штитник 
кој се зацврстува во отворот на капакот од казан-
чето со помош на навој кој мора да обезбеди пот-
полно затинање. 

Помошниот резервоар претставува проширува-
ње на термометарската капилара во вертикалниот 
дел на термометарот, над главниот резервоар на 
термометарската течност. 

Хоризонталниот дел на термометарот мора да 
биде прицврстен за носачот на скалата. 

Термометарската течност мора да биде лесно 
уочлива по должината на целиот хоризонтален дел 
на термометарската капилара. 

Член 9 
Носачот на скалата, кој е во вид на метална 

плоча, мора да биде прицврстен од едната страна . 
за капакот на казанчето. 

Член 10 
Металниот ленир со угравирана скала на ебу--

лиоскопот мора да биде: 
1) поставен пред хоризонталниот дел на термо-

метарот, така што термометарската течност лесно 
да се уочува; 
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2) подвижен по должината насочат на скалата; 
3) снабден со' навртка со која може да се при-

цврсти за носачот на скалата во саканата положба. 

Член 11 
Кондензаторот на ебулиоскопот се состои од 

два метални коаксијални цилиндри, од кои над-
ворешниот при дното се стеснува затворајќи го прос-
торот околу внатрешниот ци лин дар. 

Во внатрешниот цилиндар, кој е подолг од над-
ворешниот цилиндар, мора при дното да има навој 
Со кој кондензаторот се зацврстува во капакот на 
казанчето. 

Внатрешниот цилиндар на долниот крај мора 
да биде косо засечен и така обработен што да овоз-
можува потполно враќаше на кондензираната теч-
ност во казанчето. 

Член 12 
За загревање на течноста може да се користи 

алкохолна ламба или електричен грејач. 
Ако за загревање се користи алкохолна ламба, 

на шупливиот прстен мора да биде поставен насо-
чувач на пламенот во вид на обострано отворен 
конус. 

Ако загревањето се врши по електричен пат, 
околу прстенот мора да биде поставен електричен 
грејач во огноотпорен изолатор. 

Член 13 
Сите делови на ебулиоскопот, освен термомета-

рот, мораат да бидат изработени од метал со анти-
корозивна заштита. 

Стаклото на термометарот не смее да има пук-
натини, меурчиња или слични дефекти кои ќе го 
смеќаваат правилното отчитување, а по своите 
хемиски својства мора да и одговара на хидролит-
н а т а група 3, според југословенскиот стандард 

JUS В. E8.092. 
Гумenите затиначи на споевите на деловите на 

ебулиоскопот мораат да бидат поставени на темпе-
ратури до - 100оС. 

Член 14 
На носачот на скалата, над термометарската 

Капилари, може да биде поставена барометарска 
скала од која може директно да се чита атмосфер-
скиот притисок. 

Член 15 
Скалата на ебулиоскопот мора да биде вграви-

рана на подвижен ленир, при што цртите на по-
делбата ќе одговараат на различните содржини на 
алкохолот во виното и на другите пијачки од член 
1 на овој правилник. 

Член 16 
Цртите на поделбата на скалата на ебулиоско-

пот мораат да бидат еднообразни и угравирани така 
што да бидат јасно и трајно видливи. 

Заради подобра прегледност, цртите на подел-
бата што се однесуваат на целите волуменски про-
центи на алкохол, мораат да бидат подолги "од дру-
гите и јасно и прегледно означени со броеви. 

Член 17 
Најмалото растојание помеѓу соседните црти 

на поделбата изнесува 0,5 mm, еден поделок одго-
вара на 0,1 од процентот на алкохол. Скалата на 

ебулиоскопот не е линеарна и може да ги има след-
ните опсези: 

1) од 0 до 14 проценти алкохол 
2) од 0 до 16 
3) од 0 до 18 
4) од 0 до 20 

Член 18 
При првиот преглед, како и при повремените 

прегледи, најголемата дозволена грешка на ебу-
лиоскопот изнесува ±0,3 проценти на алкохол. 

Член 19 
На секој ебулиоскоп мораат да бидат јасно уг-

равирани следните податоци: 
1) фирмата или називот на производителот; 
2) годината на производството и серискиот број; 
3) службената ознака на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали. 

Член 26 
Типското испитување на ебулиоскопот опфаќа: 
1) надворешен преглед 
2) испитување на точноста. 

Член 21 
Со надворешен преглед се утврдува дали ка-

рактеристиките на ебулиоскопот се, и тоа: 
1) видот; 
2) материјалот: 
3) конструкционите својства; 
4) поделбата и обележувањето на скалата со 

броеви; 
5) натписите и ознаките 

во согласност со одредбите на овој правилник. 

Член 22 
Испитување на точноста се врши со помош на 

стандардни раствори на алкохол во вода. 
Точноста на ебулиоскопот се испитува со нај-

малку пет раствори алкохол во вода, чии различни 
концентрации рамномерно го покриваат целиот 
опсег. 

Член 23 
Секој ебулиоскоп за кој со преглед ќе се утврди 

дека е исправен, се жигосува со поставување на 
пломба така што ќе се опфати коленото на термо-
метарот и носачот на скалата, како и со жиг а 
ситни мерила, кој се поставува на подвижниот 
ленир пред почетокот на скалата. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 0212-7013/1 
31 август 1981 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 
мери и скапоцени 

метали, 
Милисав Воичиќ с. р. 
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550. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР-СУЛФАТ 

(СИН КАМЕН) 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за бакар-сулфат (син камен) („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/81) член 3 се менува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS H.B8.72I 
и JUS Н.В8.724, југословенските стандарди од член 
1 на овој правилник се задолжителни во целост, 
а ќе се применуваат на бакар-сулфат (син камен) 
што ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14835/1 
8 септември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

551. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАЗИВА И СРОДНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за мазиво и сродни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/78) член 3 се менува и гласи: 

„Освен точка 3.6. од југословенскиот стандард 
JUS В.Н0.511 чија што примена не е задолжителна, 
југословенските стандарди од член 1 на овој пра-
вилник се задолжителни, а ќе се применуваат на 
мазивата и сродните производи што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14834/1 
8 септември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

552. 

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 
точка 3 од Законот на Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАС-
МАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА 

СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ ПО РОДНОСТ 

1. Во Одлуката за усогласување на структурата 
на пласманите со структурата на изворите на сред-
ствата на банките по рочност („Службен лист н^ 
СФРЈ", бр. 25/81) во точка 1 процентот: „70%“ се  
заменува со процентот: „75%". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Обврската за насочување на вкупните к р а т о -

рочни извори на средства во вкупните краткорочни 
пласмани со рок за враќање до една година, од стаif 
1 на оваа точка, банките се должни да ја остварам, 
и тоа во процент: 

1) од 70% - до 31 декември 1981 година; 
2) од 72,5% - до 31 март 1982 година; 
3) од 75% - до 30 јуни 1982 година." 
2. Во точка 4 став 2 зборовите: „до 31 декември 

1981 година", се заменуваат со зборовите: „во роко-
вите од точка 1 став 2 на оваа одлука". 

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

О. бр. 55 
21 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија 

д-р Ксенте Богоев, с. р 

553. 

Врз основа на чл. 24 и бб став 1 точка 16 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
шгге покраини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 
и 41/81), во согласност со точка 2 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и пари-
чна политика и на заедничките огнови на кредитна-
та политика во 1981 година ( Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКА-
ТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАШ 

КИТЕ ВО ОКТОМВРИ 1981 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во нЅо 
тамошниот текст: банките) се должни во октомври 
1981 година да го усогласуваат обемот на порастот 
на своите вкупни пласмани согласно со одредбите 
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на оваа одлука. Вкупните пласмани на банките на 
ден 31 октомври 1981 година можат да бидат поголе-
ми до 16,5% во однос на состојбата на ден 31 декем-

ври 1980 година. 
Банките што даваат кредитира сезонски залихи 

на пченица од родот на 1981 година можат своите 
вкупни пласмани да ги зголемуваат над порастот ут-
врден во став 1 од оваа точка за износот на порастот 

на кредитите за производство и залихи на пченица 
Над процентот од став 1 на оваа точка, под услов да 
не вршат отстапување на неискористениот дел од 
Порастот на пласманите во смисла на одредбите од 

точка 4 на оваа одлука. 
2. Како вкупни пласмани на банките, во смисла 

на оваа од лутеа, се подразбираат сите краткорочни 
И долгорочни кредити и други пласмани, освен кре-
дитите и другите побарувања по основ на односите 

помеѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската 
анка за меѓународна економска соработка и Паза-

рот на пари и хартии од вредност, што банките им 
Ги даваат на организациите на здружен труд и на 
Други општествени правни лица, на граѓански прав-
ни лица и на граѓаните, без оглед на изворите на 
средствата од кои тие кредити и пласмани се да-
ваат. 

3. Обврската за усогласување на обемот и дина-
рската на порастот на пласманите на банките во 
смисла на точка 1 од оваа одлука, а во согласност 
со точка 13 став 2 од Резолуцијата за политиката на 
Остварувањето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80 и 30/81), 
Не се однесува на: 

1) пласманите од средствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини; 

2) пласманите што банките ги даваат од својот 
кредитен потенцијал за обнова и изградба на подра-

чјата пострадани од земјотреси; 
3) пласманите од дополнителните и посебните 

Средства што се користат за побрз развој на САП 
Косово; 

4) кредитите за извоз и за подготвување на про-
изводството на стоки и услуги за извоз. 

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел од порастот на пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 од 

, оваа одлука. Меѓусебно отстапување, односно при-
мање на неискористениот дел од порастот на пла-
сманите, банките вршат до рокот пропишан за под-
несување извештаи во точка 5 став 1 од оваа одлука. 

За отстапениот, односно примениот дел од не-
искористениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбата од став 1 на оваа точка, банката е долж-
на да ја извести надлежната народна банка на ре-
публиката, односно надлежната народна банка на 
автономната покраина, во рок од три дена од денот 
на извршеното отстапување, односно примање на 
дел од неискористениот пораст на пласманите, и тоа 
со доставување фотокопија од склучениот договор 
или од самоуправна спогодба на здружената банка и 
основните банки — членови на таа здружена банка 
за меѓусебното отстапување и примање на дел од 
неискористениот пораст на пласманите. 

5. Заради следење и контрола над спроведува-
њето на одредбите од оваа одлука, банките се долж-
ни на надлежната народна банка на републиката, 
односно на надлежната народна банка на автоном-
ната покраина да и достават извештај за остварени-
от пораст на нивните вкупни пласмани според кни-
говодствената состојба на банката на ден 31 октом-
ври 1981 година, во рокот пропишан за доставување 
на билансот на банката. Тој извештај банките го 
доставуваат во по два примерока. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на пласманите на банките, на ниво на 
републиката, односно на автономната покраина, ипо 
еден примерок од примените индивидуални извеш-
таи од банките во рок од пет дена од денот на исте-
кот на рокот од став 1 на оваа точка. 

6. Извештајот од точка 5 на оваа одлука банките 
ќе го достават на образецот „Извештај за усогласу-
вањето на обемот и динамиката на порастот на пла-
сманите во октомври 1981 година", кој е отпечатен 
кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

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

О. бр. 56 
21 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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4 б Краткорочни кредити на комитетите 
5 7 Краткорочни хартии од вредност 
6 8 Краткорочни побарувања за здружени средства 
7 9 Краткорочни побарувања од меѓубанкарското рабо-

тење (состојба на сметките: 4150 и 4152-3) 
8 13 Долгорочни побарувања од домашни комитета во 

девизи 
9 14 Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работе-

ње во девизи (состојба на сметките: 3450 и 3452-3) 
10 15 Долгорочни кредити на комитетите 
11 16 Долгорочни хартии од вредност 
12 17 Долгорочни побарувања за здружени средства (без 

сметката 5451) 
13 18 Долгорочни побарувања од меѓубанкарското работе-

ње (состојба на сметките: 5150, 5152-3 и 5160) 
14 ВКУПНО ПЛАСМАНИ 

(ред. бр. од 1 до 13) 
15 Пласмани на кои не се однесува обврската за усо-

гласување: 
1) пласмани од средствата на Фондот на федераци-

јата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини 

2) Кредити и други пласмани што банките ти даваат 
од својот кредитен потенцијал за обнова и изград-
ба на подрачјата пострадани од земјотреси (со-
стојба на посебните партии во рамките на соод-
ветните сметки) 

3) пласмани од дополнителните и посебните сред-
ства што се користат за побрз развој на САП Ко-
сово 

4) пласмани за кредитирање на подготвувањето на 
производството на стоки и услуги за извоз и на 
извозот (состојба на сметките на групите 400, 404, 
500, 502 504, 505 и на сметките 4180, 4181) 

ВКУПНО реден број 15 (1+2 + 3+4) 

16 Вкупни пласмани чијшто обем и динамика се усо-
гласуваат (реден број 14 минус ред. број 15) 
во тоа: 

1ба Кредити за производство и залихи на пченица 

II. Пресметка според одлуката 

17 Можност за пораст на пласманите под реден број 16 
(пропишаниот процент од состојбата искажана под 
тој реден број во колоната 4) 

18 Пораст на кредитите за производство и залиха на 
пченица над процентот од точка 1 на Одлуката (ако 
банката не им го отстапила неплаеираниот дел од 
порастот на пласманите на други банки) 

19 Примен непласиран дел од порастот на пласманите 
ед други банки 

20 Отстапен непласиран дел од порастот на пласманите 
на други банки 

1 ^ ^ 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

21 Износ од кој банката може да ги зголеми пласманите 
под реден број 16 (ред, бр. 17 1-18 119—20) 

22 Остварен пораст на вкупните пласмани под ограни-
чување до крајот на извештајниот месец (ред. број 
16 - разлика на колоните 5 и 4) 

23 Помалку (—), односно повеќе (-И остварен пораст на 
пласманите (ред. број 22 минус ред. број 21) 

Составил: 

М. П, 
(потписи на овластените лица) 

554, 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од 
Законот за Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Собранието на Инте-
ресната заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАНА-
РИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА 
ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на утврдување и за 

височината на станарината за становите со кои 
управува Интересната заедница за станбена изград-
ба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
бр. 213 од 30 јуни 1976 година, со измените и допол-
ненијата објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77, 34/78, 23/79 и 36 80, член 2 се менува и гласи: 

,,Месечен износ на станарината е износот што 
се добива со множење на бројот на квадратните 
метри корисна површина на станот со збирот на 

боДОВИТЕ утврден за станот и со коефициентот 
0,0885. 

Ако станот од став 1 на овој член има 96 до 115 
бодови, месечен износ на станарината за тој стан е 
износот од став 1 на овој член, зголемен за 0,50% за 
секој бод над 95. 

Ако станот од став 1 на овој член има 116 и по-
веќе бодови, месечен износ на станарината за тој 

стан е износот од став 2 на овој член, зголемен за 
1% за секој бод над 116." 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Корисната површина на станот и збирот на 

бодовите за станот се утврдуваат според одредби-
те на Одлуката за утврдување на вредноста на стан-
бените згради, становите и деловните простории 
на потесното подрачје на град Белград („Службени 
лист града Београда", бр. 23/65)." 

Член 3 
По член 7 се додава нов член 8, кој гласи: 
„Начинот на утврдување и височината на ста-

нарината за становите надвор од територијата на 
град Белград се определуваат според прописите на 
општествено-политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓаат становите" 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за измена и до-
полнение на Одлуката за измени на Одлуката за 
начинот на утврдување и за височината на стана-
рината за становите со кои управува Интересната 
заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функцио-
нерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/80). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Бр. 2158 
10 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

555. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 од Зако-
нот за Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интере-
сната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ 

1. Со оваа одлука се пропишува височината на 
надоместот за користење на гаражи во општествена 
сопственост, што служат за сместување на моторни 
возила на корисниците на становите од станбениот 
фонд на сојузните органи. 
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2. Како гаражи, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат гаражите и гаражните места согласно 
се Одлуката за управување со гаражите и за кори-
стење на гаражите во состав на станбениот фонд 
на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/81). 

3. За користење на гаража и гаражно место се 
плаќа надомест што се состои од основен износ и од 
додатен износ кој зависи од опременоста на гара-
жата. 

Надоместот се плаќа месечно однапред. 
4. Основниот износ на месечниот надомест за 

користење на гаражи се добива со множење на бро-
јот на квадратните метри корисна површина на га-
ражата со коефициентот 21,85. 

5. Додатниот износ на надоместот се утврдува 
во процентот од основниот износ: 

1)за постоење на инсталација на централно 
греење 8% 

2) за постоење на инсталација на водовод 
и канализација 

3) за постоење на електрична инсталација 
— осветление 4% 

4) за постоење или можност за користење 
на заеднички канал 3% 

6. Основниот износ на месечниот надомест за 
користење на гаражно место се уттрдува во един-
ствен износ за сите гаражи. 

Месечниот износ на основниот надомест од став 
1 на оваа точка се утврдува во височина од 75% од 
основниот износ на месечниот надомест за гаража, 
со просечна површина од 17 ш2. 

7. Основниот износ на месечниот надомест од 
точка 6 на оваа одлука за користење на гаражно 
место се зголемува за додатниот износ утврден спо-
ред одредбите на точка 5 од оваа одлука. 

8. Корисникот на гаражата е должен да ги пла-
ќа и сите други трошоци за користење на гаражите 
(светло, вода. чистење и др.). 

Износот на трошоците од став 1 на оваа точка 
се утврдува, распоредува и плаќа на начин и по 
постапка што се определуваат со посебни прописи 
и општите акти на комуналните и на други орга-
низации што ги наплатуваат тие трошоци. 

9. Средствата на надоместот за користење на 
гаражите ќе се распоредуваат на ист начин како и 
средствата на станарината на станбениот фонд на 
сојузните органи. 

10. Надоместот за користење на гаража што се 
наоѓа во фондот на сојузните органи на територи-
јата на други општествено-политички заедници 
надвор од територијата на град Белград, се фор-
мира на начин и по постапка што се предвидени со 
прописите на општествено-политичката заедница 

на чија територија се наоѓа гаражата. 
11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње на основите и мерилата за определување на-
домест за гаражи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/78, 26/79 и 36/80), 

12. Оваа одлука ќе се применува од 1 октомври 
1981 година. 

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

Бр. 1078/3 
10 септември 1081 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Петар Дивјак, с. р. 

556. 

Врз основа на член 10 став 2 одредба под 8 од 
Законот за Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и уп-
равување со становите за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРА-
ВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Статутот на Интересната заедница за. стан-
бена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузните! 
органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 
15/78) во член 25 став 2 зборовите: „четири години“ 
се заменуваат со зборовите: „една година"., 

2. Во член 29 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Извршниот одбор има девет членови, што ги 

избира и разрешува Собранието од редот на деле-
гатите на четири години. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Извршниот одбор Собранието ги избира и разрешу-
ва од редот на членовите на Извршниот одбор на 
една година." 

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

Бр. 1415/2 
29 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата за домување, 
Лео Матес, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ју-
гословенските стандарди од областа на информа-
циите и документациите, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/81, се поткраднала долуваведена-
та грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНФОРМАЦИИ-

ТЕ И ДОКУМЕНТАЦИИТЕ 

Во називот на Правилникот и во член 1 нашето 
зборовите: „информациите и документациите" треба 
да стои: информацијата и документацијата". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград 
9 септември 1981 година. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Република Мали 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Alloune Blondin Веуе, министер за надворешни 
работи и меѓународна соработка, 

Abdoulaye Amadou Ѕу, министер за контрола за 
државните претпријатија, 

Boubacar Sudibe, министер на правдата и чувар 
на печатот. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Keletigui Drabo, шеф на Канцеларијата за ор-
дови, 

Mamadou Macalou, шеф на Протоколот на Ре-
публика Мали 

Moussa Coulibaly, отправник на работите на Ре-
публика Мали. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Ly Anta, дама во придружба, 
Amara Doumbia, аѓутант на претседателот на 

Република Мали, 
Sekou Soumano, советник во Претседателството 

на Република Мали, 
Modibo Diar^a, аташе за печат во Претседател-

ството на Република Мали 
Mamadou Sangare, генерален секретар на Канце-

ларијата за орден% 
Sekouba Cisse, од политичката Управа на Мини-

стерството за надворешни работи на Република 
Мали, 

Amadou Tidiani Dia, од Генералната дирекција 
за меѓународна соработка. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Lamine Coulibaly, Радио Мали; 
Lacine Тгаоге, Радио Мали; 
Aliou Sangare Dit Oumarou, новинар на „Soun-

cliata"; 
Isak Diarra, новинар „L'Essor"; 
Isack Diallo, филмски снимател; 
Tieba Kane, филмски снимател; 
Mamadou Dian Diarra, функционер на Прото-

колот; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Mamadou Raore, аташе при Претседателството 
на Република Мали, 

Hamidou Капе, аташе при Претседателството на 
Република Мали; 

Bilaly Sow, аташе при Претседателството на Ре-
публика Мали; 

Siby Nanacy Fall, секретарка на Претседател-
ството на Република Мали; 

Seriba Konate, од Претседателството на Републи-
ка Мали. 

Бр. 21 
1 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

С А Д Р Ж И Н А : 
Страна 

544. Наредба за техничката документација и 
за другите услови .што мораат да ги ис-
полнуваат вооружувањето и воената оп-
рема за пуштање во промет во земјата 1239 

545. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — 1289 

546. Правилник за измена на Правилникот за 
количините на пестициди и други отров-
ни материи, хормони и антибиотици кои 
можат да се наоѓаат во животните на-
мирници — — — — — — — — 1289 

547. Упатство за поднесување барање за из-
давање и за давање одобрение за засно-
вање работен однос со странски држав-
јани — — — — — — — 1293 

548. Решение за измена на Решението за ут-
врдување на лицата што се делегирани 
во Сојузниот комитет за законодавство 1297 

549. Правилник за метролошките услови за 
ебулиоскопи по Малиган — — — — 1297 

550. Правилник за измена на Правилникот 
за југословенските стандарди за бакар-
-сулфат (син камен) — — — — — 1299 

551. Правилник за измена на Правилникот за 
југословнските стандарди за мазива и 
сродни производи — - — — —- — — 1299 

552. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за усогласување на структурата 
на пласманите со структурата на изво-
рите на средствата на банките по рочност 1299 

553. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во октомври 1981 година — — 1299 

554. Одлука за измени на Одлуката за начи-
нот на утврдување и за височината на 

станарините за становите со кои управу-
ва Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционе-
рите на сојузните о р га гш — — — — 1302 

555. Одлука за утврдување на основите и 
мерилата за определување надомест за 
гаражи — — — — — — — — 1302 

556. Одлука за измени на Статутот на Инте-
ресната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на со-
јузните органи — — — — — — 1303 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди од областа на информациите 
и документације — — — — — — 1303 

Одликувања — — — — — — — — 1304 

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

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр, 17. 


