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796. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот 
за статистичките истражувања од интерес за целата 
земја, Собраниено на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИС-
ТИВКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕ-

ЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 
ГОДИНА 

1.Ce утврдува Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за периодот 
од 1983 до 1985 година, која ги содржи статистичките 
истражувања од интерес за целата земја во тој пе-
риод и статистичките истражувања што ќе се вршат 
во текот на 1983 година. 

2. Статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја што ќе се вршат во 1983 година ќе се фи-
нансираат според програмата од точка 1 на оваа од-
лука. 

3. Финансирањето на статистичките истражува-
ња од интерес за целата земја за 1984 и 1985 година 
се регулира со одлуки за годишните програми. 

4. Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 
1985 година претставува нејзин составен дел. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 72 

16 ноември 1982 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Братуша, е. р. 

797. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на сед-

ницата од 17 ноември 1982 година, ја разгледуваше 
Информацијата за основањето и работењето на дого-
ворните организации на здружен труд. 

Врз основа на расправите водени на -седниците 
на работните тела на Соборот и на седницата на Со-
јузниот собор, а во согласност со член 129 од Делов-
никот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 17 ноември 1982 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на C ^ W кон-

статира дека во областа на развојот на договорните 

организации на здружен труд, како форми на здру-
жување на трудот и средствата во сопственост на 
граѓани се постигнати само почетни, но не и очеку-
ваните резултати. Досегашниот развој на договор-
ните организации, според бројот, структурата на деј-
ностите со кои се занимаваат и територијалната за-
стапеност, не одоговара на потребите и можностите 
на нашето стопанство, иако постојните договорни 
организации со резултатите во работењето ја потвр-
дуваат оправданоста на нивното основање. 

Врз бавниот развој на договорните организации, 
во рамките на малото стопанство, зад општиот сто-
пански развој и потребите на населението влијаеја: 
несоодветната политика на развојот на малото сто-
панство од страна на општествено-политичките за-
едници и, согласно со тоа, непостоењето на планови 
и конкретни програми за негов развој; компликува-
ната и долга административна постапка за нивно 
основање; недостигот на деловен простор и ло-
кации; неадекватната даночна политика; недоволна-
та заинтересираност на организапиите на здружен 
труд за основање и соработка со договорните органи-
зации и на банките за насочување на дел од сред-
ствата во основањето и работењето на овие органи-
зации и др. 

Посебен проблем претставуваат изразените 
отпори спрема овој вид здружување воопшто, а по-
себно во општините, што се гледа во недоволното 
сфаќање на карактерот, местото и улогата на дого-
ворните организации на здружен труд што тие, спо-
ред законот, ги имаат. Поради тоа и нема соодветна 
активност на одговорните фактори при основањето 
на договорни организации (недавање стручна помош 
при основањето, неажурност при издавањето дозво-
ли, недоволно познавање на прописите, отпори што 
на основањето договорни организации ги даваат ор-
ганизациите на здружен труд поради можната кон-
куренција и др.). 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кон-
статира дека процесот на побрзо основање и разви-
вање на договорните организации би овозможил ан-
гажирање на поголеми сопствени средства и нивно 
насочување во продуктивни намени. Со производство-
то на определени производи и со вршењето на услу-
ги договорните организации, како помали стопански 
единици, побрзо и полесно се приспособуваат кон 
потребите на стопанството заради комплетирање на 
производствените програми на поголемите органи-
зации и задоволување на потребите на населението, 
со што придонесуваат за отстранување на структур-
ните Аеусогласености и на дефицитраноста на опре-
делени дејности, како и за намалување на увозот. 
Тие, исто така, можат да придонесат за поттикну-
вање на стопанската активност и за отварање 
на нови работни места за невработените работници 
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во земјата, како и за работниците што се враќаат од 
привремена работа во странство. 

3. Поради заостанување^ на растежот на прои-
зводството и услугите во малото стопанство во од-
нос на планираниот, потребно е, во врска со Долго-
рочната програма за економска стабилизација, по-
литиката на развојот на малото стопанство и, во 
рамките на него, на договорните организации на 
здружен труд, да се планира врз потрајна основа, 

.на сите нивоа, и да се вгради во претстојните измени 
на среднорочните планови на развојот. 

4. Со оглед на про јавените проблеми во работата 
и Функционирањето на договорните организации, 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет, најдоцна до половината 
на 1983 година, да обезбеди мериторно толкување и, 
доколку е потребно, да предложи соодветни нови 
решенија за овие организации, во прописите што го 
регулираат надворешнотрговското и девизното рабо-
тење, водењето на книговодство, пресметувањето на 
амортизацијата и ревалоризацијата на средствата, и 
за тоа да го извести Сојузниот собор. 

Сојузниот собор, исто така, го обврзува Сојузни-
от извршен совет да ја следи континуирано приме-
ната на прописите за узвозот на опрема и репродук-
ционен материјал, како и за царинските олесненија 
и да ги приспособува кон потребите на основањето 
договорни организации на здружен труд од страна 
на работниците што се враќаат од привремена ра-
бота во странство. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ му 
налага на Сојузниот извршен "совет, како на потпи-
сник на Општествениот договор за основите на за-
едничкото дејствување во спроведувањето на поли-
тиката за развој на малото стопанство во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, со дру-
гите потписници на тој општествен договор да ини-
цира усогласување на прописите на републиките и 
автономните покраини со кои се регулира основање-
то и работењето на договорни организации заради 
меѓусебно усогласување на одредбите на тие прописи 
со кои се уредени определени прашања, како што се: 

— упростување на постапката за основање на 
договорни организации; 

— утврдување на прометната вредност на сред-
ствата и надоместот на таа вредност, со оглед на 
проблемите на реЕалоризацијата на средствата; 

— поврат на вложените средства; 
— стимулирање на реинвестирањето на вложе-

ните средства; 
— дејности во кои можат да се основаат догово-

рни организации од аспектот на структурата на ма-
лото стопанство; 

— можност за повторен избор на основачот на 
договорната организација за работоводител откако 
е извршен поврат на вложените средства; 

— преиспитување на вкупната даночна полити-
ка што треба да биде во функција н^, развој от; 

— можности и оправданост за отстапување на 
данокот на доходот од договорните организации на 
собранијата на општините, За да се помогне побр-
зиот процес на основање на овие организации и др. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им 
препорачува на надлежните органи на републиките 
и автономните покраини во рамките на своите над-
лежности, да влијаат врз собранијата на општините 
и врз другите општествени субјекти да се ангажи-
раат повеќе врз согледувањето на потребите и мож-
ностите за основање и работење на договорни орга-
низации на здружен труд. 

За да се поттикне развојот на договорните ор-
ганизации во рамките на малото стопанство, Сојуз-
ниот собор посебно ја истакнува улогата на собра-
нијата на општините и потребата: 

— во согласност со плановите за развој, да до-
несат конкретни програми на малото стопанство во 
кои треба пошироко да ги вклучат организациите на 
здружен труд и банките; 

— да ја упростат и да ја забрзаат постапката за 
основање на договорни организации; 

— во полна мера да се ангажираат за утврдува-
ње на стимулативна даночна политика и за обезбе-
дување средства, како и за решавање на проблемите 
во врска со деловниот простор и локациите, што тре-
ба да се обезбедат со урбанистичките планови и др. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, исто 
така, смета дека е потребна целосна ангажираност 
на Стопанската комора на Југославија, на општите 
здруженија на стопанските комори и здруженијата 
на републиките и автономните покраини, како и на 
регионалните стопански комори за изнаоѓање и утвр-
дување на можните програми за основање на дого-
ворни организации и за давање на стручна помош 
при изработката на иормативните акти и потребната 
документација за нивно основање, регистрација и др. 

8. Сојузниот собор на Собранието «а СФРЈ по-
себно ја истакнува потребата од соработка и коопе-
рација на организациите на здружен труд со дого-
ворните организации низ здружување на трудот и 
средствата, за да се обезбеди вклучување на овие 
организации во производствените програми на пого-
лемите организации за производство на склопови и 
делови од помали серии. 

9. За основање и развој на договорни организа-
ции е неопходна организирана и поширока опште-
ствена акција врз нивното популаризирање и мож-
ностите за нивно основање. Со средствата на јавното 
информирање е неопходно да се поттикнуваат ра-
ботните луѓе и граѓаните во земјата и странство, ка-
ко и организациите на здружен труд, банките и др. 
да вложуваат сопствени средства во отворањето на 
дефицитарни производствени и услужни капацитети 
во рамките на договорните организации на здружен 
труд. 

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 023-2/82 
17 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

798. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛА-

СТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пластични маси, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 
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1) Пластични маси. Стирен-акри-
лонитрил (САН) маси за обликување 
Класификација, означување и прове-
рување на квалитетот — — — — JUS G.C1.354 

2) Пластични маси. Акрилонит-
рил-бутадиен-стирен (АБС) маер! за 
обликување. Класификација, означу-
вање и проверување на квалитетот — JUS G.C1.356 

3)Пластични маси. Определување 
на затегнувачките својства — — — JUS G.S2.612 

4) Пластични маси. Определува-
ње на отпорноста спрема кршење во 
определена средина (тензокорозија). 
Метода на константен затегнувани^! 
напон — — — — — — — — JUS G.S2-624 

5) Пластични маси. Определување 
на отпорноста спрема кршење во оп-
ределена средина (тензокорозија). Ме-
тода на втиснување ва кугличка или 

JUS G.S2.625 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точките 4.2 и 5.72 на југословенскиот стан-

дард JUS G.C1.354, точките 4.2 и 5.72 на југословен-
скиот станда/рад JUS G.C1.356, точките 11.1, 11.2 и 
11.3 на југословенскиот стандард JUS G.S2.612, и ос-
вен југословенските стандарди JUS G.S2.624 и JUS 
GS2.625, чија примена не е задолжителна, југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
пластични маси што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

Пластични маси. Испитување со 
затегање — — — — — — — JUS G.S2.612 
донесен со решението за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на пластичните маси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14717/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

799. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за бетон, што го има следниот назив и 
ознака: 

Бетон. Определување на стати-
чкиот модул на еластичност со при-
тисок — — — — — - - — — JUS U.M1.025 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на бетон што ќе се произведе, односно увезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14719/1 
29 септември 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод. за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

800. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-

БОТКА НА ПОДАТОЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за обработка на податоци, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Обработка на податоци. Збир на 
знаци за размена на податоци коди-
рани со 7 брегови. Основна верзија — JUS I.B1.001 

2) Обработка на податоци. Збир на 
знаци за размена на податоци коди- 4 

рани со 7 битови за хрватскосрпско и 
словенечко латинично писмо — — JUS I.B1.002 

3) Обработка на податоци. Збир на 
податоци за размена на податоци ко-
дирани со 7 битови за српскохрватско 
кири лично писмо — — — — — JUS I.Blf.003 

4) Обработка на податоци. Збир на 
податоци за размена на податоци ко-
дирани со 7 битови за македонско ки-
рилично писмо — — — — — — JUS I.B1.004 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандарди JUS I.В 1.001 

југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат 
на обработка на податоци. 

.Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14718/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

801. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

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

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

ЗА ПРЕДНАПРЕГАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за челици за преднапрегање, што го 
има следниот назив и ознака: 

Челици за преднапрегање. Опре-
делување на должината на пренесува-
њето на силата на преднапрегашето JUS С.К6.037 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел на овој правилник, 
а се објавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на челици за преднапрегање, што ќе се произ-
ведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14720/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

802. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИ-

МАРНИ ЌЕЛИИ И БАТЕРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за примарни ќелии и батерии, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Примарни ќелии и батерии. 
Општи технички услови — — — JUS N.J2.030 

2. Примарни ќелии и батерии. 
Видови батерии според примената — JUS N.J2.035 

3. Примарни ќелии и батерии. Ба -
терија R1 — — — — — — — JUS N.J2.045 

4. Примарни ќелии и батерии. Ба -
терија R6S. Стандардна категорија — JUS N.J2.048 

5. Примарни ќелии и батерии. Ба -
терија R6C. Категорија со голем капа-
цитет — — — — — — — — JUS N.J2.049 

6. Примарни ќелии и батерии. Ба -
терија R6P. К а т е г о р и ј а ^ голема мо-
ќност — — — — — — — — JUS N.J2.050 

7. Примарни ќелии и батерии. Ба -
терија R14S. Стандардна категорија — JUS N.J2.051 

8. Примарни ќелии и батерии. Ба -
рија R14C. Категорија со голем капа-
цитет — — — — — — — — JUS N.J2.052 

9. Примарни ќелии и батерии. Ба-
терија R14P. Категорија со голема мо-
ќност — — — — — — — — JUS N.J2.053 

10. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија R20S. Стандардна категорија JUS N.J2.055 

11. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија R20C. Категорија со голем 
капацитет — — — — — — — JUS N.J2.056 

12. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија R20P. Категорија со голема 
моќност — — — — — — — — JUS N.J2.057 

13. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија R40 — — — — — — JUS N.J2.060 

14. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија 2R10 — — — — — — JUS N.J2.070 

15. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија 3R12 — — — — — — JUS N.J2.073 

16. Примарни ќелии и батерии 
Батерија 6F22 — — — — — — JUS N.J2.080 

17. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија 6PF22 — — — — — — JUS N.J2.081 

18. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија Ѕ4 — — — — — — JUS N.J2.090 

19. Примарни ќелии и батерии. 
Батерија 4R25 — — — — — — JUS N.J2.095 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник претставуваат составен дел на овој правил-
ник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќ е се при-
менуваат на примарни ќелии и батерии што ќе се 
произведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

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

вилник престанува да в а ж и Решението за југосло-
венските стандарди за примарни ќелии и батерии 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-14723/1 
29 септември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА ИА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА 
СТАВ 2 ТОЧКА 5 ОД ОДЛУКАТА ЗА О С Н О В Н И -
ТЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВРА-
БОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И НА НЕЈЗИНАТА 
СПРОТИВНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 77 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕ-
ЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И 
СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ 

1. Мирјана и Владимир Бауер, од Славонски 
Брод, му дадоа иницијатива на Уставниот суд на Ј у -
гославија за поведување постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на одредбата на став 2 то» 
ика 5 од Одлуката за основиците и придонесот за 
пензиско и инвалидско осигурување на осигурени-
ците вработени во странство, со ко ја е пропишано 
плаќање на придонесот во странска валута. 

2. Со оспорената одредба на Одлуката за осно-
виците и придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување на осигурениците вработени во странство, 
што ја донесе Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница за пензиско и инвалидско осигу-
рување на работниците на СР Хрватска, е пропиша-
но дека југословенските д р ж а в ј а н и во работен од-
нос во странство плаќаат придонес во валутата на 
земјата во која се вработени, односно во валутата 
на земјата во која примаат личен доход, а лицата, 
вработени во земја со ко ја се врши плаќање преку 
клиринг, можат придонесот да го плаќаат и во ди-
нари („Народне новине", бр. 8/75 и 9/81). 

3. Според одредбите на член 252 став 1 алинеја 
2 од Уставот на СФРЈ, основа на единствениот југо-
словенски пазар, покрај другото, чинат и единстве-
ните пари. 

Со Законот за паричниот систем („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 49/76), во одредбата на член 10 е ре -
гулирано дека во платниот промет помеѓу домашни 
лица сите обврски и права, и сите работи што гласат 
на пари, се изразуваат во динари и се извршуваат 
во средства во плаќање што гласат на динари. 

Во став 1 на член 77 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 15/77), е пропишана забрана 
за плаќање во девизи меѓу домашни лица на тери-
торијата на СФРЈ . . 

Од овие причини Судот оцени дека оспорената 
одлука не е согласна со Уставот на С Ф Р Ј и дека е 
во спротивност со наведените сојузни закони. " 

Уставниот суд на Југославија , врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот, на 
С Ф Р Ј , како и на чл. 29 и 32 од Деловникот нд Ус-
тавниот суд на Југославија , на седницата одржана 
н а 21 октомври 1982 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува став 2 на точка 5 од Одлуката за 
рсновиците и придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување на осигурениците вработени во стран-
ство. 

2. Одлуката на Судот да се објави во Службен 
лист на С Ф Р Ј и во Народне новине на СР Хрват -
ска. • 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ј а 
донесе во следниот состав: претседател на Судот д - р 
Александар Фира, и судии: Рамадан Враниќи, В л а -
димир Кривиц, Славко Кухар , Ј а к и м Спировски, 
^ - р Васил Гривчев, Иван Франко, д -р Стана Гукиќ-
-Делевиќ, Мустафа Сефо, Боислав Ракиќ , М и ј у н ж о 
Шибалиќ и д - р Ј о с и ф Т р а ј к о в и ћ 

У-број 102/82 
21 октомври 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југо-

с л а в ^ а 
д-р Александар Фира, е. p. 

По извршеното срамнување ,со изворниот текст 
е утврдело дека во текстот на Законот за решавање 
на судирите на законите со прописите на други зем-
ји во определени односи, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 43/82 се п о т п а д н а л е долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА 
ЗАКОНИТЕ СО ПРОПИСИТЕ НА ДРУГИ ЗЕМЈИ 

ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДНОСИ 

1; Во член 48 став 3 наместо зборот; „судовите" 
треба да стои зборот: „судот". •„ ' 

2. Во член 52 наместо зборовите: „државни ор-
гани" треба да стојат зборовите: „државен орган". 

3) Во член 85 иа кра јот на ставот 3 наместо точ-
ка се става запирка и се додаваат зборовите: „ако 
Странскиот д р ж а в ј а н и н има живеалиште во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија" . 
г. Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието н а СФРЈ , Белград 14 ноември 1982 година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Брз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 

/ („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА П О Т С Е К ^ Ѕ Ѕ ^ ПО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ 

СТОПАНСКИ РАБОТА 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за пазар и оцшти стопански 
работи Милорад Буковиќ, со 31 ; октомври 1982 
година, поради истекот на периодот на назначува-
њето. 

Именуваниот се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите! на системот на 
државната управа и за Сојузниот Извршен совет и 
сојузните органи на управата. 

С. п. п. бр. 1267 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совест 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а to врска со член 
415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК HlA ПОТПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста советник на пот-
претседателот на Сојузниот извртен совет Даја 
Петровиќ, со 31 октомври 1982 година, поради зами-
нување на друга должност. 

С. п, п. бр. 1269 
11 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совeг 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д САП В о ј в о д и н 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 

Банда Ђуре Ђоро, Богдановић Тодора Влади-
мир, Бубуљ Јована Петар, Ђурђевић Матије Ненад, 
Поповић Вујице Душан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арамбашић Петра Обрад, Арежина Илије Пет-
ко, Бобанац-Матијаш Ивана Марија, Цвјетићанив 
Петра Богдан, Ћулибрк Марка Душан, Ђаковић 
Дмитра Миле, Филиповић Милоја Паун, Јанчић Да-
на Стеван, Класнић Дана Стеван, Косановић Буде 
Никола, Ковачевић Дамјана Дане, Лепосавић Мак-
сима Величко, Мандић Тодора Милош, Машић Или-
је Станка, Новковић Васе Дмитар, Пилиповић Нико-
ле Миле, Поповић Илије Горђе, Шашић-Шијан Мар-
ка Славка, Веј ин Симе Душан, Витаз Марка Стеван, 
Војковић Јура Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Димт1ћ Николе Јован, Зорић Ђуре Раде; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аџић Мила Душан, Лончар Михајла Раде, При-
ца Николе Филип, Скокнић Стевана Никола, Вели-
новић Спасе Милић; 

— 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 

Беловић Гојка Ђуро, Бранков Рада Љубомир, 
Буквић Сава Миливој, Чанак Симе Ђуро, Ђалић 
Тоде Стево, Ћопић Илије Ђуро, Ћулумовић Луке 
Стјепан, Драгишић-Касум Станка* Аница, Драгишић 
Лазе Богдан, Ђурик Стевана Стеван, Ерер Стевана 
Јово, Јагњић Baje Душан, Јовановић Косте Душан, 
Комненић Ђуре Лазар, Косановић Данила Илија, 
Маљковић-Кнежевић Марка Зорка, Мандић Боже 
Илија, Мандић Николе Јово, Мандић Илије Крсто, 
Мандић Ђуре Мићо, Марјановић Саве Јово, Масти-
коса Луке Петар, Машнић Недељка Владо, Маухар 
Антона Антон, Милошевић Јакова Милорад, Јо-
сипа Јаким, Новаковић Мила Крста, Париповић Ма-
на Милан, Пећанац Ђуре Сава, Прибић Драга Жив-
ка, Радановић Уроша Стеван, Радивојев Косте Но-
вак, Рађеновић Милоша Милан, Ружин Миладина 
Станислав, Савановић Уроша Мирко, Секулић Ми-
лоша Драго, Сич Михаља Имре, Станић Мила Вајо, 
Стокуца Боже Бошко, Сунај ко Ѓуре Петар, Шкрбић 
Луке Илија, Штетић Милана Никола, Тутуш Луке 
Васо, Војновић Стевана Њорђе, Вундук Стевана Сте-
ван, Зорић Јована Ђуро; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бандулаја Мирка Милица, Бенка Ђура Стеван, 
Вељановић Игњата Бранислав, Бркић Симе Лазар, 
Човић Николе Илија, Ћеран Дмитра Мара, Деспото-
вић-Ирић Спасоја Анђа, Димић Николе Јован, Дми-
трашиновић Николе Раде, Драгосавац Јове Милош, 
Дракулић Петра Никола, Дражић Добре Милан, Ду-
раковић Стевана Гојко, Ђукић Пунише Петар, Гало-
вић Пана Милан, Геро Иштвана Иштван, Гњатовић 
Николе Павле, Гуљаш Иштвана Иштван, Хомола 
Мартона Ференц, Иванишевић Петра Милан, Јоза-
новић-Зорић Милана Даница, Кашај и Ферка Вла-
димир, Кецели-Месарош Ференца Ференц, Кокото-
вић Станка Богдан, Комлоши Ивана Иван, Кораћ 
Сава Рајко, Косановић Николе Раде, Кумф Ивана 
Јосип, Кунусаревић Михајла др Љубомир, Лековић 
Владимира др Страхиња, Лентић Анице Анте, Локас 
Филипа Марко, Лугумерски Милана Александар, 
Лукић Милош, Маљковић Јове Миланко, Маринков 
Светозара Крста. Мећава-Царић Остоје Миљка, Ми-
рић Илије Миле, Нешковић Васе Данило, Новаковић 
Алексе Новак, Обрадовић Милутина др Драгомир, 
Павковић Ђуре Драган, Пејић Нил ипа Душан, Пет-
ровић-Живојиновић Живана Јелена, Петровић Ми-
лана Раде, Полак Александра Мирко, Поповић Не-
стора Миланко, Радивојевић Станка Стојан, Радулов 
Милована Милош, Ресановић Савана Стеван, Салаи 
Јожефа Јанош, Савић Ратка Славко, Сечујски-Се-
Ч И Ј С К И Николе Нада, Сердар-Чубрић Дана Анка, 
Сич Иштвана др Иштван, Смолчић Ловре Ловро, 
Станковић Светозара др Србислав, Станковић-Кне-
жевић Буде Зорка, Ступар Милана Стојан, Свилар 
Ђукана Илија, Танкосић Стевана Ђуро, Тапушковић 
Милоша Ђорђије, Тривановић-Ћалић Милана Дра-
гица, Трпка Јана Павле, Угарковић Шпира Илија, 
Вишњевац Војина Миљан, Влаисављевић Димитри-
ја Ж И В О Ј И Н , Војновић Дане Стеван, Вучетић Гојка 
Милован, Жижаков Славка Стеван, Опачић Станка 
Марија; 

— за залагање и постигнати успеси во раб»зтата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ба ј ац Мирослава Драгутин, Бандула-Миловић 
Живка Милка, Бараиовски Андрије Стеван, Бјекић 
Стевана Душан, Бјелица Драга Љубица, Бојовић Кр-
сте Стеван, Бошњак Младена Јован, Букарица Гли-
ше Обрад, Булатовић Мирка Владимир, Цимеша Ду-
шана Драгомир, Чолаковић Радоја Анка, Ћосић Пет-
ра Марко, Ћурић Славка Душан, Даић Боже Петар, 
Димитријевић Светислава Драгољуб, Ђакић Ивана 
Мато, Ераковић Новака Момчило, Фаркаш Стефана 
Мишо, Фрањо Јована Павле, Гоца Ружице Брани-
слав, Хевеши Шандора Ференц, Хуберт Јосипа Ми-
јо, Имре Петра Јован, Ивановић-Цвејић Милоша 
Добрила, Ивановић Глигорија Сава, Јовановић Ни-
коле Владимир, Калембер Стојана Стојан, Карић 
Османа Хусо, Кататић Михајила Шандор, Комне-
нић-Ал би јанић Рада Милева, Креј ић Милоја Сто-
јан, Лукач Јована Павле, Кубат Лазе Илија, Меха-
новић-Васиљевић Игњата Весела, Михаљев Петра 
Мата, Михаљук Михајла Цетар, Миколачевић Дани-
ла Јован, Милошевић Мила Дане, Милошевић Љубо-
мира Војин, Милованов Лазара Ђура, Миловић Пет-

ра Богдан, Миловић-Ивошевић Ђура Живана, Ми-
рић Спасе Стеван, Накич Михајла Михајло, Нанов-
ски Јосипа Владо, Никачев Лазара Жара, Новицки 
Павла Петар, Палинкаш Михаља Михаљ, Папуга 
Николе Љубомир, Патаи Имреа Јанош, Павловић 
Јордана Стојмен, Пауновић Аруна Томо, Поповић 
Стојана Данило, Рабинчук Тодора Ђорђе, Радаковић 
Пере Милан, Самарџић Јанеза Јожефа, Самарџић 
Сима Марко, Симићевић Момира Радојка, Сивч Вла-
димира Владимир, Солдо Блажа Мариан, Степанчев 
Миодрага Владислав, Стојановић Станка Душанка, 
Шашић Дане Милан, Шимек Павла Ђуро, Шуваков 
Славка Слободан, Тамаш Денеша Дезидер, Тиста 
Ференца Ференц, Томић Миленка Лазар, Томић Сте-
вана Стојан, Беретић Ђорђија Милутин, Виславски 
Јакима Владимир, Владисављевић-Мисиров Аћим 
Соња, Војновић Луке Видосава, Врачарић Милоша 
Миленко, Вуканић Миладина Вукашин; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајчев Стевана Милан, Буринк-Стојић Милиса-
ва Вера, Ђорђевић-Драженовић Велизара Марија, 
Мијатовић Јагоша Веселин, Ожеговић Јове Дако, 
Сабо Рудолфа Јосип, Шћекић Михаила Драгомир, 
Варга Мате Ференц; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДх\Л НА ТРУДОТ 

Балетић Наја Војислав, Чапанда Мише Јозеф, 
Ђорђевић Љубомира Стеван, Ковачевић Филипа 
Милорад, Недовић Аврама Бранко, Тадић Сава Пет-
руша. 

Бр. 63 
8 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, с. р. 

ПОМИЛУВАЊА 
Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федерати-
вна Република Југославија, на седницата одржана 
на 24 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Се ослободуваат од натамошно извршување на 
изречената казна затвор: 

Аврамовић Милое Милое; 
Брзов Ташко Никола; 
Гој чај Гон Пренк, Грбиќ Мухо Неџад; 
Милосав левски Горѓе Ангел, Мујановиќ Ќамил 

Сеад; 
Османбеговиќ Заим Азиз; 
Раденковиќ Мирослав Миленко; 
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Станишиќ Светозар Раденко, Старчиќ Иван Ан-
тонија, Стевановиќ Милутин Миливое, Суботиќ Мом-
чило Лазар; * ' 

Шариќ Јаков Томислав, Шушња^а. Стипе Анте; 
Танасковић Бранко Миодраг, Tofe Јуре Винко. 

Томашев Јосип Фрањо, Турсуновић Осман Изудин; 
Васиќ Бошко Олга, Војводиќ Јован Петар, Ву-

гринец Мирко Иван; ' 
Здравковић Божидар Светислав,1 Зелиќ Шиме 

Иван; 
Жигиќ Петар Радован. ; 

И ; 

Делумно се ослободуваат од извршуваше на из-
речената казна затвор: ( 

Ала Шефки Имер, во траење од 6" (шест) месеци; 
Бергауер Иван Антон, во траење рд 6 (шест) ме-

сеци : ; 
Билиќ Н И К О Љупко, во траење од 6 (шест) ме-

сеци; ; 
Бљакај Даут Фадиљ, во траење од 6 (шест) ме-

сеци; | 
Цехтел Франк Јанко, во траење бд 6 (шест) ме-

сеци; 
Чуровац ^азим Аш, во траење од 6 (шест) ме-

сеци ; 
Дијаниќ Иван Тихомир, во траење од 6 (шест) 

месеци; > 
Ергарац Анѓелко Звонимир, во1 траење од 6 

(шест) месеци; 
Фазлија] Хаџија Жук, во траење |од 6 (шест) ме-

сеци ; I 
Филев Милан Костадин, во траење од 6 (шест) 

месеци; ј 
Гиговоки Благоје Драган, во траење од 6 (шест) 

месеци; 
Грубор Тадија Стеван, во траење од 6 (шест) ме-

сеци; 
Хасанбеговиќ Шемса Мухарем, во траење од 3 

(осум) месеци; 
Хусановиќ Незир Авдо, во траеле од 6 (шест) 

месеци; ! 
Ибраими Асан Мејди, во траење рд 6 (шест) ме-

сеци; 1 
Илиев Илија Јован, во траење од 6 (шест) месе-

ци; ј 
Имамовиќ Хамдија Азиз, во траење од 6 (шест) 

месеци; 
Јосифовски Илија Трајан, во траење од 1 (една) 

година; 
Јованов Јован Славко, во траење ?од 6 (шест) ме-

сеци; ' 
Јуриќ Марко Иво, во траење од Зј (една) година; 
Капо Ахмет Ахмо, во траење од!4 (четири) ме-

сеци; | 
Коиќ Милкан Радое, во траење од 4 (четири) ме-

сеци; • 
Колиќ Јага Мато, во траење од 1; (една) година; 
Лозиќ Нико Иван, во траење од 8| (осум) месеци: 
Матиќ Давид Винка, во траење Од 8 (осум) ме-

сеци; 
Миг лин Алојз Бојан, во траење од 6 (шест) ме-

сеци ; 

Мииќ Анте Живко, ВО траење од 6 (шест) месе-
ци; 

Милиќ Велимир Витомир, во траење од 1 (една) 
година; 

Прљиќ Мирослав Слободан, во траење од б (шест) 
месеци; 

Ракиќ Милан Петар, во траење од 6 (шест) ме-
сеци; 

Шатри Реџеп Шефки, во траење од 6 (шест) ме-
сеци; 

Ва лента Анте Рајко, во траење од 6 (шест ме-
сеци; 

Веченај Драгутин Мирослав, во траење од 1 
(една) година; 

Зец Љубомир Жељко, во траење од 1 (една) го-
дина; 

Зимиќ Селим Хасан, во траење од 4 (четири) ме-
сеци. 

О-бр. Џ 
24 ноември 1982 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија 

Претседател, 
Петар Стамболић е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

796. Одлука за утврдување на Програмата на 
статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за периодот од 1983 до 
1985 година — — — — — — — — 1641 

797. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за договорните организа-
ции на здружен труд — — — — — 1641 

798. Правилник за југословенските стандарди 
за пластични маси — — — — — — 1642 

799. Правилник за југословенскиот стандард 
за бетон — — — — — — — — — 1643 

800. Правилник за југословенските стандарди 
за обработка на податоци — — — — 1643 

801. Правилник за југословенскиот стандард 
за челици за преднапрегање — — — 1641 

802. Правилник за југословенските стандарди 
за примарни ќелии и батерии — — — 1644 

Одлука за оцена на уставноста на одредбата 
на став 2 точка 5 од Одлуката за основи-
ците и придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување на осигурениците 
вработени во странство и на нејзината 
спротивност со одредбите на член 77 став 
1 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство и со од-
редбите на член 10 од Законот за парич-
ниот систем — — — — — — — — 1645 

Исправка на Законот за решавање на суди-
рите на законите со прописите на други 
земји во определени односи — — — — 1645 

Назначување и разрешувања — — — — 1770 
Одликувања — — — — — — — 1770 
Одлука за помилување на осудени лица — — 1771 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пешт. фах 22в. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издава чио-графички завод, Белград,Л*улевар војводе 
Мишима Ор. 17. 


