НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски одвеете хрѕатскосмисли, словенечка, микедовека, албански и унгарски јазик. - Огласи споредтарифата- Жиро
сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-693-21943

БЕЛГРАД
БРОЈ 31

441.

ГОД. XLV

443.

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ,
во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 мај 1989 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
За претседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за периодот од
една година, почнувајќи од 16 мај 1989 година, се избира и
се прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од
СР Словенија д-р Јанез Дрновшек.
О. бр. 33
15 мај 1989 година
Белград
Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Претседател,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛИ
Член 1
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи југословенскиот стандард кој го има
следниот назив и ознака:
Монтажен кабел со изолација од лак
и хартија и текстилен оплет - ТС 00
JUS N.C4.100
донесен со Решението за југословенските стандарди за телекомуникациони кабли („Службен лист на ФНРЈ", бр.
41/62).
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 07-93/37
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнв Драгоевиќ, с. р.

442.
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ,
во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 мај 1989 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
За потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за периодот од една година, почнувајќи од 16 мај 1989 година, се
избира и се прогласува членот на Претседателството на
СФРЈ од СР Србија д-р Борисав Јовиќ.
О. бр. 34'
15 мај 1989 година
Белград
Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Претседател,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

444.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ
СПОЈКИ ЗА ПРОТИВПОЖАРНИКАРСТВО
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за цевни спојки за противпожарникарство кои
ги имаат следните називи и ознаки:
1) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна спојка В
JUS Z.C 1.652
2) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна спојка В
JUS Z.C 1.653
3) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна-шмукална спојка D JUS Z.C 1.654
4) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисиа-шмукална спојка А JUS Z.C 1.661
5) Цевни спојки за противпожарникарство. Ш му а к ал на спојка В
JUS Z.C 1.662
6) Цевни спојки за противпожарникарство. Шмукалка спојка С
JUS Z.C 1.663
7) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка А
JUS Z.C 1.671
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8) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка В
9) Цевки спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка С
10) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка D
11) Цевни спојки за противпожарникарство. Слепа спојка А
12) Цевки спојки за противпожарникарство. Слепа спојка В
13) Цевки спојки за противпожарникарство. Слепа спојка С
14) Цевни спојки за противпожарникарство. Слепа спојка D
15) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка А - В
16) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка В - С
17) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка C - D

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

JUS Z.C 1.672
JUS Z.C 1.673
JUS Z.C 1.674
JUS Z.C 1.681
JUS Z.C 1.682
JUS Z.C 1.683
JUS Z.C 1.684
JUS Z.C 1.686
JUS Z.C 1.687
JUS Z.C 1.688

Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на
цевни спојки за противпожарникарство 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 правилник
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги
имаат следните називи и ознаки:
1) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна спојка од типот В, DN
- 7 5 mm
JUS М.В6.652
2) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна спојка тип С, DN - 52
mm
JUS М.В6.653
3) Цевни спојки за противпожарникарство. Потисна и шмукалка спојка тип
D, DN - 25 mm
JUS М.В6.654
4) Цевни спојки за противпожарникарство. Шмуакална спојка тип А, DN ^
НО mm
JUSM.B6.661
5) Цевни спојки за противпожарникарство. Шмукалка спојка тип В, DN ^
75 mm
JUS М.В6.662
6) Цевки спојки за противпожарникарство. Шмукалка спојка тип С, DN 52 mm
JUS М.В6.663
7) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка тип А, DN 110 mm
JUS М.В6.671
8) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка тип В, DN - 75
JUS М.В6.672
mm
9) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка тип С, DN ^ 52
JUS М.В6.673
mm
10) Цевни спојки за противпожарникарство. Стабилна спојка тип D, DN ^ 25
mm
JUS М.В6.674
П) Цевни спојки за противпожарникарство. Слепа спојка тип А, DN ^ ПО
mm
JUS М.В6.681
12) Цевки спојки за противпожарникарство. Слепа спојка тип В, DN ^^ 75 mm JUS М.В6.682
13) Цевни спојки за противпожарникарство. Слепа спојка тип С, DN = 52 mm JUS М.В6.683
14) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка тип А - В, 110/75
JUS М.В6.686
mm
15) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка тип В - С, 75/52
mm
JUS М.В6.687
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16) Цевни спојки за противпожарникарство. Преодна спојка тип C - D , 52/25
mm
JUS М.В6.688
17) Цевни спојки за противпожарникарство. Прстени за осигурување
JUS М.С2.418
донесени во Решението за југословенските стандарди за
противпожарна опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр.
12/69).
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Решението за југословенските стандарди за гумени затиначи за противпожарникарството
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/70).
Член 6
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/38
24 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

445.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
ПЕСТИЦИДИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за пестициди кој го има следниот назив и ознака:
Пестициди, термини и дефининции.
Општи термини JUS H.P0.0Q2
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Применувањето на југословенскиот стандард од член
1 на овој правилник не е задолжително.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/82).
Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93
24 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукзиинн Драгоевиќ, с. р.

446.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува
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ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПАТНИ
ВОЗИЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за патни возила кои ги имаат следните називи
и ознаки:
1) Патни возила. Автобуси. Термини
и дефиниции
JUS M.N5.501
2) Патни возила. Автобуси. Основни
технички барања
JUS M.N5.503
3) Патни возила. Конструкциски барања за заштита од пожари
JUS M.N5.504
4) Патни возила. Автобуси. Излези и
приоди
JUS M.N5.505
5) Патни возила. Автобуси. Премини
и под
JUS M.N5.506
6) Патни возила. Автобуси. Скали JUS M.N5.507
7) Патни возила. Автобуси. РакофатJUS M.N5.509
ки
8) Патни возила. Автобуси. Седишта-основнимери
JUSM.N5.514
9) Патни возила. Автобуси. Способност за маневрирање
JUSM.N5.516
10) Патни возила. Автобуси. Внатрешно осветлување
JUSM.N5.518
И) Патни возила. Зглобни автобуси.
Општи барања
JUS M.N5.524
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Освен југословенскиот стандард JUS M.N5.501, чие
применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на патни возила 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 правилник
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги
имаат следните називи и ознаки:
1) Задолжителни мери за автобуски
каросерии
JUS M.N2.701
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на каросериите на патни возила („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 19/61).
2) Каросерии на патни возила. Седишта за градски автобуси
JUSM.N5.515
3) Каросерии на патни возила. Седишта за меѓумесни автобуси
JUS M.N5.517
4) Каросерии на патни возила. Седишта за излетнички автобуси
JUSM.N5.519
донесени со Решението за југословенските стандарди од
областа на патните возила („Службен лист на СФРЈ“, бр.
32/63.).
Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/40
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнн Драгоевиќ, с. р.
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447.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација припишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАМ-МАСИВНИ ШТИЧКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за лам-масивни штички кој го има следниот назив и ознака:
Лам-масивни штички за обложување
на подови, ѕидови и тавани. Технички услови
JUS D.D5.022
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилника, се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на лам-масивни штички што ќе се произведат 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. 07-93/41
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација, Вукашин Драгоевиќ, с.р.

448.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација припишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ РЕЛЕИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за електрични релеи, кој го има следниот назив и
ознака:
Електрични релеи. Функционални
карактерстики на контактот на електричните релеи
JUS N.K6.031
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
/ Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на електрични релеи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Јагленовороди од ароматичен ред.
Пресметување на факторот за корекција
на зафатнината

Бр. 07-93/42
24 февруари 1989 година
Белград

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

449.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПУМПИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за пумпи кои ги имаат следните називи и ознаки:
1) Центрифугални пумпи со аксијален влез NP 16. Означување, номинални
вредности на работните карактеристики и
JUS M.F1.010
мери
2. Пумпи. Основни плочи за центриJUS M.F1.011
фугални пумпи. Облик и мери
3) Центрифугални пумпи. Отвори за
механички лизгави затиначи и за меки заJUS M.F1.015
тиначи
4) Центрифугални полуаксијални и
аксијални пумпи. Испитивања. Класа С - JUS M.F1.021
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на
пумпи што ќе се произведат 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. 07-93/43
24 февруари 1989 година
Белг
РаД

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с.р.

450.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за јагленоводороди од ароматичен ред кој го
има следниот назив и ознака:

JUS H.BO.021

Член 2

Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на јагленоводороди од ароматичен ред што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на,три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/44
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

451.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ ВО САДОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И
ТРАНСПОРТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за пресметување на количествата на нафта и нафтени деривати во садови за складирање и транспорт кој
го има следниот назив и ознака:
Пресметување на количествата на
нафта и нафтени производи во садови за
складирање и транспорт. Садови со мал
натпритисок или без притисок
JUS В.Н8.002
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил^
ник е задолжителен во целина, а ќе се применува за пресметување на количествата на нафта и нафтени производи
во садови за складирање и транспорт од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/45
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Byкашнн Драгоевиќ, с. р.
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452.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИБОРОТ
ЗА ИСТРАЖНО ДУПЧЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за приборот за истражно дупчење кои ги имаат
следните називи и ознаки:
1) Прибор за истражно ротационо
дупчење. Круни со тенки ѕидови. Тип В JUSK.R1.050
2) Прибор за истражно ротационо
дупчење. Крстести (крани) длета. Тип В JUS K.R1.070
3) Трапезен навој за дупчачки прибор
за истражни дупчења. Мери и толеранции
JUS М.В0.069
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на
приборот за истражно дупчење што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги
имаат следните називи и ознаки:
1) Прибор за ротационо дупчење.
Круни со тенки ѕидови
JUS K.R1.050
2) Прибор за ротационо дупчење.
Крстести (крсни) длета
JUS K.R1.070
3) Прибор за ротационо дупчење.
Трапезен навој за дупчачки прибор (систем Келијус). Мери и толеранции
JUS М.В0.069
донесени со Решението за југословенските стандарди од
областа на истражното дупчење - за приборот за ротационо дупчење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/68).
Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/46
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнн Драгоевиќ, с. р.

453.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

2) Плута. Сложен агломерат. Методи
на испитување
3) Плута. Сложен агломерат за затинање. Методи на истпитување

JUS D.Z8.041

Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на
плута 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 три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/47
24 февруари 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

454.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊ Е И СРОДНИ ПОСТАПКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за заварување и сродни постапки што ги има
следниот назив и ознака:
Заварување и сродни постапки. Заварување на бетонски челик. Технички услови и испитување
JUS С.Т3.095
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Применувањето на југословенскиот стандард од член
1 на овој правилник не е задолжително.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/81
12 април 1989 година
Белград

ПРАВИЛНИК

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнн Драгоевиќ, с. р.

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛУТА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за плута кои ги имаат следните називи и ознаки:
1) Плута. Сложен агломерат. Карактеристики, поделба, земање на мостри и
пакување
JUS D.Z0.036

JUS D.Z8.040

455.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува
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ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА
ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АУСТЕНИТНО ЛЕАНО ЖЕЛ ЕЗО

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за електромеханички составни делови за електронски уреди што ги имаат следните називи и ознаки:
1) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Погонски оски
за рачно управувани раставни делови за
електроника. Облик и мери
JUS N.R4.203
2) Електромеханички составни делови за електорнски уреди. Монтажни делови на составни делови за електроника,
што имаат погонска оска. Облик и мери
JUS N.R4.204
3) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка lib: Комбинирано и редоследно испитување, ниска температура,
низок атмосферски притисок и повишена
температура со влага
JUS N.R4.433
4) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка I In: Обвиени споеви,
затнатизагас
JUS N.R4.481
5) Електромеханички составни делови на електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 16k: Сила на свлекување, обвиени споеви
JUS N.R4.489
6) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 16р: Издржливост на
увивање на прицврстени машки контакти
со плоскати проводнички спојници
JUS N.R4.493
7) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи на испитување. Постапка 16m: Одвивање, обвиен
спој
JUS N.R4.494
8) Конектори за фреквенции до 3
MHz. Индиректни конектори за печатени
плочи со основен растер 2,54 mm. Типови:
В, С, D, F, G, Н, Q, R, Ѕ, U и V. Климатска
категорија 55/125/56
JUSN.R4.706
9) Конектори за фреквенции до 3
MHz. Индиректни конектори за печатени
плочи со основен растер 2,54 mm од типот
Т. Климатска категорија 55/125/56
JUS N.R4.707
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
електромеханички составни делови, за електронски уреди
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/82
12 април 1989 година
F м

Директор
завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.
на

СОЈУЗНИОТ

456.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

Член 1
Со овој правилник се пропишува југословенскиот
стандард за аустеиитно леано железо што го има следниот
назив и ознака:
Аустенитно леано железо. Технички
услови
JUS С.Ј2.024
Член 2
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилниок е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенскиот стандард од плен 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на аустенитно леано желето што ќе се произведе односно увезе од
денот на влегувањето на овој правилник во сила.
Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/83
12 април 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

457,
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАРМНИ
СИСТЕМИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за алармни системи што ги имаат следните називи и ознаки:
1) Алармни системи. Испитување на
осетливоста на влијанието на околината . - JUS N.S6.060
2. Алармни системи. Единици за напојување. Критериуми и методи за испитување на работните карактеристики
JUS N.S6.061
3) Алармни системи. Противпровални алармни системи. Општи технички услови за детектори
JUS N.S6.111
4) Алармни системи. Противпровални алармни системи. Технички барања за
детектори со прекинување на сноп инфрацрвени зраци за примена во згради JUS N.S6.112
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди, од член 1 на овој правилник, се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
алармни системи што ќе се произведат односно увезат од
денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Пе

ГРк,

19 мај 1989
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Член 4
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Чисти хемикалии. Ацетон
JUSH.G3.102
пропишан со Решението за југословенските стандарди од
областа на хемиската индустрија (производство на чисти
'хемикалии) - (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/67).

Бр. 07-93/84
12 април 1989 година
Белград

Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнн Драгоевиќ, с. р.

Бр. 07-93/85
12 април 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашии Драгоевиќ, с. р.

458.
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

459.
ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ
ХЕМИКАЛИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за чисти хемикалии што ги имаат следните називи и ознаки:
1) Чисти хемикалии. Ацетон. Технички услови
JUS H.G8.102
2) Чисти хемикалии. Ацетон. Опредување на содржината на ацетон. Метод на
гасна хрбматографија
JUS H.G8.347
3) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на метанол. Метод
на гасна хроматографија
JUS H.G8.348
4) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на остатокот по впарувањето.
Гравиметриски метод
JUS H.G8.349
5) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на соржината на слободни киселини (како СНз СООН). Волуметриски метод'

-

6) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на слободни алкалии (како ИНз). Волуметриски метод
7) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на материи што редуцираат калиум-перманганат. Волуметриски метод
8) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на бакар, олово,
никел, кобалт, манган, железо, цинк и магнезиум. метод на атомска апсорпција 9) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на алдехид (како
НСНО). Турбидиметриски метод
10) Чисти хемикалии. Ацетон. Определување на содржината на вода. Метод
по Карл Фишер

JUS H.G8.350

JUS H.G8.351

JUS H.G8.352

JUS H.G8.353
JUS H.G8.354
JUS H.G8.355

Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на
чисти хемикалии што ќе се произведат односно увезат од
денот на влегувањето на овој правилник во сила.
Член 4
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила
престанува да важи југословенскиот стнадард што го има
следниот назив и ознака:

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на
Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАРАЊА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за барања за безбедност што ги имаат следните
називи и ознаки:
1) Барања за безбедност. Електрични
шпорети. Посебни технички услови и испитувања
JUS N.M 1.020
2) Барања за безбедност. Апарати за
загревање на течност. Посебни технички
услови и испитувања
JUS N.M 1.050
3) Барања за безбедност. Електрични
акумулациони загревачи на вода. Посебни
технички услови и испитувања
JUS N.M 1.100
4) Барања за безбедност. Електрични
пегли. Посебни технички услови и барања JUS N.M 1.130
Член 2
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.
Член 3
Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на барања за безбедност од денот на влегувањето на овој правилник во сила.
Член 4
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила
престануваат да важат југословенските стандарди што ги
имаат следните називи и ознаки:
1) Барања за безбедност. Апарати за
греење на течност. Посебни технички услови и испитувања
JUS N.M 1.050
2) Барања за безбедност. Електрични
пегли. Посебни технички услови и испитувања
JUS N.M1.130
пропишани со Правилникот за југословенските стандарди
за електрични апарати за домаќинство („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 15/80).
3) Барања за безбедност. Електрични
непреносливи загревачи на вода. Посебни
технички услови и испитувања
JUS N.Ml.100
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди
за безбедност на електричните апарати за домаќинство
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/80)
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4) Барања за безбедност. Електрични
шпорети. Посебни технички услови и испитувања
JUS N.M 1.020
пропишан со Правилник за југословенските стандарди за
безбедност на електричните апарати за домаќинство
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/81).
Член 5
Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
Бр. 07-93/86
12 април 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашнн Драгоевиќ, с. р.

Петок, 19 мај 1989

Член 6
Во член 36 по зборовите: „и рачно да се активираат“
се додаваат зборовите: „при што мораат да се задоволат
барањата од член 37 на овој правилник“.
Член 7
Членот 46 се менува и гласи:
„При целосна заштита на просторот, каде што постои опасност за луѓето од задушување со јаглендиоксид,
стабилните уреди мораат да имаат направа за блокирање
на автоматската работа."
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 07-93/53
26 април 1989 година
Белград
Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

460.
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), по пријавеното
мислење од Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СТАБИЛНИ УРЕДИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ СО
ЈАГЛЕНДИОКСИД
Член 1
Во Правилникот за техничките нормативи за стабилни уреди за гаснење на пожари со јаглендиоксид
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/83), во член 3 точка 10
точката се заменува со точка и запирка и се додава точка
11, која гласи:
„П) рачно активирање на стабилните уреди е активирање со помош на пили или други уреди за далечинско управување“.
Член 2
Во член 12 ставот 1 се менува и гласи:
„Батеријата на шишињата со ј^глендиоксид се сместува во посебен пожарен сектор, а ако тоа не е можно, батеријата на шишињата може да се смести во друг простор
што не е загрозен од пожар, со тоа што шишињата да се
снабдени со уред за обезбедување од пречекорување на
притисокот над максимално дозволениот и да се обезбедени со жичена ограда."
Член 3
Во член 26 став 1 зборовите: „пожарниот сектор кој
се заштитува од пожар цевководот се испитува под притисок од 40 bar" се заменуваат со зборовите: „млазниците,
цевководот се испитува со притисок на ладна вода од 80
bar".
Член 4
Во член 32 зборовите: „3 m се заменуваат со зборовите: „5 т " .
Член 5
Во член 35 став 1 зборовите: „предвидена за најмалку
48 h работа“ се заменуваат со зборовите: „чиј капацитет
мора да ја задоволи:
- работата на стабилните уреди 48 h во состојба на
надзор;
- работата на алармните уреди 30 min;
- работата на потрошувачите на командните линии
30 min, ако тие потрошувачи се постојано под напон“.

461.
Врз основа на член 65 став 1 точка 6 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен
лист на СФРЈ“, бр„ 62/84), Сојузниот секретаријат за труд,
здравство, боречки прашања и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ГРАНИЦИТЕ НАД КОИ НАСЕЛЕНИЕТО И ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ
ЗРАЧЕЊА НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ НА ОЗРАЧУВАЊЕ, ЗА МЕРЕЊАТА НА СТЕПЕНОТ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НА ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИТЕ НА ТИЕ ЗРАЧЕЊА И ЗА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНАТА СРЕДИНА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат границите на озрачување што служат како основа за заштита на лицата што
работат со извори на јонизирачки зрачења и на другото
население, мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата што работат со изворите на
тие зрачења и проверувањето на контаминацијата на работната средина.
Член 2
Поимите употребени во овој правилник го имаат
следното значење:
1) јонизирачко зрачење е електромагнетно или честично зрачење кое е способно да предизвика јонизација
при поминување низ материјална средина;
2) озрачување е ефект на озрачување кое предизвикува јонизирачко зрачење на организмот кое може да биде:
а) надворешно - кога изворот на зрачењето се наоѓа
надвор од телото;
б) внатрешно - кога изворот на зрачењето се наоѓа
внатре во телото;
в) вкупно озрачување е збир на надворешните и внатрешните озрачувања;
3) апсорбирана доза (D) е односот d врз dm, каде што
d е средна енергија која јонизирачкото зрачење му ја предава на материјалот во елемент на волумен на маса dm, а
се изразува со образецот:

Специјалното име за SI - единицата на апсорбираната доза е греј (Gy): 1 Gy - 1 Ј kg ';
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4) еквивалентна доза (Н) е производ од D, Q и N во
набљудуваната точка на ткивото, каде што е D - апсорбирана доза, Q - фактор на квалитетот, а N - производ на сите други модификувачки фактори, а се изразува со образецот:
Н = DQN
SI единица за Н е иста како и за D (цул по еден килограм). Специјалното име за SI - единицата
на еквивалентната доза е сиверт (Sv): lSv е 1 Ј - kg-1;
5) ефективната еквивалентна доза (Не) се изразува со
образецот:
Не - 2 W i Hi
i
Каде што Hi е средна еквивалентна доза во i-то тки6о, а Wi е тежински фактор кој претставува дел од штетноста од стохастички ефекти која доаѓа од i-то ткиво во
однос на вкупната штетност од стохастичките ефекти кога
целото тело рамномерно е озрачено.
Вредностите за Wi се следните:
Ткиво

Wi

Јајници или тестиси (гонади)
Боски
Коскена срж
Бел и дробови
Штитна жлезда
Коски
Друго

0,25
0,15
0,12
О, 12
0,03
0,03
0,30

6) очекувана ефективна еквивалентна доза, која е последица од внесувањето на радиоактивни материи во телото, е ефективната еквивалентна доза која кај лицата од
точка 11 на овој член ќе се собере во организмот во текот
на наредниот период од 50 години по внесувањето. Очекуваната ефективна еквивалентна доза за период од 50 години НЕ so се изразува со образецот:
to+50
Не,so -

ј
H E /t/dt,
t0
каде што H E /t/ е соодветна брзина на ефективната еквивалентна доза поради внатрешното озрачување предизвикано со внесувањето во времето to. За поединец од населението периодот на интеграција се проширува на животниот
век;
7) колективната ефективна еквивалентна лоза (ЅЕ) се
изразува со образецот:
со
ЅЕ -

ј H E N(H E )dH E ,
0
каде што N
спектрална распределба на населението
според ефективната еквивалентна доза од набљудуваниот
извор на зрачење, а N (НЕ) dHE претставува број на поединци што ќе примат ефективна еквивалентна доза во опсег НЕ, Не -I- dHE.
Алтернативно.
Ѕ ^ 1 Н Е ,N (НЕ,),
1
каде што N е број на поединци во i-та подгрупа на население, кои примаат средна ефективна еквивалентна доза НЕ,
i.
Единица е човек сиверт;
8) индексите на еквивалентната доза можат да бидат:
а) длабински индекс на еквивалентна доза, H,,d во некоја точка е максимумот на еквивалентната доза внатре
во јадро од 28 cm во кугла со пречник од 30 cm со центар
во набљудуваната точка, а која е направена од материјал
еквивалентен на меко ткиво со густина од I gem 3;
б) површински индекс на еквивалентна доза, Н,ѕ во
некоја точка е максимумот на еквивалентната доза внатре
во сферниот спој кој се протега од длабочина од 0,07 mm
до длабочина од 1 cm до површината на кугла со пречник
од 30 cm, со центар во набљудуваната точка, а која е на-
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правена од материјал еквивалентен на меко ткиво, со густина од 1 gem-3;
9) стохастички ефекти со радијациони ефекти чија јачина е независна од дозата, а веројатноста на појавување е
пропорционална на дозата без праг, при ниски дози кои се
од интерес за заштитата од зрачење;
10) нестохастички ефекти се радијациони ефекти за
кои постои праг над кој јачината на ефектот варира со дозата;
11) лица што работат со извори на јонизирачки зрачења се лицата кои во текот на работата се изложени на јонизирачки зрачења;
12) група на поединци од населението за даден извор
или за група извори се поединци од населението чие озрачување е хомогено и репрезентативно за поединци што
примаат најголема доза (критична група);
13) радијациона штетност е математички очекуваната штета, која се определува земајќи ја предвид јачината
на ефектот и веројатноста да се случи;
14) планирано исклучително излагање е озрачување
кое ги пречекорува усвоените граници на дозата и кое се
одобрува само во специјални случаи, за време на нормални операции, кога алтернативни постапки што не доведуваат до такво озрачување не можат да бидат користени.
Член 3
Границите на дозата утврдени со овој правилник претставуваат основа за планирање и спроведување на сите
организациони, технички, медицински и други мерки неопходни за заштита од јонизирачки зрачења на лицата
што работат со извори на јонизирачки зрачења, на групи
поединци од населението и на населението како целина.
Член 4
Границите на дозите дефинирани со овој правилник
се однесуваат на условите на озрачување на луѓето во работната и животната средина во нормални услови и во
вонредни настани.
Член 5
Дозите на озрачување на лицата што работат на извори на јонизирачки зрачења, на групи поединци од населението и на населението во целост, што потекнуваат од
секој поединечен извор на зрачење односно од сите извори
на зрачење што се користат во која и да е дејност, се ограничуваат:
1) со оправдување на примената на секој поединечен
вид извор на зрачење и на примената на извор на зрачење
во определена дејност;
2) со оптимизација на заштитата од јонизирачки зрачења;
3) со границите на еквивалентната и ефективната еквивалентна доза за поединци.
Член 6
Примената на определен вид извор на зрачење односно на дејност со користење на извор на зрачење ќе се смета оправдана ако дава позитивна нето-корист, земајќи ја
предвид и радијационата штетност.
Член 7
Проектирањето, планот на употреба, користењето и
работата со изворите на јонизирачки зрачења треба да
обезбедат изложеноста на јонизирачки зрачења да биде
толку ниска колку што економски и општествено е прифатливо.
Член 8 ј
Границите на дозите определени со овој правилник
не се однесуваат на озрачувањето од природни извори на
зрачење (освен технолошки променетите природни извори на зрачење) и на озрачувањето на пациенти заради медицински цели.
Член 9
За спроведувањето на мерките за заштита од јонизирачки зрачења се применуваат граници на дози и референтни нивоа.

/
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Граници на дози се вредности на некоја радијациона
големина кои не смеат да се пречекорат, и тоа:
1) примарни граници се вредностите на еквивалентната доза, ефективната еквивалентна доза и предвидената ефективна еквивалентна доза применети на поединец,
или во случај на изложеност на населението - применети
на критичната група;
2) секундардни граници се вредностите што се употребуваат како замена за примарните граници кога овие не
се директно употребливи. При надворешно озрачување,
индексот (длабинскиот и површинскиот) на еквивалентната доза може да послужи за процена на граничните дози.
При внатрешно озрачување како секундарни граници
можат да се употребат годишните граници на внесувањето на радионуклиди (ГГВ);
3) изведени граници се вредностите на радијационите
големини поврзани со примарните или секундарните граници преку определен модел, така што, ако изведените
граници на се пречекорени, малку е веројатно дека примарните граници ќе бидат пречекорени; ,
4) авторизирани граници со вредностите на која и да
е радијациона големина што ја определува надлежниот
орган или тело за даден извор или за работа со извори на
јонизирачки зрачења. Тие граници, по правило, се пониски
од примарните, секундарните или изведените граници;
5) оперативни граници се вредностите на којѕа и да е
радијациона големина што ја определува овластеното лице за дадена работа или извор. Тие граници можат да бидат еднакви или пониски од авторизираните граници.
Референтно ниво е вредноста на некоја радијациона
големина кое се користи за да се определи посебниот начин на постапување во дадена ситуација, и тоа:
1) регистрационо ниво е вредноста на еквивалентната доза, или на ефективната еквивалентна доза, или на
внесувањето на радиоактивна материја во организмот,
над која информацијата за нивото е од такво значење што
е потребно да се регистрира и чува;
2) ниво на проверување е вредноста на еквивалентната доза, или на ефективната еквивалентна доза, или на
внесувањето на радиоахтивна материја во организмот над
која е потребно додатно испитување;
3) ниво на интервенција се применува во вонредни ситуации.
II. ГРАНИЦИ НА ДОЗИТЕ ЗА ЛИЦА ШТО РАБОТАТ
СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА
Член 10
За нестохастичхите ефекти за лицата што работат со
извори на јонизирачки зрачења еквивалентната доза не
смее да изнесува повеќе од 500 mSv за една година за сите
ткива, освен за очните леќи и крвотворните органи, за кои
границата изнесува 150 mSv годишно.
Член 11
За (лч^хастичките ефекти годишната граница на ефективната еквивалентна доза во случај на рамномерно озрачување на целото тело (H T G) на лицата што работат со
извори на јонизирачки зрачења изнесува Н т G ^ 50 mSv.
Во случај на нерамномерно озрачување, со доза Н, за
i-то ткиво или орган, ограничувачкиот услов за ефективната еквивалентна доза е даден со образецот:

2

w,Hi ^ н тс ,

каде што W, е тежински фактор кој претставува дел од стохастичкиот ризик кој потекнува од i-то ткиво во однос на
вкупниот ризик, кога целото тело рамномерно е озрачено.
Член 12
Во случај на надворешно озрачување со пробиено
зрачење, кога не постојат податоци ^а стварната распределба на еквивалентната доза, се определува индексот на
еквивалетната доза, H,i
Во случајот од став 1 на овој член границите на индексот на еквивалентната доза од 50 mSv годишно се користат наместо границите на еквивалентната доза.
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Член 13
Во случај на внатрешно озрачување настанато со внесување на радиомуклиди во организмот на човекот, заштитата се заснова на годишните граници на внесување
(ГГВ), определени во согласност со очекуваната ефектна
еквивалентна доза за 50 години.
Член 14
Вкупното озрачување од надворешно и внатрешно
излагање на јонизирачко зрачење во истата година не смее
да ја премине вредноста на границата определена во чл.
10 и 11 на овој правилник.
Член 15
Лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења се класифицираат според условите на работата со тие
извори во две категории:
1) во категорија со услови на работа А, каде што годишната изложеност на поединец може да надмине 3/10
од вредноста на границите на ефективните еквивалентни
дози од чл. 12 и 13 на овој правилник;
2) во категорија со услови за работа В, каде што прстон мошне мала веројатност дека годишната изложеност
на поединец може да премине 3/10 од вредноста на границите на ефективните еквивалентни дози од чл. 12 и 13 на
овој правилник.
Член 16
Кога во нормални услови на работа е потребно работникот да прими доза поголема од годишната граница
на ефективната еквивалентна доза (ЈГГЕЕД), ефективната
еквивалентна доза од надворешните и внатрешните озрачувања може да ја премине таа граница.
Ефективната еквивалентна доза во текот на ,планираното излагање во нормални услови на работа не смее д а ј а
премине двојната вредност од ГГЕЕЈД за поединечна работна задача или петкратната вредност за целиот работен
век.
Годишните граници на еквивалентната доза од став 2
на овој член можат да се применат само ако алтернативни
техники што не предизвикуваат такви озрачувања не стојат на располагање или се непрактични.
Член 17
(
Планираните озрачувања од член 16 став 2 на овој
правилник се собираат со вообичаеното озрачување за лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења.
Дозите на зрачењето применети во планираните озрачувања во нормални услови на работа мораат да бидат
сведени во границите определени со овој правилник во
рок не подолг од три години за пречекорување на двојната
вредност на ГГЕЕД односно во рок не подолг од пет години за пречекорување во износ на петкратната вредност на
ГГЕЕД.
Член 18
Жените во репродуктивен период не смеат планирано да се излагаат на јонизирачки зрачења во смисла на
член 16 од овој правилник.
Член 19
Ефективните еквивалентни дози примени во планираните излагања мораат да му бидат соопштени на работникот што ги примил„ на здравствената организација во која
работникот е под здравствен надзор, како и на стучното
лице на организацијата на здружен труд одговорно за
спроведувањето на заштитата од јонизирачки зрачења.
Член 20
Кога во отстранувањето или во ублажувањето на несреќа или на вонреден настан со извори на јонизирачки
зрачења е потребно работникот да прими доза поголема
од ГГЕЕД, ефективната еквивалентна доза од надворешните и внатрешните озрачувања може да ја премине ГГЕЕД.
Член 21
Пречекорување на границата на ефективната еквивалентна доза во процесот на акциите и мерките од член 20
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на овој правилник е дозволено само ако се работи за спасување на животите на луѓе, спречување на големи несреќи или прекумерно озрачување на голем број луѓе.
Член 22
При интервенциите за отстранување на последиците
од несреќи и од вонредни настани со извори на јонизирачки зрачења, зголемувањето на озрачувањето на работниците што учествуваат во интервенциите мора да биде во
согласност со член 16 став 2 и член 17 од овој правилник.
Член 23
Во случај на зголемено внесување на радиоактивни
материи над ГГВ во организмот, задолжителна е процена
на количеството на внесената радиоактивна материја и на
видот на радионуклидите за секој поединец посебно.
Член 24
При озрачување во несреќа, лицата што работат со
извори на јонизирачки зрачења задолжително се упатуваат на специјалистичко медицинско испитување.

III. ГРАНИЦИ НА ДОЗИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО
Члан 25
За поединец од населението индивидуалната годишна граница на ефективната еквивалентна доза за стохастичките ефекти во случај на рамномерно озрачување на
целото тело изнесува 1 mSv, а во случај на нерамномерно
озрачување на орган или ткиво ограничувачкиот услов од
1 mSv се однесува на ефективната еквивалентна доза според член 2 точка 5 од овој правилник.
За ограничен период од неколку години годишната
граница од став 1 на овој член може да биде 5 mSv, под услов просечната годишна ефективна еквивалентна доза за
животниот период да не ја преминува основната граница
од 1 mSv по година.
За поединец од населението индивидуалната годишна граница на еквивалентната доза за одделен орган или
ткиво изнесува 50 mSv.
Во случај кога границите на дозата за нестохастичките ефекти од став 3 на овој член ја ограничуваат годишната изложеност на поединец на пониска вредност од границите на дозите за стохастичките ефекти од ст. 1 и 2 на овој
член, ќе се примени онаа граница на дозата која построго
го ограничува излагањето на озрачување.
Член 26
Колективната доза на озрачување на населението во
целост не смее да ја премине вредноста што се добива како производ од вкупниот број на населението и од границата на индивидуалната ефективна еквивалентна доза за
жителите.
Член 27
Во колективната доза на населението во целост се засметуваат придонесите на озрачувањето на лицата што
работат со извори на јонизирачки зрачења, озрачувањето
на група поединци од населението и озрачувањето на населението.
IV. МЕРЕЊЕ НА СТЕПЕНОТ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА
ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА НА ЛИЦАТА ШТО РАБОТАТ СО ИЗВОРИ НА ТИЕ ЗРАЧЕЊА И ШТО ЈА ПРОВЕРУВААТ КОНТАМИНАЦИЈАТА НА РАБОТНАТА
СРЕДИНА
Член 28
Мерењето на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата што работат со извори на тие зрачења се врши: со лична дозиметриска контрола и со повремено проверување на нивото на зрачењето на работните
места и на степенот на контаминација на лицата и работната средина, како и со други повремени проверувања
предвидени со овој правилник.
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Член 29
Личната дозиметриска контрола опфаќа контрола на
надворешното и внатрешното озрачување на лицата што
работат со извори на јонизирачки зрачења.
Член 30
Степенот на изложеноста на надворешно озрачување
на лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења
се мери со помош на лични дозиметри - термолуминисцентни дозиметри или филм-дозиметри и со мерила за јачината на дозата.
Степенот на изложеноста на надворешно озрачување
на лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења
се мери еднаш месечно со лични дозиметри.
Степенот на надворешното озрачување на лицата
што работат со извори на јонизирачки зрачења се проценува со сметковни модели.
Член 31
Степенот на изложеноста на внатрешно озрачување
односно содржината на радиактивни материи во организмот на лицата што работат со отворени извори на јонизирачки зрачења се определува со директно мерење на вкупната радиоактивност во целото тело или во критичните
органи, со индиректна процена - мерење на концентрацијата на радионуклиди во биолошки мостри или со пресметка на очекуваната ефективна еквивалентна доза поради внесувањето на радионуклиди во организмот од работната средина во која со мерењето е утврдена концентрацијата на радионуклиди.
Во случај на надворешна контаминација, површинската специфична активност на кожата на лицата што работат со отворени извори на јонизирачки зрачења се мери
со мерила за мерење на сите зрачења.
, Степенот на изложеноста на внатрешно озрачување
на лицата што вршат работи со отворени извори на јонизирачки зрачења од I и II класа работи се определува еднаш годишно, а за лицата што вршат работи од III класа
работи - најмалку еднаш во три години, со постапките од
став 1 на овој член, имајќи ги предвид биолошките особености на радионуклидите со кои тие лица работат.
Степенот на внатрешното озрачување на лицата што
работат со отворени извори на јонизирачки зрачења се
проценува со пресметка на дозите врз основа на резултатите од определувањето на степенот на изложеноста на
внатрешно озрачување со постапките од став 1 на овој
член.
Член 32
Испитувањето на степенот на озрачување на работните и други места во работната и животната средина каде што се користат извори на јонизирачки зрачења се
врши со мерење на јачината на експозиционите апсорбирани и еквивалентни дози.
Член 33
Степенот на контаминација во работната средина во
која се користат отворени извори на јонизирачки зрачења
се проверува со мерење на:
1) концентрациите на одделни радионуклиди во воздухот на работната средина и на издувните места на вентилациониот систем;
2) концентрациите на одделни радионуклиди на работните површини, опремата на просторијата, заштитните средства, ѕидовите, подовите, таваните, работната облека и на обуквите.
Член 34
Степенот на озрачување и степенот на контаминација на работните места од категоријата на условите на работа А и на работи од I и II класа со отворени извори на
зрачење се испитуваат најмалку полугодишно, а на местата од категоријата на условите на работа В и на работи од
III класа - најмалку еднаш годишно.
Краткоживеачките потомци на радон што се јавуваат
на работните места во рудниците на уран и ториум и во
други рудници, во погоните за преработка на руда на уран
и ториум, во погоните за добивање на руда на уран и ториум и во погоните за добивање на нуклеарни суровини
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од други руди и суровини што содржат радиоактивни материи, се мерат најмалку еднаш во шест месеци, а долгоживеачките алфа емитери - најмалку еднаш годишно.
Член 35
Степенот на озрачување на работните места и во
животната средина каде што се користат рендген-апарати
и други акцелератори и затворени извори на јонизирачки
зрачења се испитува најмалку еднаш годишно.
Степенот на зрачење во работната и животната средина се мери според Методологијата за процена на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења, која е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.
Член 36
Проверување на степенот на надворешна контаминација на лицата што работат со отворени извори на јонизирачки зрачења се врши со непосредно мерење на кожата
во роковите од член 38 став 1 на овој правилник.
Член 37
Проверка на квалитетот на зрачењето на рендген-апаратот за дијагностика се врши пред добивањето на
одобрение за користење, по замена на рендген-цевката
или по други измени на рендген-апаратот и периодично
најмалку енаш годишно.
Член 38
Исправноста и ефикасноста на заштитните средства,
како и нивната контаминација, се проверува кај:
1) заштитните средства што се користат при работа
со отворени извори на јонизирачки зрачења - во роковите
предвидени во член 38 став 1 на овој правилник;
2) заштитните средства што се користат при работа
со рендген-апаратн, акцелератори и затворени извори на
јонизирачки зрачења - најмалку еднаш годишно.
Член 39
Организациите на здружен труд што го проверуваат
степенот на контаминација и нивото на озрачување на работната средина и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења, за утврдените недостатоци доставуваат
извештаи до надлежните органи во републиките и автономните покраини и до корисниците на изворите на јонизирачки зрачења.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 40
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за границите над кои населението и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување и за мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења
на лицата што работат со извори на тие зрачења и за проверување на контаминацијата на работната средина
(„Службен лист на СФРЈ^ бр. 40/86).
Член 41
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 07-215/1
23 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
И социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА
НА СТЕПЕНОТ НА ИЗЛОЖЕНОСТА НА ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА
Степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на
лицата што работат со извори на тие зрачења, нивото на
контаминација на работната средина и условите за користење на изворите на зрачење се проверуваат на следниот
начин:
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РЕ Н Д ГЕ Н-Д И Ј АГНОСТИ К А
1. Процената на степенот на озраченоста на лицата
што работат со рендген-апарати се врши за услови на
просветување и снимање.
Мерењата се спроведуваат пред пуштањето на рендген-апаратот во работа, а по пуштањето - во роковите
што се пропишани со овој правилник.
Резултатите од мерењата што се вршат пред пуштањето на рендген-апаратот во работа, производителот односно продавачот ги доставува до корисникот заедно со
другата техничка документација.
Проверката на квалитетот на рендгентското зрачење
се спроведува пред пуштањето на рендген-апаратот во работа, а по пуштањето - во роковите што се пропишани со
овој правилник, и таа опфаќа утврдување на:
а) репродуцибилноста;
б) одвејувањето;
в) конвенцијата;
г) линеарносга на струјата и времето;
д) анодниот напон;
ѓ) полудебелината на слојот;
е) големината на фокусот;
ж) височината на точката на ротација на рендген-цевката при томографија.
2. Дозите на зрачење на лицата што вршат просветлување
и на другите лица што се наоѓаат во работната средина се
опремуваат со примена на висок напон од 90 kV и стујата
на просветувања од 3 т А .
Растојанието на грбниот параван од екранот треба да
изнесува 25 cm, а осветленото поле на екранот - 20 - 20 сш.
При мерењето се користи воден фантом со димензии
20 - 20 - 15 cm.
3. Под наведените услови се мерат јачините на апсорбираните дози на зрачење во воздухот во височина на главата, градната коска, јајниците - тестисите и рацете на лекарот и на помошниот персонал.
Вредноста на јачините на апсорбираната доза во воздухот се определува во правецот на централниот зрак на
растојанието фокус - кожа на пациентот со TL дозиметри
или со јонизациона комора.
Јачините на апсорбираните дози на зрачење во воздухот во соседните простории треба да се измерат на растојание од 1 m од ѕидовите или од вратата, како и во непалката и кабината за соблекување на пациентите.
4. Дозата на зрачење со која се озрачуваат лицата
што вршат снимање и лицата што се наоѓаат во работната средина се опредлува под условите што најчесто се применуваат во дијагностичка постапка со рендген-апарат
(висок напон, струја, време на снимање, отвор на блендата, оддалеченоста фокус-кожа на пациентот) и со употреба на воден фантом со димензии 20 - 20 - 15 cm.
5. Дозите на зрачење со кои со озрачуваат лицата
што снимаат заби се определуваат со употреба на воден
фантом со пречник од 15 cm и волумен од 5 литри.
6. Дозите на зрачење со кои се озрачуваат лицата што
снимаат боскн (мамографија) се определуваат со примена
на фантом од плексиглас со дебелина од 5 cm.
7. Под наведените услови на снимање треба: да се измери јачината на апсорбираните дози на зрачење во воздухот во височина на главата, градната коска, јајниците-тестисите на лицата што вршат снимање и на другите лица
што се наоѓаат во работната средина; да се определи јачината на апсорбираната доза на воздухот во правецот на
централниот зрак на растојанието фокус - кожа на пациентот со TL дозимегри или со јонизациона комора и да се
измерат јачините на апсорбираните дози на зрачење на работните места во соседните простории односно на растојание од 1 m од надворешните површини на ѕидовите и
вратата на просторијата во која се користи рендген-апаратот, во чекал ната и во кабините за соблекување на пациентите.
8. Врз основа на извршените дозиметриски мерења и
бројот на дијагностичките постапки што лицата ќе ги извршат во текот на месецот со рендген-апаратот, се определуваат дозите на зрачење со кои тие лица се озрачуваат, и
тие вредности треба да се споредат со податоците на личната дознметрИЈа.
9. Најмалку еднаш во текот на две години во просториите во кои се користат рендген-апарати за просветува-
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ње, снимање или лекување, треба да се провери концетрацијата на слободни јони во воздухот.
РЕНДГЕН-ТЕРАПИЈА
10. Нивото на озраченоста на лицата што работат на
терапевтски рендген-апарати се определува за време на
терапевтските постапки над пациентот.
Јачината на апсорбираната доза на зрачењето се определува во воздухот на местото на лицата што ракуваат
со рендген-апаратот, на работните места, во соседните
простории и во чекалната.
Врз основа на добиените резултати, бројот на извршените озрачувања и временто на нивното траење, се
пресметува озраченоста на лицата што работат со рендген-апаратот, а пресметаната вредност се спроведува со
податоците на личната дозиметрија.
ПРИМЕНА НА РАДИОНУКЛИДИ ВО МЕДИЦИНАТА
11. Нивото на озрачување на лицата што работат со
извори на јонизирачки зрачења во лаборатории за примена на радионуклиди во медицинската дијагностика и терапија се определува за време на сите работни операции
(подготвување на радиофармацевтски препарати, мерење
и апликација на „дозата“ на активноста на радифармацевтскиот препарат, завршни мерења на пациентот). Јачината на апсорбираната доза на зрачење во воздухот во височина на главата (очите), градната коска, јајниците - тестисите и рацете на лицата што работат со извори на зрачење
се определува со TL дозиметри или со преносни дози метри на зрачење. Мерења се вршат и на површината на телото на пациентот на кој му е извршена апликација на „дозата“ на радиофармацевтски препарат и на карактеристичните места во чеканата.
12. Врз основа на мерењата и познатите вредности за
бројот и видот на дијагностичките или терапевтските постапки и времето, што се потребни за извршување на одделни работни операции, се пресметува дозата на зрачење
со која се озрачуваат лицата што работат со извори на
зрачење, а добиената вредност се споредува со податоците
на личната дозиметрија.
ИНДУСТРИСКА РАДИОГРАФИЈА
Степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на
лицата што работат со извори на зрачење во индустриската радиографија и на другите лица што можат да бидат
изложени на овие зрачења се мери:
- со мерење на јачината на дозата на зрачење на местата на кои тие лица можат да бидат изложени на зрчаења
во текот на спроведувањето на радиографијата;
- со процена на времето на излагање на зрачења во
определен период.
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Јачините на дозите на зрачење се мерат во условите
што најчесто се јавуваат, а под услови се подразбираат,
покрај другото: активноста на затворениот радиоактивен
извор, анодниот напон и струјата на апаратот што произведува зрачење, времето на траење на корисниот сноп на
зрачење и местото на работниците изложени на зрачење за
време на траењето на индустриската радиографија.
Јачините на дозите на зрачење се мерат пред издавањето на одобрение за користење на секој извор на зрчаење
и во текот на нивното користење, во роковите предвидени
со овој правилник.
ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА ВО
ИНДУСТРИЈАТА
Степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на
лицата што ракуваат и ги одржуваат уредите со затворени
извори на зрачење во процесната техника и во индустриската автоматика, како и на другите лица што можат да бидат изложени на зрачења на овие извори се проценува:
- со мерење на јачините на дозите на зрачење на местата на кои тие лица можат да бидат изложени на зрчаења
во текот на ракувањето, одржувањето и користењето на
корисниот сноп на зрачење;
- со процена на времето на излагање на тие лица на
зрачења.
Овие мерења се вршат во услови на користење на корисниот сноп на зрачење, во мирна положба на изворите и
во условите на нивното одржување.
Јачините на дозите на зрачење се мерат пред издавањето на одобрение за користење на секој извор на зрчаење
и во текот на нивното користење, во роковите предвидени
со овој правилник.
УРЕДИ СО ЗАТВОРЕНИ ИЗВОРИ НА ЗРАЧЕЊЕ ВО
МАСОВНА УПОТРЕБА
РАДИОАКТИВНИ ГРОМОБРАНИ И ЈОНИЗАЦИОНИ
ДЕТЕКТОРИ НА ДИМ
Условите за користење на радиоактивни громобрани
и на јонизациони детектори на дим се проверуваат: .
- со мерење на јачината на дозите на зрачење околу
тие уреди;
- со контрола на мерките за заштита (техничка исправност на инсталацијата на тие уреди која може да влијае врз безбедноста на нивното користење, лицата задолжени за овие уреди и др.).
Условите за користење на радиоактивни громобрани
и на јонизациони детектори на дим се проверуваат пред
издавањето на одобрение за нивното користење и во текот
на користењето, во роковите предвидени со овој правилник.

462.
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), во согласност со сојузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за економски
односи со странство, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ
1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозната цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и другите увозни давачки, без посебна давачка.
2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се:
Реден
број

1

Тарифен
број на
Царинската
тарифа'

Тарифна
ознака

01.02
0102.90
0102.901
0102.904

Наименување на стоките

Живи животни, вид на говеда:
- Друго:
бикови
јуниња за гоење (од 200 до 280 kg)

Просечна цена на
домашниот пазар
днн/kg

10.940
16.590
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1

2

3
0102.905
0102.906

2

01.03
0103.9
0103.91
0103.913
0103.919
0103.92
.0103.922
0103.923
0103.929

3

4

01.04
0104.10
0104.102
0104.109
01.05
0105.9
0105.91
0105.919

5

02.01
0201.10
0201.101
0201.102
0201.103
0201.109
0201.20
0201.201
0201.202
0201.203
0201.30
0201.301
0201.302
0201.303
0201.309

б

02.02
0202.10
0202.101
0202.102
0202.103
0202.109
0202.20
0202.201
0202.202
0202.203
0202.209
0202.30
0202.301
0202.302
0202.303
0202.309

7

02.03
0203.1
0203.11
0203.12
0203.19
0203.2
0203.21
0203.22
0203.29

8

9

02.04

0204.10
0204.2
0204.21
0204.22
0204.23
0204.4
0204.41
0204.42
0204.43

02.07
0207.10
0207.2
Q207.21

4
јуниња згоени преку 280 до 450 kg
јуниња други
Свињи, живи:
- Друго:
- - со маса помала од 50 kg:
масни за колење
друго
- - со маса од 50 kg или поголема:
меснати за колење
масни за колење
друго
Овци и кози, живи:
- Овци:
- з а колење
јагниња, други
Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, миснрки и
бисерки);
- Друго:
- - кокошки:
други
Месо говедско, свежо или разладено
- Трупови и полутки:
телешки
јунешки
говедски
други
- Други парчиња со коски:
телешки
јунешки
говедски
- Без коски:
телешки
јунешки
говедски
друго
Месо говедско, замрзнато:
- Трупови и полутки:
телешки
јунешки
говедски
друго
- Други парчиња со коски:
телешки
јунешки
говедски
друго
- Без коски:
телешки
јунешки
говедски
друго
Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато:
- Свежо или разладено:
- - трупови ti полутки
^ - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски
- - друго
- Смрзнато:
— трупови и полутки
- - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски
- - друго
Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато:
- Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени
- Друго месо овчо, свежо или разладено:
- - трупови и полутки
- - други парчиња со коски
- - без коски
- Друго месо овчо, замрзнато:
- - трупови и полутки
- - други парчиња со коски
- - без коски
Месо и отпадоци за јадење од живина, од тар. број 01.05,
свежи, разладени или замрзнати:
- Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена
- Живина, иеисечена во парчиња, замрзната:
- - кокошки, домашни
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5
10.940
10.940

6.560
6.560
7.460
6.560
6.560
6.100
16.560

4.980
21.560
19.650
13.030
13.030
28.460
25.940
17.200
37.950
34.590
22.930
22.930
21.560
19.650
13.030
13.030
28.460
25.940
17.200
17.200
37.950
34.590
22.930
22.930
18.230
26.620
23.960
18.230
26.620
23.960
22.610
11.160
11.160
13.950
11.160
11.160
13.950
13.540
13.540
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0207.3
0207.39
0207.4
0207.41
1Q

10.01
1001.10
1001.102

1001.90
1001.902
И

10.05
1005.90
1005.901
1005.902
1005.909

12

10.06
1006.10
1006.109
1006.20
1006.30

13
14
15
16

12.01
12.05
12.06
12.12

1006.301
1006.309
1006.400
1201.00
1205.00
1206.00

1212.9
1212.91
17

15.07
1507.10
1507.90

18

15.12
1512.1
1512.11
1512.19

19

15.14
1514.10
1514.101
1514.90
1514.901

20

17.01
1701.1
1701.12
1701.99
1701.992

21

24.10
2401.10
2401.20
2401.30
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- Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигер, свеж или разладен:
- друго
- Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнат:
- - о д кокошки, домашни
Пченица и наполица:
- Тврда пченица:
друга
- Друго:
друга пченица
Пченка:
- Друга:
бела
жолта
друга
Ориз:
- Ориз во лушпа (арпа или суров):
друг
- Ориз лупен (костенлив)
- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или
глазиран:
полубел и бел
полиран и глазиран
- Кршен ориз
Соја во зрна, вклучувајќи и кршена
Семе од маслодајна репка, вклучувајќи и кршено
Семе од сончоглед, вклучувајќи и кршено
Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка, шеќерна
трска, свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки
од голушки од овошје и други расгителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од видот на Cichorium
intybus sativum), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго местро неспоменати ниту вклучени:
- Друго:
шеќерна репа
Соино масло и негови фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немодификувани:
- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола)
- Друго
Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и
нивни фраракции, пречистени или непречистени, но хемиски
немодификувани:
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции:
- ^ - сурово масло
,друго
Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани:
- Сурово масло:
од репка
- Друго:
од репка
Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста
сахароза, во цврста состојба:
- Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи за бојосување:
- - шеќер од шеќерна репка
- - друго:
шеќер од шеќерна репка, рафиниран
Тутун суров и непреработен; отпадоци од тутун:
- Тутун, неоджилен
- Тутун, делумно или целосно неоджилен
- Отпадоци од тутун

11.510
11.510
950
850
1.010
1.010
1.010
1.330
4.100
4.260
4.430
3.080
1.110
675
940
,

108
6.090
7.250

7.160
8.520

6.090
7.250

4.860
5.060
4.530
8.125
460

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/89).
4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
Бр. 06-2747/1
12 мај 1989 година
Белград

Директор
на Cojy3HHof завод за цени,
Бранко Г о г о в и ќ , с. р.
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Петок, 19 мај 1989

465.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25, член 64а и член бб
став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за
единственото монетарно работење на народните банки на
републиките и народните банки на автономните покраини
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86),
а во согласност со одредбите на Одлуката за целите и за.дачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), Советот на гувернерите донесува

Врз основа на член 44 став 11 од Самоуправната споадба за општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр.
35/88), Одборот на Собранието на Заедницата на ЈПТТ за
поштенски сообраќај на седницата од 7 февруари 1989 година донесе

ОДЛУКА

1. Се повлекуваат од употреба сите редовни и пригодни поштенски марки и вредносници со апоени помали од
ОДЛУКА
10 динари, како и марките и вредносниците што не се со
заокружени апоени (93, 106, итн.).
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО
2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлуУТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ка единиците
на ПТТ мрежа можат да ги користат редовПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1989 ГОДИНА
ните и пригодните поштенски марки за франкирање на по1. Во Одлуката за привремено утврдување на услови- штенски пратки на тој начин што со комбинирање на номиналните вредности на поштенските марки ќе ја добијат
те за користење на примарната емисија во 1989 година
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/89), во точка 1 по став 1 се номиналната вредност без деловите од динарите под 10
додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:
динари, односно ќе ја заокружат на соодветниот примен„Заради утврдување на височината на учеството на лив апоен.
примарната емисија во кредитирањето на Југословенска3. Рок за повлекување на марките од употреба е 31 авта банка за меѓународна економска соработка во периодот густ 1989 година,, до кога корисниците на ПТТ услуги
од 1 јануари до 31 март 1989 година, пресметувањето на можат да ги заменат редовните и пригодните поштенски
височината на кредитите ќе се врши по курсот што важи марки што (се повлечени од употреба за исти марки што се
на денот на поднесувањето на документацијата, а најмно- во оптек.
гу до вкупен износ од 180,0 милијарди динари.
По исклучок од став 1, одредба под 8 на оваа одлука, Бр. 011-1514/1-89
банките можат да ги користат кредитите за подготовка за
18 мај 1989 година
вршење на туристички услуги на странски туристи во ви- Белград
сочина до 35%.
Претседател
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од дена Одборот на Собранието
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.
на ЗЈПТТ за поштенски
сообраќај,
О. бр. 47
Младен Ковачевиќ, с. р.
10 мај 1989 година
Белград
Претседател на
Советот на гувернерите
466.
гувернер
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за стандардина Народната банка
зацијата (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), Сојузниот
на Југославија,
завод за стандардизација објавува
Душан Златковиќ, с. р.

СПИСОК
464.
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата
„ за одржување на поморските пловни патишта („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 50/74, 17/81 и 46/88), во согласност со
сојузнот секретар за финансии, Сојузниот секретаријат за
сообраќај и врски донесува

ИЗМЕНА
НА ТАРИФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ
НА РАДИОСЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ
ПАТИШТА
1. Во Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр.
57/86, 21/87 и 76/88) во точка 7 ставот 3 се менува и гласи:
„За патнички бродови над 3000 НРТ што вршат превоз на редовни линии надомест се наплатува како да имаат 3000 НРТ, а за патнички бродови на кружно патување
се наплатува 50% од пресметаниот надомест и не се пресметува тонажа над 3000 НРТ".
2. Оваа измена на Тарифата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.
V/O-1366/4
5 мај 1989 година
Белград
Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Јоже Отокар, с. р.

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И ДВОНАМЕНСКИ
ОБЈЕКТИ
За атестирање на системот за проветрување на засолништа и двонаменски објекти, во смисла на Наредбата за
задолжително атестирање на системот за проветрување на
засолништа и двонаменски објекти („Службен лист на
СФРЈ“, бр. 61/87), се овластени следните организации на
здружен труд, и тоа:
1) Работната организација Завод за вештачење Загреб, со целосна одговорносг, Загреб, Трг Републике 1/1;
2) Научно-истраживачка радна организација „Кирило Савић", со целосна одговорност, Белград, Војводе Степе бр. 51;
3) Работната организација Завод С PC за варство при
делу, со целосна одговорност, Љубљана, Бохоричева бр.
22а;

4) Работната организација Инштитут за варство при
делу ин варство окоља Марибор, со целосна одговорност,
Марибор, Штравхових бр. 2;
5) Научно-истраживачка радна организација институт безбедиости на раду „Први мај“, со целосна одговорност, Ниш, ул. Октобарске револуције 1/II;
6) Основната организација на здружен труд Машински факултет, со целосна одговорност, Скопје, Карпош II
бб, во состав на Работната организација Универзитетски
центар за математичко-технички науки, со ограничена одговорност на ООЗТ, Скопје;
7) Работна организација Завод за изградњу - Спг“т,
со целосна одговорност, Сплит, Јосипа Подује бб;
8) Работната организација Институт за заштиту на
раду, со целосна одговорност, Нови Сад, ул. Школска 3;
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9) Работната организација Институт за заштиту и образовани у Тузли, со целосна одговорност, Тузла, Прчева
бр. 135;
Бр. 07-93/50
2 март 1989 година
Белград
Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукзшшн Драгоевиќ, с. р.

Број 31 - Страна 797

469.
' Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и
на други примања на функционерите во федерацијата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на други примања
на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (Су.
бр. 276/87 од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на
Југославија, на 12. посебна седница, одржана на 10 мај
1989 година, донесе

467.
Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и
на други примања на функционерите во федерацијата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и марила,та за утврдување на личните доходи и на други примања
на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (Су. бр. 275/87, од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на 12. посебна седница,
одржана на 10 мај 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДИЕВН ИДИ ТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И
НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ Н А З Н А ЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА
1. Во Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги
назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88, 69/88, 76/88 и
23/89) во точка 1 бројот: „55.000" се заменува со бројот:
„88.000".
2. Оваа одлука ќе се применува од 15 мај 1989 година.

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА
ЈУГОСЛАВИЈА
1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88,
76/88 и 23/89), во точка 1 бројот: „500.000" се заменува со
бројот: „770.000".
2. Ова одлука ќе се применува од 1 јуни 1989 година.

Су. бр. 232/89
15 мај 1989 година
Белград

Су. бр. 230/89
15 мај 1989 l илина
Белград

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА
ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО
ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА
1. Заедницата за образование на Словенија, во Љубљана, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка
за оценување на уставноста на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените
средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности За потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88).
Заедницата за образование на Словенија смета дека
наведениот закон не е согласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што, по нејзино мислење, со тој закон се нарушува
самоуправното право на работните луѓе да одлучуваат за
финансирањето на општествените дејности, што пропишаното ограничување, предвидено како исклучок, се применува како правило и што пропишаното ограничување
не влијаеше врз отстранувањето на растројствата во стопанството.
2. Со оспорениот закон е пропишано дека општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности можат да располагаат
со дел од општествените средства за потрошувачка во периодот јакуари-ју ни 1989 година во износот на остварените средства во истиот период во 1988 година, зголемен за
определени проценти.
3. Со одредбата на член 267 став 1 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон може, кога
тоа е неопходно заради спречување и отстранување на поголеми растројства во стопанството да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка од страна па организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници,
други самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници.

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

468.
Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за
основите и мерилата за утврдување на личните доходи и
на други примања на функционерите во федерацијата
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на други примања
на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (,.Су. бр. 275/87, од 30 септември 1987 година), Уставниот суд на Југославија, на 12. посебна седница,
одржана на 10 мај 1989 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА
УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА
1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87, 9/88, 36/88, 61/88,
69/88, 76/88 и 23/89), во точка 1 бројот: „55.000" се заменува со бројот: „88.000".
2. Оваа одлука ќе се применува од 15 мај 1989 година.
Су. бр. 231/89
15 мај 1989 година
белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА
ОДЛУКА
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Уставниот суд на Југославија смета дека врз основа
на член 267 од Уставот на СФРЈ, со оспорениот закон
можела да се пропише привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка
во определени дејности заради отстранување на настанатите растројства во стопанството и дека со таа забрана не
се повредуваат правата на работниците да одлучуваат за
средствата за потрошувачка во самоуправните интересни
заедници, бидејки со тој закон само се ограничува располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка за определен период.
Од овие причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека наведениот закон е согласен со Уставот на СФРЈ.
4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член
375 од Уставот на СФРЈ и на член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 5 април 1989 година, донесе
Одлука
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на
Законот за привремено ограничување на располагањето
со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници
од општествените дејности за потрошувачка во периодот
јаиуари-јуни 1989 година не се согласни со Уставот на
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88).
Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе
во состав: претседател на Судот проф. д-р Бранислав Ивановиќ, и судии: Милован Бузаџиќ, Хрвое Бачиќ, Божидар
Булатовиќ, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ,
м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан,
Бељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стиовиќ.
ИУ бр. 34/1-89
5 април 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ с. р.

ОДЛУКА
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА
НА ЧЛЕН 10 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ
Е УТВРДЕНО ДЕКА СВОЈСТВО НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈНОТО ДОМАЌИНСТВО НА НОСИТЕЛОТ НА СТАНАРСКОТО ПРАВО ИМААТ ВНУЦИТЕ БЕЗ
РОДИТЕЛИ
1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У.
бр. 192/88 и 202/88 од 1 јуни 1988 година, по повод иницијативата на Лазар Наковски, од Битола и Иван Стоиљковиќ, од Куманово, поведена е постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 10 став 2 од Законот за
станбените односи (.,Службен весник на СР Македонија“,
бр. 36/73, 14/75 и 27/86), во делот со кој е утврдено дека
својство на член на семејното домаќинство на носителот
на станарското право имаат внуците без родители.
2. Со одредбата на член 10 став 1 од оспорениот закон е уредено дека како корисници на станот се сметаат:
носителот на станарското право, членовите на неговото
семејно домаќинство што живеат заедно со него, како и
лицата, што престанале да бидат членови на тоа домаќинство, а останале во истиот стан.
Со одредбата на член 10 став 2 од истиот закон е пропишано дека како членови ка семејното домаќинство на
носителот на станарското право се сметаат: брачниот другар, децата на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар, внучињата без родители, кои од своето раѓање живееле со носителот на станарското право, како и лицата кои, носителот на станарското право спрема
законот е должен да ги издржува, односно лицата кои,
спрема законот се должни да го издржуваат носителот на
^ станарското право, а кои заодено со него трајно живеат.
3. Со основните начела на Уставот на СФРЈ (Оддел
И) е утврдено дека неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите, во согласност со уставноста и законитоста, а со одредбата на член 154 од
Уставот на СФРЈ дека граѓаните се еднакви во права i л и
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должностите без оглед на општествената положба и дека
сите пред законот се еднакви.
Со одреебата на член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ
му е загарантирано на граѓанинот дека на станот во општествена сопственост стекнува станарско право со кое
му се обезбедува, под условите определни со законот трајно да го користи станот во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби.
Значи, со Уставот на СФРЈ му се гарантира на граѓанинот стекнување на станарско право на стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби, а спрема наведената одредба
од Уставот на СФРЈ, републиките, односно автономните
покраини со закон ги определуваат условите на користење
на станот.
Од тие одредби на Уставот на СФРЈ, спрема мислењето на Уставниот суд на Југославија произлегува правото на законодавецот да определува кои лица од кругот на
сродниците на носителот на станарското право имаат
свосјтво на член на неговото семејно домаќинство, а кои,
по основ на тоа својство, стекнуваат станарско право. Уставниот суд на Југославија, меѓутоа, смета дека законодавецот, уредувајќи кои сродници на носителот на станарското право имаат својство на член на неговото семејно
домаќинство, не може, определувајќи го тоа својство, да
прави разлика помеѓу лицата кои се во ист степен на сродство, во исти услови и во ист однос со носителот на станарското право во поглед на користењето на станот, така
што на едните ќе им го признава, а на другите нема да им
го признава тоа својство.
Поради тоа Уставниот суд на Југославија оцени дека
само околноста што некои внучиња имаат родители, не
може да претставува причина тие да се стават во неповолна положба во однос на внучињата без родители, а при тоа
да се занемарува фактот дека тие трајно живеат и домуваат заедно со носителот на станарското право, како што
тоа е утврдено со оспорената одредба на наведениот закон.
Тргнувајќи од наведеното, Уставниот суд на Југославија оцени дека одредбата на член 10 став 2 од Законот на
СР Македонија за станбените односи, во делот со кој се
одредува дека, во смисла на тој закон како членови на семејното домаќинство на носителот на станарското право
се сметаат внучињата без родители а не и внучињата што
имаат родители, а кои заедно со носителот на станарското
право трајно живеат и домуваат, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.
Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 35 и
36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 5 април 1989 година, донесе
Одлука
1. Се утврдува дека одредбата на член 10 став 2 од Законот за станбените односи (,„Службен весник на СР Македонија“, бр. 36/73, 14/75 и 27/86), во делот со кој е утврдено дека СВОЈСТВО на член на семејното домаќинство на носителот на (станарското право имаат внучињата без родители е несогласна со Уставот на СФРЈ.
2. Одлуката да се достави до Собранието на СР Македонија, кое е должно, врз основа на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ да ја усогласи наведената одредба на Законот за станбените односи со Уставот на СФРЈ во рок од
шест месеци од денот на доставувањето на одлуката.
3. Во смисла на член 395 од Уставот на СФРЈ, оваа
одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во
„Службен весник на СР Македонија“.
Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија.
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија
д-р Бранислав Ивановиќ, и судите: Хрвое Бачиќ, Божидар
Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, д-р
Александар Фира, Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров,
д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник,
Милосав Отповик и Душан Штрбац.
У. бр. 192/88 и 202/88
5 април 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д.р Бранислав Ивановиќ, с. р.

Пе
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УКАЗИ
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО
ХОЛАНДИЈА
I
Се отповикува
Звонимир Костиќ од должноста на извонреден и
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.
II
Се назначува
Проф. д-р Борут Бохте, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Холандија.
III
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила веднаш.

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Jean-Marie Taulera - бивш претседател на банката
Franco-Yuogoslave; Joseph De Szilbereky - директор за Европа во банката Paribas.
Бр. 95
25 октомври 1988 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Днздаревнќ, с. р.
УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се
одл и куваат:
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
Беквалац-Шупе Ловре Зорка, Бојовић Раде Стеван,
Јовановић Љубомира Боривој, Лукић Арсена Новак, Радојичић Радој ице Богдан, Секендек Ђорђа Богдан, Томић
Николе Селимир;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството меѓу нашите народи и народности

У. бр. 17
27 април 1989 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Савић Тихомира Катарина;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значењето за напредокот на земјата

ОДЛИКУВАЊА
УКАЗ
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставо на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
- за заслуги во развивањењто и зацврстувањето на
соработката и пријателските односи меѓу Социјалистичка
Федеративна Република Југославија и Република Франција да се
одликуваат:
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Marc Vienot - претседател на француската банка Societe General;
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ
Raymond Revenel - генерален директор на фабриката
за автомобили „Citroen";

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Арсеновић Драгића Милић, Бахрић Михаила Драган,
Бешић Радослава Борислав, Деспотовић Николе Александар, Деспотовић Совронија Богдан, Димитријевић Драгослава Живадин, Додић Милије др Слободан, Ђурић T?ype Петар, Џиновић Светнелава Петар, Џоџо Аћима др Борислав, Филиповић Душана Крста, Гојковић Милутина др
Милан, Илић Марка Ратомир, Ивановић Симе Блажо, Јапунцић Мане др Милорад, Јекић-Пајичић Милосава Даница, Јокић Андрије Живко, Јоксимовић-Тјапкин Миливоје Слободанка, Карановић Милоша Ђурађ, Лазаревић Навака Милојко, Матић Томе Владо, Михаиловић Стевана
Љубомир, Мијајловић Витомира Богдан, Милин Радован
др Живојин, Нововић-Симовић Милована др Нада, Обратковић Вошка Душан, Опавски Јана Павле, Пантелић
Лазара Тодор, Павићевић Луке др Радован', Перовић Васе
др Божидар, Петоривћ Бранка Момчило, Петровић Илије
др Радивој, Петровић Богосава Слободан, Петровић Богосава Живослав, Попесковић Саве др Драгутин, Радошевић
Богдана др Милорад, Ракић Будимира Драгољуб, Савин
Лазара др Жарко, Секуловић Саве др Миодраг, Селаков
Новака Владислав, Слијепчевић-Љесов Милоша др Душанка, Спаховић Хајре Хидајет, Сретеновић Новине Братислав, Тодоровић Чедомира Илија, Шишовић Радмила
Десимир, Товиловић Марка Славољуб, Трифуновић Војина Раденко, Василић-Лемајић Николе Мирјана, Весковић
Вука Милоња, Врховац-Цакула Петра др Љубица, Живковнћ-Велашевић Радула др Ксенија;
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- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Копрић Михаила Драгослав;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Алексић Томе др Милош, Баришић Станка Славко,
Бекић Љубомира Милорад, Брковић Војимира Мирослав,
Чубра Петра Душан, Ђорђевић Бранка др Предраг, Ерић
Драгољуба Александар, Голубовић Жарка Драгољуб, Голубовић Жарка Драгољуб, Грујићић Мирослава Вукосав,
Јаковљевић Радована Љубиша, Јаковљевић Маринка Славољуб, Јовичић Јанка Станојло, Костадиновић Светислава
Станимир, Крсмановић Вићентија Будимир, Крстић Владимира Живорад, Лазић Петра Живко, Лукић Ђуре Марко, Маринковић Милутина Милета, Мићановић Цвеје
Степан, Милошевић Живана Павле, Павловић Божидара
др Михаило, Петровић Божидара Момчило, Пурешић Луке Милован, Старчевић Љубо мира Милан, Топаловић
Петра Матија, Зубић Марка Јефта;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Аџић Радула др Радослав, Андрић Драгића Обрен,
Анђелковић Живадина др Иван, Анчић Драгомира Илија,
Берберовић-Курљаја Николе Мирјана, Благојевић Радисава Неша, Богуновић Живојина Милан, Чуперловић Никле
др Коста, Чворић Богосава Доброса, Ћосић Филипа Миливоје, Дамњановић Милорад Тихомир, Димитрић Ивана
Љубинко, Дојчиловић-Коларић Васе Даница, Драгичевић
Благоја Лазар, Драмићанин Миломира Радомир, Дрндаревић Николе Милоје, Ђорђевић Боривоја Ђокау Ђурић
,Душана Бранко, Ђуричић Светозара Алекса, Ђурковић-Савић Љубисава Милена, Гајић Милорада Душан, Гајић-Борн Томаса Нада, Глигорић Александра Андрија, Илић
Илије Сретен, Илић Живојина Живко, Исаковић Ивана
Славољуб, Иветић Ђуре Илија, Јелиж Жарка Христивоје,
Јеремић Драгутина Милена, Јевремовић-Јовановић Милоша Марија, Јовановић-Марковић Добросава Радмила, Јовановић Војислава Драгутин, Јовановић Живорада Душан, Јовановић Владисава Љубиша, Јовановић Драгољуба
Величко, Јовић Стевана Михаило, Клипа Светозара Душан, Ковачевић Драгутина Милорад, Крговић-Јовановић
Јована Драгица, Криловић Луке Томислав, Кулезић Радисава Душан, Кулезић Миодрага Милутин, Личанин Живорада Драгуљуб, Мандић Душана Радоје, Маринковић Величка Марко, Маринковић Миладина Томислав, Матић
Сретена Стеван, Михаиловић Душана Милорад, Мијаиловић Станоја Чедомир, Милићевић Живана Љубинко, Милисављевић Петра Владимир, Милосављевић Велизара
Љубиша, Милосављевић Живка Марко, Мирковић Обрада
Радоје, Митровић Михајла Добривоја, Момић Крсте Милан, Николић Ивана Властимир, Нинковић Миодрага Ђорђе, Нинковић Миолорада Миодраг, Нишић Миле Љубомир, Обреновић Живорада Милета, Пакљанац Милорада
.Миленко, Пантелић Чедомира Томислав, Пантић Радисава Љубисав, Паунови?! Синише др. Ђорђе, Павковић-Стојићевић Павла Драгица, Пенић-Мандић Живојина Милена, Перић Вукосава Бранислав, Перић Милорада Славко,
Поповић Светислава Момчило, Поповић-Ваеић Милована
Живка, Пуштрић Бранка др Стеван, Радовић Станка Станимир, Реновчевић Живојина Петар, Самарџић Ристе др
Михајло, Савчић-Бушић Милована Милинка, Савић Радивој^ Властимир, Скварица Петра Новак, Станић Петра др
Јоко, Станић Радисва Војкан, Станковић Милутина Бранислав, Станковић Петра Стеван, Станојевић Радивоја
Божидар, Стефановић Станимира Богољуб, Стојановић
Милоја Живан, Стојковић Ђорђа Божидар, Шимић Стевана Јован, Шуманац Животе Јовица, Тадић-Павловић Милорада Живка, Танасић Драгића Живко, Тешић Живана
Милан, Тодоровић Миодрага Петар, Томић Миодрага
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Драган, Томић Драгоја Милан, Томић Милована жИван,
Топаловић Мијаила Слободан, Васић Степана Марко, Василе вић Душана Михаило, Величковић Станицава
Срђан, Велисављевић Александра Михаило, Весковић Јакова Спасоје, Вилотић Ранка Јовиша, Винчић Живослава
Љубиша, Живановић Васе Петроние, Живковић Николе
Цветин, Живковић Јосифа Драгољуб, Живковић Луке Ратко, Живковић Душана др Живан, Живојиновић Драгољуба Борис;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Алимпић Луке Иван, Андријанић Веселић Радојице
Иванка, Андријанић Љубисава Милован, Богдановић Милован Радоје, Илић Милан Милојко, Јоцковић Миомира
Сретен, Јовановић Драгослава Љубинко, Мајински Светозара Николе, Макевић Милорад Дража, Митровић Станка
Видоје, Неговановић Војислава Станимир, Радосављевић
Томе Војин, Самарцић Андрије Миомир, Самарџић Миладина Раденко, Савић Алексе Милорад, Стајић-Бадњаревић Ратомира Гордана, Здравковић Добросава Радомир;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Алексић Петра Витомир, Арнаутовић Александра
Златиборка, Арсеновић Милорада Љубомир, Арсеновић
Обрада Светомир, Бабић Данила Лазар, Банковић Живојина Чедомир, Богдановић Николе Душан, Брановачки-Гусаров Анатолија Александра, Читановић Властимира
Петко, Деспотовиќ Николе Милан, Јанковић Милинка Богољуб, Коларић Душана Љубомир, Коњикушић Радивоја
Владимир, Ковачевиќ Александра Миодраг, Кресоја
Бранка Милан, Марковић Душана Драгутин, Марковић
Драгољуба Ђорђе, Матић Душана Добросав, Милићевић
Младена Живота, Пантелић Остоје Зоран, Петровић Драгутина Радован, Поповић Миленка Даница, Путица Милана Илија, Радовић Милорада Драгослав, Рајичић Милуна
Димитрије, Ракић Жарка Живојин, Савић Алексе Раде,
Станисављевић Алексе Богосав, Стеванић-Радовановић
Вошка Станислава, Стојићевић Душана Витомир, Стоилковић Војислава Драгољуб, Тодоровић Драгољуба Благоје, Тодоровић Милеве Урош, Томиће Сретена Славко, Васић Милоја Марко.
Бр. 96 “
28 октомври 1988 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.
УКАЗ
П РЕД С Е Д АТЕ Л СТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува
да се
одликуваат:
Од СР Х р в а т с к а
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изгродба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Марас-Шлогар Ивана Катица;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Шпиљак Ивана Драгутин;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Шплајт Ивана Младен;
Од СР С л о в е н и ј а
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Хорват-Добник Франца Станислава, Скумавц Гизеле
Бруно, Шкрабан Алеша Александер;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Брглез Јосипа Павле, Хабич Петра др. Петер, Херман
Алојза Марко, Јеровшек Ивана Антон, Креачић Франа
Франц, Кумер ђиктора Змага, Кунавер Навела др Јуриј,
Ликеб Јосипа Стане, Лудвик Кристина Душан, Мајцен
Јоже Јоже, Меглич Франци Фрањо, Мунда Јожета Јоже,
Нучич Франца Франц, Пернуш Ивана Славко, Покори
Ивана Данило, Радиња Антона др Дарко, Вришер Лудвика Игор;
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Гриљ Штефана Стане, Капун Марија Јожеф, Кучан-Крпач Ивана Штефка, Мартинчич Јоже Иван, Перше-Грегорн Јоже Ана Марија, Прившек Јоже Јоже, Сракар Франца Франц, Шкерлавај Карела Андреј-Драго, Шмидхофер
Петера Јоже, Штефанич Ивана Петер, Валтл-Костревц
Франца Мира, Вуга Милутина Саша;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Бандељ-Штуцин Лудвига Олга, Берток-Тревен Винка
Олга, Брегар Франца Антон, Дулар Алојза Урош, Ферк
Ивана Иван, Гербец-Милач Јожета Даница, Геренчер Јанеза Франц, Грах Јанеза Стане, Грмовшек Сречка Петер,
Хрен Билка Душан, Јенко Штефана Митја, Јеше Антона
Антон, Клеменчич Рудолфа Јоже, Кнез-Штербенц Марина
Звездана, Кориншек Јоже Јоже, Крањц Франца Андреј,
Лапорник Драга Павел, Ловренчак Франца Франц, Лукежич Ивана Полона, Магајна Цирила Јоже, Махорич
Конрада Антон, Макуц Марије Дорица, Марјетић Мирослава Цита, Натек Франца Матјаж, Плошињак Јанеза Борис, Ремшкар Јанка Кристина, Шкрабец Франца Франце,
Шолар Матевжа Јанез, Терчек Алојза Томаж, Тушар Фердинанда Жарко, Удович-Мис Јелице Катарина, Ваљавец
Јожефа Милан, Вершај Ивана Вшдем, Бурник Алојза
Франце, Зајц Карела Петер, Зупанц Франца Алојз, Зулан
Давида Здравко, Зупанчич-Долинар Панкрација Вида;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Бенедичич Ловренца Франц, Бенедик-Хостник Франце Терезија, Бертонцељ-Лавтар Флорјана Марија, Бизјак
Антона Бојан, Цмок Јоже Драго, Черне-Рупник Антона
Весна, Димитријевић-Млачич Јерка Неда, Дорник Ивана
Стане, Фашник Франца Франц, Гашперчич Антона
Франц, Грјан-Михевц Антона Даница, Грегорчич-Неманич Јанеза Терезија, Гржинич Андреја Марио, Хабјан Иг-
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нација Стане, Јакша Марије Звонко, Јамник Јанеза Винко,
Јанеж Карела Јанез, Јус Мартина Јанез, Клемен Франца
Станко, Клемше Здравка Фрањо, Колман Јосипа Јакоб,
Кот Франца Емилија, Крапеж-Загожан Ивана Јожица,
Кривец Ивана Иван, Куре Алојзија Алојзи, Ланг Антова
Виљем-Карол, Лавш-Роус Андреја Марија, Лесковшек
Алојза Иван, Мбгес Kolomana Karel, Мравл^-Лебан Франца Андријана, Отер-Месец Франца Марија, Петан Брнеста
Божидар, Потокар-Поточник Алојзија Ема, Празник Ивана Иван, Прелог Франца Франц, ирем Франца Иван, Рак
Мартина Алојз, Ратеј-Хладин Јожефа Јожица, Секолец-Штемпихар Јанеза Маринка, Сисингер Ивана Славко,
Скалич Александера Николај, Стритих Антова Антон,
Штурм Ивана Франц, Томшич-Зоран Франца Ана, Зупанек Милана Митја, Жагар-Штуцин Јоже Вида;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Лахарнар Балдомира Борис, Водишек Леополда Антон, Жунич Антона Антон;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Дробнич-Бајц Душана Душанка, Кончан-Огрин Навела Марија, Кошир Антона Силвестер, Tunkelj-Posch Abojza Silyestra;
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
Ђорђевић Стевана Јовица, Новаковић Крсте др Миле, Тенкеш Велинке Милош;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството меѓу н.ашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Павловић Жи вади на Слободан;
- за особени заслуги и .постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Анић Слободана Стеван, Арсенијевић-Ђокић Станимира Вера, Берић Петра Мирослав, Цветковић Живка
Бошко, Чергић Јована Стеван, Чутовић Адема Михаило,
Димитријевић Радомира Ламбра, Џунић Ћире Драгољуб,
Грбић Михаила Небојша, Грбовић-Делић Ђорђа Милица,
Грујичић Љубинка Божидар, Хаципешић Миодрага Љубомир, Јочић Лакића Драгутин, Кежић Јована Бранко, Лукиќ Драгутина Милош, Максимовић Сретена Милорад,
Михајловић Драгољуба Петар, Митровиќ Божидара Момчило, Поповиќ Владе Новак, Рапајић Дане Милован, Савовиќ Милутина Радивоје, Сретеновић Обрада Петар,
Станисављевић Николе Војислав, Стојадиновић Милисав
ва Милен, Стојковиќ-Балановић Јована Анка, Тинтор Лазе Душан, Тошић Зарија Станко, Трпковић Драгутина др
Љубомир, Величковић Чедомира Ранђел, Береш Пе?ра
Петар, Вукадиновић Јеланка Радослав, Вукчевић Чедомира Лазар, Зечевић Илије Момир;
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува Кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Божић Милорада Миодраг, Пантелић Милована Живота, Ракић Василија Миодраг,Росић Богољуба Бранко,
Боргић-Милосављевић Николе Бранислава;
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Алексић Јордана Стојан, Анђелић Вуксана Бошко,
Бабић-Стојадиновић Ђбрђа Малина, Биочанин Момчила
Славољуб, Богдановић-Јоксић Светозара Дикосава, Бошњаковић Животе Сретен, Будале Миле Давид, Ћорић Ибрахима Хусеин, Чоловић Благоја Првослав, Ђукић-Божовић Миљка Милева, Фејсов Гавре Владимир, Граховац Илије Никола, Илић Ве.ока Станислава, Ивановић Видоја Милинко, Јанићијевић Љубисава Живота, Јешић
Гвоздена Манојло, Киковић-Милошевић Светнелава Милка, Куљак-Копчок Ђуре Сузана, Лакић Димитрија Милош, Лукић-Дошлић Пантелие Десанка, Марковић Милосава Благоје, Марковић Стојана Благоје, Мирић Петра
Анђела, Новковић Милана Станко, Обрадовић Добросава
Душан, Парезановић Милорада Војимир, Париповић Миће Стева, Пекић-Митрић Јове Даница, Петровић Миодрага Живојин, Рајачић Стевана Милан, Рецић Миладина Србољуб, Ристић Милића Ђура, Секулић Митра Мирослав,
Симановић Гојка Војислав, Сисани Исмаиља Фадиљ, Станншкћ Јордана Александар, Стевановић Божидара Душан, Стојановић-Дабић Михаила Слободанка, Стошић
Александра Станко, Стошић Драгољуба Војислав, Штула
Стеве Божо, Тадић-Станковић Милана Јорданка, Торбица
Милана Илија, Куклиш Душана Борислав, Зарић Драгомира Живојин;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Аћимовић Светислава Петар, Аџић Александра Милан, Алексић Атанасиј Борко, Алексић Николе Милан,
Алексић Недељка Миловац, Алексић Саве Радивоје, Алексић Драгића Зоран, Алексић-Петровић Драгана Живана,
Анђелковић Будимира Живко, Атанасијевић-Костић Стојадина Мата, Антић Владе Славица, Аслани Рамадани Hel?en, Аврамовић Димитрија Живадин, Баљић Славка Милан, Борисавл^вић Добривоја Војислав, Брадић-Ковачевић Миломира Моравка, Бркић Милорада Миливој,
Бркић Кристивоја Томислав, Брулић Мурата Смаил, Бучар Блаже Иван, Бурја Фанике Марко, Цветковић-Стојковић Светомира Душанка, Цветковић Душана Милован,
Цвдтковић Милана Зоран, Ћеран Јанка Миле, Даниловић
Сретена Војислав, Динић Светислава Милун, Дојчиновић
Петра Стојан, Дрндареви!! Боривоја Милорад, Дуловић
Алекснадра Остоја, Ђаповић Веселина Мирко, Ђоковић
Стевана Милан, Ђорђевић Радомира Бранко, Ђорђевић
Живојина Драгутин, Ђорђевић Милоја Гвозден, Ђорђевић
Живојина Илија, Ђорђевић-Маринковић Радомира Милосија, Ђорђевић Михајла Станоје, Ђорић Петра Милан,
Ђурановић Милана Миленко, Ерић Мијата Игњат, Гајић
Слободана Милорад, Гаши Бафтијара Јемин, Глишовић
Љубивоја Душан, Гордић Рајка Драгомир, Грујић Драгића Величко, Грујичић Стевана Бошко, Илић Будимира
Александар, Илић Војислава Стојан, Илић Николе Живко,
Ивановић Ми лој а Драгомир, Ивић Радосава Живота, Јачевски Гене Вељко, Јаковљевић-Димитријевић Влајка Милена, Јанковић Бранислава Стеван, Јелић Миодрага Пукани, Јокић Милије Крста, Јокић-Ђуричић Милосава Милка,
Јокић Михаила Миодраг, Јонић Борисава Миодраг, Јовановић Раденка Илија, Јовановић Драгољуба Јован, Јованов ќ Живорада Мирослав, Карацић-Божовић Милинка
Драгица, Кладар Томе Васа, Кљајчин Бранка Милан,
Кнежевић Мирка Драгољуб, Којић Милана Живорад, Коситић Векослава Бранислав, Коситћ Ћире Чедомир, Котлајић-Обућина Раденка Светлана, Крачуновић Драгутина
Дража, Кривајић Глиге Јован, Крсмановић Рада Ђуро, Кукањац Радосава Рако, Куштримовић Милоја Миодраг, Лаз а р е в ^ Добросава Ранко, Лукић-Стефановић Трибуна Јулијана, Љубић Станка Ђорђе, Љубисављевић Милисава
Милан, Манасијевић Стевана Никола, Марић Љубомира
Јосип, Маринковић Предрага Драгољуб, Мариновић Радивоја Зоран, Марковић Станисава Драган, Маркбвић Рафаила Мирослав, Марковић-Комненић Михајла Недељка,
Марковић Милана Никола, Мијатовић Радуле Десимир,
Милетић Симе Ратко, Милићевић Станоја Негован, Ми-
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лосављевић Ђурђа Светислав, Милошевић Милоша Драган, Милошевић Милутина Небојша, Милутиновић Драгана Миломир, Миљковић Боривоја Драгиша, Мирковић
Вукашина Вукослав, Мишић Чедомора Владимир, Митић
Стојадина Најдан, Митић Данила Светомир, Митић Васил к а Војислав, Младеновић Алексе Аранђел, Недић Јове
Вељко, Нешић Добронија Велислав, Ницуловић Миливоја
Љубиша, Никодијевић Миодрага Ђорђе, Николић Николија Чедомир, Николић Николе Драгољуб, Николић Тихомира Милан, Николић Јеленка Милутин, Панић Милана
Стјепан, Павловић Саве Слободан, Перић Ивана Винко,
Перић Боривоја Живорад, Петровић Адама Богдан, Петровић-Сганковић Зарија Десанка, Петровић Михај л а Драгољуб, Петровић Милоја Љубисав, Петровић Радомира
Станоје, Пиперин Момира Гојко, Поповић Радисава Радош, Пожежанац Николе Добривоје, Прелић Милорада
Милеша, Прокић Милоша Живорад, Радовић-Славковић
Милутина Милица, Ратковић Војина Ђорђе, Рубаковић
Радосава Милета, Салевић Милића Радоња, Савић Михаела Добривоје, Савић Душана Драгољуб, Савић Војислава
Мирољуб, Савић Велимира Момир, Савић Рајка Видоје,
Селаковић Милуна Миљко, Симић Ђорђа Веселинка, Скорупан Милете Звонимир, Сомборац Веселина Војин, Спасић Милорада Драгиша, Средојевић Милорада Александар, Стаменић-Несветајлов Павла Татјана, Стаменковић
Радован,^,, Градимир, Станић Стевана Драгомир, Станковић Мијаила Милосава, Станојевић Милана Драган, Стефановиќ Душана Драгутин, Стефановић Стевана Митар,
Стеванови!! Ђурђа Алекса, Стевановић Драгутина Драгомир, Стојановић Војислава Мирослав, Стојановић Петра
Никола, Стојкић Боривоја Јован, Стојковић Ђорђа Стојан, Стојсављевић Боже Ђорђе, Стокић-Митић Живана
Златија, Шимшић Миливоја Вељко, Таникић Јанка Ђорђе,
Тасић Трајка Саво, Тесла Симе Бранко, Томаш Захаријана
Андраш, Томић Милутина Миодраг, Томић Милана Живојин, Тошић Радића Живорад, Товиловић Младена Драгомир, Трифуновић Душана Миливоје, Васић Живислава
Светомир, Васиљевић Миливоја Јаков, Вујић Живорада
Мирослав, Вукосављевић Кристомира Првослав, Вуловић
Богића Сретен, Зарић Милорада Миливоје, Зековић-Јањић Ристе Милица, Змајевић-Јузбашић Јована Јелена, Живадиновић Мартина Властимир;
- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ
Марјановић Јефте Ратомир, Мишић Војислава Александар, Неоричић Војимира Стојан, Томановић Драгомира Милош;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ,
Бујић Томе Раде, Драмлић Младена Д раган,Ђорђевић Драгана Бобан, Гајић Љубинка Радомир, Голубовић
Војислава Слободан, Јовановић-Вујић Драгутина Радојка,
Лекић-Недић Божидара Даринка, Мандић Ненада Мирко,
Марушић Милоја Зоран, Милојевић Момчила Никола,
Пантић Божидара Слободан, Петровић Милана Милијан,
Радојевић-Брковић Василија Даница, Ристић Зарија Станојко, Родић Ђуре Драгослав, Росић Милуитна Сретен,
Тодић Василка Будимир, Ваљевић-Којчић Стојана Нада,
Живковић Јована Драган;
- за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Алексић-Трајковић Светозара Смиља, Бабић Стевана
Стево, Бацетић Илије Миленко, Бекчић Момира Марко,
Буђевац Радоја Наталија, Цветуљски Миливоја Живан,
Цвијовић Радивоја Мил,ко, Дамјановић-Бурсаћ Славка Јелена, Димић-Ђорђевић Младена Добрила, Древеншек-Рељановћ Мирка Деса, Глигорић-Глигоријевић Драгутина
Милка, Глишић Радована Саво, Глишовић Љубисава Бо
ривоје, Ђукић Будимира Радосав, Ђурић Андрехе Васа
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Јанковић Градимира Часлав, Јеленковић Љубомира Јовица, Јевтић Милорада Живорад, Јовић-Јовановић Божидар
ра Драгица, Качавенда-Драгић Јове Бојана, Крачун Саве
Драгослав, Лазић Вукомира Душан, Лучић Богољуба Малина, Мариновић Радосава Јеврем, Маринковић Благоја
Миле, Марковић Радо мира Радица, Матоивћ Боривоја Раде, Нешковић-Николић Луке Ђула, Остојић Љубице Милован, Пејчиновић Спасоја Милица, Петрић Милана Драгутин, Пјешчић Лазара Борислав, Пчузовић Војка Вукола,
Радосављевић Саве Ђокица, Ранитовић-Васојевић Милорада Дринка, Роган Милоша Предраг, Селими Сефера
Мухамед, Спасић Ћирка Ратомир, Стајић-Милчић Петра
Анка, Стаменковић Јордана Зарије, Станојевић Александра Божидар, Стевановић Боривоја Мирољуб, Стеваиовић
Маринка Зоран, Стојановић-Чортановић Миодрага Лулана, Стојковић-Бркић Живојина Зорка, Стојменовић Белина Раде, Тимотић Сретена Стеван, Тодоровић Александра Бранко, Тодоровић-Алостоловски Ристе Добрила, Томић Веселина Драгиша, Виденовић Славољуба Драганче,
Видојевић Раденка Видоје, Вирић Петра Миливоје, Вучковић Милутина Момчило;
- за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Бобоковић Максима Момчило, Дејановић Душана
Мишо, Ђелић Милоша Петар, Гавриловић Миодрага
Слободан, Илић Живадина Борислав, Јовановић Звездана
Љубиша, Јовановић Владимира Зоран, Каралић Светомира Милутин, Лекић Станка Бранимир, Милић Станоја Радомир, Милосављевић Драгана Радослав, Московљевић
Живојина Велимир, Недић Станка Синиша, Пипелкић Јована Боривоје, Пузовиђ Ранка Спасоје, Ранковић Хранислава Часлав, Риситћ Светислава Станиша, Симић Милоица Светислав, Станковић Селимира Љубиша.
Бр. 97
4 ноември 1988 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Днздаревиќ с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југослвија одлучува
да се
одликуваат:
Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Лугоња Николе Илија;
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на
братството и единството меѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ
Маестро Јозефа Исак, Радовановић Ристе Саво, Сегић Триве Невенка;
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Гаврић Неђе Ристо, Главаш Јозе Илија, Граховац
Илије Мирко, Хациалић Ибре Мустафа, Хамзић Џемала
Рефик, Кадушић Авде Омер, Нинковић-Дракулић Стевана
Милена, Ракић Симе Марко, Саџуковић-Сијдрчић Мурадифа Радила;
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се
придонесува кон општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ
Ањоли Антона Александар, Јоксимовић Гвоздена
Александар, Јурић Јосипа Бранко, Каменица Алије Асим,
Мангић Салка Мехмед, Самарцић-Аћмовић Аврама Обренија;
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Будимлија Мехмеда Кемал, Чорхоцић Мехмеда Мунир, Фонтана-Рашевић Светислава Мара, Форцан Раде
Душан, Хебибовић Османа Хамид, Јањуш Мила Мирко,
Јурковић Филипа Игњације, Кековић-Ројшек Ивана Алојзија-Зденка, Купљеник Јозе Виктор, Лончаревић-Трогранчић Јозе Злата, Мандић Јове Рајко, Михаљевић Фрање
Карло, Мујачић Мине Фадил, Радић Михајл,а Јово, Сабитовић Ибре Сафет, Сорајић-Перко Марија, Трифуновић-Ђукић Илије Милена
- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Ахметагић Хамзалије Сулејман, Алексић Илије Александар, Алихоцић-Атић Мехе Зијада, Андрић-Несвадба
Фрање Габријела, Антић Мирка Петко, Башић Ахмета
Мехо, Божичковић-Зец Саве Зорка, Чатовић Салка Енвер,
Ћутић-Езић Ибрахима Рефија, Ђаковић Ивана Карло, Баков ић Карла Звонко, Ђукић-Васић Остоје Миланка, Елчић
Игњата Игњат, Хаџикадунић Даута Нурудин, Ибрахимовић Салка Салих, Јекић-Мићић Срећка Живана, Јусуфбеговић Ахмеда Ибрахим, Копрић-Јахић Ћамила Разија, Кунић Кадрије Мехмедалија, Лишић Абдулаха Сеад, Лугоњић Милана Петко, Максимовић Боже Неделко, Маливојевић Кристе Ђурађ, Марјановић Стеве Миле, Марковић
Петра Борислав, Матић-Лазић Петра Петрија, Мичковић
Јефте Душан, Миличић Јована Милан, Мусић Ибре Хусо,
Наздрајић Мумина Хамид, Марацина Вељка Миливоје,
Поповић Николе Владимир, Радак Ристе Радомир, Соколовић Шабана Мурадиф, Ступар-Умичевић Стојка Радојка, Суљагић-Кахрић Хусеина Фатима, Вранић Илије Анте,
Захировић Мустафе Осман, Жељо Салиха Мухамед;
- за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ
Борић Алије Омер, Ђорђевић Неделка Рајко,
Кнежевић Рајка Љубиша, Зебић Ахмета Фадил;
- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Хоцић Алије Изета, Ибрахимовић Салка Алага, Ивано?ић-Пурић Станише Љубинка, Ненадић Младена Бранко, Шолаја Миливоја Дубравќа;
- за заслуги и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Балагић Ћамила Пашо, Барић-Багарић Ивана Вероника, Башић Фејзе Адил, Ђурасовић Станка Борислав,
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Ера к Михај ла Душко, Фазловић Муше Новалија, Фејзић
Јусуфа Ибро, Гаврић Рајка Момир, Гаврилов Каменка
Милош, Глуховић Вељка Рајко, Гребић Ашира Смајл, Хусовић-Денић Хасана Сада, Јововић Пере Неђо, Карамехмедовић Асима Сејфудин, Карпа Милана Бранко, Кењић
Марка Боро, Максимовић Саве Саво, Миливојевић Неделаа Небојша, Миштрафовић Винак Мијо, Мујић-Зубић
Ибрахима Раифа, Николић Јована Јован, Орашанин Рајка
Миломир, X- Османовић Садика Бедрудин, Пејић Јозе
Степан, Петаковић Емила Зла' ко, Побрић Расима Веѓо,
Радман Стипо Фрањо, Рецић Беге Мирсад, Рејзовић-Кехоњић-Хаџага Сундуса, Шкоровић-Гуја Нова Славица,
Штембергер Виргина Маријо, Терзић Хасе Мухамед.
Бр. 98
1! ноември 1988 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.
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781
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781
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пестициди
782
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782
Правилник за југословенскиот стандард за
лам-масивни штички
783
Правилник за југословенскиот стандард за
електрични реден
783
Правилник за југословенскиот стандард за
пумпи
784
Правилник за југословенскиот стандард за јагленоводороди од ароматичен ред
784
Правилник за југословенскиот стандард за
пресметување на количествата на нафта и нафтени деривати во садови за складирање и
транспорт
784
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приборот за истражно дупчење
785
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785
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785
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786
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алармни системи
786
458. Правилник за југословенските стандарди за
чисти хемикалии
787
459. Правилник за југословенските стандарди за барања за безбедност
787
460. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничките нормативи за стабилни уреди за гаснење на пожари со јаглендиок788
сид
461. Правилник за границите над кои населението
и лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења не смеат да бидат изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на јонизирачки зрачења на лицата
што работат со изворите на тие зрачења и за
проверувањето на контаминацијата на работната средина
788
462. Наредба за височината на посебната давачка
при увоз на земјоделски и прехранбени производи
796
463. Одлука за дополнение на Одлуката за привремено утврдување на условите за користење на
примарната емисија во 1989 година
796
464. Измена на Тарифата за користење на објектите
за безбедност на пловидбата и на услугите на
радиослужбата на поморските пловни патишта
796
465. Одлука на Одборот на Собранието на Заедницата на ЈПТТ за поштенски сообраќај
796
466. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на системот за проветрување на засолништа и двонаменски објекти
796
467. Одлука за измена на Одлуката за износот на
надоместот на трошоците поради одвоен
живот од потесното семејство на претседаталот и на судиите на Уставниот суд на Југославија
796
468. Одлука за измена на Одлуката за износот на
дневниците на претседателот и на судиите на
Уставниот суд на Југославија
797
469. Одлука за измена на Одлуката за износот на
дневниците на секретарот на Уставниот суд и
на раководните работници што ги назначува
Уставниот суд на Југославија
797
Одлука за оценување на уставноста на Законот за
привремено ограничување на располагањето
со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените
дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година
797
Одлука за оценување на уставноста на одредбата на
член 10 став 2 од Законот на СР Македонија^
станбените односи во делот со коЈ е^тврдено
дека својство на член на семејното домаќинство на носителот на станарското право имаат
внуците без родители
797
Укази
799
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