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Врз основа на член 185 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78), во врска со чл. 
290 и 297 од Законот за општата управна постапка 
(, Службен лист на СФРЈ" , бр. 32/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ЗА УПРАВНАТА ПОС-
ТАПКА ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАКО И ВО САМОУПРАВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА КОИ СО СО-
ЈУЗЕН ЗАКОН ИМ Е ДОВЕРЕНО ЈАВНО ОВЛАС-
ТУВАЊЕ ДА РЕШАВААТ ВО ПОЕДИНЕЧНИ УП-

РАВНИ РАБОТИ 

Член 1 

Сојузните органи на управ-ата, сојузните органи-
зации и другите сојузни органи, како и самоуправ-
ните организации и заедници на кои со сојузен за -
кон им е доверено јавно овластување да решаваат 
во поединечни управни работи (во натамошниот 

текст: сојузните органи и организации) се должни 
да водат евиденција за управните предмети и за 
издавањето уверенија на начинот и за податоците 
како што е тоа утврдено со оваа уредба. 

Член 2 
Во рамките на евиденцијата од член 1 на оваа 

уредба се обезбедуваат податоци за првостепената 
и второстепената управна постапка, како и податоци 
за работата врз издавањето уверенија според чл.171 
и 172 од Законот за општата управна постапка, по-
требни на сојузните органи и организации з-аради 
следење на состојбата во поглед на решавањето на 
управните предмети и издавањето уверенија , врше-
њето на статистички истражувања, известувањето 
на Собранието на С Ф Р Ј и на Сојузниот извршен 
совет за состојбата во областите и појавите од зна-
чење за ажурна, ефикасна и з-аконита работа врз 
задачите и работите на решавањето за правата, обврс-
ките и правните интереси на странките во управна-
та постапка, како и предлагањето мерки и сред-
ства што сојузните органи и организации би треба-
ло да ги преземаат со цел да се подобри нивната 
работа врз решавањето на поединечните управни 
предмети. 

Член 3 
Содржината на евиденциите за работата во ре-

шавањето на управните предмети, како и за работа-
та на издавањето уверенија , е утврдена во обрасци-
те бр. 1 до 6 што се отпечатени кон оваа уредба и 
претставуваат нејзин составен дел. 

Член 4 

Евидентирање на податоците за работата врз; 
решавањето на првостепените управни предмет!!, 
второстепените управни предмети и издавањето на' 
уверенија според чл. 171 и 172 од Законот за оп-
штата управна постапка се врши на следните об-
расци, и то-а: 

1) за првостепените управни предмети — на об-
разецот бр. 1; 

2) за второстепените управни предмети — на об-
разецот бр. 2; 

3) за работата врз издавањето уверенија — н-а 
образецот бр. 3. 

Предметите чии податоци се евидентираат на об-
расците од став 1 на овој член не мора-ат да се з а -
ведуваат и во деловодникот. 

Член 5 

Сојузните органи и организации кои своето ра -
ботење го водат по картотечен систем податоците 
предвидени со оваа уредба можат да ги евиденти-
раат и по пат на евиденциони картички. 

Евиденционите картички од став 1 на овој член 
мораат да се приспособат така што да ги содржат 
сите податоци што ги содржат и обрасците бр. 1 до 3. 

Обрасците бр. 1 до 3 или евиденционите к а р -
тички на сојузните органи и организации к а ј кои: 
постап,ката на одлучување во одделни прашања уре-
дена со посебен закови отстапува од правилата утвр-
дени со Законот за општата управна постапка, по 
исклучок, по прибавеното мислење од Сојузниот се-
кретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа и со согласност од Сојузниот извр-
шен совет, можат да се приспособат така што да 
одговараат на специфичните потреби на сојузниот 
орган или организација, како и на целите што се 
сака да се постигнат со оваа уредба. 

Член 6 
Евидентирање на податоците по пат на обрасци 

или евиденциони картички се врши според подрач-
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Јето на дејноста, односно според управната област, 
во кои спаѓа дејноста на држав-ниот орган, а к а ј 
самоуправните организации и заедници на кои со 
сојузен закон им е доверено ј-авно овластување да 
решаваат во управни работи — според управната 
област во која спаѓа основната дејност на самоуп-
равната организација или заедница. 

Ч л е н 7 

Под подрачја на дејности, односно управни об-
ласти, по кои ќе се врши евидентирање на подато-
ците за работата врз решавањето на управните пре-
дмети и издавањето уверенија во смисла на оваа 
уредба, се подразбираат: 

1) надворешните работи; 
2) внатрешните работи; 
3) правосудството и управата; 
4) финансиите, (буџетот, даноците, придонесите 

и другите давачки); 
5) индустријата и рударството; 

6) земјоделството (полјоделството, сточарството, 
овоштарството, ловот, рибарството и другите гран-
ки и служби од областа на земјоделството); 

7) шумарството и водостопанството; 
8) градежништвото; 
9) сообраќајот и врските; 
10) прометот на стоки и услуги, девизно рабо-

тење и кредитните односи со странство; 
11) занаетчиството; 

12) образованието, науката и културата ; 
13) здравството и социјалната политика. 

Член 8 

Врз основа на евиденциите што ги водат, сојуз-
ните органи и организации се должни за секоја го-
дина да состават извешта ј за работата врз р е ш а в а -
њето на управните предмети и за работата врз и з -
давањето уверенија и да го достават до Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на со-
јузната управа до 31 март наредната година. 

Член 9 

Извештајот за работата врз решавањето на уп-
равните предмети и за работата врз издавањето уве-
ренија се состои од два дела. и тоа: бројчен (стати-
стички) преглед на работата во извештајниот пе-
риод и текстуален дел. 

Содржината на бројчениот преглед на работата 
во извештајниот период е утврдено во обрасците на 
извештајот бр. 4 до 6. 

Содржината на бројчениот преглед на работата 
на сојузните органи и организации кои своите пред-
мети ги евидентираат на начинот уреден според 
член 5 став 3 на оваа уредба ќе се даде во посебен 
образец што ќе го утврди Сојузниот секретаријат за 
правосудство и о р и е н т а ц и ј а на сојузната управа. 

Текстуалниот дел на извешта јот содржи: п р и -
к а з на ф а к т и ч н а т а состојба за работата на оваа про-
блематика; документирана оцена за работата на со^ 
јузниот орган, односно организација во изминатиов 
период (посебно од гледиште на законитоста, е ф и -
касноста и економичноста на постапката); податоци 
и оцена за де јствувањето на сојузниот орган, одно-
сно организација, во правец кон подобрување на 
положбата на странката во постапката на решава -
њ е на управните предмети и издавање уверенија 
(приспособување на работното време кон потребите 
на странката, информирање на странката за оддел-
ни прашања од постапката, механографска обра-
ботка на податоците, изработка на потребните ф о р -
мулари, како и други напори сторени заради подо-
брување на положбата на странката); проблеми, 
слабости и тешкотии пројавени во текот на работа-
та врз оваа проблематика (опрема, кадри, организа-
ци ја на задачите и работите, организациски и мате-
ри јални прописи и сл.; предлози за идната работа и 
начин на решавање на пројавените слабости, теш-
котии и проблеми. 

Член 10 
За извршувањето на оваа уредба ќе се грижи Со-

јузниот секретаријат за правосудство и организаци-
ја на сојузната управа. 

- Во извршувањето на задачите од став 1 н а овој 
член Сојузниот секретаријат за правосудство и ор-
ганизација на сојузната управа : им дава објасну-
вања и меслења на сојузните органи и организации 
за применувањето на одделни одредби од оваа уред-
ба; собира, обработува и анализира податоци за ра -
ботата на сојузните органи и организации врз ре-
шавањето на управните предмети и издавањето 
уверенија ; предлага мерки и средства што би тре -
бало да се преземаат заради подобрување на у пр ав -
ната работа на сојузните органи и организации, к а -
ко и на положбата на работните луѓе и на гра -
ѓаните во постапката на решавањето на управните 
предмети и издавањето уверенија . 

Ч л е н 11 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 12 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1982 

година. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 526 
3 декември 1931 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д - р Иво Марган, с.р. 
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Б р з основа на член 26 став 3 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 15/77 и 17/78), врз основа на со-
гласноста на надлежните републички и покраински 
органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗ-
ВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1932 

ГОДИНА 

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои е 
пропишано дека можат да се извезуваат, односно 
увезуваат само врз основа на дозвола ги издава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на 
предлог на Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, кој претходно ќе прибави мис-
лење на надлежниот сојузен орган на управата и на 
соодветните општи здруженија , односно на соодвет-
ните заедници на здружен труд за меѓусебна план-
ска и деловна соработка. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, водејќи сметка за извршувањето на тргов-
ските и на други меѓудржавни спогодби, на предлог 
на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи да издаде дозвола и за увоз на одделни 
стоки или на групи стоки, како и за увоз на стоки 
во определен период (глобална дозвола). Во тој слу-
ч а ј организацијата на здружен труд ги увезува од-
носните стоки без прибавување на дозволата од став 
1 на оваа точка. 

Надлежните сојузни органи на управата од ст. 
1 и 2 на оваа точка, при одлучувањето за барањето 
за издавање на дозвола за извоз и увоз на стоки, 
ќ е води сметка за производството на определените 
стоки, посебно за производството наменето за извоз, 
за снабденоста и потребите на домашниот пазар, како 

и за оправданоста на извозот и увозот за односните 
стоки, а за основни земјоделски и прехранбени про-
изводи — за усогласениот биланс на производството 
и на домашните потреби, за увозот и извозот, што 
ќе биде донесен согласно на одредбата на член 7 
став 19 од Договорот за основите на општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина за усогласувањето и насочувањето на тековите 
на општествената репродукција . 

2. Барањето за издавање на дозвола за извоз, 
односно за увоз на стоки организацијата на здружен 
труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за па -
зар и општи стопански работи, кој е должен во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето да го 
достави предлогот до Сојузниот секретаријат за на -
дворешна трговија. Сојузниот секретаријат за на -
дворешна трговија е должен во рок од пет дена од 
денот на приемот на предлогот да го реши бара-
њето за издавање на дозвола за извоз, односно за 
увоз на стоки. 

Ако надлежните сојузни органи од став 1 на 
оваа точка го одбијат барањето за издавање на доз-
вола за извоз, односно за увоз на определени стоки, 
се должни да ги наведат причините поради кои ба-
рањето се одбива. 

Ако надлежните сојузни органи, во роковите од 
став 1 на оваа точка, не одлучат по барањето за из -
давање на дозвола за извоз на стоки, ќе се смета 
дека дозволата за извоз на односните стоки е изда-
дена, за што Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија е должен во рок од три дена од денот на 
истекот на рокот од став 1 на оваа точка да ,издаде 
потврда што ја заменува дозволата за извоз на 
стоки. 

3. Исклучително од одредбите на точка 1 на оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија , може, на предлог на Сојузниот секретаријат 

за пазар и општи стопански работи, да издаде ДОЗ-
вола за увоз на стоки ако увозот на односните 
стоки се предлага заради стабилизација на одно-ч 
сите на единствениот југословенски пазар и за спре-
чување на отстапување од утврдената политика на 
цените, како и да издаде дозвола за извоз, односно 
за увоз на стоки ако е во прашање извршувањето 
на трговските и други меѓудржавни спогодби. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија; 
може, во случајот од став 1 на оваа точка, да и з -
даде дозвола за увоз на одделни стоки или на групи 
стоки и за увоз на стоки во определен период. Во 
тој случа ј организациите на здружен труд ги уве -
зуваат односните стоки без прибавување на дозво^ 
лата од став 1 на оваа точка. 

4. Дозвола за увоз на предмети на вооружува^ 
њето и на воена опрема и на нивни делови, како И 
за увоз на опрема и на репродукциони матери јали 
што се потребни за производството на предмети на 
вооружувањето и на воена опрема во Социјална 
етичка Федеративна Република Југославија издава 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Дозвола за извоз на предмети на вооружува-
њето и на воена опрема издава Сојузниот секретар 
ријат за народна одбрана. 

5. Увозот и извозот на опојни дроги се врши врз 
основа на дозвола што се издава во согласност со 
Законот за производство и промет на опојни 
дроги („Службен лист на СФРЈ" , бр. 55/78). 

6. Сојузниот секретар за надворешна трговија' 
донесува, по потреба, прописи за документацијата 
што се поднесува кон барањето за издавање на доз-
вола за извоз и увоз на стоки, за образецот на к о ј 
се поднесува барањето за издавање на дозволата И 
за образецот на дозволата за извоз и увоз на стоки. 
Тие прописи, доколку е во п р а ш а њ е увоз и извоз нА 
стоки од точка 4 на оваа одлука, ги донесува со јуз -
ниот секретар за народна одбрана. 

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

Е. п. бр. 551 
27 ноември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

732. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство ( , ,Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 22/78 и 35/80), со јуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА Н А Р Е Д Б А Т А 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ФОНДОВИ. НА САМОУПРАВНИТЕ И Н -
ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА 
У П Л А Т У В А Њ Е НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА Н А Ч И -
НОТ НА И З В Е С Т У В А Њ Е НА К О Р И С Н И Ц И Т Е НА1 

ТИЕ П Р И Х О Д И 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на п р и -
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни заед-
ници и други самоуправни организации и заедници,' 
за начинот на уплатување на тие приходи и за на -
чинот на известување на корисниците на тие п р и -
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ходи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 70/80) во точка 
5 став 1 одредбата под 8 се заменува со нови од-
редби под 8 и 8а кои гласат: 

„8) на сметката бр. 840-2185 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили што го плаќаат 
општествените правни лица како даночни обврз-
ници; 

8а) на сметката бр. 840-2190 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили што го плаќаат 
граѓаните како даночни обврзници." 

2. Во точка 13 став 1 одредбата под 7 се заме-
нува со нови одредби под 7 и 7а кои гласат: 

„7) на сметката бр. 840-3198 — Општински адми-
нистративни такси во готови пари, од граѓаните и 
граѓанските правни лица; 

7а) на сметката бр. 840-3091 — Општински адми-
нистративни такси во готови пари, од општестве-
ните правни лица." 

3. Во точка 14 став 1 одредбата под 5 се заме-
нува со нови одредби под 5 и 5а кои гласат: 

„5) на сметката бр. 840-3273 — Комунални такси 
за регистрација на моторни возила, од општестве-
ните правни лица; 

5а) на сметката бр. 840-3289 — Комунални такси 
ѕа регистрација на моторни возила, од граѓаните и 
граѓанските правни лица." 

4. Во точка 15 став 1 одредбата под 7 се заме-
нува со нови одредби под 7 и 7а кои гласат: 

„7) на сметката бр. 840-3385 - Општински суд-
ски такси во готови пари, од граѓаните и граѓан-
ските правни лица; 

7а) на сметката бр. 840-3390 — Општински суд-
ски такси во готови пари, од општествените правни 
лица." 

5. Во точка 17 став 1 одредбите под 3 и 4 се з а -
менуваат со нови одредби под 3. За, 4 и 4а кои 
Гласат: 

,,З) на сметката бр. 840-5007 — Парични казни за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката, од-
носно на автономната покраина, од општествените 
правни лица; 

За) на сметката бр. 840-5012 — Парични казни за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката, од-
носно на автономната покраина, од граѓаните и гра-
ѓанските правни лица; 

4) на сметката бр. 840-5028 — Парични казни за 
Сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на репуб-
ликата, односно на автономната покраина, од оп-
штествените правни лица; 

4а) на сметката бр. 840-5033 — Парични казни за 
сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на репуб-
ликата, односно автономната покраина од граѓаните 
И граѓанските правни лица; 

6. Во точка 34 став 1 под 15 после зборот: ,,бен-
зин" се бришат точката и запирката и се додаваат 
зборовите: „и гасно масло". 

7. Во точка 36 став 5 се брише. 
8. Во точка 37 одредбите под 1 и 2 се менуваат 

И гласат: 
,Д) на сметката бр. 842-1926 — Деловни средства 

на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основа на задолжителниот заем од 
1981 година; 

2) на сметката бр. 842-1931 — Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основа на задолжителниот заем од 
1982 година." 

9 Точка 48 станува точка 50. 
10. Во досегашната точка 49 што станува точка 

48 зборот: , ,статистичката" се заменува на обете 
места со зборот: „бројчената". 

11 Досегашната точка 50 што станува точка 49 
се менува и гласи: 

;?49. Обврзниците за уплатување на даноците и 
Придонесите во согласност со Законот за примену-

вање на прописите и за р е ш а в а њ е на судирите на 
републичките, односно на покраинските закони во 
областа на даноците, придонесите и таксите („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 36/75 и 33/76) - (во ната-
мошниот текст: Законот) и со прописите на репуб-
ликите, односно на автономните покраини, ќе им ги 
уплатуваат даноците и придонесите на општестве-
но-политичките заедници и на самоуправните инте-
ресни заедници на кои тие даноци и придонеси им 
припаѓаат со еден налог по пат на збирни стапки на 
следните проодни сметки: 

1) на сметката бр. 844-8009 — Даноци и придо-
неси од доходот, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 844-8014 — Даноци и придо-
неси од доходот, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 844-8035 - Даноци и придо-
неси од личниот доход на работниците, што се пре-
сметуваат по прописите што в а ж а т во ж и в е а л и ш т е -
то на работникот, односно во живеалиштето на се-
мејството на работникот, во случај кога ж и в е а л и -
штето на работникот и седиштето на исплатувачот 
на личниот доход не се наоѓаат на територијата на 
иста општина од стопанството; 

4) на сметката бр. 844-8040 — Даноци и придо-
неси од личниот доход на работниците, што се пре-
сметуваат по прописите што в а ж а т во ж и в е а л и ш т е -
то на работникот, односно во живеалиштето на се-
мејството на рабтоникот, во случај кога ж и в е а л и -
штето на работникот и седиштето на исплатувачот 
на личниот доход не се наоѓаат на територијата на 
иста општина од нестопанството; 

5) на сметката бр. 844-8077 — Даноци и придо-
неси од личниот доход на работниците што се пре-
сметуваат по прописите што в а ж а т во живеалиште -
то на работникот, односно во живеалиштето на се-
мејството на работникот во случа ј кога нивното 
ж и в е а л и ш т е и седиштето на исплатувачот на лич-
ниот доход се наоѓаат на територијата на иста 
општина од стопанството; 

6) на сметката бр. 844-8082 — Даноци и придо-
неси од личниот доход на работниците што се пре-
сметуваат по прописите што в а ж а т во ж и в е а л и ш т е -
то на работникот, односно во живеалиштето на се-
мејството на работникот, во случа ј кога нивното 
ж и в е а л и ш т е и седиштето на исплатувачот на лич-
ниот доход се наоѓа на територијата на иста општи-
на од нестопанството; 

7) на сметката бр. 844-8056 — Придонеси од лич-
ниот доход на работниците што се пресметуваат по 
одлуките на самоуправните интересни заедници што 
в а ж а т во седиштето на исплатувачот на личниот 
доход од стопанството; 

8) на сметката бр. 844-8061 — Придонеси од лич-
ниот доход на работниците што се пресметуваат по 
одлуките на. самоуправните интересни заедници што 
в а ж а т во седиштето на исплатувачот на личниот 
доход од нестопанството. 

На сметките под 1 и 8 став 1 на ова точка се 
уплатуваат даноците и придонесите со еден налог 
по пат ,на збирните стапки ако се обезбедени след-
ните услови: 

1) прописите на општествено-политичките заед-
ници и одлуките на самоуправните интересни заед-
ници, односно изводите од тие прописи и одлуки, да 
се објавени во службеното гласило на републиката, 
односно на автономната покраина; 

2) надлежните органи на републиката, односно 
на автономната покраина, да ги утврдиле даноците 
и придонесите од доходот на организациите на здру-
ж е н труд и даноците и придонесите од личниот до-
ход, што ќе се уплатуваат по пат на збирните 
стапки на проодните сметки, к а к о и збирните 
стапки по пат на кои со помал број налози се упла -
туваат обврските по основа на тие даноци и при-
донеси. 
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Во една збирна стапка можат да бидат содржа-
ни даноците и придонесите ако се пресметуваат од 
иста основица и ако стапките се пропорционални. 

Ако одделни обврзници за уплатување на да-
ноците и придонесите, со прописи и одлуки на но-
сителите на општествените средства, се ослободена 
од одделни видови на даноци и придонеси, уплата 
на задолжителните даноци и придонеси ќе вршат 
со поединечни налози непосредно на сметките од 
оваа наредба. 

Уплатувањето на даноците и придонесите по пат 
на збирните стапки се врши на проодните сметки 
што се отвораат к а ј надлежната служба на опште-
ственото книговодство к а ј која се води жиро-смет-
ката на општината. 

Обврзниците на даноците и придонесите, кои ги 
уплатуваат приходите со еден налог преку збирните 
стапки на сметките од оваа точка, ќе го напишат 
на налогот за уплата оперативниот број на н а д л е ж -
ната служба на општественото книговодство, бројот 
на преодната сметка број пената ознака на општи-
ната од Списокот на општините со нивните бројчени 
ознаки по републиките и автономните покраини и 
по надлежните служби на општественото книговод-
ство и бројот на уплатната сметка. На пример: 

61800 - 844-050-8009 - каде што е: 
61800 — Оперативен број на службата ; 

844 - Бро ј на преодната сметка к а ј службата ; 
050 — Бројчена озртака на општината К р а -

лево; 
8009 - Даноци и придонеси од доходот од ор-

ганизациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството — 
збирна стапка. 

Даноците и придонесите уплатени по пат на 
збирните стапки на проодните сметки надлежната 
служба на општественото книговодство ги распоре-
дува според структурата на учеството на индиви-
дуалните стапки во збирната стапка, а во корист на 
сметките пропишани со оваа наредба. Ако се из -
мени збирната стапка, распоредувањето на сред-
ствата од проодните сметки се врши од денот на 
нејзиното применување, а според структурата на 
учеството на индивидуалните стапки во новата из -
менета збирна стапка. 

Ако даноците и придонесите се уплатуваат по 
пат на збирните стапки на проодните сметки, обврз-

никот за уплатување на даноците и придонесите во 
налогот за уплата со цел за дознаки ќе ја напише 
основицата за пресметување на даноците и придо-
несите, збирната стапка и периодот на кој се одне-
сува уплатата. 

12. Во точка 55 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

,Д) преодната сметка бр. 842-2026 - Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 

развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и на САП Косово за 1981 година; 

2) преодната сметка бр. 842-2031 — Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб^ 
лики и на САП Косово за 1982 година." 

13. Точка 61 се менува и гласи: 
„61) Приходите на буџетот на федераци јата од 

царини и од други увозни давачки за стоки увезени 
до 31 декември 1981 година и делот на приходите од 
основниот данок на промет на производи, за проме-
тот остварен до 31 декември 1981 година, што ќе се 
наплатат до 31 јануари 1982 година, се уплатуваат 
во смисла на член 67 од Законот за извршување 
на Буџетот на федерацијата за 1981 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 74/80), во корист на Буџетот 
на федерацијата за 1981 година. 

При уплатата на приходите од царини и од дру-
ги увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 
1981 година и на делот на приходите од основниот 
данок на промет 'на производи, за промет остварен 
до 31 декември 1981 година, што ќе се наплатат до 
31 јануари 1982 година, уплатувачите на тие прихо-
ди се Должни на сите налози за уплата да назначат 
во горниот десен агол: „за 1981 година". 

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 
2 на оваа точка помеѓу 1981 и 1982 година. упдату-
вачите на приходите се "должни при уплатата на 
приходите до 31 јануари 1982 година, за приходите 
што и припаѓаат на таа година на сите делови на 
налогот за уплата во горниот десен агол да назна -
чат: ,.за 1982 година". 

14. Списокот на општините со нивните стати-
стички ознаки по републиките и автономните по-
краини во надлежните служби на општественото к н и -
говодство (филијали, експозитури и деловници), об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 69/78, се ме-
нува и гласи: 

„ С П И С О К 

НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ Б Р О Ј Ч Е Н И О З Н А К И ПО Р Е П У Б Л И К И Т Е И АВТОНОМНИТЕ ПОКРА-
ИНИ И Н А Д Л Е Ж Н И Т Е С Л У Ж Б И НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО (ФИЛИЈАЛИ, Е К С П О З И -

ТУРИ, ДЕЛОВНИЦИ И ИСПОСТАВИ) 
5 

на 1 јануари 1982 година 

Служба на општественото книговодство 

ф и л и ј а л а експозитура деловница испостава 

,Оперативен Назив на Бро јчена 
број на СОК општината ознака 

на оп-
штината 

1 2 3 4 5 6 7 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА Р Е П У Б Л И К А БОСНА И Х Е Р Ц Е Г О В И Н А 

Б а њ а Лука 10500 Б а њ а Лука 002 Б а њ а Лука 
Челинац 10591 Челниац 022 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Лакташи 10592 Л акт а ши 053 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Скендер В а к у ф 10590 Скендер В а к у ф 031 
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Страна 1784 - Број 70 
Г1 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ1 Петок, 25 декември 1981 

Бр. 6-11120/ 1 
15 декември 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Петар Костиќ, с, р. 
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733. 

Врз основа на член 138 точка 1а од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседате-
лот на Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Т Е Х Н И Ч К И Т Е И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УС-
ЛОВИ ПОД К О И М О Ж А Т ДА СЕ К О Р И С Т А Т Р А -
ДИОСТАНИЦИ ЗА АМПЛИТУДСКИ МОДУЛИРА-
НИ РАДИОТЕЛЕГРАФСКИ ЕМИСИИ СО ЕДЕН 

Б О Ч Е Н ОПСЕГ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

и експлоатационите услови под кои можат да се ко -
ристат радиостаници за амплитудски модулирани 
радиотелеграфски емисии со еден бочен опсег (во 
натамошниот текст: радиостаници) во постојани и 
копнени подвижни радиослужби заради обезбедува-
њ е на единство на функционалните системи на р а -
диотелеграфските врски во кои радиостаниците ќе 
работат, заради ефикасно користење на ф р е к в е н -
циите и намалување на радиопречките. 

Член 2 
Техничките и експлоатационите услови пропи-

шани со овој правилник не се однесуваат на: 
-1) радиостаниците што се користат во меѓуна-

родните радиотелеграфски врски; 
2) радиостаниците што се вклучуваат во теле-

графската мрежа на системот за врски на Ј П Т Т ; 
3) радиостаниците за повеќеканални (мултипле-

ксни) радиотелеграфски емисии; 
4) преносните радиостаници, к а ј кои аптеките се 

во интегрален склоп на ридиоуредите; и 

5) аматерските радиостаници. 

Член 3 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој 

правилник, ги имаат следните значења: 
1) антена е дел од а т и н с к и о т систем што се ко-

ристи за зрачење или прием на радиобранови; 
2) антенски вод е дел од а т и н с к и о т систем со 

чи ја помош радиофреквенциската енергија се пре -
несува од радиопредавателот до аптеката или од 
антената до радиоприемгткот; 

3) антенски приспособен трансформатор е дел од 
антенскиот систем што се користи за приспособува-
ње на импедансата на аптеката и на карактеристи-
чната импеданса на антенскиот вод; 

4) автоматска корекција на грешка е метода на 
пренос чија цел е да ја детектира и автоматски да 
ја коригира грешката на емитираниот сигнал; 

5) блокирање на радиоприемник е намалување 
на аудиофреквенциската излезна сила за определе-
на вредност поради присуството на несакан влезен 
сигнал на определена блиска фреквенци ја ; 

6) брзина на телеграфирање е реципрочната 
вредност на единечниот интервал мерен во секунди. 
Таа брзина се изразува во боди (ВсЗ); 

7) фактор на шум на радиоприемник е односот, 
изразен во сШ, на силата на Шумот мерена на по-
следниот меѓуфреквенциски излез на радиоприем-

никот и на силата на шумот ко ја би постоела на тоЈ 
излез кога термичкиот шум, предизвикан од отпор-
ната компонента на импедансата на изворот, би бил 
единствен извор на шум ЕО радиоприемникот; 

8) фреквенциск.и опсег на радиоуред е опсегот 
на фреквенциите во чии рамки радиоуредот може 
да биде регулиран за работа; 

9) грешка на регулирањето на фреквенцијата на 
радиоприемникот е разликата помеѓу фреквенци јата 
отчитана на п о к а ж у в а а т на неговата р е г у л и р а н о ^ 
и фреквенцијата на влезниот сигнал на ко ја р а д ж н 
приемникот е регулиран; 

10) излезно оптоварување на радиопредавателотЈ 
е антената и антенекиот вод или, за целите на испи-, 
тзгвањето, — вештачкото оптоварување; 

11) максимално употреблива ф р е к в е н ц и ј а е н а ј -
високата ф р е к в е н ц и ј а со која може, во определено 
време, да се оствари радиотелсграфска врска со по-
мош на јоносферска рефлекси ја помеѓу две опредеч 
лени точки; 

12) маржа па приемникот на телепринтер е н а ј -
високиот степен на старт-етапното телеграфско изо-
бличување што може да в л и ј а е врз репродукцијата 
на сите сигнали што приемникот може да ги прими, 
а да не престане коректно да ги преведува, со тоа 
што сигналите што ја чинат репродукцијата не мо-
раат да бидат следени еден со друг без задоцнување; 

13) минимална јачина на полето што се штити Ф 
на јмалата вредност на јачината на полето што е пот -
ребна да се обезбеди задоволувачки прием под опи 
ределени услови, во присуство на природен или ин^ 
дустриски радиошум што постои во стварната рабо^ 
та, но во отсуство на радиопречки од други р а д ж н . 
предаватели; 

14) ненасочена антена е антена чии особини наѓ 
зрачење се исти за сите правци во хоризонталната! 
рамнина; 

15) однос на стоечките бра тови на а шинскиот! 
вод е односот на најголемата и на јмалата амплитуда 
на струјата или на напонот определена на соседните 
максимуми и минимуми на стоечките бранови штф 
се пренесуваат со антенскиот вод; 

16) однос на заштита е минималниот однос, изра-а 
зен во сШ на саканиот и несаканиот сигнал на в л е -
зот на радиоприемникот кој, под определени услови, 
овозможува да се оствари определен квалитет на! 
прием на излезот на радио приемникот; 

17) осетливост на оадиоприемипкот е мерило на 
способноста на радиоприемникот да прима слаби 
влезни сигнали и да произведува излеани сигнали 
со употреблива јачина и п р и ф а т л и в квалите-т; 

18) поларизација на антена е карактеристика на 
антената определена со поларизација на зрачниот? 
радиобран, т.е. со ориентација на векторот на елек -
тричното пале во однос на површината на земјата ; 

19) сигурност на радиотелеграфска врска е веро-
јатноста за успешно остварување ,на радиотелеграф-
ската врска на определена ф р е к в е н ц и ј а во опреде-
лено време; 

20) пренос со дупла телеграфска струја е облик 
на бинарен телеграфски пренос во ко ј позитивните 
и негативните насоки на струите ги определуваат 
знача јните состојби на телеграфската модулација ; 

21) пренос со проста телеграфска струја е облик 
на телеграфски пренос што се врши со помош на 
еднонасочни струи; 

22) пропусен опсег на радиоттриемник е опсегот 
на фреквенциите на чии граници слабеењето изне-
сува 6 дВ во однос на централната ф р е к в е н ц и ј а ; 
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23) радиофреквенциска интермодулација во р а -
диоприемникот е процес со кој, поради несовршено 
линеарни радиофреквенциски степени, се произве-
дуваат несакани излезни сигнали поради едновре-
мено присуство на ДЕЗ или повеќе несакани влезни 
сигнали на опреде лени фреквенции надвор од про-
с е н и о т опсег; 

24) радиопредавател е радиоуред што се користи 
за претворање на телеграфските сигнали во бара-
ните амплитудски модули рани радиофреквенциски 
сигнали со еден бочен опсег; 

25) радиопрпемник е радиоуред што се користи 
за претворање на амплитудски мздулирани радио-
фреквенциски сигнали со еден бочен опсег во бара-
ните телеграфски сигнали; 

26) слабеење на симетрична фреквенција (или 
меѓуфрекЕенција, или на споредна фреквенција) на 
радиоприемнлж е однос, изразен во сШ, на нивото на 
несаканиот влезен сигнал на симетричната ф р е к -
венција (или меѓу фреквенција , или на споредна 
фреквенција) и ра определеното ниво на саканиот 
Елез ен сигнал, ко^а несаканиот и саканиот влезен 
сигнал, секој посебно, произведуваат иста определе-
на вредност на односите на аудиофреквенцискиот 
сигнал и на шумот на излезот, 

27) спектар надзор од опсегот на емисијата е дел 
од силата на спектарот на емисијата што е надвор 
од 'широчината на потребниот опсег, освен според-
ните зрачен л ; 

28) средно време помеѓу откажувањата е ствар-
ното време на работата на рапиоуредот поделено со 
вкупниот број на откажувањата, на радиоуредот за 
тоа време 

29) стабилност на регулираноста на фреквенци-
јата на радиоприемчикот е максимално дозволената 
промена на ретулнраноста на фреквенцијата за оп-
ределено време, кога регулирањето не се коригира; 

30) старт-стопен систем е телеграфски систем 
Кај кој секоја група на кодните елементи што одго-
вараат на алфабетскиот сигнал започнува со стар-
ови сигнал и се завршува со стопси сигнал; 

31) степен на грешка на знакот е однос на бро-
јот на погрешно примените знаци и на вкупниот 
број на предадените знаци' 

32) степен на изохроно телеграфско изобличува-
ње е односот, изразен во проценти, на апсолутната 
вредност на максимално измерената разлика помеѓу 
стварните и соодветните теориски интервали што 
разделуваат кои и да било два значајни моменти (но 
не едноподруго на телеграфската модулација (или 
репродукција) и на единечниот интервал; 

33) степен на старт-стопно телеграфско изобли-
чување е односот, изразен во проценти, на апсолут-
ната вредност на максимално измерената разлика 
помеѓу стварните и соодветните теориски интервали 
што ги разделуваат сите значајни моменти на теле-
графската модулација (или репродукција) од зна-
чајниот момент на претходниот стартен сигнал и 
единечниот интервал; 

34) телепринтер е старт-етопен апарат што со-
држи предавател со тастатура и приемник со пе-
чатам; 

35) насочена антена е антена која во некои 
правци на хоризонталната рамнина зрачи посилно 
во однос на други; 

36) време на воспоставување на телеграфски сиг-
нал е времето во текот на кое телеграфската струја 
се менува од една десеттина до девет десеттини (или 
обратно) од вредноста постигната во установената 
состојба; 

37) зрачење на Куќиште е кое и да било зрачење 
на предавателен радиосистем на која и да е ф р е к -
венција , што потекнува од извори поинакви од 
ветената или антенскиот систем. 

Другите изрази употребени во овој правилник 
ги имаат значењата дадени во Меѓународниот пра-
вилник за радиосообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ" , Додаток: Меѓународни договори и други спо-
годби, број 6/61), Законот за основите на системот 
за врски и во југословенските стандарди наведени 
во овој правилник. 

И. ОПШТИ Т Е Х Н И Ч К И И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

Член 4 
Радиостаниците можат да работат на доделени-

те фреквенции внатре во ф р е к в е н ц и и и т е опсези 
помеѓу 11695 и 16460 kHzг што се наменети на соод-
ветните радиослужби, според табелата бр. 1. 

Табела бр. 1 

Фреквенциски опсег Радиослужба 

За радиотелеграфскк врски на кратки растоја-
нија (помали од 200 кш) се користат, првенствено, 
фреквенциите од фрекЕенциските опсези помеѓу 
1605 и 4000 кНz. 

Кога за радиотелеграфски врски се користат 
фреквенциите од фреквенциските опсези помеѓу 
4000 и 16460 кНz, емитирањето се врши со минимална 
сила што е потребна да се обезбеди задоволителна 
работа. 

Член 5 
Радиостаниците мораат покрај работни ф р е к -

венции, да имаат една заедничка фреквенција . 
Фреквенцијата од 3819 кНг е заедничка ф р е к -

венција за опасност, повикување и одговор во р а -
диотелеграфијата. Кога работат на таа фреквенција , 
радиостаниците користат вид на емисии А2Ј (со тас-
тиран прекин на аудиофреквенцискиот помошен 
носител) за рачно предавање и примање „на с л у х -

со помош на меѓународниот морзеов код, 
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Член 6 
Наивниот на работата помеѓу радиостаниците 

е еднофреквенциски симплекс. 
По исклучок од одредбата па став 1 од овој член, 

начинот на работата помеѓу радиостаниците за авто-
матска радиотелеграфија може да биде и двофрек-
венциски симплекс или, кога се користат уреди за 
автоматска корекција на грешка, дуплекс. 

Член 7 

Радиостаниците во работата можат да ги корис-
тат следните видови емисии: 

1) А2Ј (амплитудска модулација на главниот но-
сител, радиогелеграфија со тастиран прекин на ау-
диофреквенцискиот помошен носител со помош на 
телеграфски сигнал, еден бочен опсег, потиснат 
главен носител) — (во натамошниот текст: А2Ј (А1); 

2) А2Ј (ампл ПТУ дека модулација на главниот но-
сител, радиотелеграфија со тастирано поместување 
на фреквенцијата на аудиофреквекцискиот помошен 
носител со помош на телеграфски сигнал, еден бо-
чен опсег, потиснат главен носител) — (во ната-
мошниот текст: А2Ј (F1)). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
радиостаниците во работата можат да предаваат и 
вид на емисија А2Н (амплитудска мод.улаиија на 
главниот носител, радиотелеграфија со тастиран пре-
кин на аудиофреквепцискиот помошен носител со 
помош на телеграфски сигнал или со тастиран пре-
кин на главниот носител, модулиран со аудиофрек-
венински сигнал со помош на телеграфски сигнал, 
елен бочен опсег, полн главен носител), кога е по-
требно да се овозможи употреба на радиоопремници 
наменети за прием на вид емисија А2 (амплитудата 
модулација на главниот носител, радгготелеграфија 
со тастлрач прекин на аудиофреквенцискпот помо-
шен носител со помош на телеграфски сигнал или 
тастираи прекин на главниот носител модулирач со 
а.удиосћрсквенциски сигнал со помош на телеграф-
ски сигнал, два бочни опсега, полн главен носител), 

Член 8 
Радиостаниците во работата го користат горниот 

бочен опсег на емисијата. 

Член 9 
Доделената фреквенција е повисока од носеч-

ката (референтиата) фреквенција за : 
1) номиналната вредност на фреквенцијата на 

аудиофреквенцискиот помошен носител — к а ј ра -
диостаниците за вид на емисии А2Ј (А1); 

2) номиналната вредност на централната ф р е к -
венција на а \диофреквенцискиот помошен носител 
- ка ј радиостаниците за вид на емисии А2Ј ( П ) ; 

3) половината од номиналната вредност на ф р е к -
венцијата на аудиофреквенцискиот помошен носи-
тел или модулирачкиот аудиофреквенциски сигнал 
- к а ј радиостаниците наменети за предавање на 
вид емисии А2Н. 

Член 10 
Излезната сила на радиопредавателот се изра-

зува : 
1) како врвна сила на обвојницата — к а ј радио-

станиците за вид на емисии А2Ј (А1) или А2Н; 

2) како средна сила — к а ј радиостаниците за 
вид на емисии А2Ј (F1). 

Номиналната излезна сила на радиоприемник 
изразена во согласност со одредбата на став 1 од 
овој член, не смее да биде помала од 0,02 kW, ниту 
поголема од следните вредности: 

1) 1 kW — за постојани и матични радиостан 
ници; 

2) 0,4 kW — за копнени подвижни радиоста--
ници. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овоЈ 
член, номиналната излезна сила на радиопредавате-
лите што се користат во радиослужбите на безбед-
носта (на човечки животи и имот) не смее да биде 
помала од ОД kW, ниту поголема од следните вред-
ности: 

1) 3 kW — за постојани и матични радиостан 
ници; 

2) 1 kW — за копнени подвижни радиостаници, 

Член 11 
За емисиите на радиостаниците од член 7 на 

овој правилник, широчината на потребниот опсег е 
еднаква на вредностите определени со помош на из -
разите дадени во табелата број 2: 

Табела бр. 2 

Легенда: Ознаките во табелата бр. 2 претставу-
ваат: В„ — широчина на потребниот опсег во Hz; 
К — општ бројчен фактор што зависи од дозволе-
ното изобличување на телеграфскиот сигнал поради 
ограничување на широчината на опсегот; V, — бр-
зина на телеграфирањето, во Bd; 2D — поместување 
на фреквенцијата на аудиофреквенцискиот помо-
шен носител или на радиофреквенцискиот излезен 
сигнал, во Hz: m e 2D/V t — индекс на модулаци-
јата; М — фреквенција на аудиофреквенцискиот 
помошен носител или модулирачкиот аудиофрек-
венциски сигнал, во Hz. 

Општиот нумерички фактор (К) во табелата бр. 
2 од став 1 на овој член е еднаков: 

1) 5 — за радиотелеграфски врски со фединг; 
2) 3 — за радиотелеграфски врски без фединг. 

Член 12 
Брзината на телеграфирањето не смее да биде 

поголема од следните вредности: 
1) 200 Bd — к а ј радиостаниците за вид на еми-

сија А2Ј (А1) или А2Ј (F1); 
2) 50 Bd — к а ј радиостаниците за вид на еми* 

сија А2Н. 
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По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од 
овој член, к а ј радиостаниците за автоматска радио-
телеграфија со помош на телепринтер, кои не ко-
ристат уреди за автоматска корекција на грешка, 
брзината на телеграфирањеТо не смее да биде пого-
лема од 100 dB. 

Член 13 
Номиналната вредност на фреквенци јата или на 

централната ф р е к в е н ц и ј а на аудиофреквенцискиот 
помошен носител на радиопредавателот е во след-
ниот опсег: 

1) од 350 до 260G Hz — к а ј радиостаниците за 
вид на емисија А2Ј (А1) или А2Ј (F1); 

2) од 350 до 1000 Hz — к а ј радиостаниците за 
вид на емисија А2Н. 

По иск лучок од одредбата на став 1 од овој член, 
номиналната вредност на фреквенци јата или на 
централната ф р е к в е н ц и ј а на аудиофреквенцискиот 
помошен носител на радиопредавателот е во след-
ниот опсег: 

1) од 800 до 1000 Hz — к а ј радиостаниците за 
рачна радпотелеграфија , заради обезбедување оп-
ти.мален прием „на слух" ; 

2) од 1500 до 2500 Hz (првенствено 1700 Hz) —• 
к а ј радиостаниците за автоматска радиотел,еграфија 
и вид на емисија А2Ј (А1) или А2Ј (F1), заради обез-
бедување слабеење на споредните зрачења според 
условот од чт;ен 43 став 2 на овој правилник. 

Член 14 
Радиостаниците за вид на емисија А2Ј (F1) мо-

раат да ја користат на јмалата вредност на помес-
тувањето на фреквенцијата која е компатибилна со 
на јголемата регуларно употребувана брзина на те-
л е граф ирање. со должината на радиотелегрѕфскиот 
вид. со условите на простирањето и со стабилност на 
ф р е к в е н ц и ј а т а на радиоуредите. 

Кога во радиостаниците од став 1 на овој член 
се употребуваат радиоуреди со доволно висока ста-
билност на ф р е к в е н ц и ј а т а (член 15) и селективност 
за нови системи на радиотелеграфски врски се ко -
ристат, првенствено, вредностите на поместувањето 
на ф р е к в е н ц и ј а т а определени во табелата бр. 3 

Табела бр. 3 

Максимална брзина на телеграфирање 
во Ве! Поместување 

на ф р е к в е н -
Синхронизирана Несинхронизирана циите. во Нг 

- 50 70 

100 50 и 75 85 

200 100 170 

- 200 340 

Кога во радиостаниците од став 1 на овој член 
детекцијата се врши со помош на тесноиојасни ф и л -
три и детектори без инерција, или кога не е можно да 
се п-остигне потребна стабилност на ф р е к в е н ц и ј а т а 
и селективност на радисуредите, за системи на ра-
диотелеграфски врски се користат, првенствено, 
вредностите на поместувањето на фреквенцијата од 
200 Hz, 340 Нz и 400 Hz. Привремено можат да се 
користат и вредностите на поместувањето на ф р е к -
венцијата од 140 Hz, 280 Hz и 560 Hz, но вредноста 
од 560 Hz не смее да се усвојува за нови системи на 
радиотелеграфски врски. 

К а ј радиостаниците од член 1 на овој став, 
ф р е к в е н ц и и т е што им одговараат на знача јни сос-
тојби на телеграфската модул аци ја мораат да ги ис-
полнуваат условите на врската определени во табе-
лата бр. 4 

Табела бр. 4 

Член 15 
Апсолутната вредност на вкупната грешка на 

ф р е к в е н ц и ј а т а (грешки на модулаторскиот и демо-
дулаторскиот степен, како и грешки на степенот за 
транспонирање на ф реквенци јата на двата кра ј а на 
врската), во текот на одржувањето на радиотеле-
графските врски помеѓу радиостаниците за вид 
на емисија А2Ј (F1) што ги користат вредностите 
на поместувањето на фреквенциите определени во 
член 14 став 2 од овој правилник, не смее да биде 
поголема од 12 Нz. 

Член 16 
Секогаш кога е можно, постојаните и матични-

те радиостаници за автоматска радиотелеграфија 
користат просторен или, евентуално, ползризационеи 
диверзитен (повеќекратен) прием, заради подобрува-
њ е на карактеристиките на радиотелеграфските врс-
ки што се остваруваат со помош на јоносферски р а -
диобранови и з а р а д и - н а м а л у в а њ е на силата на р а -
диопредавателите на кореспондентките радиоста^ 
ници. 
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Член 17 

Ако со даут мерки не може да се осигура при-
ф а т л и в степен на грешка на радиотелепринтсрските 
врски, радиостаниците за автоматска радиотлеграфи-
ја користат уреди за автоматска корекција на греш-
ка. заради заштита од вли јани јата на радиошум, 
радиопремка и федпнг. 

Во случајот од став 1 на овој член се користат 
првенствено уреди на едноканален симплексен или 
дуплексен систем за корекција на грешка во соглас-
ност со препораките 518 и 519 на Меѓународниот кон-
султативен комитет за радиоЕрски (Кјото, 1973 го-
дина). 

Член 13 
Сигурноста на радистелеграфските врски мора 

да биде обезбедена на јмалку за 50°/с од деновите во 
месецот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ној член, 
сигурноста на радиотеле! рафските врски што се ко-
ристат во радиоелужбите на безбедноста (на човечки 
животи и имот), како и за автоматска радиотеле-
графија , мора да биде обезбедена на јмалку за ЅО°/о 
од деновите во месецот. 

Минималниот број и редот на големината на 
фреквенциите во комплетот на фреквенциите што 
обезбедуваат сигурност на радиотелеграфеките 
врски од ст. 1 и 2 на овој член се определуваат со 
пресметка. 

Член 19 
Кога радиотелеграфските врски се остваруваат 

со помош на јоносферски радиобранови работната 
ф р е к в е н ц и ј а не смее да биде поголема од макси-
мално употребливата фреквенци ја (MUF), ниту по-
мала од: 

1) 0,6 X MUF — к а ј радиостаниците за рачна 
радиотелеграфија ; 

2) вредностите определени со дијаграмот п р и к а -
ж а н на цртежот број 1 ко ј е отпечатен кон овој 
правилник и претставува негов составен дел — к а ј 
радиостаниците за автоматска радиотелеграфија . 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, к а ј радиостаниците за рачна радиотелегра-
ф и ј а што се користат во радиослужбите на безбед-
носта (на човечки животи и имот), работната ф р е к -
венција не смее да биде поголема од оптималната 
работна фреквенци ја (0,85 X MUF). 

Кога радиотелеграфските врски на кратки рас-
то јанија се остваруваат со помош на призмени р а -
диобранови, работната фреквенци ја на радиостани-
ците е под 4000 kHz. 

За избирање на најповолни работни ф р е к в е н -
ции од комплетот на фреквенциите се користат 
условите дадени во ст. 1 и 2 на овој член и месеч-
ните јоносферски прогнози на Геомагнетскиот ин-
ститут од Гроцка. 

Член 20 
Минималната јачина на полето која се штити 

на местото на приемот, за 90% од деновите во отсу-
ство на индустриски радиошум, е еднаква на : 

1) вредностите определени во табелата бр. 5 — 
к а ј радиостаниците за рачна радиотелеграфија ; 

2) вредностите од табелата бр. 5 зголемени за 
4 dB — к а ј радиостаниците за автоматска радиоте-
леграфи ја . 

Минималната јачина на полето од став 1 на овој 
член е дадена во табелата бр. 5: 

Табела бр. 5 

Минимална јачина на полето која се штити 
Ф р е - на местото на приемот на радиостаниците за 
квен- рачна р а д и о т е л е г р а ф т а во с!В (мУгтО 
ПИ Ј а 
во Декември Март Јуни Септември 
МН2 Јануари Април Ј у л и Октомври 

Февруари Мат Август Ноември 

Вредностите на јачината на полето во табелата 
бр. 5 од став 2 на овој член се однесуваат на шест-
двевни периоди на локалното време, и тоа: ГчГг : 00 до 
04 часот; Р1 :0.4 до 08 часот; 0 1 : 0 8 до 12 часот; 
1ЅП : 20 до 24 часа; Рг : 16 до 20 часот; Њ : 12 до 16 
часот. 

За фреквенциите што се разликуваат од даде-
ните во првата колона на табелата број 5 од став 2 
на овој член, вредностите на минималните ј ачини 
на полињата што се штитат можат да се добијат со 
интерпелација . 

З а определување на стварните ј ачини на поли-
њата на местото на приемот на радиостаниците се 
користат: 

1) месечните јоносферски прогнози на Геомаг-
нетскиот институт од Гроцка — кога радиотеле-
г р а ф с к и врски се остваруваат со помош на јоно-
с ф е р с к и радиобранови; 

2) мерењата или кривите на простирањето на 
приземните радиобранови дадени во препораката 
368 од Меѓународниот консултативен комитет за 
радиоврски (Кјото, 1978 година) - кога радиотеле-
г р а ф с к и врски на к р а т к и расто јанија се оствару-
ваат со помош на приземни ради обран ОБИ. 
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Член 21 
Односот на заштитата кој обезбедува поволен 

прием на радиостаниците е определен во табелата 
бр. 7, а за процентот на деновите и процентот на 
времето во табелата бр. 6. 

' Табела бр, 6 

Табела бр, 7 

Под ограничено поволен прием од табелата бр. 
7 од став 1 на овој член се подразбира прием 
при кој за извесни часови сезони или ф а з и на 
сончевата активност веројатноста за појава на штет -
на радиопречка е поголема од веројатноста што се 
смета пожелна, но не е толкава за да може да се 
прогласи неповолна, 

Вредностите на односите на заштитата , пропи-
шани во табелата бр 7 од став 1 на овој член. се 
однесуваат на медијанската вредност на врвната ј а -
чина на полето на саканиот и несаканиот сигнал 
што паѓаат внатре во пропусниот опсег на радио-

приемникот чијашто широчина е еднаква на вред-
носта определена според член 60 од овој правилник. 

Ч л е н 22 
Локацијата на постојаните и на матичните р а -

диостаници мора да биле таква што во потполност 
да се оствари ефикасност на зрачењето на антенттте. 
т е . локацијата мора да биле погодна, а проводчоста 
на земјиштето задоволителна. 

Локацијата на постојаните и на матичните р а -
диостаници мора да биле избрана така што во 
ПОлноСТ да се покрива точката или зоната на при-
емот, одбегнувајќи што е можно повеќе причинува-
њ е штетни р а и о п р е ч к и на други радиостаници, 

За локација на постојните и на матичните р а -диостаници мора да се бира зона со најмало ниво на 
радиошум, одбегнувајќи ја по можност зоната на 

градот за да може силата на радиопредавателите на 
кореспондентите радиостаници да се сведе на мини-
мум. 

Член 23 
Во радиотелеграфската мрежа на постојаните р а -

диостаници, една од нив се определува за презема-
њ е на ф у н к ц и ј а т а на управна радиостаница. 

Управната радиостаница од став 1 на овој член 
обезбедува: 

1) брза размена на пораки помеѓу постојаните 
радиостаници во радиотелеграфската м р е ж а ; 

2) ефикасност на работата и дисциплина во р а -
диотелеграфската м р е ж а ; 

3) применување на в а ж е ч к и т е постапки пред-
видени со Меѓународниот правилник за радиосооб-
р а ќ а ј о т односно со Законот за основите на системот 
за врски и со Правилникот за работата на радиоста-
ниците (,,Службен лист на С Ф Р Ј " бр, 17/78), од стр-
ана на сите постојани радиостаници во радиотеле-
графската мрежа ; 

4) определување и координација на Бремето на 
промената на работните фреквенции (земајќи ги 
предвид податоците за простирањето, условите на 
работата и фреквенциите што им се доделени за ко-
ристен,о на постојаните радиостаници во радитотеле-

графската мрежа), како што се промените од днев-
ни на ноќни ф р е к в е н ц и и ; 
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III. ПОСЕБНИ Т Е Х Н И Ч К И И Е К С П Л О А Т А Ц И О Н И 
УСЛОВИ ЗА РАДИО УРЕДИТЕ 

1. Заеднички услови 

Член 24 
Радиоуредите мораат да бидат изградени така 

што да овозможат на јмалку рачно предавање и п р и -
ем „на слух" на вид емисија А2Ј (А1) за работа во 
еднофреквенциски симплекс. 

Покра ј условите од став 1 на овој член радио-
уредите за автоматска радпотелеграфија со помош 
на телепринтери мораат да овозможат работа со бр-
зина на телеграфирање од 50 Bd и, по можност, со 
брзина од 75 Bd, 100 Bd и 200 Bd. 

Член 25 

Ф р е к в е н ц и и пот опсег на оадиоуредите може да 
изнесува најмногу од 1,6 до 30 MHz, а не смее да 
биде помал од: -

1) 2 до 12 MHz — к а ј радиостаниците за рачна 
радиото/чеграфија; 

2) 2 до 16 MHz — к а ј радиостаниците за авто-
матска радиотелеграфија . 

Внатре во номиналниот фреквенциски опсег, ра -
диоуредите мораат да овозможат работа на јмалку на: 

1) три претходно определени фреквенции — к а ј 
радиостаниците за рачна радиотелеграфија ; 

2) пет претходно определени фреквенции — к а ј 
радиостаниците за автоматска радиотелеграфија . 

Една од фреквенциите од точ. 1 и 2 став 2 на овој 
член мора да биде заедничка ф р е к в е н ц и ј а во со-
гласност со член 5 став 1 на овој правилник. 

Член 26 

Напојувањето на радиоуредите со електрична 
енергија се врши од следните извори: 

1) со номинален наизменичен напон од 220V и со 
номинална фреквенци ја од 50 Hz; 

2) со номинален еднонасочен напон од 12 V или 
24V, со негативен пол на масата. 

По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 од 
овој член напојување на радиопредавателите со из-
лезна сила поголема од 1 kW се врш,и од трофазен 
извор со номинален наизменичен напон од 380/220 V 
(со нулев проводник) и со номинална ф р е к в е н ц и ј а 
од 50 Hz. 

За радиоуредите што се користат во радиослуж-
бите на безбедноста (на човечки животи и имот) мо-
ра да биде обезбедено резервно напојување. 

Радиоуредите мораат да работат со карактери-
стиките пропишани со овој правилник при промена 
на напонот на напојувањето за : 

1) ± 10°/о од номиналниот наизменичен напон 
определен во точка 1 став 1 на овој член и став 2 на 
овој член; 

2) — 10% и 4- 30% од номиналниот еднонасочен 
напон определен ЕО точка 2 став 1 на овој член; 

Член 27 
Радноуредите мораат да работат со к а р а к т е р и -

стиките пропишани со овој правилник под следните 
услови: 

1) при промена на температурата на околната 
средина во опсег од + 5 до + 45°С; 

2) при промена на релативната влажност на о -
Полната средина до 90% на температура од + 40' С; 

3) при промена на атмосферскиот притисок до 
вредност што одговара на надморска височина од 
2000 ш; 

4) по синусоидални вибрации на амплитудата до 
3 mm во фреквенниски опсег од 1 до 10 Hz и на а м -
плитудата до 0.35 mm во фоеквенциски опсег од 10 
до 55 Hz (само за радиоуредите што се користат во 
копнените подвижни радиостаници, т.е. во возила); 

5) по на јмалку 10 удари во секоја рамнина, при 
што секој удар претставува полубрановно синусо-
идално забрзување на амплитудата до 10 g (каде што 
g = 9.81m/s2 — забрзување на земјината тежа) во 
траење од 11 тѕ (само за радиоуредите што се ко -
ристат во копнените радиостаници, т.е. во возила). 

Работата на радиоуредите, со дозволено в л о ш у -
в а њ е на вредностите на карактеристиките во однос 
на граничните вредности пропишани со овој п р а -
вилник, мора да биде обезбедена и под следните ус-
лови: 

1) при промена на температурата на околната 
средина во опсег од —25 до + 55°С; 

2) при промена на релативната влажност на о -
колиата средина до 95°/о на температура од + 50~С. 

Испитување на радиоуредите, заради проверка 
на усогласеноста со условите определени во ст. 1 и 
2 на овој член, се врши на начинот утврден во ј у -
гословенските стандарди JUS N.A5.705, JUS N.A5.710, 
J U S N.A5.715, J U S N.A5.725 и JUS N.A5.730. 

Член 28 
Радиоуредите мораат да бидат во состојба да 

работат со карактеристиките пропишани со овој 
правилник една минута по вклучувањето на напо-
јувањето. 

Ако радиоуредите содржат склопови што мораат 
претходно да се загреат за да работат исправно, 
времето на загревањето не смее да биде подолго од 
30 минути од вклучувањето на н а п о ј у в а њ е ^ . 

Кога се применува условот од. став 2 на овоЈ 
член, изворот на н а п о ј у в а њ е ^ на колото за з а гре -
вање мора да биде така конструиран што да м о ж е 
да остане вклучен и кога другите напојување на 
радиоуредите се исклучени. Ако за таа цел е вгра-
ден посебен преклопник на радиоуредите, неговата 
нахмена мора да биде јасно означена. 

Член 29 1 
Радиоуредите мораат да бидат изградени за н е -

прекината работа. 
Непрекинатата работа од став 1 на овој член ј а 

означува работата на радиопредавателот со номинал-
на излезна сила и работата на ргдиоприменикот со 
номинална аудиофреквенциска излезна сила, под 
нормални услови на оптоварување за време од 
24 часа. 

Член 30 
Механичката и електричната конструкција на 

радиоуредите мора да биде таква што да овозмо-
жува , согласно со намената, нивно користење во 
постојани инсталации или во подвижни инстала-
ции (во возила). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член. механичката и електричната конструкција на 
радиоуредите што се предвидени да се користат во 
радиослужбите на безбедноста (на човечки ж и в о т и 
и имот) мора да биде таква што да овозможува р а -
бота во постојани инсталации и во подвижни и н -
сталации (во возила). 

Член 31 
Сигурноста на радиоуредите мора да биде т а к -

ва што средното време помеѓу о т к а ж у в а њ а т а да не! 
смее да биде помало од 1000 часови. 

Член 32 
Радиоуредите за рачна радиотелеграфија се 

опремени со склопови што овозможуваат премин од 
предавање на прием и обратно, без рачна кому-! 
тација. 
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Кога радиоуредите се во позиција на преда-
вање, мора да биде обезбедена трајна визуелна кон-
трола со помош на светлосна сигнализација или на 
соодветен индикатор, 

Промена на фреквенцијата на радиоуредите мо-
ра да биде овозможена во на јкраток можен рок, а 
најдолго за една минута. 

Преминување на радиоуредите од еден на друг 
вид емисија мора да биде овозможено со една 
команда. 

Член 33 
Радиоуредите за автоматска радиотелеграфија 

со помош на телепринтери мораат да овозможат 
пренос со проста и со двојна телеграфска струја во 
согласност со условите од член 86 на овој правилник. 

Член 34 
Радиоуредите мораат да имаат комплетна тех-

ничка документација, и тоа: 
1) примопредавателен мерен протокол; 
2) опис на уредите; 
3) спецификација на електричните и на меха-

ничките карактеристики во согласност со одредби-
те на овој правилник; 

4) упатство за ракување и одржување; 
5) потполна електрична шема на уредите; 
6) комплет на монтажни шеми; 
7) спецификација на вградените делови со бро-

јот за порачка. 

Член 35 
Радиоуредите мораат да бидат изградени, пос-

тавени и експлоатирани така што да бидат испол-
нети барањата за безбедност според југословенските 
стандарди JUS N.N0.203, JUS N.N0.204 и со прописи-
те за заштита при работата. 

2. Услови за радиопредавателите 
! Член 36 

Толеранцијата на фреквенцијата на радиопре-
давателот изнесува ±100 Hz. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
аден, толеранцијата на фреквенцијата на радио-
предавателот за вид на емисија А2Ј (F1) изнесува: 

1) ± 10 Hz — ка ј постојаните радиостаници; 
2) ± 20 Hz — ка ј матичните радиостаници, 

• Испитупање на радиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со толеранцијата на ф р е к -
в е н ц и ј а ол ет, 1 и 2 на овој член, се врши со ме-
рење на максимална грешка на фреквенцијата , на 
начинот утврден во југословенскиот стандард JUS 
N . N 6 . 3 2 1 . 

Член 37 
Стабилноста на фреквенцијата на рациопреца-

Бателот за кпатгси периоди на работа од 15 минути 
изнесува ± 40 Hz, 

Условот од став 1 на овој член не се однесува 
на радиопредавателите со толеранција на Фреквен-
цијата пропишана во член 36 став 2 на опој 
правилник, 

Испитување на радиотгредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со краткотрајната стабил-
ност на фреквенцијата од став 1 на овој член, се 
врши со мерење на максималната промена на ф р е к -
венцијата, на начинот утврден во југословенскиот 
стандард JUS N.N6.321. 

Член 38 
Номиналната импеданса на излезното оптовару-

вање на радиопредавателот изнесува 50 ома ( ^ с и -
метрично). 

Радиопредавателите мораат да имаат можност 
за рачно или автоматско приспособување на излез-
ниот засилувач на променливите карактеристики на 
излезното оптоварување, така што излезната сила 
позначително да не се менува ниту при зголемува-
ње на односот на стоечките бранови до вред-
ност од 2:1. 

Член 39 
Излезната сила на радиопредавателот, на која 

и да е фреквенција внатре во номиналниот ф р е к -
венциски опсег, може да отстапува од својата но-
минална вредност најмногу за ± 1,5 d ^ . 

Испитување на радиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничните вредности од 
став 1 на овој член, се врши на начинот утврден 
во југословенскиот стандард JUS N.N6.322. 

Член 40 
Широчината на заземениот опсег со емисијата 

на радиопредавателот не смее да биде поголема од 
широчината на потребниот опсег определена во со-
гласност со условите од член 11 на овој правилник. 

Испитување на ридиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничната вредност од 
став 1 на овој член, се врши под следните услови: 

1) при тастирање со ред од 16 правоаголна точки 
во секунда (еднакви наизменични знаци и растоја-
нија, без емисија за време на растојание ата) — к а ј 
радиостаниците за рачна радиотелеграфија; 

2) при тастирање со телеграфски сигнал од т и - ; 
пот 1 :1 (однос на траењето на знакот и растојани-
ето 1 :1) на номиналната брзина на телеграфирањето 
— к а ј радиостаниците за автоматска радиотелегра- ' 
ф и ј а ; 

3) при комина л но поместување на фреквенцијата 
к а ј радиостаниците за вид на емисија А2Ј (F1); 
4) при номинален фактор на модулацијата —* 

к а ј радиостаниците за вид на емисија А2Н. 

Член 41 
Обврзницата на спектарот надвор од опсегот на 

емисијата на радиопредавателот мора да биде вна-
тре во соодветната гранична крива определена во 
ст. 2 и 3 на овој член. 

За вид на емисија А2Ј (А1) граничната крива 
поаѓа од точките (±V,/2 — 27 dB) со стрмнина од 
30 dB по октава и се протега најмалку над една ок-
тава до точките ( ± 5 V,; — 57 dB). Надвор од тие 
точки, нивото на сите емитирани компоненти мора 
да биде под — 57 dB, Референтното ниво одговара 
на средна сила на емисијата. 

За вид на емисија А2Ј (F1), граничната крива 
поаѓа од точките што им одговараат на граничните 
фреквенции со широчина на потребниот опсег и се 
протега до — 6о dB, Надвор од точките во кои оваа 
крива достига ниво од — 60 dB, нивото на сите 
емитирани компоненти мора да биде пол — 
Референтното ниво одговара на сос7;на сила на еми-
сијата, Почетните ордината на кривата и нејзината 
стрмина се определени во табелата број 8: 

Табела бр,8 
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Граничните криви од ст. 2 и 3 на овој член се 
прикажани на цртежите бр. 2 и 3. респективно (со 
ист ред), што се отпечатени кон овој правилник и 
претставуваат негов составен дел. 

Испитување на радиопредавателот. заради про-
верка на усогласеноста со барањето од став 1 на овој 
член, се врши под условите на тастирањето и модула-
р н а т а определени во чл*ен 40 став 2 од овој пра-
вилник, со помош на анализатор на радиофреквсн-
цискиот спектар. Пропуст-!пот опсег на филтерот на 
анализаторот за слабеење од 3 dB. не смее да биде 
поголем од 0,3 f, (каде што е ft — Vt/2 — фреквен-
ција на телеграфирањето). 

Член 42 
Заради намалување на емисијата надвор од оп-

сегот според условите од член 41 на овој правил-
ник, радиопредавателите за вид на емисија А2Л (А 1) 
или А2Ј (F1) мораат да имаат влезни филтри за 
вообличување на телеграфските сигнали, пресмета-
ни за лом ина л ни брзини на телеграфирање. 

Времето за воспоставување на телеграфски сиг-
нал изнесува околу: 

1) 20% од почетното траење ма телеграфската 
точка, т.е на редот 1/(5 V,) — ка ј радиопредавател 
за вид на емисија А2Ј (А1); 

2) 8% од почетното траење на телеграфската 
точка, т.е. приближно 1/(12 V,) — ка ј радиопредава-
тел за вид на емисија А2Ј (F1). 

Член 43 
Средната сила на кое и да е споредно зрачење 

што го напојува антенскиот вод или вештачкото 
оптоварување определено во член 53 на овој пра-
вилник, на која и да е дискретна фреквенција , мо-
ра да биде: 

1) најмалку 40 dB под средната сила на основ-
ната фреквенција — за радиопредавателите со из-
лезна сила до 0,5 kW; 

2) помала од 50 mW — за радиопредавателите 
со излезна сила поголема од 0.5 kW. 

К а ј радиопредавателите за видови на емисии 
А2Ј (А1) и А2Ј (F1), граничните вредности од став 
1 на овој ч,лен се однесуваат и на споредните зра-
чења произведени поради недоволно слабеење на 
главниот носител, на радиофреквенциската компо-
нента на несаканиот (долен) бочен опсег и на ра-
диофреквенциската компонента што одговараат на 
вториот и на другите повисоки хармоници на ау-
диофреквенцискиот помошен носител. 

Испитување на радиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничните вредности од 
став 1 на овој член. се врши при номиналната из-
лезна сила во отсуство на телеграфска модулација 
(тастирање). 

Член 44 
Кога радиопредавателите се приклучени на ве-

штачко оптоварување што не зрачи, тогаш кое и да 
е споредно зрачење на куќиштето. на која и да е 
дискретна фреквенција, не смее да . биде поголемо 
од зрачењето што би се јавило кога а т и н с к и о т 
систем би се напојувал со максимално дозволената 
сила (на фреквенцијата на тоа споредно зрачење) 
определена во член 43 став 1 на овој правилник. 

Испитување на радиопредавателот, заради 
проверка на усоглас*г?шста со барањето од став 1 
на овој член, се врши под условите определени во 
член 43 став 3 на овој правилник, со користење на 
методата на замена. Според оваа метода радиопре-
давателот се заменува со генератор со радиофрек-
венциски сигнал приклучен на актерскиот систем и 
регулиран да покажува, па фреквенцијата на оп-
ределено споредно зрачење, иста вредност на 

мерачот на јачината на полето поставен на лока-
ција што е оддалечена од аптеката неколку брано-
ви должини. 

Член 45 
Толеранцијата на фреквенцијата на аудио-

фреквенцискиот помошен носител или на моду,пи-
рачкиог а у д 11 оф р е к к-г и д,: с к и сигнал на радиопре-
давателот изнесува: 

1) ± 10 Hz — к а ј ра.диостаници за вид на еми-
сија А2Ј (А 1): 

2) ± 2 Iiz — к а ј радиостаници за вид на еми-
сија А2Ј (F1); 

3) ± 50 Hz — к а ј радиостаници за вид на еми-
сија А2Н. 

Член 46 
Поместувањето на фреквенцијата на радио-

предавателот за вид на емисија А2Ј (F1) може да 
отстапува од својата номинална вредност најмногу 
за ± 3°'о. 

Условот од став 1 на овој член не се однесува 
на радиопредавателпте кол ги користат поместува-
њата на фреквенцијата определена во член 14 став 
2 (табела бр. 3) на овој правилник. 

Испитување на радиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничната вредност од 
став 1 на овој член. се врши на начинот утврден во 
југоловенскиот стандард JUS N.N6.346. 

Член 47 
Номиналниот фактор на модуларната на ра-

диопредавателот За вид на емисија А2Н не смее да 
бид'е помал од 70°/«. 

Факторот на модуларната на радиопредавате-
лот од став 1 на овој член може да отстапува од 
својата номинална вредност најмногу за ± 4%. 

Испитување на радиопрѕдавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничните вредности од 
ст, 1 и 2 на овој член,, се врши на начинот утврден 
во југословенскиот стандард JUS N.N6.346. 

Член 48 
Промената на амплитудата на главниот носител 

на ра д ̂ п р е д а в а т е л от за видот на емисија А2Н (со 
тестирано прекинување на аудпофреквенциекиог 
помошен носител) не смее да биде поголема од 15°/о. 

Испитување на радиопредавателот, заради про-
верка на усогласеноста со граничната вредност од 
став 1 на овој член, се врши при номиналниот ф а к -
тор на модул аци јата и но.миналната излезна сила, 
со користење на селективен радиофреквенциски 
волтметар или анализатор на радиофреквенциски-
от спектар Откако ќе се измери амплитудата на 
главниот носител во отсуство на модуларна (IL) и 
амплитудата на главниот носител во присуство на 
м о д у л а р н а (U'0) промената на амплитудата изра-
зена во °/о, се пресметува со помош на изразот: 100 
(1—U'o/lU). 

Член 49 
Нивото на шумот и на бричењето на радиопре-

давателот не смее да биде поголемо од следните 
вредности: 

1) — 25 dB — к а ј радиостаниците за рачна ра-
дмотелеграфија: 

2) — 40 dB — к а ј радиостаниците за автомат-
ска радиогелеграфија. 

Испитување на радпопредавателите. заради 
проверка на усогласеноста со граничните вреднос-
ти од став 1 на овој член, се врши на начинот 
утврден во југословенскиот стандард JUS N.N6.349, 
и тоа: 

1) со мерење на AM ниво на шумот и бричење-
то — к а ј радиостаниците за вид на емисија А2Ј 
(А1) или А2Н; 
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2) со мерење на F M ниво на шумот и брмчење-
то — к а ј радиостаниците за вид на емисија А2Ј 
(F1). 

Член 50 

Кога радиопредавателите за автоматска радио-
т е л е г р а ф и ј а со помош на телепринтер се т а с т и р а т * 
со влезен телеграфски сигнал од типот 1 : 1 , при 
к о ј а и да е номинална брзина на телеграфирањето* 
степенот на изохроното т е л е г р а ф с к о д е ф о р м и р а њ е 
не смее да биде поголем од 5%. 

Ч л е н 51 

Ако номиналната излезна сила преминува 
0,1 kW, радиопредавателите мораат да имаат м о ж -
ност да ја намалат излезната сила н а ј м а л к у за 3 dB. 

Радиопредавателите со номинална излезна сила 
еднаква или поголема од 1 k W мораат да имаат 
вграден инструмент за мерење на излезната сила, 

-на односот на стоечките бранови и на р а д и о ф р е к -
венцискиот напон на влезот во антенскиот вод. 

Ч л е н 52 

Радиопредавателите мораат да бидат з а ш т и т е н и 
од краток спој или од празен од на антенските 
приклучоци. 

Ако е потребно до ко ј и да е дел на радиопре-
давателот да се доведе напон на н а п о ј у в а њ е со из -
весно задоцнување, тоа з адоцнување се и з в р ш у в а 
автоматски. 

Ч л е н 53 

Радиопредавателите на постојаните и на м а т и -
чните радиостаници со номинална излезна сила е д -
наква или поголема од 1 k W мораат да имаат в е ш -
тачко оптоварување, з а р а д и одбегнување на ш т е т -
ните радиопречки при испитувањето, експеримен-
тирањето и регулирањето. 

Номиналната импеданса на вештачкото оптова -
р у в а њ е е еднаква на номиналната имп'еданса на из̂ » 
лезното оптоварување на радиопредавателот опре-
делена во член 38 став 1 на овој правилник . 

Односот на стоечките бранови на влезот во 
вештачкото оптоварување не смее да биде поголем 
од следните вредности: 

1) 1,1 — внатре во номиналниот ф р е к в е н ц и с к и 
опсег на радиопредавателот; 

2) 1,4 — во опсегот од f ™ до на јмногу 3 f,n«, (каде 
што е fmax — горна гранична ф р е к в е н ц и ј а на номи-
налниот ф р е к в е и ц и с к и опсег на радиопредавате -
лот). 

Вештачкото оптоварување се изградува т а к а 
што да може да ја поднесе полната излезна моќност 
на радиопредавателот во текот на еден час. 

3. Услови за радиоприелгаиците 

Ч л е н 54 
Грешката на регулирањето на ф р е к в е н ц и ј а т а на 

радиоприемникот не смее да биде поголема од след-
ните вредности: 

1) ± 10о Hz — ако ф р е к в е н ц и ј а т а на локалниот 
осцилатор е стабилизирана со помош на к в а р ц ; 

2) ± 300 Hz — ако ф р е к в е н ц и ј а т а на локалниот 
Осцилатор коитинуално е променлива без стабили-
з а ц и ј а со кварц. 

По исклучок од одредбата на став 1 од ово} 
Член, грешката на регулирањето на ф р е к в е н ц и ј а т а 
fcta радиоприемникот за вид на емисија А2Ј (F1) не 
Смее да биде поголема од следните вредности: 

1) ± 10 Hz — к а ј постојаните радиостаници; 
2) ± 20 Hz — к а ј матичните радиостаници. 

Ч л е н 55 
Стабилноста на регулира поста на ф р е к в е н ц и ј а -

та на радиоприемникот, за к р а т к и периоди на р а -
бота од 15 м,инути, изнесува ± 40 Hz. 

Условот од став 1 на овој член или од член 54 
став 2 на овој п р а в и л н и к не се однесува на радио-
приемниците . 

Ч л е н 55 
Командата за рачно р е г у л и р а њ е на ф р е к в е н ц и -

јата на радиоприемникот мора да овозможува н а -
м а л у в а њ е на грешката во регулирањето барем на 
± 10 Hz. 

Освен со рачната команда од став 1 на ово ј 
член, радиоприемниците за вид на емисија А2Ј (F1) 
м о ж а т да бидат опремени и со склопови за автомат-
ска регулација на ф р е к в е н ц и ј а т а . Таа регулаци ја 
обезбедува к р а ј н а т а грешка на регулирањето на 
ф р е к в е н ц и ј а т а да биде помала од ± 5°/о од вреднос-
та на поместувањето на ф р е к в е н ц и ј а т а на влезниот 
сигнал. 

Член 57 
Номиналната влезна импеданса на радиоприем-

никот изнесува 50 ома ( ^ с и м е т р и ч н о ) . 

Член 58 
Осетливоста на радиоприемникот на ко ја и да 

е ф р е к в е н ц и ј а внатре во номиналниот ф р е к в е н ц и -
ски опсег мора да биде т а к в а што, при однос на а у -
д и о ф р е к в е и ц и с к и о т сигнал и на шумот од 20 dB, 
електромоторната сила (EMS) 50 — на омскиот и з -
вор на влезниот сигнал, да не смее да биде поголе-
ма од следните вредности: 

1) 2 / u V (EMC) — кога пропусниот опсег е е д н а -
ков на 1 kHz; 

2) 2 J/BUV (EMC) — кога пропусниот опсег (В), 
изразен во kHz, се р а з л и к у в а од вредноста од точка 
1 на овој член. 

Ч л е н 59 
Ф а к т о р о т на шумот на радиоттриемникот за а в -

томатска р а д и о т е л е г р а ф и ј а на ко ја и да е ф р е к в е н -
ц и ј а в н а т р е во номиналниот ф р е к в е н ц и с к и опсег 
н е смее да биде поголем од 10 сЃВ. 

ф 

Ч л е н 6о 
Пропусниот опсег на радиоприемникот не смее 

да биде помал од широчината на потребниот опсег 
определена според условите од член 11 на овој п р а -
вилник , ниту поголем од следните вредности: 

1) 1 kHz — к а ј радиостаниците за вид на еми* 
сија А2Ј (А1); 

2) 1,5 kHz — к а ј радиостаниците за вид на еми-
си ја А2Ј (F1). 

Ч л е н 61 
Слабеењето на симетрична ф р е к в е н ц и ј а , на м е -

ѓу ф р е к в е н ц и ј а и на други споредни ф р е к в е н ц и и на 
радиоприемникот не смее да биде помало од 60 dB 
во однос на нивото на осетливоста мерено според 
условите од член 58 на овој п р а в и л н и к . 

Ч л е н 62 
Кога нивото на саканиот влезен сигнал е еднакво 

на 1 mV (EMS), нивото на несаканиот влезен сиг-
н а л што предизвикува б л о к и р а њ е на радиоприем* 
никот не смее да биде помало од 10 m V (EMC). 

И с п и т у в а њ е на радиоприемникот , з аради про-
в е р ка на усогласеноста со граничната вредност од 
став 1 на овој член, се в р ш и со помош на н е с а к а л 
немодулиран влезен сигнал ч и ј а ш т о фреквенци ја ' 
отстапува за ± k H z во однос на ф р е к в е н ц и ј а т а 
на саканиот влезен сигнал и ч и е ш т о ниво се регу -
л и р а се додека а у д и о ф р е к в е н ц и с к а т а излезна сила 
не се намали за 3 dB. 
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Член 63 

Кога нивото на саканиот влезен*сигнал е една-
кво на 10/VV (EMC), нивото на едниот од двата не-
сакани влезни сигнали што предизвикуваат радио-
фреквенциска интермодуладија во радиоприемни-
кот не смее да биде помало од 5 mV (EMC). 

Испитуваше на радиопрнем пикот, заради про-
верка на усогласеноста со граничната вредност од 
став 1 на овој член, се врши со помош на два ед-
накви несакани немодулирани влезни сигнали ч и -
ишто фреквенции отстапуваат за ± А f и ± 2 А f (ка-
де што -е f = 20 kHz) во однос на фреквенци јата на 
саканиот влезен сигнал и чиишто нивоа истовре-
мено се регулираат се додека аудиофреквенциската 
излезна сила произведена поради радиофреквенци-
ската интермодулација не биде 20 dB под аудио-
фреквенциската излезна сила произведена поради 
саканиот влезен сигнал. 

Член 64 
Со автоматска регулација на п о м и л у в а њ е т о на 

радиоприемникот се обезбедува при промена на ни-
вото на влезниот сигнал во опсег од 2/цУ (ЕМС) до 
2 mV (EMC) нивото на аудиофреквенцискиот изле-
зен сигнал да не се промени за повеќе од 5 dB. 

Член 65 . 
Силата на кое и да е споредно зрачење со ко ја 

радиопрл емисиите го напојуваат антенскиот вод 
или 50-омското завршно оптоварување, на која и 
да е дискретна фреквенција (првенствено на ос-
новната фреквенција и на хармоничните ф р е к в е н -
ции на локалниот осцилатор), не смее да биде по-
голема од 2 nW. 

Член 66 
Номиналната аудиофреквенциска излезна сила 

на радиоприемниците не смее да биде помала од 
следните вредности: 

1) 10 mW — на приклучоците за слушалки или 
на приклучоците за 600-омски симетричен вод; 

2) 500 mW — на приклучоците за звучник. 
К а ј радиоприемниците со приклучок за 600-ом-

ски симетричен вод, регулаторот на аудиофреквен-
циското засилување мора да овозможи регулирање 
на аудиофреквенциската излезна сила во степени 
од по 1 dB најмалку во опсег — од 10 dB (mW) до 
.+ 10 dB (mW). 

Член 67 
Радиоприемниците за автоматска радиотелегра-

ф и ј а мораат да имаат зад последниот демодулатор 
нископропустливи ф и л т р и пресметани за номинал-
Ни брзини на телеграфирање. 

К а ј радиоприемниците од став 1 на овој член, на-
менети за прием на вид на емисија А2Ј (А1), широ-
чината на фреквенцискиот опсег, изразена во Hz, зад 
последниот детектроскгѓстепен мора да биде еднаква 
на 2,5 Vf (каде што Vt — е брзина на телеграфира-
њето во Bd. 

К а ј радиоприемниците од став 1 на овој член, на -
менети за прием на вид на емисија А2Ј (F1К широ-
чината на фреквенцискиот опсег, изразена во Hz, зад 
дискриминаторот мора да би.де еднаква на 1,4 Vt-

Член 68 
Кога нивото на влезниот сигнал на радиоприем-

ниците за автомска радиотелеграфија со помош на 
телепринтер е поголемо од 5uV (EMC), степенот на 
изохроното телеграфско изобличување не смее да 
биде поголем од 5°/о. при која и да било номинална 
брзина на телеграфирање. 

Испитување на радиоприемниците, заради про-
верка на усогласеноста со граничната вредност од 

став 1 на овој член, се врши со влезниот сигнал чи ја 
амплитуда е тастирано прекршувана (вид на емисија 
А1) или фреквенци ја тастирано поместувана (вид на 
емисија F1), со помош на телеграфски сигнал од ти -
пот 1:1. 

Член 69 
Радиоприемниците мораат да бидат заштитени од 

оштетување ако на нивните влезови се појави конти-
нуален радиофреквенцпски сигнал со е ф е к т и в -
на вредност на напонот до 30 V (ЕМС) во траење од 
15 минути. 

IV. ПОСЕБНИ Т Е Х Н И Ч К И И Е К С П Л О А Т А Ц И О Н И 
УСЛОВИ ЗА АНТЕНИ 

Член 70 
Радиостаниците можат да работат со една или 

повеќе антени, првенствено, од широкопојасен тип 
(широкопојасни антени). 

Кога должините на радиотелеграфските врски 
„точка-точка" се еднакви или поголеми од 500 km, 
постојаните радиостаници мораат да користат на-
сочени антени. 

За матичните и копнените подвижни радио-
станици се користат, првенствено, ненасочени анте-
ни. 

Член 71 
Анте мите мораат да бидат градени така што да 

зрачат или да примаат радиобранови на јмалку на: 
1) три претходно определени фреквенции внат-

ре во фреквенциски опсег од 3 до 12 MHz — к а ј р а -
диостаниците за рачна радиотелеграфија ; 

2) пет претходно определени фреквенции внат-
ре во фреквенцнски опсег од 3 до 16 MHz — к а ј р а -
диостаниците за автоматска радиотелеграфија . 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, 
кога радиотелеграфските врски на кратки расто ја -
нија се остваруваат со помош на приземни радио-
бранови, аптеките мораат да овозможат ефикасно 
предавање или прием на јмалку на две претходно 
определени фреквенции внатре во фреквенциски 
опсег од 2 до 4 MHz. 

Една од фреквенциите од ст. 1 и 2 на овој член 
мора да биде заедничка фреквенци ја од член 5 на 
овој правилник. 

Член 72 
Поларизацијата на антените може да биде хори-

зонтална и вертикална, односно хоризонтална или 
вертикална. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член. к а ј постојаните и матичните радиостаници што 
се користат за радиотелеграфски врски на кратки 
растојанија, поларизацијата на аптеките треба да 
биде првенствено: 

1) хоризонтална — кога врските се остваруваат 
со помош на јоносферски радиолог, нови; 

2) вертикална — кога врските се остваруваат со 
помош на приземни радиобранови. 

Член 73 
Добивката на антените се израз \тва во вид на 

релативна добивка (кога референтната антена е 
полубранов дипол во слободен простор). 

Релативната добивка на аптеките на постојани-
те и матичните радиостаници, во насоката на точка-
та или на зоната на приемот, не смее да биде пома-
ла од 0 dB. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, релативната добивка ча насочените антени од 
член 70 став 2 на овој правилник, во насоката на 
точката на приемот, не смее да биде помала од 5 dB. 
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Член 74 
Кога во постојаните радиостаници се користат 

насочени антени со хоризонтална поларизација , а -
вимутот и елевациониот агол на главниот лист на 
зрачењето на аптеките мораат да обезбедуваат, во 
кое и да е време, да се оствари максимална јачина 
на полето во коресподентната точка на приемот. 

За определување на најповолна вредност на еле-
вациониот агол на главниот лист на зрачењето на 
аптеките од став 1 на овој член се користат јонос-
ферските прогнози на Геомагнетскиот институт од 
Гроцка. 

Кога најповолната вредност на елевациониот а -
гол (0) од став 2 на овој член е определена, височи-
ната над почвата на аптеките од став 1 на овој член 
изразена во исти единици како и брановата д о л ж и -
на (X), изнесува околу 0.25X'sinO. 

Член 75 
Номиналната влезна импенданса на антените (со 

антенски приспособувачки трансформатори), изнесу*-
ва 50 ома (несиметрично). 

На која и да било работна фреквенци ја внатре 
во номиналниот фреквенциски опсег, односот на 
стоечките бранови на влезот во аптеката (со антен-
ски приспособувачки трансформатори) не смее да 
биде поголем од 2,5:1, 

Член 76 
Слабеењето на антенските приспособувачки 

трансформатори, на која и да е работна ф р е к в е н -
ција внатре во номиналниот фреквенциски опсег, не 
смее да биде поголемо од следните вредности: 

1) 1 dB — ка ј предавателните или примопреда-
вателните антенски системи: 

2) 2,5 dB — к а ј приемните антенски системи. 

Член 77 
За антекските водови се користат ^ с и м е т р и ч н и 

коаксијални водови. 
Карактеристичната импеданса на антенските во-

дови од став 1 на овој член изнесува 50 оша. 
Слабеењето на актерските водови од став 1 на 

овој член на фреквенција од 10 MHz, не смее да би-
де поголемо ол следните вредности: 

1) 0.022 dB/па — за должини на водови помали 
од 70 т ; 

2) 0,009 dB/m — за должини на водови поголеми 
од 70 т . 

Член 78 
Аптеките, аптекарите пписпособувзчки тран-

сформатори и актерските водови се изградени така 
што да овозможат непрекинато напојување со р а -
дттогИоек^екписка сила "ита вредност, ПРИ максима-
лен о.днос на стоечките бракови, не смее да биде по-
мада од номинална™ излезна сила на припаѓачките 
т л и о п о е д а в а т е л и . 

Член 81 
Аптеките на постојаните и на матичните радио-

станици се поставуваат, првенствено, на рамен терен 
без пречки, на растојание од на јмалку 2400 Х / 0 * 
( к а д е ш т о е.к — бранова должина во метри; 0 — е л е -
вационен агол на главниот лист на зрачењето на а п -
теката во степени), такашто главниот лист на з р а -
чењето на тие антени да не биде деградиран. 

Член 82 
Антените и антенските приспособувачки т р ан -

сформатори не смеат да имаат к а к в и да било надво-
решни елемен.ти за регулирање при промена на р а -
ботната фреквенци ја , освен во случа ј кога ова регу-
лирање се врши со далечинска к о м а н д а , 

Член 83 
Антенските инсталации на постојаните и на ма-

тичните радиостаници што се користат во радио-
службите на безбедноста (на човечки животи и имоту 
мораат да бидат така конструирани што да можат, 
по потреба, лесно да се транспортираат и брзо да се 
поставуваат или спуштаат. 

V. ПОСЕБНИ Т Е Х Н И Ч К И И Е К С П Л О А Т А Ц И О Н И 
УСЛОВИ ЗА Т Е Л Е П Р И Н Т Е Р И И РАДИОТЕЛЕ-

П Р И Н Т Е Р С К И В Р С К И 

1. Услови за телспринтери 

Член 84 

Тзлепринтерите работат со меѓународниот теле-
графски алфабет бр. 2 (петтоелемеитен телеграфски 
код), користејќи старт^-стопен систем на синхрони-
зација . 

К а ј старт-стопниот систем од став 1 на овој член, 
номиналната должина на трае-њето на кредавател-
ниот циклус изнесува 7,5 единечни интервали, а дол-
жината на траењето на стопниот сигнал — 1,5 еди-
ничен интервал. 

Состојбата А (поларитет на стартниот сигнал) 
и состојбата Z (поларитет на стопниот сигнал) на 
стартстопниот петтоелементен телеграфски код мо-
раат да одговараат на условите на преносот дадени 
во табела бр. 9: 

Табела бр. 9 
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Член 87 
При пренос со проста телеграфска струја, теле-

принтерите мораат да имаат можност за вклучување 
во струјни кола со краткоспојно тастирање (пренос 
со прекинување на телеграфската струја) и со пре-
кинувачко таетирање (пренос со воспоставување на 
Телеграфска струја). 

Член 88 
При промена на телеграфската струја за ± 10% 

од номиналната вредност, маржата на приемниците 
на телепринтерите не смее да биде помала од след-
ните вредности: 

1) 40% — за брзина на телеграфирање од 50 Bd; 
2) 38% — за брзина на телеграфирање од 75 Bd; 
3) 35% — за брзина на телеграфирање од 100 Bd. 

. Член 89 
Степенот на старт-стопното телеграфско изобли-

чување на предавателите на телеприптерите не смее 
да биде поголем од следните вредности: 

1) 4% — за брзина на телеграфирање од 50 Bd; 
2) 5% — за брзина *на т е л е г р а ф и р а ! ^ од 75 Bd; 
3) 7% — за брзина на телеграфирање од 100 Bd. 

Член 90 
Напонот на рпдпопречките што ги создава теле-

принтерот не смее да биде поголем од следните вред-
ности-

1) 400 uV — на фреквенција од 0,15 MHz; 
2) 100 uV — на фреквенција од 0,5 MHz; 
3) 25 uV — на фреквенција од 6 MHz и 30 MHz. 
Јачината на полето на радппречките што ги соз-

дава теиеприптерот на растојание од 10 т , а во ф р е к -
в е н т н и опсег од 30 до 300 MHz, не смее да биде 
погопема од 40 ц У / т . 

Испитувањето на телепринтерите, заради про-
верка на усогласеноста со граничните вредности од 
ст. 1 и 2 на овој член, се врши на начинот утврден 
во југословенските стандарди JUS N.N0.904 и 
J U S N.N0 905. 

Член 91 
К а ј телепринтерите на лист, широчината на зна -

ците на печатачот е таква што во еден ред текст да 
има најмногу 69 знаци. 

Член 92 
Исклучувањето на наложувањето во моторот на 

телепринтерите опремени со автоматски временски 
прекинувач, не смее да се изврши пред да изминат 
на јмалку 45ѕ по приемот на последниот знак. 

Член 93 
Наложувањето на телепринтерите со електрична 

енергија се врши од извор со номинален наизмени-
чен напон од 220 V и номинална фреквенци ја од 
50 Hz. 

Телепричтерито мораат да работат со каракте -
ристиките пропишани со овој правилник при проме-
на на напонот на напојувањето за + 10% од номи-
налната вредност определена во став 1 на овој член. 

Член 94 
Телепримтерите мораат да работат со каракте -

ристиките пропишани со овој правилник при проме-
на на температурата на околната средина во опсег 
од 4- 5 до + 450 С 

Испитување н.а телс-принтерите. заради проверка 
на усогласеноста со условот од став 1 на овој член, 
се врши на начинот УТВРДЕН ВО ј у г о с л о в е н с к и т е 
стандарди JUS.N.A5.705 и JUS N.A5.710. 

2. Услови за раДиотелепринтерски врски ј 
1 

Член 95 
Комплетни радиотелепринтерски врски се из-

градуваат и одржуваат така што нивниот степен на 
стартстопното телеграфско изобличување да не смее 
да биде поголем од 28%, при стандардниот текст: 
„THE QUICK BROWN FOX J U M P S OVER THE L A -
ZYDOG". 

Член 96 
Квалитетот на радиотелепринтерските врски е 

таков што, под нормални услови на простирање, сте-
пенот на грешка на знакот да не смее да биде пого-
лем од следните вредности: 

X) 10-* — без автоматска корекција на грешката ; 
2) 10-1 — со автоматска корекција на грешката. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

квалитетот на радиотелепринтерските врски на 
кратки растојанија (помали од околу 200 km) е таков 
што степенот на грешка на знакот да не смее да 
биде поголем од 10-2. 

VI. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 97 
Радиостаниците што се пуштени во работа пред 

денот на влегувањето во сила на овој правилник, а 
чии карактеристики не одговараат на техничките и 
експлоатационите услови пропишани во овој п р а -
вилник, можат да продолжат со работа најдолго до 
својата амортизација , под услов да не им создаваат 
штетни радиопречки на други радиостаници. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако радиостаниците што се пуштени во работа пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
им создаваат штетни радиопречки на другите радио-
станици, нивните карактеристики во поглед на ра -
диопречките мораат да се доведат во согласност со 
одредбите од овој правилник во рок од 6 месеци од 
денот кога ќе се утврди дека радиостаницата созда-
ва штетни радиопречки, или мораат да престанат со 
работава. 

Член 98 
Ако радиостаниците се изградени така што да 

овозможуваат и радиотелефонски пренос, на такви-
те радиостаници ќе се применуваат и одредбите од 
Правилникот за техничките и експлоатационите 
услови под кои можат да се користат радиостани-
ците За амплитудски модулирани радиотелефонски 
емисии со еден бочен опсег („Службен лист на 
СФРЈ ' ' , бр. 14/80). 

Чл-ен 99 
Одредбите од член 36 став 2 точка 1 и од член 

54 став 2 точка 1 од овој правилник ќе се примену-
ваат на сите нови радиопредаватели, односно радио-
приемници пуштени во работа по 1 ,јануари 1985 го-
дина. а од 1 јануари 1990 година — на сите радио-
предпватели, односно радиоприемници. 

На уредите од став 1 на овој член до 1 ј ануари 
1985 година односно до 1 јануари 199о година ќе се 
применува толеранција на фреквенци јата од ± 20 
Hz. 

Член 100 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 
Бр. 2987 

5 јуни 1981 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и 

врски, 
Анте Зелиќ, с. 
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734. 

Врз основа на чл. 37 и 39 од Законот за здру-
жување на организациите на здружен труд во оп-
шти здруженија и во стопанската комора на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ' ' , бр. 54/76 и на 
член 142 од Статутот на стопанската комора на Ј у -
гославија (,.Службен лист на СФРЈ" , бр. 14., /8) 
Собранието на Стопанската комора на Југославија 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКАТА АРБИТРАЖА 
ПРИ СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 

Член 1 
При Стопанската немора на Југославија постои 

Надворешнотрговека арбитража (во натамошниот 
текст' Арбитража) како постојанен избран суд, со 
седиште во Белград, и тоа: 

1) за решавање на спорови од деловните односи 
кои ќе настанат во надворешнотрговскиот промет 
помеѓу југословенските организации на здружен 
труд односно помеѓу други самоуправни организа-
ции и заедници и странски и физички правни лица, 
како и за решавањето на тие спорови помеѓу стран-
ски физички и правни лица; 

2) за решавање во спорови кои се однесуваат на 
бродови и на пловидбата на море во внатрешните 
води. како и во споровите врз кои се применува 
пловидбеното право ако барем една од странките 
е странско физичко или правно лице. 

Во овие работи Арбитражата може, на барање 
од една или од обете страни, и да посредува помеѓу 
нив заради мирење. 

Арбитражата е самостојна установа при Сто-
панската комора на Југославија и во својата работа 
е независна. 

Член 2 
Арбитражата ја врши својата функција преку 

Претседателство го. секретаријатите, арбитражните 
совети и арбитрите поединци. 

Член 3 
Претседателството па Арбитражата се состои од 

претседател, потпретседател, секретар на Арбитра-
жата и осум членови (Претседателството во поши-
рок состав). Претседателот потпретседателот и се-
кретарот на арбитражата го сочинуваат Претседа-
телството во потесен состав. 

седателот на комисијата за мирење, ги именз^ва ар-
битрите и претседате.лот на арбитражниот совет во 
случаите предвидена со ов-ој правилник и ги врши 
другите работи предвидени со овој правилник. 

Во случај претседателот и потпретседателот на 
Арбитражата да бидат спречени, подолго време да 
ја вршат должноста, Претседалеството на Арбитра-
жата во поширок состав, ќе определи еден свој член 
за заменик на претседателот односно на потпретсе-
дателот, додека трае таа спреченост. 

Претседателството во потесен состав е овласте-
но во итни случаи да врши одделни рабати од над-
лежноста на Претседателството ве поширок состав, 
но е должно за стореното да го извести на првата 
наредна седница. 

Член 4 
Секретаријатот на Арбитражата ги врши струч-

ните и административните работи на Арбитражата. 
Со секретаријатот раководи секретарот на Арби-

тражата. 
Секретарот на Арбитражата го именува и го 

разрешува Извршниот одбор на Стопанската комо-
ра на Југославија, на предлог од Претседателството 
на Арбитражата во поширок состав. Секретарот ра -
ководи со работите на секретаријатот и ја потпи-
шува текуштата преписка на Арбитражата. Нему му 
помагаат потребен број соработници. Во случај на 
спреченост на секретарот, претседателот на Арбит-
ражата определува кој ќе го заменува. 

Секретарот и соработниците на Арбитражата 
имаат статус на здружени работници на Работна 
заедница на Стопанската комора на Југославија. 

Член 5 
Арбитри се избираат од листата на арбитрите 

кои на предлог од Претседателството на Арбитража-
та во поширок состав ги утврдува Собранието на 
Стопанската комора на Југославија. 

Листата на арбитрите се утврдува секои четири 
години, со тоа што арбитрите кои се наоѓаат на лис-
тата можат да бидат повторно избрани. 

Странската странка може да избере за арбитер 
странски државјанин кој се наоѓа на листата на 
арбитрите. 

Странската странка која избрала за арбитер 
странски државјанин должна е да и го достави на 
Арбитражата неговото име и адреса, како и неговиот 
писмен пристапон дека се прима на функцијата ар-
битер, 

Патните и другите трошоци на тој арбитер в 
должна да ги поднесува странката која го избрала. 

На арбитерот странски државјанин му припаѓа 
наградата предвидена со тарифата за награди на 
арбитрите. 

Членовите на Претседателството на Арбитража-
та во потесен состав не можат да бидат именувани 
за арбитри. По истек-от на мандатот членовите на 
потесното Претседателство се внесуваат во лис-
тата на арбитрите. 

Член 6 
Стопанската комора на Југославија врши општ 

надзор над административното и материјалното ра -
ботен, е на Арбитражата и обезбедува материјални 
средства потребни за вршење на дејностите на Ар-
битражата. 

II. Постапка за мирење 

Член 7 
Во случаите во кои Арбитражата може да биде 

надлежна за р е ш е н и е т о на спорови, секоја стран-
ка без оглед дали е договорена надлежност на Ар-
битражата, може да се обрне до Арбитражата за 
п о б е д у в а њ е заради мирење според одредбите на 
овој правилник. 
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Постапката за мирење е независна од арбитраж-
ната постапка, а ако постапката за мирење не успее, 
ништо од она што е сторено и изјавено усно или 
писмено во текот на постапката за мирење не ги 
обврзува странките 

Согласноста на постапката за мирење не значи 
согласност на надлежноста на Арбитражата во слу-
.чај на неуспех на постапката за мирење. 

Член 8 

Предлог за поведување постапка за мирење се 
поднесува писмоно до секретаријатот на Арбитра-
жата . 

Предлог може да поднесе едната странка сама 
или обете заедно Во предлогот ќе се изложи ф а к -
тичната состојба на работите и гледиштето на пред-
лагачите и ќе се приложат с,ите потребни документи 
што се однесуваат на спорот. 

Со заедничко поднесување на предлогот или со 
Поднесување на предлогот од едната странка и не-
говото прифаќање од другата странка се смета дека 
(Странките ги прифатиле одредбите на Правилникот 

во поглед на постапката за мирење. 
Секоја странка може во секое време да се от-

к а ж е од постапката за мирење. 
Во постапката за мирење странките можат да 

учествуваат лично или преку уредно овластен пол-
номошник. 

Член 9 
Ако предлогот за поведување постапка за ми-

рење го поднела едната странка, секретаријатот на 
Арбитражата ќе ја извести затоа спротивната стран-
ка и ќе ја повика РО определен рок да се изјасни 
дали го прифаќа предлогот за постапката, и ако го 
прифаќа, во истиот рок писмено да ги изложи ф а к -
тичната состојба и своето гледиште и да ги поднесе 
сите потребни документи. 

Ако другата странка во определен рок не одго-
вори или не го прифати предлогот, секретаријатот 
на Арбитражата ќе ги извести предлагачите дека 
постапката за мирење не може да се спроведе. 

Член 10 
- Ако дру гата странка го прифатила предлогот за 

поведување постапка за мирење, како и кога пред-
логот го ставиле заедно обете странки, ќе се ф о р -
мира Комисија за мирење, што ја сочинуваат по 
еден претставник кого го именува странката и прет-
седател кого од листата на арбитрите именува 
претседател на Арбитражата, ако самите странки 
не го именувале спогодбено. 

Пред почетокот на постапката пред Комисијата 
за мирење секретарот на Арбитражата ќе определи 
аванс за трошоците за мирење, што во еднакви де-
лови ќе ги положат обете странки. 

Ако странките не именуваат свои претставници 
во предлогот за поведување постапка за мирење 
односно во одговорот за прифаќање на предлогот, 
сетгпотапитатог на Арбитражата ќе ги повика тоа да 
го сторат дополнително, 

етиопската странка може за спој претставник да 
именува и странски државјанин. 

Странките можат да се согласат постапката за 
мирење да ја изврши самиот претседател на Арби-
тражата , или друг член на Претседателството, 
или посредник кого со именува претседателот на 
Арбитражата од листата на арбитрите. 

Член 11 
Комисијата за мирење ќе ги испита ставените 

предлози и ќе ги проучи поднесените документи, а 
Ќе ги собере и сите потребни известувања, Ако е 
потребно и ако е можно, таа може да ја сослуша 

и странката. Врз основа на проупената документа-
ција таа ќе им поднесе на странките свој предлог 
за решавање на спорот. 

Странките не се должни да го прифатат подне-
сениот предлог. 

Резултатите од постапката за мирење се конста-
тираат во записникот, што го потпишуваат члено-
вите на Комисијата за мирење и странките. 

Распределбата на трошоците за мирење ги врши 
Комисијата за мирење ако странките не се спого-
диле за своето учество во трошоците, што се конста-
тира во записникот. 

Порамнување е склучено кога странките во про-
читаниот записник во кој е констатирано дека се 
порамнине да го потпишат тој записник. Вак-а по-
стигнато порамнување нема сила на правосилна од-
лука на Арбитражата, туку сила на порамнување 
постигнато надвор од Арбитражата. 

Членовите на Комисијата за мирење, односно 
посредникот не можат да бидат именувани за ар-
битри ниту да учествуваат во расправата во која 
спорот по кој не е постигнато порамнување, се ре-
шава пред Арбитражата. 

III Надлежност на Арбитражата 

Член 12 
Надлежноста на Арбитражата може да се за -

снова само врз писмена спогодба (со арбитражен до-
говор) помеѓу странките. Оваа спогодба може да се 
склучи како во поглед на определен спор така и во 
поглед на идните спорови што можат да произлезат 
од определениот правен однос. 

Под писмена спогодба се подразбираат и спо-
годбите за надлежноста на Арбитражата склучени 
преку размена на писма, телеграми или тел спринтер-
ска! соопштенија, како и преку согласни изјави на 
странките дадени на усната расправа и внесени во 
записникот. 

Арбитражниот договор е полноважно склучен и 
кога одредбата за надлежноста на Арбитражата е 
содржана во општите услови, ако тие се составен 
дел на основната правна работа. 

Странките што ја договориле надлежноста на 
Арбитражата ги прифатија со тоа и сите одредби 
на овој правилник. 

Член 13 
Ако тужената страна го оспори постоењето на 

арбитражниот договор или не одговори на тужбата, 
работата ќе се изнесе пред Претседателството во 
потесен состав да се утврди дали во исправите, ко-
ишто тужителот ги поднесува, е содржана спогод-
бата за надлежноста на арбитражата. 

Кога Претседателството во потесен состав ќе 
утврди дека во исправите, што ги поднесува т у ж и -
телот. е содржана спогодбата за надлежноста на ар -
битражата, постапката ќе продолжи и ако другата 
странка одбие да учествува во неа. 

Со одлуката на Претседателството во потесен 
состав од став 2 на овој член, не се прејудицира 
конечната одлука за постоењето и полноважноста на 
арбитражниот договор, 

Член 14 
Ако помеѓу странките не постои арбитражен до-

говор секретаријатот на Арбитражата ќе ја повика 
тужената странка во рок од 30 дена од денот на 
приемот на позлиот да се изјасни дали ја прифаќа 
надлежноста на Арбитражата. Ако тужената стра-
на не одговори, или одбие да ја прифати надлежнос-
та, секретаријатот на Арбитражата ќе ја извести 
тужителската страна дека арбитража не Може да 
се изврши. 
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Член 15 
Арбитражата може да ја отстрани својата над-

лежност и кога таа е договорена, ако арбитражниот 
договор ги содржи одредбите што не се во соглас-
ност со функциите на Арбитражата и со начелата 

врз кои е заснован овој правилник. 
Одлука за отстранување на надлежноста пред 

формирањето на арбитражен совет донесува Прет-
седателството во потесен состав, а по формирање на 
арбитражниот совет — проширениот совет во сми-
сла на член 18 од овој правилник. 

Член 16 
Арбитражните совети и арбитрите поединци вни-

маваат по службена должност на надлежноста на 
Арбитражата . 

Странките можат да ја оспорат надлежноста на 
Арбитражата се додека не навлезат во расправањето 
за предметот на спорот, со писмени поднесоци (со 
одговор на тужбата и на друго), ако тоа не го сто-
рат во писмени поднесоци можат да ја оспорат на 
расправата пред навлегување во расправањето за 
предметот на спорот 

Член 17 
Прашањето на надлежноста го расправа проши-

рениот совет кој во својот состав има пет членови. 
Во неговиот состав влегуваат покра ј членовите на 
арбитражниот совет и претседателот и потпретседа-
телот на Арбитражата, Ако спорот се води пред а р -
битер поединец, проширениот совет има три члена 
и него го сочинуваат арбитерот поединец, претсе-
дателот и потпретседателот на Арбитражата . 

Во случај спреченост на претседателот или на 
потпретседателот на Арбитражата, претседателот на 
Арбитражата определува заменик од редот на чле -
новите на Претседателството. 

Член 18 
Ако приговорот за надлежност е истакнат во 

одговорот на тужбата или во некој друг поднесок 
пред расправата, расправата за прашањето на над-
лежноста ќе се одржи пред проширениот совет 
(член 17). 

Ако приговорот за ненадлежност е истакнат на 
усна расправа, арбитражниот совет ќе ги спроведе 
потребните испитувања и по склучување на распра-
вата ќе го изнесе прашањето за надлежноста на не-
јавна седница на проширениот совет, 

Во случајот од став 2 на овој член арбитражниот 
совет може истовремено да одлучи прашањето на 
надлежноста на Арбитражата да се Спои со предме-
тот на спорот. Ако е така одлучено, на претходната 
не јавна седница на проширениот арбитражен совет, 
Ќе се решава прашањето за надлежноста и, ако 
Арбитражата се огласи за надлежна, арбитражниот 
совет во редовен состав ќе премине на одлучување 
за предметот на спорот. 

Член 19 
Постоењето на арбитражниот договор за над-

лежноста на Арбитражата не задира во правото на 
с т р а н и т е да се обрнат до надлежниот редовен суд 
за донесување на мерки за обезбедување. Ваквите 
барања, како и мерките што ќе бидат донесени врз 
основа на нив, заинтересираните странки треба без 
одлагање да му ги соопштат на секретаријатот на 
Арбитражата . 

IV. Поведување на арбитражна постапка 

Член 20 
Странките што сакаат да ги користат услугите 

на Арбитражата упатуваат до секретаријатот на А р -
битражата писмена тужба во пет примероци, што 
треба да ги содржи: 

1) името, занимањето и постојаното ж и в е а л и ш -
те, односно називот, предметот на работењето и се-
диштето ,на обете странки; 

2) доказот за постоењето на арбитражниот до-
говор на КОЈ се заснова надлежноста на Арбитра-
ж а т а ; 

3) предметот на спорот, фактичката состојба, 
тужбените барања, доказите и сите документи што 
се однесуваат врз предметот на спорот, во ориги-
нал или во препис што странката сама ќе ги завери; 

4) именувањето на арбитерот. 
Заради олеснување на постапката секретарија -

тот на Арбитражата може од, тужителот да бара т у ж -
бата и прилозите кон тужбата ,да ги достави во 
превод на еден странски јазик. 

Ако во спорот има повеќе туженици. секретари-
јатот ќе бара да му се достават соодветен број пре-
писи на тужбите и на прилозите. 

Секретаријатот и ја доставува тужбата со при-
лозите на тужената страна на одговор, н а з н а ч у г а ј -
ќи во кој број примероци треба да биде поднесен 
одговорот со прилозите. 

Член 21 
Арбитражната постапка може да започне и без 

претходна постапка за мирење. 

Член 22 
Рокот за доставување на одговор на тужбата е 

30 дена од денот на приемот на тужбата . 
Во својот одговор тужената страна ќе се из-

јасни за тужбените барања и ќе ги изнесе своите 
средства за одбрана заедно со соодветните доку-
менти. 

Еден примерок од одговорот на тужбата секре-
таријатот ќе му достави на тужителот. 

Член 23 
Тужената страна може се до заклучувањето на 

главната расправа да поднесе противтужба, ако ба-
рањето за противтужба произлегува од истиот пра -
вен однос 

Противтужбата и се доставува на другата стра-
на, која може, во рок од 30 дена од денот на при-
емот на противтужбата да достави свој одговор. 

Член 24 
Ако пред оваа арбитража странките едната про-

тив другата поднеле повеќе тужби, кои произлегу-
ваат од разни правни односи, секретаријатот на Ар-
битражата ќе настојува постапката по овие тужби 
да се спои и за нив да одлучи ист арбитражен со-
вет, заради економичност на постапката. 

Член 25 
Доставувањето на покани и други писмена до 

странките во текот на постапката се врши по по-
шта, со препорачено писмо со повратна потврда за 
приемот. 

Ако странките определиле свои полномошници, 
сите покани и писмена се упатуваат на адресата на 
полномошниците. 

Ако уредно повиканата тужена страна не од-
говори на тужбата или на поканата, или одбие да 
земе учество во арбитражната постапка, арбитраж-
ната постапка се продолжува според одредбите од 
овој правилник. 

V. Избор на арбитер поединец и формирање на ар-
битражен совет 

Член 26 
Спорот може да биде изнесен пред арбитер по-

единец или пред арбитражен совет кој се состои од 
три члена. 

( 
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Член 27 

Пред да го соопшти тужената странка, во сми-
сла на член 29 од правилникот,, името на својот ар-
битер, обете странки можат спогодбено писмено да 

и го соопштат на Арбитражата името на арбитерот 
поединец од листата на арбитри на кој му го дове-
руваат решавањето на спорот, 

Во рокот и на начинот од став 1 на овој член 
странките можат своето право наименување на ар-
битер поединец да го пренесат на претседателот на 
Арбитражата. 

Сите одредби за постапката се применуваат под-
еднакво врз арбитрите поединци и арбитражниот 
совет. 

Член 28 
Ако странките изречно не се договориле пои-

наку, споровите чија вредност не преминува 200.000 
динари по пресметковен курс, ги решава арбитер 
поединец. 

Во случаите од став 1 на овој член секретари-
јатот на Арбитражата веднаш по приемот на т у ж -
бата ќе ги повика странките заеднички да изберат 
арбитер поединец. 

Ако странките во рок од 30 дена од денот на 
Приемот на оваа покана не се сложат околу изборот 
на арбитер поединец, него ќе го именува претседа-
телот на Арбитражата. 

Член 29 

Во споровите што се изнесуваат пред Арбитраж-
ниот совет тужителот именува свој арбитер при под-
несувањето на тужба, а туженикот најдоцна во ро-
кот определен за одговор на тужбата". 

Ако едната или обете страни не именуваат свои 
арбитри во роковите од став 1 на овој член или ако 
име.нувањето и го препуштат на Арбитражата, ар -
битрите ги именува претседателот на А,рбитражата, 
за што се известуваат странките и именуваните ар -
битри. 

Во рок од 30 дена од денот на приемот на из-
вештајот за своето наименување, арбитрите на стран-
ките избираат од листата на арбитри трет арбитер 
како претседател на советот. Ако тие во овој рок 
не го изберат, претсед-ателот на советот се именува 
од страна на претседателот на Арбитражата. 

Член 30 
Ако во еден спор се појавуваат како тужители 

или туженици повеќе странки, тие претходно ќе се 
спогодат за изборот на заеднички арбитер, Ако не 
можат да се спотолат ЕО роковите предвидени со 
овој правилник, арбитер ќе именува претседателот 
на Арбитражата. 

Член 31 
Ако за време на траењето на мандатот арбитерот 

биде спречен во вршењето на своите функции, 
странката што го именувала ќе именува друг арби-
тер најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот 
на поканата од Арбитраж-ата да именува арбитер. 

Ако арбитерот, кој е спречен да ги в р т и своите 
функции, го именувал претседателот на Арбитра-
жата , на негово место претседателот на Арбитража-
та ќе именува друг арбитер. 

; Член 32 
Странките можат да бараат изземање на арбит-

ри во смисла на член 477 од Законот за процесната 
постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77) при 
што аналогно мораат да се применат одредбите од 
член 71 на истиот закон. 

Одлуката за барање за изземање ја донесува 
Претседателството на Арбитражата во потесен 
состав. 

VI. Ар5итражна постапка 

Член 33 
Претседателот на арбитражниот совет, од-

носно арбитерот поединец, пристапува кон испиту-
вање на собраните докази и ги презема сите потреб-
ни мерки за дополнение на доказната постапка. 

Странките можат со дополнителни поднесоци да 
ги дополнуваат своите наводи од тужбата и од од-^ 
говорот на тужбата, како и доказниот материјал. 

Откако собраните докази се проучени и според 
потреба дополнети, претседателот на арбитражниот 
совет, односно арбитерот поединец закажува усна 
расправа. 

Ако арбитрите утврдат дека писмените подне-
соци и доказите се доволни за донесување на од-
лука и без усна расправа, нема да закажуваат усна 
расправа, туку ќе ја известат странката дека од-
лука ќе биде донесена врз основа на поднесените 
писмени докази, ако ниту една од нив не бара одр-
ж у вање на усна расправа. 

Ако ниту една од странките во рок од 15 дена 
од денот на приемот на ова соопштение не бара усна 
расправа, арбитрите донесуваат одлука без распра-
ва, врз основа на поднесените докази. 

Предлог да се донесе одлука без одржување на 
усна расправа, можат да поднесат и странките спо-
годбено. 

Член 34 
Роковите определени со овој правилник можат 

да се продолжат по барање на странките во оправ-
дани случаи. 

Советот, односно арбитерот поединец ќе води 
сметка да не се одолжува постапката. 

Член 35 
Усните расправи, по правило, се одржуваат во 

седиштето на Арбитражата, но на предлог од стран-
ките, арбитражниот совет или арбитерот поединец, 
претседателот на Арбитражата може да одлучи рас-
правата да се одржи и во некое друго место. 

Усните расправи во поморските спорови се одр-
жуваат , по правило, во Риека. 

Расправите не се јавни, ако странките не се 
спогодиле поинаку. 

Странките присуствуваат на расправата лично 
или преку овластен полномошник. Полномошникот 
на странката може да биде и странски државјанин 
ако странката има седиште надвор од територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

На странките можат да им помагаат на распра-
вата нивни советници. 

Ако едната или обете странки, икао уредно по-
викани, не дојдат на усната расправа, арбитрите, 
откако ќе утврдат дека странките уредно со пови-
кани на усната расправа и дека немаат оправдани 
причини за своето отсуство, можат да пристапат 
кон расправање на спорот како да се присутни 
странките. 

Член 36 
Арбитрите одлучуваат за изведувањето на дом 

казите според предлозите на странките или според 
своја иницијатива. Тие можат да наредат изведу-
вање на докази во текот на целата постапка. 

Арбитрите ја ценат доказната сила на изведе^ 
нито докази според слободно уверување. 
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Странките се должни да соработуваат во изве-
дувањето на доказите и да ги извршуваат сите мер-
к и што од нив за таа цел се бараат. Нивното од-
бивање или пропустите се констатираат записнички. 

Член 37 

Со цел за дополнение на доказната постапка, 
арбитрите можат да повикаат сведоци и да имену-
ваат вештаци. 

Арбитрите можат да им наложат на странките 
да приведат сведоци, а исто така, можат на сведо-
ците непосредно да им упатат покана. 

Сослушувањето на сведоците и вештаците се 
врши, по правило, пред арбитражниот совет. Во слу-
ч а ј на потреба, арбитражниот совет може да одлучи 
овие сослушувања да се изведат записнички пред 
претседателот на арбитражниот совет. 

Арбитрите можат да побараат од редовните су-
дови да изведат одделни докази кои самите не се 
во можност да ги изведат. 

Член 38 

Во текот на постапката а р б и т р а ж и т е совети и 
арбитерот поединец можат да донесуваат заклучоци 
за процесните дејства што ги сметаат за потребни, 
како што се: полагање на аванс на име трошоците 
за вештаци и сведоци, обезбедување на докази, спо-
јување на предмети, како и други заклучоци за во-
дење на постапката. 

Ако странката што предложила докази не по-
ложи аванс нема да се пристапи кон изведување на 
докази. 

Арбитражните совети и арбитерот поединец мо-
ж а т во текот на постапката да им наложат на стран-
ките да преземат определени дејства или да се воз-
д р ж а т «д извесни дејства што се однесуваат на пред-
метот на спорот. 

Член 39 
Врз постапката пред Арбитражата се примену-

ваат одредбите од овој правилник, а ако во него не-
ма потребни одредби и ако странките не договориле 
нешто друго, се применуваат одредбите од југосло-
венскиот Закон за процесната постапка, доколку и 
одговараат на природата на постапка пред Избра-
ниот суд. 

Член 40 
Странките можат да договорат, врз постапката 

пред оваа арбитража да се применуваат Правилата 
3а арбитража на комисијата на Обединетите нации 
за меѓународно трговско право (UNCITRAL). 

Доколку во Правилата за арбитража на комиси-
јата на Обединетите нации за меѓународно трговско 
право UNCITRAL ќе постојат соодветни одредби, 
ќе се применат одредбите од овој правилник. 

YII. Донесување на одлука 

Член 41 
По заклучувањето на доказната постапка ар -

битрите донесуваат одлука. 

Арбитражниот совет и арбитерот поединец се 
должни да го применат правото што странките го 
определиле како материјално право и кое ќе се при-
мени врз НИВНИОТ договорен однос. 

Ако странките тоа не го определиле а р б и т р а ж -
ниот совет, односно арбитерот поединец ќе го при-
мени правото на кое упатуваат колизиомите норми 
ч и ј а примена арбитражниот совет, о,дносно арбите-
рот поединец ја сметаат за најподобна во тој случа ј . 

Во сите случаи ррбитражните совети, односно 
арбитерот поединец се должни да донесат одлука 
ЕО согласност со одредбите од договорот и се должни 
да ги земат предвид трговските обичаи кои можат 
да се применат врз таа работа. 

Одлуката треба да биде ф а к т и ч к и и правно об-
разложена и формулирана така што да може да 
биде извршена во земјите каде што ќе се бара н е ј -
зино извршување. 

Арбитрите можат да донесат одлука д р ж е ј -
ќи се исклучиво кон .начелото на справедливост само 
ако странките им дале такво овластување. 

Одлуката мора да биде донесена најдоцна во рок 
од 60 дена од денот на последната усна расправа, 
односно од денот на одржаната нејавна седница на 
арбитражниот созет. 

Член 42 
Арбитражниот совет донесува одлука со мно-

зинство на гласови, 
Одлуката треба да биде писмена и да го содржи 

датумот и местото на донесувањето, имињата на а р -
битрите односно арбитерот поединец, имињата од-
носно називите на странките, предметот на спорот, 
фактичката состојба на спорот и образложение, и з -
реката и рокот во кој одлуката треба да се изврши. 
Должината на овој рок арбитражниот совет ја опре-
делува според околностите на случајот. 

Во одлуката треба да се расправи и прашањето 
за трошоците за постапката и да се определи ко ја 
странка и во колкава мерка ќе ги поднесува. 

Одлуката не мора да биде ф а к т и ч к и и правно 
образложена ако странките из јавиле дека тоа не го 
бараат (член 481 од Законот за процесната пос-
тапка). 

Одлуката може да се објави само со согласност 
на странките. 

Член 43 
Претседателството на Арбитражата во потесен 

состав е овластено да ја разгледа одлуката пред 
нејзиното потпишување. Тоа може да му у к а ж е 
на арбитражниот совет односно на арбитерот поеди-
нец на потребата во одлуката да се извршат изме-
ни во поглед формата на одлуката. 

Член 44 
Арбитражната одлука е конечна и против неа 

нема место за жалба . Таа има сила на правосилна 
пресуда на редовен суд (член 483 од Законот за 
процесната постапка). 

Со прифаќањето на надлележноста на Арбитра-
ж а т а странките се обврзуваат дека ќе ја извршат 
нејзината одлука. 

Во рок од 30 дена од приемот на одлуката, 
странките можат да побараат од арбитражниот 
совет, односно од арбитерот поединец да ги испра-
ват во одлуката сметковните, типографските и 
други грешки во пишувањето ИЛИ било кои слични 
грешки. Во истиот рок арбитражниот совет, односно 
арбитерот поединец можат по своја иницијатива да 
вршат такви исправки. 

Исправките се вршат во писмена форма во сог-
ласност со одредбите од член 42 на овој правилник. 

Член 45 
Изворникот на одлуката и сите преписи ги пот-

пишуваат сите членови на арбитражниот совет, 
односно арбитерот поединец. 

Одлуката в а ж и и кога некој арбитер ќе одбие 
да ја потпише, ако .одлуката ја потпишале мнозин-
ството членови на арбитражниот совет и на одлука -
та утврдиле одбивањето на потпис. 
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Изворникот на одлуката се чува со другите 
Описи на спорот во секретаријатот на Арбитражата. 

На странките им се доставуваат преписи на од-
луката што ги потпишуваат членовите на арбитра-
жниот совет, односно арбитерот поединец. 

Потврда за извршноста на одлуката става сек-
ретаријатот на Арбитражата (член 483 од Законот 
за процесната постапка). 

Странките можат во секое време да добијат 
дополнителни преписи на одлуката, заверени од 
Секретарот на Арбитражата, но такви преписи не 
можат да им се издаваат на трети лица. 

Член 46 
Ако^ странките се порамнуваат пред арбитраж-

ниот совет, односно пред арбитерот поединец, по-
рамунувањето се внесува во записник што покрај 
арбитерот го потпишуваат и странките, и се конста-
тира во вид на одлука, без образложение. 

Порамнувањето е склучено кога странките по 
прочистувањето на записникот за порамнување ќе 
Го потпишат записникот. 

Склученото порамнување има сила на одлука 
на Арбитражата (член 44 од овој правилник). 

VIII. Трошоци на Арбитражата 

Член 47 
Тарифата за трошоците на Арбитражата ја про-

пишува Извршниот одбор на Стопанската комора 
на Југославија. 

При поднесувањето на тужба односно против-
тужба, тужителската страна е должна да му поло-
ж и на секретаријатот на Арбитражата, на име тро-
шоци, износ што ќе го определи претседателот на 
Арбитражата во границите на пропишаната тарифа. 

Ако во текот на натамошната постапка се по-
к а ж е дека првобитно определениот износ е недово-
лен, претседателот на Арбитражата ќе донесе 
заклучок за дополнителните износи што треба да 
бидат положени во границите на тарифата. 

Ако тужителот, односно противтужителот, во 
рок од три месеца по поканата не ги уплати трошо-
ците, ќе се смета дека тужбата односно противтуж-
бата е повлечена. 

Член 48 
За издатоците што ќе настанат по повод на 

предлог на некоја од странките, а во врска со вр -
шењето на одделни процесни дејства, соодветен 
износ однапред полага странката по повод на чиј 
предлог ќе настанат издатоците. Износот што треба 
да се положи го определува со заклучок арбитраж-
ниот совет, односно арбитерот поединец. 

За издатоците предизвикани со процесните де ј -
ства што ги наредил арбитражниот совет односно 
арбитер поединец по своја инцијатива, со заклучок 
на советот односно на арбитерот поединец се опре-
делува која странка ќе го положи потребниот износ. 

Член 49 
Ако арбитражниот совет односно арбитерот 

поединец одржи рочиште надвор од постојаното 
седиште на Арбитражата, претседателот на Арбит-
ражата го определува дополнителниот износ од 
кој ќе се покријат трошоците за одржување на ова 
рочиште. 

Ако се одржи рочиште надвор од постојаното 
(седиште на Арбитражата по предлог од едната 
странка, дополнителниот износ го полага странка-
та што го дала предлогот. Ако се одржи рочиште 
рѓо заед,ничка спогодба на странките, секоја странка 
Полага половина од дополнителниот износ. 

Член 50 
Ако тужителот ја повлече тужбата, од авансот 

што го положил во смисла на член 47, треба да му 
се врати: 

1) во случа ј на повлекување на тужбата пред 
зака леаната усна расправа — 80%; 

2) во случај на повлекување на тужбата по 
закажаната , а пред одржаната усна расправа -
40%. 

Член 51 
Награди за претседателот, потпретседателот, 

секретарот и членовите на Претседателството на 
Арбитражата определува Извршниот одбор на Соб-
ранието на Стопанската комора на Југославија, 

Член 52 
Претседателството во потесен состав ја опреде-

лува тарифата на наградите за арбитрите и запис-
ничарите, како и надоместите за нивните патни 
трошоци. 

По донесената одлука, склученото порамнување 
или запирањето на натамошната постапка претсе-
дателот на Арбитражата ги определува износите на 
наградите за арбитрите и за записничарот. 

IX. Завршни одредби 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Правилникот за 
Надворешнотрговската арбитража при Сојузната 
надворешнотрговска комора на Ф Н Р Ј („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 28/58). 

Сите спорови започнати до денот на влегување-
то во сила на овој правилник треба да се расправат 
според овој правинлик. 

Член 54 
Овој правилник влегува во сила во рок од осум 

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

Бр. 143/81-1 
5 ноември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 
на Стопанската комора 

на Југославија, 
Јон Србован, с. р. 1 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Ј у г о с л а в ^ 
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-ч 
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ГРЕНАДА 

I 
Се назначува 
д-р Јанко Лазаревски, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во К о о п е р а т и в а Република 
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Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Гренада, со седиште во Џорџтаун. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
Изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува по сила веднаш. 

У. бр. 49 
3 декември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

. 

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

новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕК-
ТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник"директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Милан Миланко, досегашен 
помошник^директор на Сојузната управа за царини. 

С. п. п. бр. 1231 
3 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник"директор на Сојузната управа за 
царини се назначува Франц Лапајне. досегашен по-
мошник" директор на Сојузната управа за царини. 

С. и п. бр. 1232 
3 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник-сојузен 
секретар за надворешна трговија Ранко Радуловиќ, 
поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр 1233 
3 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста помошнмк-претсе-
дател на Сојузниот комитет за земјоделство д-р 
Живорад Теофиловиќ, со 31 декември 1981 година 
поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1234 
3 декември 1Ѕ81 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Маргал, с .р, 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Трајко Т р а ј -
ковски, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1235 
3 декември 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д -р Иво Марган, с. р. 

Потпретседател, 
д -р Иво Марган, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во омасовувањето и раз-
бивањето на менувачкиот спорт и значителни ус-
песи постигнати на натпревари во земјата и во 
Странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Мачевалачки савез Југославије — Београд; 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во развивањето и унапредувањето на станбе-
ното задругарство како и за придонес на побрзата 
Станбена изградба 

Савез стамбених задруга Југославије — Бео-
град; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати на 
унапредување на земјоделското производство и 
прехранбената индустрија, како и за значителен 
придонес на усовршувањето на стручните кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Савез пољопривредних и н ж е н е р а и техничари 
Југославије — Београд; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги на полнето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Башић Ђоке Раде; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Кругшћ Ибрахима Енвер, Мићановић Недељка 
Сл . з к о ; 

- — за особени заслуги во создавањето и шире,-
ње-" ) на братството и единството меѓу нашите на-
р - ѕ и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Стојаковић-Прокопић Милана Милена; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Гајпћ Б о ж е Благоја, Илић Митра Стево, Шобот 
Саве Драган, Шурлан Милоша Перо; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

— по повод на четириесетгодишнината на вос-
танието на народите и народностите во Југослави-
ја, а за долгогодишна револуционерна работа и осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес на развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јанковиќ Сава Блажо, Јовановић Отилиа Ли-
диа, Петровић Ива Мато, Вукасовић Драга Милан; 

— по повод на шееезтгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес на развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество. 

Пајковић-Мушикић Милића Милица; 

— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес на развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

Пејовић Петра Андрија; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Бешић Николе Божидар, Бра јовић Јакше Ми-
хаило, Драгашевић Михаила Вуко, Голубовић Ми-
лете Милован, Лековић-Гломазић Давида Станка, 
Војиновић Милете Радован; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Баровић Крста Василије, Бринић-Косић Лука 
Јованка, Копривица Тодора Лука, Милутиновић-
-Бра јовић Милисава Даница, Марковић Ј о т а Бајо, 
Ншшновић Марка Јово; 

— за особени заслуги во создавањето и т и р е * 
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Добарџић Ибрахима Е,мин, Реџепагић Емина др 
Сулејман; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гаговић-Мартиновић Стеве Милева, Селхано-
вић Дервиша Алид; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во негувањето 
на музичко-сценското творештво, како и за значи-
телен придонес на развојот на театарската уметност 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Загребачко градско казалиште „Комедија" -
Загреб; 

— за долгогодишна работа и особени заслуги 
во развивањето на спортското воздухопловство и 
за постигнати успеси на натпреварувањето 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Аероклуб „Задар" - Задар; 

— по повод на сто и десетгодишнината на пос-
тоењето. а за особени заслуги во заштитата и спа-
сувањето на човечки животи, општествен и личен 
имот, со што е сторен значителен придонес на со-
цијалистичката изградба на земјата 

Доброволно ватрогасно друштво - Чазма; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето. а за особени заслуги и успеси во работата на 
заштитата, рехабилитацијата, образованието и кул-
турно-забавниот живот на слепите лица 

Удружење слијепих — Сплит; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во здравстве-
ната заштита на децата и мајките, во стручното 
оспособување на медицинскиот кадар, како и за 
значителен придонес на унапредувањето на здрав-
ствената служба 

Завод за заштиту мајки и дјеце — Загреб; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Глажар Вицка Романо, Хинић Мачета Стево, 
Шимлеша Петра Петар; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шкундрић Михај л а Дара; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

К у ф р и н Јосипа Јосип, Пишчевић Стеве Петар; 

О Д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси во струч-
ното образование на кадрите за потребиве на сто-, 
панството и за придонес на ширењето на просвета-, 
та и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Шумарски школски центар „Иво Рибар Лола" 
— Кавадарци; 

— по повод на шеесетгодишиината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес на развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Буклевски Пандов Томе; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Игновски Димко Павле; 

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

СО ОРДЕР1 ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бакалов Стефан Петар, Филиповски Андон 
Ристо, Милковски Никола Борис, Шами Самоило 
Морис; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Буневски Иван Мирко, Христов Страшо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Христоманов Коста Христо; 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за извонредни заслуги во здравствената заштита 
на населението и стручното оспособување на меди-
цински кадри, како и за значителен придонес на 
развојот и унапредувањето на психијатријата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Клинички центар - ООУР П с и х и ј а т р и ј а 
клиника - Љубљана ; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот, со 
што е сторен значителен придонес на социјалисти-
чката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Доброволно ватрогасно друштво — Чрномељ; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО З Л А Т Е Н ВЕНЕЦ 

СОУР „Горење-Велење" - ООУР „Тики" 
Љубљана ; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси во развивањето на к у л -
турно-забавниот живот во својата средина и негу-
вање на народните игри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО С Р Е Б Р Е Н А 
ЅВЕЗДА 

Фолклорни група ,,Винко К о р ж е " — Цирковце; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето а за заслуги во развојот и унапредува-
њето на енергетиката и за придонес за издигање 
на стручни кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Друштво енергетичара — Шоштањ; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

ОУР „Спорт-опрема" — Љубљана ; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот, 
а за особени заслуги на полнето на јавната дејност 
со која се придонесува на општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛРТКАТА СО З Л А Т Е Н ВЕ-
НЕЦ 

Алберт Ивана Роман, Флис Антона Драго, Х а -
џи Јована др Душан; 

— по повод на седумдесетгодишнииата на ж и -
вотот. а за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува на општиот напре-
док на земјата 

Новак Антона Анте; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земј ата 

С О ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Добрилович Ангела Миро, Инголич Антона Ј о -
же, Главина Антона Мирко; 

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

СО ОРДЕН Б Р А Т С Т В О И ЕДИНСТВО СО З Л А Т Е Н 
ВЕНЕЦ 

Шубиц Карола Миран; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

К р и ж н а р Ивана Иван, Мојшкерц Јанеза Вин-
ко, Планина Ловренца Франце, Шпан Алојза Алек-
сандер, Ш у л и н Ивана Милош, Томц Франца Винко; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува на општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО С Р Е Б Р Е Н 
ВЕНЕЦ 

Арне јшек Јакоба Борис, Б е ж а н Франца Миро-
слав, Ерјавец Франца Франц, Горјанц Луке Стане, 
Ивковић-Косирник Ј а н к а Марија , Клем'енц Виље-
ма Виљем, Колар Сигмунда Станко, К р е ч Ивана 
Лудвик, М а р а ж Ивана Милан, Мартиншек Антона 
Антон, Ожболт Франца Франц, Первање-Хабич 
Антона Ана, Петковић Лазара Мијат, Ш е ф и ц Ми-
хе Лудвик, Шкраба Франца Матија , Шпорар Ј ане -
за Франц, Ж е л е з н и к а р Ј о ж е т а Ј о ж е ; 

О д С Р С р б и ј а 

. — за особени заслуги на полето на јавната д е ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО З Л А Т Е Н В Е -
Н Е Ц 

Дудић Драгојла Зорка, Влашковиќ Милутина др 
Милорад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА Н А Р О Д СО ЗЛ А Т Н А 
ЅВЕЗДА 

Милановиќ Милана Милентија ; 



Петок, 25 ,декември 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 76 - Страна 1777, 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дабовиќ Вида Илија, Јеленковић Лазара 'Мио-
драг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аврамовић Сиљана Никола, Ћировић Момира 
Драган, Димић Зарија Оливера, Ињац Васе Ристо, 
Јоцић Светозара Миодраг, Манојловић Рада Миле, 
Обрадовић Ђуре Чедомир, Огризовић Данил а Ми-
ленко, Орловић Шпире Бранко, Павловић Алексо 
ГБорђе. Поповић Лазара Миодраг, Радовић Угљеше 
Душан, Шолаја Цветка Илија, Вукелић-Радојчић 
Лоз"г Јулка; 

за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дуцић Видоја Љубомир, Илић Петронија Ради-
воје, Марковић Крсте Машан, Никшић Васе Мати-
ја, Поповић Илије Љубо, Ристић Милорада Љуби-
ша Сеничић Михаил а Хурђе, Станој чић Ђорђа Р а -
досав, Степановић Јована Раде, Типолд Јосифа др 
Миодраг, Веселиновић Николе Војин; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Богдановић Пера Василије, Џудовић Радована 
Милош, Главић Николе Радивоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Батали Ћазима Сејфедин. 

Бр. 53 
16 јуни 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ' 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Брз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав 

виј а одлучува да се одликуваат: 

О д СР 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 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Кучукалић Сафета Зијо ; 

- за особени заслуги и постигнати успеси вб 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Сагрестано Лује Ђино, Веруница Петра Здрава 
но, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амброжић Јанка Изолда, Дрнда Мухамеда Б е -
ћир, Ђонлагић-Челебић Шерифа Сафија , Хутерер-
Шнајдер Марцела Милица, Кахми Арона Давид; 
Радан Николе Алексије Зекић Фрање Вишња; ; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кадрић Османа Ха јра ; 

О д САП В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-1 
РЕИ ВЕНЕЦ 

Боровница Јове Душан, Ђорђевић Аксентија 
Станко, Ковачевић Стојана Урош, Марковић Душа-
на Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ра јков Ивана Петар, Ждеро Михајла Лазо; 
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— за особени заслз^ги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Ђурђевић Тодора Јово, Шкорић Раде Стани-
слав, Танка Ј о ж е ф а Ласло, Влаисављевић Данила 
Милош; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Будимски Јанка Јанко, Харнуш Антала Ишт-
ван, Карловић Лајоша Андрија, Марковић Драго-
љуба Ђурица, Мерцел Јаноша Јанош, Месарош Јо -
ж е ф а Лајош, Николовић Елека Лајош, Петрић 
Дмитра Лазо, Шљан Данила Лука, Шиповац Јована 
Недељко, Туторов Радована Драгомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакурек Пала Пад, Б а р а к Ј о ж е ф а Ференц, Б а -
рић Матије Фрања, Бедић Ивана Драгутин, 
гуз Петра Ђорђе, Червенак Јаноша Шандор, Деак 
Ђорђа Ђорђе, Догнар-Рац Лала Гизела, ДракулиК 
Мирка Љубомир, Форо Ђуле Михаљ, Хорват Ан-
туна Атила, Хорват-Пелхе Ференца Гизела, Јанитг-
Кљакић Саве Чедомир, Ковач Маћаша Јанош, К о -
вачевић Косте Тешо, Лазић Лоренца Јосип, Ј1опу-
-Шили Мартона Илона, Јонаш Иштвана Иштван, 
шина Марка Милан, Марић Б о ж е Витомир, Мар ја -
новиќ Васе Милорад, Милутин Петра Душан, Миш-
ков Војина Светозар, Мишковиц Михајла Михајло, 
Николић Јована Мирослав, Половина Симе Симо, 
Пољански-Пашајлић Милана Невенка, Поповић 
Глигорија Славко, Пука лак Јосипа Јосип, Радако-
вић Станка Ђорђе, Радовановић Мирка Милан, Р а ј -
чан Имре Ференц, Ракић-Шешевић Младена Б и -
серка, Ретек Маћаша Јанош, Селеш Јаноша Ишт-
ван, Скендеровић Пала Па л, Станишић Станише 
Вукоја, Штрбац Милоша Дмитар, Тркуља Душана 
Момир, Вилагош Јаноша Јанош, Звицер Симе К р -
сто; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бошњак Бранка Ђуро, Добросављевић Бој це-
лава Анђелија, Драча Миле Живко, Ѓеловић Б о -
ж е Бранко, Гелер Шандора Шандор, Колар Петера 
Петер, Мерњак Андраша Андраш, Прокец Марка 
Ференц, Рапајпћ Ђуре Ђуро, Ристић Луке Душан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Божић Уроша Мирко, Бру јић Владе Драган, 
Черни Јанка Јанко, Делић Милоша Томислав, До-

вичин Ј а н к а Јанко, Гргић Марка Бранко, Хорват^ 
Коуасеѕ ЈогѕеГа 01ге1а, Мастиловић Јове Ненад, 
Милановић Богдана Никола, Пандуров Татомира 
Дејан, Рађеновић Милана Петар, Срећков Петра 
Саво, Сувара-Јагодић Јована Душанка, Томашев 
Мате Стјепан, Узелац Николе Драгослав, Вишекру-
нз-Рађеновић Драгана Милка, Зековић Миљана 
Воислав; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Денић Ђорђа Милан, Дамјановиќ Душана Сло-
бодан; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНР1ЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Будишин Бранка Новица, Дивљан Душана Ра -
дослав, Јовановић Петра Илија , Јовић Дамјана 
Владо, Лебер Розалија Стеван, Милосављевић Го-
луба Мирослав, Стакић Спасоје Стеван, Влаисав-
љевић Милана Стеван. 

Бр. 80 
24 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ , 
Sergej Kraigher, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

730. Уредба за водење евиденции за управна-
та постапка во сојузните органи и сојуз-
ните организации како и во самоуправ-
ните организации и заедници на кои со со-
јузен закон им е доверено јавно овласту-
вање да решаваат во поединечни управ-
ни работи — — — — — — — — 1765 

731. Одлука за условите и начинот на изда-
вање дозволи за извоз и увоз на стоки во 
1982 година - - - - - - - - 1773 

732. Наредба за измени и дополненија на Н а -
редбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови, на самоу-
правните интересни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, за 
начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корис-
ниците на тие приходи — — — — 1773 

733. Правилник за техничките и експлоата-
ционите услови под коп можат да се 
користат радиостаници за амплитудски 
модулирани радиотелеграфски емисии со 
еден бочен опсег — — — — — — 178-5 

734. Правилник за надворешнотрговската ар-
битража при стопанската комора на Ј у -
гославија — — — — — — — — 1801 

Укази - - - - - - - - - - 1806 
Назначувања и разрешувања — — — — 1807 
Одликувања — — — — — - — — 1808 

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

Вељко Тадиќ, - Печати Белградски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


