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851. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за при-
годни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/80), врз основа на согласноста од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН 
СО ПРОДАЖБАТА НА ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ 
КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 60-ГО-
ДИШНИНАТА ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА И (ВУКО-
ВАРСКИОТ) КОНГРЕС НА КОМУНИСТИЧКАТА 

ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Приходот остварен со продажбата на пригод-

ни сребрени ковани пари, што се издадени врз осно-
ва на Одлуката за издавање на пригодни сребрени 
ковани пари по повод 60-годишнината од одржува-
њето на II (вуковарскиот) конгрес на Комунистичка-
та парти!а на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36'80). по одбивање на трошоците за изработ-
ката и продажбата, ќе се уплатува во корист на 
здружените средства за прослава на 60-годишнина-
та од одржувањето на II (вуковарскиот) конгрес на 
Комунистичката партија на Југославија. 

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

Е п бр 469 
25 септември 1930 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

852. 
Врз основа на член 68 став 3 од Законот за про-

изводството на вооружување и воена опрема („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 30/79), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕ 
НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА КОИ ГИ СОЧИНУВААТ КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВО-

ЕНА ОПРЕМА 

1. Основните организации на здружен труд кои 
произведуваат вооружување и воена опрема и дру-
гите корисници на општествени средства, чиишто ос-
новни средства ги сочинуваат капацитетите за про-
ИЗГ.0ДСТР0 на вооружување и воена опрема, вршат 
издвојување на амортизацијата на основните сред-
ства на тие капацитети во текот на годината во 
рокеите и на начинот предвиден со оваа одлука. 

2 Издвојување на амортизацијата, во смисла 
иа точка 1 на оваа одлука, се врши со пренос на из-

носот на пресметаната амортизација на посебна 
сметка ка ј Службата на општественото книго-
водство, во рок од 30 дена од денот на истекот 
на рокот за составување и поднесување на заврш-
ната сметка за периодот на кој се однесува прес-
метаната амортизација. 

3. При издвојувањето на амортизацијата на по-
себна сметка ка ј Службата на општественото кни-
говодство, кон налогот за пренос се поднесува пре-
сметка која ги содржи следните податоци: називот на 
аморзационата група во која се распоредени ос-
новните средства на кои се однесува амортизаци-
јата; вредноста на средствата што служат како ос-
новица за пресметување на амортизацијата: стап-' 
ката по која е извршено пресметување на аморти-
зацијата и износот на амортизацијата утврден 
за тие средства со завршната сметка за периодот 
за кој се однесува пресметката. . 

Еден примерок од пресметката се доставува до 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

4. СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна одбрана, 
заради применување на оваа одлука, ќе достави до 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија список на основните организации на здру-
жен труд кои произведуваат вооружување и воена 
опрема и на други корисници на општествени сред-
ства чиишто основни средства ги сочинуваат капа-
цитетите за производство на вооружување и воена 
опрема. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за начинот а 
роковите за издвојување на амортизацијата за ос-
новните средства кои ги сочинуваат капацитетите 
за производство на предмети на вооружување и во-
ена опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78). 

6 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Е п бр 467 
25 септември 1930 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић е. р. 

853. 
Врз основа на член 35 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите за општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПОТРОШУВАЧИТЕ МО-
Ж А Т ДА СЕ ИЗВЕСТУВААТ ЗА АЛКОХОЛНИТЕ 
ПИЈАЧКИ И ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ ПРЕ-
КУ СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои 
потрошувачите можат да се известуваат за алкохол-« 

/ 
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инге пијачки и тутунските преработки преку сред-
ствата за јавно информирање („Службен лист на 
СФРЈ", бр 34/79), во точка 2 став 1 одредба под 2) на 
крајот точката се заменува со точка и запирка и 
потоа се додава одредба под 3), која гласи: 

„3) за квалитетот и другите својства на новите 
Производи". 

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

Е. п. бр. 468 
Ѕ октомври 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Уличарки, е. р. 

854. 

Врз основа на член 90 точка 1 од Законот за 
про&гзводството на вооружување и воена опрема 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 30/7Ѕ), и на член 75 
став 4 од Законот за народната одбрана (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/74), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УС-
ЛУГИТЕ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОП-

РЕМА 

1. Како производи од посебно значење за про-
изводството на Еобружување и воена опрема од член 
2 став 2 на Законот за производството на вооружу-
вање и воена опрема, се сметаат, особено: 

1) суровини и репродукционен материјал, пот-
ребни за производство на барут, пиротехнички сме-
ши, експлозиви и иницијални експлозиви, и тоа: 
нитроделулоза и азотна киселина; сулфурна кисе-
лина: линтерс; олеум; толуол; глицерин: нитрогли-
церин; дефелинамин; динитротолуол; графит; ме-
тална жива; оловен нитрат; оловен тринитрорезор-
цинат; тринитрорезорцин; натриум а зид; антимон 
трисулфид; натриум хлорат; бариум нитрат: како 
и други суровини и репродукционен материјал не-
опходен за производство на тие средства; 

2) суровини и репродукционен материјал пот-
ребни за производство на вооружување и воена оп-
рема, и тоа: производи на црната и обоената мета-
л у р г и ј а ; производи од стакло и пластични маси; 
бои и лакови: сите видови горива и мазива; произ-
води од дрво, кожа и друг материјал; 

3) инструменти кои претставуваат составни де-
лови на вооружувањето и воената опрема; 

4) сите видови опрема и прибор, делови и скло-
вопи и потсклопови, кои обезбедуваат наменска 
функција на вооружувањето и воената опрема; 

5) елементи и компоненти за електронски сред-
ства на вооружување и воена опрема, и тоа: дис-
кретни и интегрирани полуспроводнички компонен-
ти (диоди, тиристори, транзистор!!, интегрални кола, 
процесори, мемории и ел.); електронски цевки за 

специјална намена; генератори со високи фреквен-
ции (катодни цевки, предавател!«! цевки со голе-
ми сили, цевки со прогресивен бран, ити.); специ-
јални отпорници и кондензатори со мали толерач-
ции и голема стабилност; феритни магнетни мате-
ријали и компоненти; кристални единки и кристал-
ни филтери; оптоелектронски компоненти (фото-от-
пори, диоди, мраз-диода и сл.); ласерски компонен-
ти; хибридни микроелектронски кола; двослојни и 
повеќеслојни печатени врски; елементи на автома-
тика (разни сензори, претворувачи, разлагачи, сср-
воелементи, жироскоп!! и ел ); специјални елемен-
ти на електомеханика (микропрекииувачи, релеи, 
контактори, мерни инструменти, регулатори и ел.) 
компоненти во областа ка мошне високи фреквенции 
(свртувачници, микробрзнови елементи по техноло-
гијата на тенки слоеви, циркулатори и ел.); специ-
јални спроводницм; кабли и светловоди; опречни и 
хонекторски елементи и ел.; 

6) алати и опрема за производство на вооружу-
вање и воена опрема и резервни делови за таа 
опрема; 

7) елементи и уреди за напојување со електро-
енергија, и тоа: хемиски извори на струја (примар-
ни и секундарни): ротациони генератори: претвору-
вачи и стабилизатор!!; соларни извори, нуклеарни 
генератори и извори; 

6) електрична енергија, нафта, деривати од на-
фта, јаглен, тас .воздух, пареа, вода. 

2. Како услуги од посебно значење за производ-
ство на вооружување и воена опрема од член 2 
став 2 на Законот за производството на вооружува-
њ е « воена опремане сметаат: 

1) сите превози за потребите на производството 
на вооружување и воена опрема; 

2) ремонт на машини, уреди, агрегати за произ-
водство на вооружување и воена опрема; 

3) пренесување со телекомуникациони средства 
информации за потребите на производство на воо-
ружување и воена опрема; 

4) организација и спроведување на метролошки 
активности — баждарење, верификација и метро-
лошки надзор на мерни средства во обчастите на 
метрологрната за потребите на производство на воо-
ружување и воена опрема; 

3. Организациите на здружен труд и други орга-
низации кои произведуваат производи од точка 1 на 
оваа одлука, односно вршат услуги од точка 2 на 
оиаа одлука се должни, на барање од надлежниот 
орган, тие производи и услуги приоритети да ги 
произведуваат, односно вршат, за потребите на про-
изводство на вооружување и воена опрема. 

4. Барањата за првенствено производство на 
предметите од точка 1, односно првенствено вршњс 
на услугите од точка 2 на оваа одлука, може да 
ги поставува Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, ЕО согласност со потребите што произле-
гуваат од програмата за производство на вооружу-
вање и воена опрема (член 34 став 2 од Законот за 
производството на вооружување и воена опрема). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмт«^т ден од 
денот на објавувањето во „Службен лис; 1 СФРЈ". 

Е. п. бр. 470 
25 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседатг тг, 
Бранислав Икевиќ, е. р. 
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855. 

Врз основа на член 337 од Законот за воздушна-
та пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 
20/79 директорот на Сојузната управа за контрола 
на летањето пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ВОЗДУХОПЛОВ-
НИОТ ПЕРСОНАЛ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА 

КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат кројот, бо-

јата, ознаките, видот на материјалот и начинот на 
користење на службената облека на воздухоплов-
ниот персонал во Сојузната управа за контрола на 
летањето. 

Член 2 
Службената облека од член 1 на овој правилник 

е зимска службена облека и летна службена облека. 
Зимската службена облека се состои од капа, 

сако, панталони, односно здолниште, мантил со 
влошка, кошула, кравата, кожни нараквици и чевли. 

Летната службена облека се состои од капа, 
летно сако, летни панталони, односно здолниште, 
кошула, кравата и чевли. 

Како делови на зимската, односно летната 
службена облека, во смисла на став 2, односно став 
3 на овој член, се сметаат две рала панталони, од-
носно две здолништа, две кошули, две кравати и 
две рала чевли. 

П. Боја и крој на зимската службена облека 

Член 3 
Панталоните, односно здолништето, сакото и 

мантилот се во тегет боја и се изработени од волне-
на ткаенина, освен мантилот кој е изработен од 
диолен. 

Кошулата е во бела боја и е изработена од па-
мучна ткаенина. 

Краватата е во тегет сина боја и е изработена 
од дио лен. 

Чевлите и нараквкците се во црна боја и се 
изработени од кожа. 

Капата е во тегет боја и е изработена од волне-
на ткаенина. 

Член 4 
Зимската службена облека е од следниот крој: 
1) капата за жени е беретка, а капата за мажи 

е шапка. Беретката е од класичен крој. Капата е со 
обичен марински крој, со штитник ед пластична 
маса кој по работ е опшиен со кожа и свиткан за 
40°, и има соодветен подбрадок кој е прицврстен со 
две мали копчиња; 

2) сакото е на едноредно закопчување со две 
копчиња, од стандарден крој, со џебови нацшени 
отстрана. Горниот џеб е од левата страна, во кла-
сичен крој и нашиен. Сакото е поставено и на пле-
ќите има разрез долг 25 cm. Ракавите се со норма-
лен крој со едно копче. Колчињата за сакото и 
мантилот се обични, во тегет сина боја; 

3) панталоните се од класичен крој, без ман-
жетни, со два џеба отстрана и со еден одзади; 

4) здолништето е со рамен крој со должина 
преку колената; 

5) мантилот е со класичен крој со ранглан-ра-
кави, со четири копчиња и со косо нашиени џебови, 
со должина преку колената, со влошка од прошие-
на пополна волнена ткаенина; 

6) кошулата е од типот „montgomery", со два 
нашиени џеба во височина на градите со преклоп, 
кој се закопчува со мало копче. Широчината на 
џебовите е 10 до 12 cm. Ракавите се долги со ман-
жетна. Врз рамената се наоѓаат нараменици 
прицврстени со едно копче. 

III. Боја и крој на летната службена облека 

Член 5 
Капата, сакото и панталоните, односно здол-

ништето на летната службена облека се изработени 
од полесна тергал-ткаенина и се од ист крој и боја 
како и капата, сакото и панталоните, односно здол-
ништето, на зимската службена облека. Краватата и 
чевлите од член 3 на овој правилник се употребу-
ваат при носење, на летната службена облека. 

Кошулата е од типот „montgomery" во бела 
боја и се носи со сако или без сако, а ракавите се 
куси со манжетна. 

IV. Ознаки врз службената облека 

Член 6 
Ознаките врз службената облека се носат на 

капата и врз горниот џеб на сакото или кошулата 
од левата страна. 

Ознаката се состои од петокрака ѕвезда со 
црвена боја, со пречник од 2,8 mm, која се наоѓа над 
стилизираните крила во златна боја, широчина 7 
cm, со најголема височина од 1,8 cm. 

Ознаките се исти и на летната и на зимската 
службена облека. Ознаката на капата е постојана, 
додека другите ознаки се изработени така што се 
преносливи на одделни делови од службената 
облека. 

V. Носење и користење на службената облека 

Член 7 
Службената облека се носи само за време на 

вршењето на службата. 

Член 8 
Службената облека мора да се одржува чисто 

и уредно. 
Службената облека не смее да се отуѓи ниту на 

неа смеат да се вршат измени во кројот, бојата и 
ознаките. 

.Член 9 
Ако на работникот му престане работниот, од-

нос, ќе ја врати службената облека на која не А 
истекол рокот на траењето, или може да ја задржи 
со плаќање на соодветен надомест. 

Изнесот на надоместот се пресметува според 
цената по која е набавена облеката и според вре-
мето на употребата. Секој започнат месец се смета 
како полн месец. 

Во случај на престанување на работата проради 
стекнување на правото на старосна или инвалидска 
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пензија или поради смрт, службената облека не се 
враќа ниту за неа се плаќа надомест. 

Од службената облека која по кој и да било 
основ преминува во приватна сопственост се сим-
нуваат сите ознаки. 

Член 10 
За издавањето и враќањето на службената облека 

се води евиденција. 

VI. Завршни одредби 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за кројот, 
бојата, ознаките, видот на материјалот и користе-
њето на службената облека на работниците од 
службата за безбедност на воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила ос*"тот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2759/1 
8 септември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 
контрола на летањето, 
Јордан Фагѕнел, е. р. 

856. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
Стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
88/77, 11/80), директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

f П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ ИСНИ-

ТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

За основни испитувања на влијанието на околината 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/80) член 3 се ме-
нува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS N.A5.950 
И JUS N.A5.951, југословенските стандарди од член 
1 на овој правилник се задолжителни во целина." 

и Член 2 I 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 31-14694/1 
fc4 септември 1980 година 

Белград 

857. 

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ СО 
УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО — РАБОТНИ 
ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦАТА НА СВЕТЛОСНАТА 
ЈАЧИНА, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 
ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА АКО МУ 
СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ 
ЗА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА ТИЕ СИЈА-

ЛИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

мораат да ги исполнуваат работните простории и 
опремата за преглед на електрични сијалици со ус-
витено волфрамово влакно — работни еталони на 
единицата на светлосната јачина (во натамошниот 
текст: сиј алкица), како и условите во поглед на струч-
ната подготовка на работниците што организаци-
јата на здружен труд е должна да и ги стави 
на располагање на подрачната организациона еди-
ница на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
(во натамошниот текст: органот за контрола) при 
прегледот на тие сијалици, ако прегледот на тие 
еталони, по нејзино барање, по исклучок од одред-
бите на член 25 став 1 од Законот за мерните едини-
ци и мерилата, се врши во нејзините деловни прос-
тории. 

Член 2 
Работната просторија за преглед на сијалици (во 

натамошниот текст: работната просторија) мора да 
биде чиста, сува и доволно голема за сместување на 
опремата и за мерењето. 

Член 3 
Работната просторија мора да биде сместена да-

леку од извори на механички вибрации и потреси и 
од извори на електрични и електромагнетни вли-
јанија. Ако сместувањето на просторијата не е иде-
ално, мора да се изврши локална изолација, за да 
се отстранат несаканите надворешни влијанија. 

Член 4 
Ѕидовите и подот на работната организација мо-

раат да бидат бојадисани со црна-мат 6oja. Со таа 
боја мораат да бидат бојадисани и сите покрупни 
уреди и мебелот во просторијата. 

Член 5 
Мора да се обезбеди работната просторија Да би-

де наполно замрачена, а фотометриската клупа за- ^ 
солнета со црни завеси. 

Член 6 
Осветление™ на работната просторија мора да 

Сиде целесообразно. Покрај основното електрично 
осветление на просторијата, пропишано со југосло-
венскиот страндард JUS U. 09. 100, мораат да се 
изведат и посебни меѓусебно независни осветленија 
на одделните уреди и на местата за работа. 

Член 7 
Во работната просторија мораат да се наоѓаа* 

маса и стол за работникот на органот за контрола 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација 

Пилав Крајновиќ, е. р. 
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Член 8 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат 

ормани за сместување на сиј а личите подготвени за 
преглед, на еталонската опрема и техничката до-
кументација. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се чуваат 

предмети што би можеле да пречат за нормално 
вршење на прегледот на сијалиците. 

Член 10 
Температурата во работната просторија може да 

биде во границите (20 ± 5)°С, со дозволени осцила-
ции, во текот на мерењето, помали од ±1°С. 

Член И 
Правот мора да биде отстранет од работната 

просторија во што поголема мера. 
Затоа мора да се врши редовна замена на фил-

т е р и ^ во уредите за климатизација, и нивно 
одржување. 

Член 12 
Работната просторија не смее да биде зачадена. 

организирање на работа во рамките на која се врши 
преглед на сијалиците, мора да има високо обра-
зование — завршен природно-математички факул-
тет — група за физика или завршен електротех-
нички факултет и три години работно искуство на 
соодветни работи. 

Член 18 
Работниците што вршат преглед мораат да 

имаат најмалку средно стручно образование од 
соодветна насока и да ја познаваат постапката на 
прегледот. 

Член 19 
Ово; правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 7259 
14 август 1980 година » 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
4 мери и скапоцени 

метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

Член 13 
Работната просторија мора да има соодветен 

систем за заземјување. Ако постои можност да се 
појават пречки од опремата приклучена на истиот 
систем за заземј ување, мора да се обезбеди посебен 
систем за заземј ување. 

Член 14 
Работната просторија мора да ги исполнува про-

пишаните услови во поглед на хигиенско-техничка-
та заштита. 

Член 15 
За преглед на сијалицпте потребна е следната 

опрема: 
1) еталон на единицата со светлосна јачина со 

гранична грешка на еталонирање од ±(1 до 1,5)%; 
2) фотометриска клупа што овозможува: 
— мерење на растојанието со гранична грешка 

од ±0,5 mm; 
— мерење на аголот со гранична грешка од 6 

минути; 
3) визуелен фотометар; 
4) луксметар чија карактеристика на релатив-

ната спектрална осетливост и одговара на карак-
теристиката на релативната спектрална осетливост 
на стандардниот фотометриски посматрач; 

5) уред за напојување на испитуваните сијали-
ци со еднонасочна струја, чија вредност во текот 
на мерењето не смее да отстапува од работната вред-
ност за повеќе од ±0,5%. 

Член 16 
За преглед на сиј а липите можат да се употре-

буваат следните еталони на единицата на светлос-
ната јачина: 

1) вакуумски електрични сијалици со усвитено 
волфрамово влакно — при работна температура на 
бојата од 2853 К; 

2) електрични сијалици со усвитено волфрамо-
6о влакно полнети со гас — при работна темпера-
тура на бојата од 2853 К. 

Член 17 
Раководителот на работната единица или служ-

ба, група, одделение односно на друга форма на 

858. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ, 

ВАКУУММЕТРЛ И МАНОВ АКУУММЕТРИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат мерила-
та за притисок со еластични мерни елементи и ед 
директно покажување, што се наменети за мерење 
на натпритисок и вакуумски притисок на течнос-
ти, пари и гасови (во натамошниот текст: мерилата). 

Под мерила се подразбираат манометри, вакуум-
метрет и мановакуумметри што се употребуваат без 
помошни направи, така што поместувањето на под-
вижниот механизам поради притисокот се користи 
за непосредно читање на покажувањето, и што 
имаат горна граница на мерење шшеѓу 0,05 и * 
1000 МРа. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења, и тоа: 
1) еластичен мерен елемент е елемент на мери-

лото на пр. манометарска цевка, мембрана, мев), кој 
под влијание на мерениот притисок еластично се 
деформира, а деформацијата преку подвижната на-
права предизвикува поместување Ета стрелката пред 
скалата; 

2) натпритисок е притисок поголем од референ-
тниот притисок, со користење на референтниот при-
тисок како почетна точка на мерењето; 

3) потпритисок (вакуумски притисок) е прити-
сок помал од референтниот пртисок, со користење 
на референтниот притисок како почетна точка на 
мерењето; 

4) референтен притисок е барометарски прити-
сок (апсолутен атмосферски притисок) на местото на 
мерењето; 
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5) постојан притисок е nppmicoK кој не се ме-
нува или кој континуирано се менува со брзина ко-
ја не преминува 1°/о од збирот на границите на оп-
сегот на мерењето на мерилото БО секунда, при што 
вкупната промена на притисокот во минута не пре-
минува 5°/о од збирот на границите на опсегот на 
мерењето; 

6) променлив притисок е притисок кој се наго-
лемува или намалува според КОЈ и да било закон на 
периодично^ или неперио дичност, со брзина чија 
вредност е помеѓу 1°/о и 10°/о од збирот на границите 
ка ©осетот на мерењето на мерилото во секунда; 

7) нормални услови се услови кои мораат да би-
дат исполнети при употребата на мерилото, и тоа: 

— броЈникот на мерилото да се постави верти-
кално; 

— лесната и контануираната промена на при-
тисокот да го исклучува влијанието на силите на 
иверци Јата; 

— температурата на мерилото и на околината да 
биде 20СС, со разлика коза не предизвикува проме-
на во покажувањето поголема од 1/5-на од макси-
мално допуштената грешка; 

— да не постојат вибрации или потреси. Ако 
ПОСТОЈ ат полесни вибрации или потреси, тие не сме-
ат да предизвикаат амплитуди во осип паци јата на 
стрелката што преминуваат 1/10-на од поделокот; 

— да биде исклучено влијанието на статичкиот 
притисок на столбот на течноста (ако притисокот го 
пренесува некоја течност) Брз мерилото; 

— средството што го прекесзгва притисокот мо-
ра да биде некој неутрален (неагреспвен) гас — за 
Јиерилата чија горна граница рта мерењето не пре-
минува 0.25 МРа; 

— средството што го пренесува притисокот мора 
да бине течност — за мерилата чија горна граница? 
на верењето преминува 0 25 МРа; 

Ѕ) номинални услови се услови за употреба на 
Мерилото кои се однесуваат особено на: 

— работната положба на мерилото ЕО која 
бројникот не е вертикален; 

— температурата на мерилото и на околината 
што се разликува ед 20сС; 

— статичкиот притисок на столбот на течноста 
Кој е земен предЕид при баждарењето на мерилото; 

— средството за пренесување на притисокот кое 
се разликува ед средството од точка 7) алинеја 7 на 
©БОЈ член; 

9) максимално допуштена грешка при употреба-
та на мерилото е најголемата допуштена грешко на 
покажувањето на мерилото ЕО употреба БО јавни-
от сообраќај под номиналните услови; 

10) максимално допуштена грешка при прегле-
дот на мерилото (граница на грешката при првиот 
преглед) е најголемата допуштена грешка при прег-
ледот ка новите и на поправените мерила под ном-
иналните УСЛОБИ; 

11) ознака на класата на точност на мерилото е 
број кој ја означува апсолутната вредност ка мак-
симално допуштената грешка при употребата на 
мерилото изразена во проценти на збирот на грани-
ците на опсегот на мерењето; 

12) варијација на покажувањето на мерилото е 
разлика БО покажувањето на мерилото при опаѓање 
на притисокот и при зголемување на притисокот за 
определен измерен притисок. 

Член 4 
Во нормални услови мерилата не смеат да се 

употребуваат: 
1) при мерењето на натпритисок: 
— над 3/4 од горната граница на мерењето, ако 

притисокот е постојан и не преминува 100 МРа; 
— над 1/2 од горна!а граница на мерењето, ако 

притисокот е променлив; 
2) при мерењето на вакуумски притисок — на 

горната граница на мерењето. 

Член 5 
Мерилата се распоредуваат во следните класи на 

точност: ОД; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,6 и 2. 

Член 6 
Максимално допуштените грешки на мерење во 

нормални услови се следните: 
1) при прегледот на нови и поправени мерила 

(прв преглед) — 0,8 К, каде што коефициентот К 
бројно е еднаков на класата на точност и ја изра-
зува грешката на мерењето: 

— за мерилата со еднострана поделба — во про-
центи на горната граница на мерењето; 

— за мерилата со двестрана поделба — во про-
центи на збирот на горните граници на мерењето; 

2) при употребата и при повремените прегледи 
на мерилата — К. 

Варијациите на покажувањето на мерилата не 
смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на 
максимално допуштените грешки од став 1 на ОВОЈ 
член. 

При повремените прегледи на определени ви-
дови мерила максимално допуштените грешки и ва-
ријациите на покажувањето се исти како и при пр-
виот преглед. Тие мерила, за времето помеѓу двата 
прегледа, во однос на нивните метролошки особини, 
се сметаат за нови, односно поправени мерила. 

При атмосферски притисок стрелка та на мери-
лото треба да се запре на цртата на поделбата кота 
означува пулева точка или во границите што и одго-
вараат на максимално допуштената грешка. 

2. Стабилност на покажувањето на мерилата 

Член 7 
Стабилноста на метролошките особини на мери-

лата при употребата се обезбедува со исполнување 
на следните услови, и тоа: 

1) манометрите и мановакуумметрите мораат во 
траење од 15 минути да го издржат дејството на 
иг.тпритисокот што ја преминува горната граница 
на мерењето за вредностите дадени во слепата та-
бела: 

Горна граница на 
мерењето во МРа 

Испитуван притисок во про-
центи од горната граница на 

мерењето 

од 60 
над 60 до 1000 

НО 
105 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Граници на мерењето 

Член 3 
Вредноста на горната граница на мерењето мора 

Аа биде избрана од едем од следните редови, и тоа; 
1X10"; 1.6X10"; 2.5Х 10в; 4X10°; 6Х10П, или 
1X10"; 2X30"; 5X10* 

»аде што п е цел број — позитивен* негативен или 
вула. 

По враќањето на притисокот на нула и по др-
жењето на мерилата без притисок во траење од еден 
час, максимално допуштените грешки на мерењето 
и варијациите на покажувањето на мерилата нег 
смеат да ги преминуваат вредностите пропишани во 
член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник; 

2) Мерилата мораат да го издржат притисокот 
кој полека се менува од 20—40% до 60—80°/о во од-
нос на горната граница на мерењето со зачесте-
ност што не преминува 60 осцилации во минута 
спрема Следната табела: 
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Граници на ос-
цилациите во 

Горна граница на проценти од Број на 
мерењето во МРа горната тра- о с ц и л а ц и ј е 

ница на мере-
њето 

од 10 од 20 до 80 15.000 
ОД 10 до 60 од 40 до 60 10 000 
ОД 60 до 160 од 40 до 60 5.000 
ОД 160 до 1000 од 40 до 60 1.000 

По држењето на мерилата без притисок во 
траење од еден час, максимално допуштените rioe-
шки на мерењето и варијациите на покажувањето 
на мерилата не смеат да ги преминуваат вреднос-
тите пропишани во член 6 ст. 1 и 2 од овој пра-
вилник. 

Член 8 
Метролошките особини на мерилата не смеат да 

се менуваат при транспортот на мерилата. При 
транспорт спакуваните мерила мораат да издржат: 

1) температура на околината од —2О°Си4-50°С 
во траење од по шест часови на секоја од тие тем-
ператури; 

2) потреси со забрзување до 30 т / ѕ е и зачесте-
ност од 80 до 120 удари во минута во траење од 2 
часа. 

По излегувањето на мерилата на условите на 
транспортот (на температурите и истресите) од стаз 
1 на овој член, максимално допуштените грешки 
на мерењето и варијациите на покажувањето на 
мерилата не смеат да ги преминуваат вредностите 
од член 6 ст. 1 и 2 на овој правилник. 

Член 9 
Мерилата мораат да ги задржат своите метро-

лошки особини во следните услови на потреба, и 
тоа: 

1) кога се поставени во затворени простории, 
што се загреваат и што се без прав; 

2) при мерење на притисокот на неагресивио 
средство; 

3) ако температурата на околината во која се 
наоѓа средство за пренос на притисокот, е помеѓу 
0°С и 60 С; 

4) под дејство на влажност до 80°/о; 
5) при вибрации и потреси, што не ја доведу-

ваат стрелката во осцилација преку 1/10-на од ап-
солутната вредност на максимално допуштената 
грешка. 

Ако условите од став 1 на овој член не можат 
да се исполнат, при употребата на мерилата се 
применуваат заштитни мерки. 

Член 10 
Куќиштето на мерилото, при условите на упо-

требата на мерилата од член 9 на овој правилни«, 
мора да го заштити мерниот механизам и скалата 
од навлегување на прав и влага, како и од ударни 
оштетувања. 

Член 11 
Мерилата за специјална употреба мораат да ги 

задржат своите метролошки особини во следните 
услови на употреба: 

1) при мерење на притисок на лепливо и' агре-
сивно средство; 

2) под дејство на потрес, вибрации и нагли 
удари на притисок; 

3) на ниски температури (до —50°С); 
4) под дејство на вода, при висока концентра-

ција на прав и под дејство на влажност над 80%; 
5) на слободен простор, во агресивна атмос-

фера. 

3. Направа за читање 

Член 12 
Врвот на стрелката мора да покрива 1/10 до 

9/10 од должината на нај к р а т и т е црти од по дел« 
бата. 

Врвот на стрелката, на местото на читањето, 
мора да има форма на еднокрак триаголник чија 
основица не ја преминува широчината на најтесна-
та црта на поделбата и чиј агол на врвот не при-* 
минува 60°. 

За мерилата од класата на точност 0,6 и помал-
ку врвот на стрелката мора да има форма на нож 
кој е поставен нормално на рамнината на поделба-
та и чија широчина не ја преминува широчината 
на најтесната црта на поделбата. 

Врвот на стрелката може да има и друга фор-
ма, ако тој обезбедува точност на читање која А 
одговара на грешката што не преминува 1/5-на од 
границата на максимално допуштената грешка на 
мерењето. 

Мерилата можат да имаат механизам за корек-
ција на покажувањето по пат на промена на по-
ложбата на стрелката во однос на бројникот. 

Член 13 
Вредноста на секој поделок мора да биде прет-

ставена во форма на 1х10п или 2х10п или 5х10п, 
при што таа мора да биде што е можно побли-
ска до вредноста на максимално допуштената гре-
шка при употребата на мерилата (каде што п е цел 
број — позитивен, негативен или нула). 

Широчината на поделокот не смее да биде по-
мала од 1 mm. 

Широчините на поделоците на линеарната ска-
ла не смеат меѓусебно да се разликуваат повеќе од; 
1/5 од широчината на најмалиот под ел ок. 

Широчината на цртата на поделбата на смев 
да биде поголема од 1/5-на од широчината на по-
делокот. 

Најмалку четири црти на поделбата мораат да 
бидат обележени со броеви, со тоа што се обележу-
ва најмалку секоја десетта црта на поделбата, ос-
вен ако секоја десетта црта на поделбата не е на -
рочно истакната со својата должина. 

Броевите со кои се обележени цртите на подел-
бата мораат непосредно да ја изразуваат големи-
ната на измерениот притисок без примена на фак> 
торот на множењето. 

I 
4. Натписи и ©знака ч 1 

Член 14 
На број пикот на мерилото мораат да се напи-

шат: 
1) ознаката на мерната единица; 
2) ознаката на класата на точност; 
3) службената ознака на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали; 
4) симболот за вакуумски притисок — знакот 

„—" (минус) на вакуумметрите и на вакуумметар-
скиот дел од скалата на мановакуумметрите (пред 
или под бројот што ја означува горната граница на 
мерењето на вакуумот); 

5) номиналните услови на употреба, ако тие се 
разликуваат од нормалните услови. 

На број пикот на мерилата што се наменети за 
мерење на притисок на течности, пари или гасови 
чии својства бараат особена употреба на мерилата, 
мора да биде назначено средството за пренесување 
на притисок чија употреба е забранета (на пр. — 
на бројникот на мерилата што го мерат притисокот 
на кислород мораат да бидат напишани зборовите 
за преду преду вање: „забрането мазиво" или симбо-
лот што за таа цел е предвиден со југословенски 
стандард). 
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На бројникот на мерилата можат да се напишат 
И дополнителни поделби, како и знаци што ја преми-
нуваат широчината на цртите на поделбата пред-
видена во став 4 на член 13 од ОВОЈ правилник: 

1) заради обележување на интервалот на до-
пуштениот отклон на в РЕ от на стрелката од нулата 
црта на поделбата; 

2) заради обележување на работниот опсег на 
мерењето; 

3) поради влијание на додатниот притисок што 
го предизвикува столбот на течноста КОЈ го прене-
сува притисокот врз мерилото; 

4) заради далечинско читање. 

Член 15 
На бројникот или на куќиштего на мерилото 

мораат да се напишат: 
1) фирмата, односно називот на производителот 

или неговиот производители!! знак; 
2) фабричкиот број (текуштиот брод на произ-

водството) ; 
3) годината на производство. 

5. Типско испитување 

Член 16 
Тешеното испитување на мерилата опфаќа: 
1) надворешен преглед на мерилата; 
2) утврдување на метролошките особини на ме-

рилата; 
3) испитување на стабилноста на покажување-

во на мериле та. 

Член 17 
Со надворешниот преглед се утврдува д?ли ме-

рилото во поглед па формата, ссставот, натписите 
и ознаките ги исполнува условите предвидени со 
ОВОЈ правилник. 

Член 18 
Утврдувањето на метролошките особини на ме-

рилата опфаќа: 
1) определување на кривата линија на грешка-

та внатре во опсегот на мерењето КОЈ а БО нормали:! 
услови не смее да ги преминува вредностите про-
пишани БО член 6 од ОВОЈ правилник; 

2) проверување на издржливоста во условите 
на транспорт од член 8 на ОБОЈ правилник, по КОЕ 
максимално допуштените грешки на мерењето и 
варијациите на покажувањето на мерилата не сме-
ат да ги преминуваат вредностите пропишани во 
член 6 ст. 1 и 2 од овој правилник. 

Член 19 
Со испитување на стабилноста на покажување-

то на мериле та се утврдува дали мерилото ги ис-
полнува условите пропишани БО член 7 од овој 
правилник. 

6. Жигосување 

Член 20 
Ако според резултатот на испитувањата на ме-

рилото се исполнети условите пропишани во чл. 6 
и 14 од ОВОЈ правилник, мерилото ќе се жигоса со 
жиг што се става на оловна пломба или со ети-
кета. 

Начинот и местото на ставањето на жигот, од-
носно на етикетата се определува за секод вид на 
мерило посебно при типското испитување. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Врз мерилата што се наоѓаат во употреба на 

Денот на влегувањето во сила на овој правилник 

WH: ; 

нема да се применуваат одредбите на чл. 3, 12 и 13 
од овој правилник. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0301-6008/2 
11 септември 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичик, е. р. 

859. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет и извршните совети на 
собрани]ата на републиките, извршните совети на 
собранијата на автомшгге покраини, републичките 
конференции на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ, покраинските конференции на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, советите на 
сојузите на синдикатите на републиките, советите 
на сојузите на синдикатите на автономните покраи-
ни, Конференцијата на Сојузот на социјалистичката, 
младина на Југославија и републичките конферен-
ции на сојузот на социјалистичката младина, пок-
раинските конференции на сојузот на социјалистич-
ката младина, Стопанската комора на Југославија, 
стопанските комори на републиките, стопанските 
комори на автономните покраини и Постојаната 
конференција на градовите и општините на Југос-
лавија склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКОТО ДЕЈСТВУВА-
ЊЕ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА 
ЗА РАЗВОЈ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ВО СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ , ! 
Член 1 

Заради спроведување на политиката за побрз 
развој на малото стопанство, а заради намирување 
потребите на населението и стопанството со опре-
делени производи и услуги, заради зголемување на 
вработеноста, за постепено отстранување на струк-
турните неусогласеност и дефицитарност на оп-
ределени дејности, за јакнење на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита, развивање 
на самоуправните и доходовните односи, за зголе-
мување продуктивноста на трудот, поттикнување на 
стопанската к о ш у т « v p a и нерамномерен стопански 
развој и за зголемување на извозот и супстанци-
јата на увозот со овој општествен договор се утвр-
дзтваат начелата и основите на заедничкото дејству* 
вање во утврдувањето и спроведувањето на полити-
ката за развој на малото стопанство во здружениот 
труд и во стопанисувањето со самостоен личен труд 
со средставата во сопственост на граѓани. 1 ' 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор (во 

натамошниот текст: учесници) се обврзуваат дека, 
во рамките на своите права и одговорности, при 
утврдувањето и спроведувањето на политиката за 
побрз развој на малото стопанство, ќе се залагаат 
во спроведувањето на економската политика да се 
обезбедат соодветни услови кои стимулативно ќе 
дејствуваат врз побрз и порамномерен развој на 
малото стопанство, 

- r l . i v t i ? 
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Член 3 
Учесниците ќе се залагаат, во рамките на свои-

те права и одговорности, разводот на основните и 
другите организации на здружен труд на малото 
стопанство и на самостојниот личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани, да се усогласува со 
потребите на стопанството, со интересите на граѓа-
ните и со пошироките општествени интереси; да се 
развнраат јзазни форми на здружување на трудот 
и средствата на работните луѓе кон со самостоен 
личен труд со средства во сопственост на граѓани 
вршат одделни дејности, поттикнувајќи го поврзу-
вањето на самостојниот личен труд со средства во 
сопственост на граѓани во целосен систем на само-
угравно здружување на трудот и ср~жетвата и 
развој на доходовните односи. 

Член 4 
Учесниците се согласија со свои мерки и актив-

ности, во рамките на развојот на малото стопанство, 
да иницираат организирање на основни организа-
ции на здружен труд на грчето стопанство од 
работни единици и други делови ка работната орга-
низација кога ќе се исполнат со закон пропишани го 
услови за организирање на основни организации на 
здружен труд и да го поттикнуваат создавањето на 
договорни организации на здружен труд. 

Член 5 
Учесниците, во рамките на своите права и од-

говорности, ќе го поттикнуваат вработувањето на 
работно активното население и на работниците ши 
се враќаат од привремена работа во странство во 
дејностите на малото стопанство, како и стручното 
оспособување на кадри за потребите на малото 
стопанство. 

II. ОПФАТНОСТ НА МАЛОТО СТОПАНСТВО 
Член 6 

Како мало стопанство, во смисла на ОБОЈ опш-
тествен договор, се сметаат основните организации 
на здружен труд и работните организации без ос-
новните организации на здружен тпуд кои врабо-
туваат помал број оаботници и кои се занимаваат 
со поединечно, односно со малосериско произ-
водство или со производство во кооперација , или 
по порачка како и организациите на здружен труд 
кои вршат секакви видови занаетчиски услуги. 

Како мало стопанство, во смисла на овој опш-
тествен договор, се сметаат и дејностите што се 
вршат со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, како и сите видови здру-
жуван а и организирања на личниот труд и средст-
ва со трудот на другите работници во здружениот 
труд, со занаетчиски и други задруги. 

Член 7 
Во согласност со утврдените обележја од член 6 

на овој општествен договор, малото стопанство ги 
опфаќа_ следните дејности и форми на организи-
рање: 

1) основните организации на здружен труд што 
вршат производствена дејност или изведуваат инс-
талациони и завршни работи во градежништвото, 
а кои се наоѓаат во состав на работните организа-
ции во кои вкупно го здружиле трудот до 200 ра-
ботници ; 

2) основните организации на здружен труд ило 
вршат производствена дејност или изведуваат инс-
талационо! и завршни работи во градежништвово, 
лоцирани на недоволно развиени, ридско-планин-
ски, погранични и островски подрачја кои како 
такви се утврдени со прописите на републиките 
односно на автономните покраини, а во кои трудат 
го здружиле до 200 работници, без оглед на битот 
на здружените работници во работните организа-
ции во чиј состав се; 

3) основните организации на здружен труд што 
вршат производствена дејност во кои трудот го 
здружиле до 200 работници, а чија дејност не 
претставува основна дејност, односно производст-
вена програма на работната организација, ниту 
претставува составен дел на технолошкиот процес 
на дејностите на другите основни организации на 
здружен труд во состав на работната организација, 
без оглед на бродот на работниците на работната 
организација во чиј состав се; 

4) работните организации без основни организа-
ции на здружен труд што вршат производствена 
детност или изведуваат инсталациони и завршни 
работи БО градежништвото а во кои трудот го 
здружиле до 200 работници; 

5) основните организации на здружен труд и 
работните организации што вршат производствена 
дејност или организираат производство на предме-
ти од домашни ракотворба! и уметнички занаети, 
без оглед на бротот на здружените работници; 

6) основните организации на здружен труд и 
работните ортанизѕции што вршат производствена 
дејност и поправки на ортопедски, слушни и оптич-
ки помагала, без оглед на бројот на здружените 
работници; 

7) основните организации на здружен труд и 
работните организации, што вршат производствена 
дејност и вршат занаетчиски услуги заради реха-
билитација на инвалидите на трудот и на други 
инвалидни лица, без оглед на бројот на здружените 
работници; 

8) основните организации на здружен труд и 
работните организации, кои вршат занаетчиски 
устуги и поправки, како и лични услуги и услуги на 
домаќинствата (област о9 предвидена со Одлуката 
за Единствената класпфипрција на дејностите — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76 и 62/77), пре-
тежно за граѓаните л за други организации на 
здружен труд, без оглед на бројот па здружените 
работници; 

9) договорните организации на здружен труд; 
10) занаетчиските и други задруги предвидени 

со општествените договори на републиките и авто-
номните покраини: 

И) дејностите што ги вршат работните луѓе и 
граѓаните со самостоен личен труд со средства во 
сопственост на граѓани во областа на занаетчист-
вото, угостителството и туризмот, превозништвото 
и други стопански дејности. 

\ 

Член 8 
Учесниците се согласни, тргнувајќи од крите-

риум!'те од чл 6 и 7 на овој општествен договор и 
од оцената на сопствената состојба и потребите, 
БО републиките и автономните покпаини да може 
поблиску да се уреди прашањето на опфатноста на 
малото стопанство. 

Член 9 1 

Учесниците се согласни Сојузниот извршен со-
вет, извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини на единствен начин да обезбедат 
следење и објавување на податоците за малото 
стопанство. 

III. ПЛАНИРАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА МАЛОТО 
СТОПАНСТВО 

Член 10 
Учесниците ќе се залагаат во општествените 

планови да се предвиди развој на малото стопан-
ство во согласност со степенот на развиеноста на 
одделни подрачја, со нивото на општествениот 
стандард и со потребите за вработување на актив-
ното население, како и на оние што се враќаат од 
привремена работа во странство. 
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Учесниците посебно ќе се залагаат за развој на 
малото стопанство што е од посебно значење за 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита. 

Член 11 
Учесниците ќе се залагаат, во рамките на свои-

те права и одгворности, во согласност со Законот 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), "да обезбедат 
во планирањето на развојот на малото стопанство 
да се тргнува од следните основи: 

1) утврдената политика на општествено-еко-
номскиот развоз на организациите на здружен труд, 
месните заедници, општините, заедниците на опш-
тините, автономните покраини, републиките и феде-
рацијата; 

2) структурата на стопанството и перспективите 
на развојот на одделни дејности на односното 
подрачје; 

3) развивањето на разни форми на деловна 
соработка и кооперација и здружувањето на трудот 
и средствата, заради јакнење на економската и 
технолошката оспособеност на субјектите на малото 
стопанство и нивно вклучување во единствениот 
Систем на самоуправниот здружен труд: 

4) развојот на организациите на здружен труд 
на малото стопанство и на дејностите што се вршат 
со самостоен личен труд со средства во сопственост 
на граѓани, заради попотполно задоволување на 
потребите на населението. 

IV. МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 
НА МАЛОТО СТОПАНСТВО 

Член 12 
Учесниците ќе се залагаат реализацијата на 

планираниот развој на малото стопанство и негово-
то доходовно поврзување во општиот процес на ре-
продукцијата да се обезбедува со натамошен развој 
и унапредување на системот на општественото до-
говарање^ самоуправното спогодување. 

Член 13 
Учесниците ќе се залагаат општествено-поли-

тичките заедници, месните заедници и заинтереси-
раните организации на здружен труд да донесат 
конкретни програми за развојот на одделни дејно-
сти на малото стопанство. 

Со поттикнување на кооперација и специјали-
зација, учесниците ќе се залагаат индустриските 
организации на здружен труд да го растоваруваат 
своето производство од широк асортиман со осно-
вање на организации на малото стопанство. При 
тоа, приоритет треба да се даде на нивното лоци-
рање на недоволно развиените подрачја во репуб-
ликите и САП Војводина, како и на целата тери-
торија на САП Косово. 

Учесниците ќе се залагаат организациите на 
здружен труд во дејностите на индустријата, трго-
вијата, туризмот, градежништвото и другите дејно-
сти, повеќе да се ангажираат во организирањето на 
капацитети на малото стопанство, заради обезбе-
дување поширок асортиман на стоки и услуги, 
зголемување на извозот и намалување на увозот. 

Учесниците, во рамките на своите права и од-
говорности, навремено ќе преземаат мерки заради 
обезбедување извршувањето на програмата за раз-
вој на малото стопанство. 

Член 14 
Учесниците ќе се залагаат со мерките на еко-

номската политика да се поттикнува активноста 
во организациите на здружен труд врз подготвува-
њето на проектите за отворање на капацитети на 
малото стопанство, обезбедување финансиски и 
Други средства, подготовка на кадри, обезбедување 
Локации и деловен простор, поефикасно вклучува-

ње на капацитетите на малото стопанство при усо-
гласувањето на поголеми заокружени проекти со 
цел со домашното производство да се потполна 
асортиман и да се заменат увозните компоненти. 

Член 15 
Учесниците, во рамките на своите права и одго-

ворности, ќе се залагаат за обезбедување на соод-
ветни решенија во надворешнотрговскиот, девизни-
от и царинскиот систем, заради обезбедување снаб-
деност на малото стопанство со репродукционен 
материјал, со резервни делови за поправки, со ма-
шини и алати што не се произведуваат во земјата. 

Учесниците, во рамките на своите права и од-
говорности, ќе настојуваат да се обезбедуваат сред-
ства и посебни кредитни линии за кредитирање на 
развојот на малото стопанство во здружениот и са-
мостојниот личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните и да се приспособат постапката и ус-
ловите за одобрување кредити на економските мо-
жности на малото стопанство (рокови на отплати, 
каматни стапки и др.). 

Член 16 
Во областа на стопанисувањето со самостоен 

личен труд со средства во сопственост на граѓанп 
ќе се обезбеди, со натамошниот општ стопански 
напредок, развојот на индустријата, порастот на 
стандардот, проширувањето на градежната дејност 
и со поголемата станбена изградба, создавање на 
пошироки можности за развој на самостојниот ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓани со 
што, врз база на Уставот на СФРЈ и на Законот за 
здружениот труд, ќе се овозможи усогласување на 
општествено-економската положба на носителите 
на самостојниот личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани со положбата на работните луѓе во 
здружениот труд и нивното пошироко вклучување 
во општествено-економскиот развој, самоуправното 
спогодување и планирањето на развојот. Во врска 
со тоа, учесниците ќе се залагаат: 

1) со мерките на економската политика да се 
поттикнуваат работните луѓе и оние што се враќаат 
од привремена работа во странство за стопанисува-
ње со самостоен личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани и со здружување на нивниот труп 
и средства со здружениот труд и општествените 
средства; 

2) со стимулативни мерки да се обезбеди отво-
рање на капацитети на малото стопанство во пома-
лите места и села; 

3) на носителите на стопанисувањето со само-
стоен личен труд со средства во сопственост ва 
граѓани да им се обезбедат поповолни услови за 
отворање на нови и проширување на постојните 
производствени и услужни капацитети, посебно во 
дефицитарните дејности, со кредитирање на набав-
ката на опрема, машини и други средства на тру-
дот и, заради тоа, во поголема мера да се ангажи-
раат и сопствени средства; 

4) да се поттикнува самостојниот личен труд со 
средства во сопственост на граѓани во домашната 
ракотворба. 

Член 17 
Учесниците ќе се залагаат со политиката на 

даноците и придонесите во областа на самостојното 
вршење на дејностите со самостоен личен труд со 
средства во сопственост на граѓани да се поттик-
нува развојот и здружувањето на самостојниот ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓани со 
здружениот труд. 

Член 18 
Учесниците ќе се залагаат, во рамките на свои-

те права и одговорности, при изработката на урба-
нистичките планови да се предвиди изградбата на 
деловни локали во згради или на посебни локации, 
водејќи сметка за потребите, карактерот на дејнос-
та и за можностите за развој на малото стопанство. 
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V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИОТ ЛИЧЕН 
ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРА-

ЃАНИ 

Член 19 
Учесниците ќе го поттикнуваат здружувањето 

на трудот и средствата на работните луѓе што вр-
шат ДЕЈНОСТИ со самостоен личен труд со средства 
во сопственост на граѓани со здружен труд, како и 
во рамките на занаетчиските PI други задруги, со 
основање на договорни организации на здружен 
труд и други видови на здружување на трудот и 
средствата. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Учесниците се обврзуваат, како потписници на 

општествените договори за развојот на малото сто-
панство во републиките и автономните покраини, 
да предложат, во рок од четири месеци од денот 
на потпишувањето на овој општествен договор, 
измени и дополненија на тие договори заради нив-
ното усогласување со одредбите на овој општествен 
договор. 

Член 21 
Учесниците формираат одбор за следење на 

спроведувањето на ОВОЈ општествен договор. 
Одборот од став 1 на овој член се состои од де-

вет членови и девет заменици. 
Еден член на Одборот од став 1 на овој член и 

негов заменик го определуваат спогодбено учесни-
ците од федерацијата, а по еден член и еден заме-
ник спогодбено определуваат учесниците од репуб-
ликите и автономните покраини. 

Одоборот од став 1 на ОВОЈ член може да доне-
се деловник за работа. 

Одборот од став 1 на овој член го следи спро-
ведувањето на ОВОЈ општествен договор, дава тол-
кувања на одделни негови одредби и за тоа ги из-
вестува учесниците: 

Член 22 
Измени и дополненија на овој општествен до-

говор ќе се вршат на начинот, односно по постап-
ката според ко]а е склучен, а може да ги предло-
жи секој негов учесник. 

Член 23 
Овој општествен договор влегува во сила кога 

ќе го потпишат сите учесници. 

Член 24 
Овој општествен договор се објавува во „Слу-

жбен лист на СФРЈ". 

31 март 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Хасан Шиљак, е. р. 

заменик-претседател на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Рељиќ Лука, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Андон Мојсов, е. р. 

републички секретар за труд, 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 4 

Јоже Новиншек, е. р. 
член на Извршниот совет, 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Крста Јовановиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

Богдан Јанков, е. р. 
заменик-претседател на Републички-

от комитет за стоковен промет 

За Извршниот совет на Собранието! 
на СР Црна Гора, 

Авдула Курпејовиќ, е р. 
директор на Републичкиот завод за 

општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Душан Вишњик, е. р 
, член на Извршниот совст 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Салајдин Једраши, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Републичката Конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Босна и Херцеговина, 
Енвер Ликиќ, е. р. 

член на Претседателството ра Репуб-
личката конференција на ССРНБиХ 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Македонија, 
Александар Донев, е. р. 

член на Претседателство io на Репуб* 
личката конференција на ССРНМ 

За Републичката конференции на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Словени!а, 
Глиншка Славко, е. р. 

член на Претседателството на Репуб-* 
личката конференција на ССРНС 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот со]уз на работниот; 

народ на Србија, 
Анѓелка Јовановиќ, е. р. 

член на Претседателството на ССРНС 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Хрватска, 
Никола Шушњар-Гепо, е. р. 

член на Секретаријатот на Претсе-
дателството на Републичката конфе-

ренција на ССРНХ 

За Републичката конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Црна Гора, 
Драган Милоњиќ, е. р. 

член на Претседателството на Репуб-
личката конференција на ССРНЦД 
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За Покраинската конференција на 
Социјалистичкиот СОЈУЗ на работниот 

народ на Војводина, 
Немања Јовановиќ, е. p. 

член на Претседателството на кон-
ференцијата на ССРН Војводина 

За Покраинската конференција на 
Социјалистичкиот СОЈУЗ на работниот 

народ на Косово, 
Јусуф Хелменди, е. р. 

член на Претседателството на По-
краинската конференција на ССРК 

Косово 

За Советот на сојузот на синдикати-
те на Југославија, 

Предраг Петровски, е. р 
член на Претседателството на Сове-

тот 

За Советот на сојузот на синдикати-
те на СР Босна и Херцеговина, 

Мујо Мусагиќ, е. р. 
член на Претседателството на Сове-

тот на Сојузот на синдикатите 

За Советот на сојузот на синдикати-
те на СР Македонија, 

Мемед Мурединоски, е. р. 
член на Претседателството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на 

Македонија 

За Републичкиот совет на сојузот на 
синдикатите на Словенија, 

Винко Хафнер, е. р. 
претседател на Републичкиот совет 
на Сојузот на синдикатите на Сло-

венија 

За Советот на Сојузот на синдикати-
те на СР Србија, 

Радисав Јовановиќ, е. р. 
член fca Претседателството на Сове-

тот на синдикатите на Србија 

За Советот на сојузот на синдикати-
те на СР Хрватска, 
Мирко Мекава, е. р. 

секретар на Комисијата за стопан-
скиот систем, развој и економска 

политика 

За Советот на сојузот на синдикати-
те на СР Црна Гора, 

Осман Шабанаџовиќ, е. р. 
член на Претседателството на СР 

Црна Гора 
За Советот на сојузот на сиЕгдикати-

те на САП Војводина, 
Боривој Ковачевиќ, е. р. 

член на Претседателството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на 

^ Boi водина 

За Советот на Сојузот на синдикати-
те на САП Косово, 
Шефки Битиќи, е. р. 

член на Претседателството на Сове-
тот на синдикатите на Косово 

ч За Конференцијата на С О Ј У З З Т на 
Социјалистичка младина на Југосла-

• yf ' ^ вија, 
! • 'I; ; Ј: Чориќ Мурат, е. р. 

1 5 * ? 1 член на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на СР Босна и Херцеговина, 
Марковиќ Миленко, е. р. 

член на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Македонија, 
Агрон Бајрами, е. р. 

член на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Србија 
Драгољуб Живковиќ, е. р. 

член на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Словенија, 
Борис Бавдек, е. р. 

претседател на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Хрватска, 
Младен Пејновиќ, е. р. 

претседател на Претседателството 

За Републичката конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Црна Гора, 
Грбовиќ Миомир, е. р. ' 

секретар 

За Покраинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Војводина, 
Теодор Конрад, е. p. 

член на Претседателството 

За Покраинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина 

на Косово, 
Божо Јовановиќ, е. р. 

секретар на Претседателството 

За Стопанската комора на Југосла-
вија, 

Свилар Ратко, е. р. 
потпретседател 

За Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина, 

Божановиќ Недељко, е. р. 
секретар на Здружението на занает-

чиството 

За Стопанската комора на Македо-
нија, 

Иќмет Крфца, е. р. 
член на Извршниот одбор 

За Стопанската комора на Словенија, 
Лојзе Фортуна, е. p. 

потпретседател 

За Стопанската комора на Србија, 
Рајко Токовиќ, е. р. 

потпретседател - 1 

За Стопанската комора на Хрватска, 
Лакиќ Мирко, с. р. 

секретар на Општото здружение нџ 
малото стопанство на Хрватска v 
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За Стопанската комора на Црна Гора, 
Јоѕиќевиќ Ратомир, е. р. 

секретар на Советот за станбеново-
мунална дејност, занаетчиство и мало 

стопанство 

За Стопанската комора на Војводина, 
Велимир Вукмановић, е. р. 

член на Претседателството 

За Стопанската комора на Косово, 
Божо Максимовиќ, е. р. 

секретар на Секретаријатот за зана-
етчиство и станбено-комунално сто-

панство 

За Постојаната конференција на гра-
довите и општините на Југославија, 

Божидар Поповиќ, е. р. 
генерален секретар на Постојаната 
конференција на градовите и општи-

ните на Југославија 

860. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена контрола на цените (»Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
ва општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80) и со точка 2 од 
Одлуката за продажните цени за суров тутун од 
родот на 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/79), организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство, откуп и обработка на 
тутун, на 17 септември 1980 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКМТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА* 
, ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ ТУТУН 

1. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство, откуп и обработка на ту-
тун со оваа спогодба ги определуваат продажните 
цени за суров тутун од родот на 1980 година, по 
одделни сорти и класи тутун. 

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни ту-
тунот од родот на 1980 година по одделни сорти и 
класи да го откупуваат од организациите на здру-
жен труд што произведуваат тутун, сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски про-
изводители, како и од индивидуалните производи-
тели, и тоа: « 

СОРТА ТУТУН КЛАСА Дин/kg 
ТУТУН 

1 2 3 

fcJAXA" и „ЏЕБЕЛ" 
1. ароматичен 130 00 
2. 110 00 
За. 97, >0 

Ж по 
4а. „ 68.00 
46. 44,00 
5. ао оо 
в. 25,00 

1 2 3 

1. дополнителен 
2-
з. 

55,00 
45,00 
36,50 

4- 28,00 
5- 24,00 
6. 23,00 
мувлосан Л7,00 

„ПРИЛЕП" 
1. ароматичен 120 00 
2. 100 50 
За. 81 00 
36. 69,00 
4а. 50 00 id 31 50 
5. 24,00 
6. 21 00 
1. дополнителен 50 00 
2. 40 00 
з. 35 00 
4. 25,00 
5. 21,00 
6. 18,00 
мувлосан 15,00 

„ОТЉА" 
1. 71,00 
2. 60 00 
За 50 00 
36 38 ^0 
4а 34 00 
46 30 00 
5а 24 00 
56 21 00 
6 17 ПО 
мувлосан 12,^0 

„XEPilV ГОВ АЧКИ 
РАВЊ \ К " 

1а 70 00 
16 00 
2а 57 00 
26 50 00 
За 44 % 
36 40 40 
4а 32 00 
46 27 50 
5а 24 ЛО 
56 21 ОП 
6 16 50 
мувлосан 10,30 

„БОСАНСКИ РАВЊАК" 
1. 43,50 
2. 40 00 
3. 35 50 
4. 28 50 
5. 16,50 
6. 14)50 
мувлосан 
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1 2 3 

.БАЈИНА БАШТА" 
1. 56,60 
2. 49,70 
3. 42,40 
4. 33,30 
5. 80 
6 17,00 
мувлосан 12,00 

ДРИНА" 
1. 45 30 
2. 40,65 
3. 34 00 
4. 26,00 
5. 20 00 
6. 16,00 
мувлосан 11,00 

„ПРОСОЧАН" 
1. 42,00 
2. 39,00 
3. 34,00 
4. 27,00 
5. 17,00 
6. 11,00 
мувлосан 6,00 

„ВИРЏИНИЈА" и 
„СТОЛАЦ" 

1. 70,00 
2. 58 00 
3. 48,00 
4. 36,00 
5. 23 50 
6. 14 00 
мувлосан 8,00 

„БЕРЛЕЈ" 
1. 43,50 
1 40,00 
3. 35,50 
4. 28,50 
5. 16 50 
6. 10.50 
мувлосан 6,00 

.ВОЈВОЃАИАЦ" 
1. 43,50 
2. 40,00 
3. .35,00 
4. '28,50 
5. 16,50 
6. 10,50 
мувлосан 6,00 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
франко магацин на купувачот. 

3. За тутунот во бали (чекии), што претставува 
мешаница од две соседни класи тутун, важи про-
дажната цесѕа за суров тутун од точка 2 на оваа 
спогодиз за пониската класа тутун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница од 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средната 
класа и за таков тутун важи продажната цена за 
суров тутун предвидена за пониска класа од утвр-
дената средна класа. 

За тутунот во низи важат продажните цени за 
сур^в тутун што до 15°/о се пониски од цените оп-
ределени во точка 2 на оваа спогодба за иста сор-
та и ктзса тутун. 

За прекумерно влажен тутун, чија невообичае-
на влажност се утврдува со вештачење, важи про-
дажната цена за суров тутун предвидена за непо-
средно пониската класа, а за тутунот од најниска-
та класа важат продажните цени за суров тутун 
предвидени за мувлосан тутун. 

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се 
преземаат без надомест. 

Ако со тутунот се помешани песок, земја или 
други туѓи предмети, нивната тежина, утврдена со 
вештачење, се одбива од тежината на тутунот. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 6554 од 6 октомври 
1930 година. 

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

Потписници на Спогодбата: 9 организации на 
здружен труд што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун. 

861. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЛЕ-
ФОНСКИ АПАРАТИ, ТЕЛЕФОНСКИ ГАРНИТУРИ, 
ПАРИЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ И РЕЗЕР-

ВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ АПАРАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 7 март 1980 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за телефонски апарати, телефонски 
гарнитури, парични и телефонски апарати е резер-
вни делови за тие апарати, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните 

услови на продажбата, да ги зголемат до 18°/о. 
Во цените од став 1 на оваа точка учеството 

за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата, 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2730 од 3 октомври . 
1980 година. 

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

Претставииции на производителите: РО „Теле-
комуникација", СОУР фабрика „Пупин" — Бел-
град и „Електромеханика", ТОЗД ТЕА — Крањ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

862. 

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

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

ДРВЕН РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 26 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, во согласност со 
Одлуката за максимирање на учеството за покри-
тие на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

— ретортен Јаглен, пакување 
комерцијално од 2 до 5 kg и 10 к£ 

— ретортен јаглен пакување 
индз^стриско од 15 до 20 kg 

Дин/kg 

8,00 

5,00 
4,00 — ринфуза 

— пресуши јаглен, пакување 
од 3 до 10 kg 9,20 

— пресуван јаглен пакување 
од 20 до 25 Kg 6,90 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1851 од 26 септември 
1930 година. 

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

Претставници на производителите: РО „Дести-
лација" — Теслиќ и Комбинат „Белишќе" — 
Белишќе. 
Претставници на купувачите-потрошувачи:- 30 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

863. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИМЕ-
НИ КАДИ ЗА БАЊАЊЕ, ЛИМЕНИ И ПЛАСТИЧНИ 
YVC ВОДОКОТДИЊА, САДОМПЈАЛНИЦИ, КАБИ-

НЕТИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ И МИЈАЛНИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 10 јануари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за лимени кади за-бањање, ли-
мени и пластични WC водокотлиња, садомијадници, 
кабинети за миење садови и мијалници, со тоа што 
прсизводителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени за наве-
дените производи, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат до 13%. 

Во цените од став 1 на оваа спогодба, учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови ка продажбата се во апсолутни износи, сог-
ласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 789 од 29 септември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: Метал-
и м а јл" — Босански Брод „Емо" — Цел је, „Ме-
тите" — Госпиќ и „Горење металопласт", 
— Руше. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

864. 

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

) 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАК-
ЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИН-

ДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени да стаклена амбалажа за прехран-
бената индустрија, со тоа што производител ските 
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организации на здружен труд, своите затечени про-
дажни цени, при условите на продажбата што се 
наведени во Спогодбата, можат да ги зголемат до 
26%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се образуваат 
дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4310 од 29 септември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „Стража" 
— Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — 
Параќнн, Стакларна „Храстнпк" — Храстник и 
Индустрија за стакло и стаклени влакна — 
Скопје 
Иге тета в ници на купувачите-потрошувачи: 44 
КУП ува чи-потрошува чи потписници на Спогод-
бата. 

8Г>5. 

Вг~ основа на член 22 од Законот за општес-
твена коптпола на цените („Службен лист на 
СФРЈ'1, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 
101 п а р 2 од Законот за основите на системот на 
цо мите и за општествената контрола на цените 
(, Службен лист на СФРЈ" бр. 1/80 и ЗВ'80), прет-
тстапникот на производителот и претставниците на 
потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА КА-

БИНИ ЗА ТРАКТОРИ 

1 Претставникот на производителот и претста-
вниците на потрошувачите, на 14 јануари 1980 годи-
на, склучила и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кабини за трактори, со тоа што 
производите леќите организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени при постојни-
те услови на продажбата, да ги зголемат до 13%. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се содржани во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 

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

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 200 од 29 ноември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба в негува во сила наредниот дел 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот „Механика" — 
Орашје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 
купувачи потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

851. Одлука за користење на приходот ос-
тварен со продажбата на пригодни сре-
брени ковани пари издадени по повод 
60-годишнината од одржувањето на И 
(вуковарскиот) конгрес на Комунистичка-
та партија на Југославија — — — — 1697 

852. Одлука за роковите и начинот на издво-
јување на амортизацијата за основните 
средства кои ги сочинуваат капацитети-
те за производство на вооружување и 
воена опрема — — — — — — — 1697 

853. Одлука за дополнение на Одлуката за 
начинот и условите под кои потрошувачи-
те можат да се известуваат за алкохолни-
те пијачки и тутунските преработки пре-
ку средствата за јавно информирање — 1697 

854. Одлука за определување на производите и 
услугите од посебно значење за производ-
ството на вооружување и воена опрема — 1698 

855. Правилник за службената облека на воз-
духопловниот персонал на Сојузната уп-
рава за контрола на летањето — — — 1690 

856. Правилник за измена на Правилникот за 
југословенските стандарди за основни ис-
питувања на влијанието на околината — 1700 

857. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и опре-
мата за преглед на електрични сијалици 
со усвитено волфрамово влакно — работ-
ни еталони на единицата на светлосната 
јачина, како и работниците во определени 
организации на здружен труд во поглед 
на стручната подготовка ако му се ставаат 
на располагање на органот за контрола 
при прегледот на тие сијалици — — — 1700 

858. Правилник за метролошките услови за 
манометри, вакуумметри и мановакуум-
метри — — — — — — — — — 1701 

859. Општествен договор за основите на заед-
ничкото дејствување во спроведувањето 
на политиката за развој на малото сто-
панство во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1704 

860. Спогодба за производителите продажни 
цени за суров тутун од родот на 1980 го-
дина, по одделни сорти и класи тутун — 1709 

"61. Спогодба за промена на затечените цени 
за телефонски апарати, телефонски гар-
нитури, парични телефонски апарати и 
резервни делови за тие апарати — — 1710 

862. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвен ретзртен јаглен — — — — 1711 

863. Спогодба за промена на затечените цени 
за лимени кади за бањање, лимени и пла-
стични ШС водгасотлиња, садомиј алинци, 
кабинети за миење садови и мијалници — 1711 

864. Спогодба за промена на затечените цени 
за стаклена амбалажа за прехранбената 
индустрија — — — — — — — — 1711 

865. Спогодба за промена на затечените цени 
за кабини за трактори — — — — 1712 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службе;* лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. II Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски из^^чко-графичка 
Белград, Булевар војводе Мишима .бр« 17« 


