
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

- претплатата 
.„„„е изнесува 6.000 динари. - Рок за 

рекламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

992. 
Врз основа на член 63 од Законот за вршењето на 

внатрешните работи од надлежност на сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85 и 24/86), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВООРУЖУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА М И Л И -
ЦИЈАТА ВО С О Ј У З Н И О Т СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТ-

РЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Вооружувањето на работниците и на единицата на 

милиција во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
(во натамошниот текст: Сојузниот секретаријат) се состои 
од огнено и хемиско оружје. 

Единицата на милиција во Сојузниот секретаријат 
може да биде снабдена со оклопни и други возила со соод-
ветно вооружување. 

Член 2 
Огненото оружје од член 1 став 1 на оваа уредба се 

состои од пиштоли, автомати, пушки, пушкомитралези, 
митралези, рачни бомби, рачни фрлачи и муниција за тоа 
оружје. 

Хемиското оружје од член 1 на оваа уредба се состои 
од рачни бомби со соодветно полнење, пушки и пиштоли 
со хемиски куршуми и други направи приспособени за ис-
фрлање на хемиски средства заради привремено онеспосо-
бување. 

Член 3 
Работниците на милицијата во Сојузниот секретари-

јат се вооружени со пиштоли. 
Со кое друго огнено или хемиско оружје од член 2 на 

оваа уредба ќе бидат вооружени работниците на милици-
јата и единиците на милицијата во Сојузниот секретари-
јат, одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: сојузниот секретар). 

Член 4 
Ако работникот на милиција во Сојузниот секретари-

јат, во вршењето на службата, остане без оружјето од член 
3 на оваа уредба, ќе му се издаде соодветно оружје. 

Неупотребливото оружје и муницијата се расходува-
ат. 

За расходувањето на неупотребливото оружје и муни-
ција одлучува сојузниот секретар. 

Член 5 

Работникот на милицијата во Сојузниот секретаријат 
кој намерно или од крајно невнимание ќе го оштети, 
уништи или изгуби оружјето или муницијата е должен да 
ја надомести причинетата штета. 

Постоењето на штета и околностите под кои дошло 
до оштетување, уништување или губење на оружјето и му-
ницијата, како и височината на причинетата штета, ги ут-
врдува комисијата што ја определува сојузниот секретар. 

Член 6 
Сојузниот секретар ги определува: типовите на од-

делни видови огнено и хемиско оружје и на оклопните и 

други возила со соодветно вооружување од чл. 1 и 2 на 
оваа уредба; видот и количината на оружјето и муниција-
та потребни за вооружување на работниците и единицата 
на милицијата во Сојузниот секретаријат; начинот на из-
давање, чување, одржување, складирање и водење на еви-
денција за оружјето и муницијата; начинот на вршење тех-
нички прегледи, проверка на квалитетот, поправки и рас-
ходување на оружјето и муницијата; постапката на ут-
врдување на штетата причинета врз оружјето, муницијата, 
делови на оружјето и опремата на вооружувањето. 

Член 7 
Со денот на влегување на оваа уредба во сила преста-

нува да важи Уредбата за вооружувањето на припадници-
те на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/76). 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е-, п. бр. 504 
9 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

993. 
Врз основа на член 5 од Законот за единствениот ] 

гистар на населението („Службен лист на СФРЈ", < 
24/86), Сојузниот извршен совет донесува 

>е->р. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ Н А Ч И Н НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
П О Д А Т О Ц И ЗА ГРАЃАНИТЕ, ШТО СЕ ВНЕСУВААТ 
ВО ЕДИНСТВЕНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ Н А Ч И Н НА В О Д Е Њ Е НА 
РЕГИСТАРОТ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува единствениот начин на 

обезбедување податоци за граѓаните што се внесуваат во 
единствениот регистар на населението (во натамошниот 
текст: регистарот) и единствениот начин на водење на ре-
гистарот, евидентирањето на промените на податоците, 
размената на податоците и искажувањето и давањето под-
атоци од регистарот. 

Член 2 
Органот односно организацијата надлежна за водење 

на регистарот воведува регистар со евидентирање на по-
датоците од член 2 точ. 1 до 4 на Законот за единствениот 
регистар на населението (во натамошниот текст: Законот) 
за сите граѓани од своето подрачје, што ги обезбедува од 
евиденцијата на живеалиштата на граѓаните и од евиден-
цијата на определените единствени матични броеви на 
граѓаните. 

Проверка и дополнение на податоците од став 1 на 
овој член, органот односно организацијата што води ре-
гистар врши преку матичните книги. 
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Органите односно организациите кои водат евиден-
ција на живеалиштата, евиденција на определените един-
ствени матични броеви на граѓаните и на матичната книга 
се должни да им ги доставуваат бараните податоци на ор-
ганите односно на организациите кои водат регистар. 

Член 3 
По воведувањето на регистар, надлежните органи 

кои водат податоци за граѓаните што се евидентираат во 
регистарот од член 2 точ. 1 до 4 на Законот, се должни тие 
податоци да им ги доставуваат на надлежните органи или 
организации кои водат регистар, и тоа: 

1) органите кои водат евиденција на живеалиштата за 
граѓаните кои пријавиле односно одјавиле живеалиште 
или пријавиле промена на адресата на станот; 

2) органите кои водат матични книги - за граѓаните 
што се родени и кои умреле; 

3) органите надлежни за прием и отпуст од државјан-
ството на СФРЈ - за граѓаните на кои им престанало 
државјанството на СФРЈ и на лицата што се примени во 
државјанство на СФРЈ; 

4) органите надлежни за промена на имињата и пре-
зимињата - за промените на имињата и презимињата на 
граѓаните; 

5) органите односно организациите кои го определу-
ваат единствениот матичен број на граѓаните - за измени-
те на единствениот матичен број на граѓаните. 

Член 4 
Органите односно организациите од, член 3 на оваа 

уредба ги доставуваат податоците за граѓаните во рокот 
предвиден со републичките односно со покраинските про-
писи, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на евидентира-
ње го на тие податоци. 

Член 5 
Регистарот се води на начинот со кој се обезбедува 

тековно искажување и давање на индивидуални и збирни 
податоци за граѓаните. 

Податоците содржени во регистарот се евидентираат 
на начинот кој се применува во евиденциите што служат 
како извор за обезбедување на податоци за регистарот. 

Член 6 
Органот односно организацијата што води регистар 

е должна да ја евидентира секоја промена на податоците 
во регистарот во рокот предвиден со републичките однос-
но со покраинските прописи, а најдоцна во рок од осум де-
на од денот на приемот на извештајот за промената. 

Член 7 
Органот односно организацијата што евидентирала 

податоци за граѓанинот во регистарот пред промената на 
живеалиштето е должна, на барање од органот или орга-
низацијата на чие подрачје е новото живеалиште на граѓа-
нинот, да ги достави податоците од член 2 на Законот во 
рокот предвиден со републичките односно со покраински-
те прописи, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето. 

Член 8 

По воведувањето на регистар органот односно орга-
низацијата што води регистар е должна во регистарот да 
го евидентира датумот на уписот односно исписот на гра-
ѓанинот од регистарот и датумот на промената на подато-
ците содржани во регистарот. 

Член 9 

По воведувањето на регистарот односно по уписот 
во регистарот, органот односно организацијата што води 
регистар е должна сите податоци за граѓаните од член 2 
на Законот да ги евидентира на начин со кој се обезбедува 
трајно чување на сите променети податоци и можности за 
нивно дополнително користење. 

Член 10 

Органите односно организациите кои водат регистар 
г<% јт^ пг^мѓп^рчзт податоци од региста-

рот. Тие органи односно организации се должни да ги до-
ставуваат бараните податоци од регистарот најдоцна во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барање. 

Член 11 

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

Е. п. бр. 505 
И декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

994. 

Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 
пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80 и 4/85) Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ П Р И Г О Д Н И КОВАНИ ПАРИ П О ПО-
ВОД 40. ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО 
НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ 

1. Народната банка на Југославија по повод 40. го-
дишнината од ослободувањето на Југославија и победата 
над фашизмот ќе издаде пригодни сребрени ковани пари 
во апоени од 5.000 динари и пригодни ковани пари израбо-
тени од метали од кои се изработуваат ковани пари што се 
во оптек во апоен од 100 динари. 

2. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во ко-
личество од 100.000 парчиња, односно во вкупен номина-
лен износ од 500,000.000 динари. 

3. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни ковани пари од точка 1 на оваа одлука од метали од 
кои се изработуваат ковани пари што се во оптек во коли-
чество од 200.000 парчиња, односно во вкупен номинален 
износ од 20,000.000 динари. 

4. Пригодните сребрени ковани пари од точка 2 на 
оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост 
925/1000 во специјална техника со високо сјани рамни по-
вршини и матирани рејлефни детали со пригодни мотиви, 
ќе имаат тежина 23,5 грама и пречник 38 шш. 

Дозволено е отстапување од тежината на секое пое-
динечно парче на пригодните сребрени ковани пари до 1% 
(насто) над и до 2%о(промили) од тежината наведена во 
став 1 на оваа точка. 

5. Пригодните ковани пари од точка 3 на оваа одлука* 
ќе бидат изработени од легура 61% бакар, 19% никел и 20% 
цинк во специјална техника со високо сјајни рамни по-
вршини и матирани рејлефни детали на пригодни мотиви, 
и ќе имаат тежина 8,7 грама и пречник 29 милиметри. 

Дозволено е отстапување од тежината на секое оддел-
но парче пригодни ковани пари изработени од метали од 
кои се изработуваат ковани пари што се во оптек до 2,5% 
(насто) над или под тежината наведена во став 1 на оваа 
точка. 

6. Изгледот од лицето на пригодните ковани пари од 
точ. 2 и 3 на оваа одлука е следниот: во средината се наоѓа 
портрет на Јосип Броз Тито вкомпониран во стилизирана 
цифра на број 40 која во себе содржи стилизирана птица -
галеб - симбол на мирот и југословенско знаме. Под него, 
како составен дел на симболот, се наоѓаат цифрите 1945 и 
1985. Кружно околу симболот се наоѓа текст испишан на 
латиница: „ЧЕТИРИЕСЕТ ГОДИНИ ОД ОСЛОБОДУ-
ВАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОБЕДАТА НАД ФА-
ШИЗМОТ". 

7. Изгледот од грбот на пригодните ковани пари од 
точ. 2 и 3 на оваа одлука е следниот: во средината е грбот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и 
кружно напишан назив „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА" со ќирилица и 
латиница, кој од грбот е одвоен со рамковна линија. Под 
грбот кај пригодните сребрени ковани пари бројната озна-
ка на вредноста „5.000" и буквата „Д" се кирилица и лати-
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ница, а кај пригодните ковани пари изработени од м е т а л ! 
од кои се изработуваат кованите пари што се во оптек, 
бројната ознака во вредност „100" и буквата „Д" се кири-
лица и латиница. 

8. Работ на пригодните ковани пари од точка 1 на 
оваа одлука е обрабен со рецки. 

9. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука 
ќе се продаваат по цените што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 517 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

995. 
Врз основа на член 274 став 2 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е НА СОВЕТ ВО ОБЛАСТА НА МЕТЕ-

ОРОЛОГИЈАТА И ХИДРОЛОГИЈАТА 
1. Во составот на Сојузниот хидрометеоролошки за-

вод се формира Совет како заедничко колегијално тело на 
сојузните органи на управата, на сојузните организации и 
заинтересираните републички и покраински организации 
во областа на метеорологијата и хидрологијата (во ната-
мошниот текст: Советот). 

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите по 
определени прашања од заеднички интерес, обезбедува не-
опходна координација и постојана соработка во спроведу-
вање на политиката во областите на метеорологијата и 
хидрологијата. 

3. Советот дава иницијатива за донесување на закони 
и други прописи во областите на метеорологијата и хид-
рологијата; разгледува предлози на програми за развој и 
модернизација на Сојузниот хидрометеоролошки завод; 
разгледува годишни програми на работа и извештаи за 
работата на Сојузниот хидрометеоролошки завод; разгле-
дува прашања од значење за извршување на хидрометео-
ролошките работи од интерес за целата земја; разгледува 
предлози за подготовка за вршење на хидрометеоролош-
ки работи во војна и други вонредни околности и вклучу-
вање на хидрометеоролошките организации во одбранбе-
ниот систем на Југославија; ја следат активноста за из-
вршување на меѓународните обврски на Југославија во об-
ластите на метеорологијата и хидрологијата и ги разгле-
дува предлозите за учество на Југославија во меѓународ-
ните програми од областа на метеорологијата и хидроло-
гијата; врши координација и други активности што се од-
виваат во земјата во областите на метеорологијата и хид-
рологијата. 

За прашањата што ги разгледува Советот дава ини-
цијативи, мислења и предлози на Сојузниот хидрометео-
ролошки завод. 

4. Советот има претседател и 22 члена. 
Претседателот и членовите на Советот ги именува 

Сојузниот извршен совет од редот на раководните и 
стручните работници на Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана, на Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-
ти, на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, 
на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација 
на Сојузната управа, на Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија, на Сојузниот комитет за земјоделство, на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита, на Сојузни-
от комитет за научен и технолошки развој, на Сојузната 
управа за контрола на летањето, на Сојузниот завод за оп-
штествено планирање на Сојузниот завод за статистика, 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, на Сојуз-
ниот хидрометеоролошки завод и на хидрометеоролош-
ките заводи на социјалистичките републики и покраини. 

5. Советот донесува деловник. 
6. Вршење на стручно-технички и административни 

работи за потребите на Советот, обезбедува Сојузниот 
хидрометеоролошки завод. 

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

Е. п. бр. 521 
9 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

996. 
Врз основа на член 274 став 2 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, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е К О М И С И Ј А ЗА НОВА РУНДА НА 

МУЛТИЛАТЕРАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ 
ВО САТТ 

1. Во состав на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија се формира Комисија за нова рунда на мулти-
латералните трговски преговори во ОАТТ (во натамошни-
от текст: Комисијата). 

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите 
и координација на заинтересираните сојузни органи на уп-
равата и на сојузните организации, како и неопходна по-
стојана соработка на Стопанската комора на Југославија 
и на други самоуправни организации и заедници во под-
готвувањето на ставовите на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија за нова рунда на мултилатерал-
ните трговски преговори во САТТ, а особено по прашања-
та што се однесуваат на: 

1) обезбедување на неопходна координација во изучу-
вањето на прашањата што се значајни за изградување на 
ставовите на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во мултилатералните трговски преговори; 

2) учествување во формирањето на предлозите на 
ставовите што Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија ќе ги застапува во мултилатералните тргов-
ски преговори во САТТ. 

3) оцена на текот на преговорите и предлагање на 
конкретни ставови по одделни елементи и сегменти на 
преговори и оценување на постигнатите резултати од 
мултилатералните трговски преговри во ОАТТ. 

За прашањата што ги разгледува Комисијата му дава 
иницијативи, мислења и предлози на Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија. 

3. Комисијата има претседател и 26 членови. 
4. Комисијата ја сочинуваат претставници на: Сојуз-

ниот секретаријат на надворешна трговија, Сојузниот сек-
ретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
секретаријат за правосудство и организација на сојузната 
управа, Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот ко-
митет за туризам, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузни-
от завод за општествено планирање, Сојузниот завод за 
патенти, Сојузниот завод за статистика, Сојузната управа 
за царини, Народната банка на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Општото здружение за земјодел-
ство и прехранбена индустрија на Југославија, Општото 
здружение на текстилната и конфекциската индустрија на 
Југославија, Здружението на банките на Југославија, Еко-
номскиот факултет од Љубљана, Економскиот институт 
од Загреб, Институтот за надворешна трговија од Бел-
град, Центарот за стратегиски студии од Белград и Праз-
ниот факултет од Белград. 

5. Комисијата може, заради координација на работа-
та и остварување на потребна соработка, да повикува на 
свои седници претставници на одделни заинтересирани 
самоуправни организации и заедници. 
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6. Комисијата донесува деловник. 
7. Вршењето на стручните и административните ра-

боти за потребите на Комисијата го обезбедува Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

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

Е.п. бр. 522 
27 ноември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

997. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Царинската 

тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78, 29/83, 7/84, 
71/84 и 43/86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА 

ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 
1. Во Номенклатурата на Царинската тарифа се 

вршат следните измени: 
1) во глава 22 точка 3 забелешката се брише, а досе-

гашните точ. 4 и 5 стануваат точ 3 и 4; 
2) во тар. број 25.01 точката 2 се брише, а досегашни-

те точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3; 
• 3) во тар. број 27.07 точка 4 одредба под д) се менува 

и гласи: 
,,д) друго: 

1) пиролитички бензин 8 
2) друго 8"; 

4) во тар. број 27.10 точка 1 одредбата под в) се мену-
ва и гласи: 

„в) друг бензин 10". 
Во точка 3 по одредбата -под б) се додава нова одред-

ба под в), која гласи: 
„в) примарен бензин 10". 
Досегашната одредба под в) станува одредба под г); 
5) во тар. број 29.15 точка 5 одредбата под г) се мену-

ва и гласи: 
,,г) друго: 

1) терефтална киселина 8 
2) адипинска киселина 8"; • 

6) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под д) се бри-
ше, а досегашната одредба под ѓ) станува одредба под д). 

Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Друго: 

а) р-хлорфеноксиоцетна киселина 5 
б) друго 15"; 

7) во тар. број 29.35 точка 2 одредбата под и) се мену-
ва и гласи: 

„и) 1Ч-оксидиетилен-бензотиазол-сулфонамид СЛ"; 
8) во тар. број 29.39 точка 4) одредбата под б) и од-

редбата под 2) се бришат, а одредбата под 3) станува од-
редба под 2); 

9) во тар. број 30.03 точка 4 во одредбата под з) од-
редбите под 1), 2) и 3) се бришат а одредбите под 4) и 5) 
стануваат одредби под 1) и 2). 

10) во тар. број 38.19 точка 3 одредбата под р) се бри-
Д1е; 

11) во тар. број 39-.02 точка 4 одредбите под а) и б) се-
мену ваат и гласат: 

„а) самолепливи ленти за изолација на 
нафтоводи, гасоводи и продуктоводи 18̂  

б) други: 
1) самолепливи плочи, листови, фил-

мови, фолии и ленти 18 
2) други 18"; 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6) Полипропилен во примарни форми: 

а) атактички полипропилен 12 
б) други 12"; 

12) во тар. број 39.03 точка 6) одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 

,,б) друго"; 

13) во тар. број 39.06 точката 2 се менува 
„2) Друго: 

а) повисоки полимери на декстрин -
Рие рћадех А-50 

б) хепарин 
в) микрокристална целулоза 
г) друго 

14) во тар. број 41.01 точ. 1 до 6 се менуваат 
„1) Говетски и коњски кожи, освен телешки 

кожи 
2) Телешки кожи 
3) Кози и јарешки кожи 
4) Овчи и јагнешки кожи со волна 
5) Овчи и јагнешки кожи без волна 

(стрижени до височина 2,50 с т - кав-
лак и грлица) 

6) Други кожи 
15) во тар. број 41.02 тон. 1) и 2) се менуваат 
„1) Телешки кожи: 

а) недовршени 
б) довршени 

2) Други кожи: 
а) говедски, јунешки, коњски и мага-

решки, недовршени 
б) говедски, јунешки, коњски и мага-

решки, довршени 
в) други кожи: 

1) недовршени 
2) довршени 

16) во тар. број 41.03 точ. 1) и 2) се менуваат 
„1) Овчи кожи: 

а) недовршени 
б) довршени 

2) 

и гласи: 

Сл 
5 

Сл 
12"; 

и гласат: 

Сл 
Сл 
Сл 
Сл 

Сл 
Сл" ; 

и гласат: 

Сл 
10 

Сл 

10 

Сл 
10"; 

и гласат: 

Сл 
15 

Јагнешки кожи: 
а) недовршени Сл 
б) довршени 15"; 

17) во тар. број 41.04 точ. 1) и 2) се менуваат и гласат: 
„1) Козји кожи: 

а) недовршени Сл 
б) довршени 10 

2) Јарешки кожи: 
а) недовршени Сл 
б) довршени 15"; 

18) во тар. број 41.05 точка 1) одредбите под а) и б) се 
менуваат и гласат: 

а) недовршени Сл 
б) довршени 10" 
19) тар. број 41.06 се менува и гласи: 
„41.06 Кожи семишувани 10"; 
20) тар. број 41.08 се менува и гласи: 
„41.08 Лакирани кожи и имитации на лакирани кожи, 

метализирани кожи: 
1) Телешки кожи 10 
2) ОвЧи и козји кожи 10 
3) Коњски кожи 10 
4) Други кожи 10"; 
21) во тап. број 48.07. точка 4 во одредбата под г) во 

одредба под 1) по зборот: „ламинат" се додаваат запирка 
и зборовите: „облагородување на дрвени плочи, импрег-
нација и др."; 

22) во тар. број 49.11 точка 2 одредбата под д) се бри-
ше. 

Досегашните одредби под ѓ) и е) стануваат одредби 
под д) и ѓ); 

23) во тар. број 51.01 точка 2 одредбата под а), се ме-
нува и гласи: 

„а) полиамид: 
1) полиамидна 6 15 
2) полиамидна бб, јачина преку 7,3 с>Ј/скех 15". 

Точката 5 се менува и гласи: 
„5) Нетекстуирани предива од бескрајни 

полиестерски влакна, независни или со 
завивање што не преминува 50 навои 
по метар 
а) јачина преку 7,3 сМ/скех предим-

прегнирани за гуми 17 
б) друго 17"; 

24) во тар. број 59.17 точката 4 се менува и гласи: 
„4) Друго: 

1) филтер-црева од ткаенина за дијализатори 10 
2) друго 10"; 
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25) во тар. број 70.11 точка 1 во одредба под б) одред-
бата под 2) се менува и гласи: 

„2) други: 
1) делови на катодни цевки 15 
2)други 15"; 

26) во тар. број 73.01 во наименувањето зборот: „дру-
ги" се заменува со зборот: „слични"; 

27) во тар. број 73.15 точка 35 одредбата под б) се ме-
нува и гласи: 

,,б) други: 
1) округли, пресвлечени со месинг, за 

појачување на гумени црева 16 
2) други 16"; 

28) во тар. број 73.18 точка 1 во одредба под в) одред-
бата под 2) се менува и гласи: 

„2) Други: 
а) цевки за нафтџи и гасни дупчотини: 

1) заштитни цевки со промер од 4 !/г „-24" 16 
2) производствени цевки со промер од 

3А"-3,1/2" 16 
б) други". 

Во точка 2 во одредбата под а) одредбата под 3) семе-
нува и гласи: 

„3) други: 
а) цевки за нафтни и гасни дупчотини: 

1) заштитни цевки со промер 4 1Л-24" 16* 
2) производствени цевки со промер 3/4„-3 1 /г 

16*"; 
б) други 

29) во тар. број 73.32 точка 1 одредбата под б) се бри-
ше. 

Досегашната одредба под в) станува одредба под б) 
Точка 3) се менува и гласи: 
„3) Друго: 

а) подлошки 10 
б) друго 12"; 

30) во глава 74 во Забелешката во точка 1 во став 3 
пред зборот: „Изрази" се додава бројот: „2". 

Во одредба под 2) ставот 2 се менува и гласи: 
„валалнички гредички (шге Вагѕ) и валалнички труп-

ци, со истенчени краеви или на друг начин обработени, да 
би се олеснило влегувањето во машините заради нивна 
преработка, на пример, во валалничка жица или цевка, ќе 
се смета суров бакар од тар. број 74.01"; 

31) во тар. броЈ 78.06 точка 2 се брише. Досегашната 
точка 3 станува точка 2; 

32) во тар. број 83.13 по точка 1 се до два нова точка 2, 
која гласи: 

„2) Пломби: 
а) необработени 8 
б) обработени 10". 

Досегашната точка 2 станува точка 3; 
33) во тар. број 84.10 точка 4 одредбата под в) се ме-

нува и гласи: 
„в) други: 

1) запчести пумпи за хидраулика 16 
2) вијчести пумпи 16 
3) крилни пумпи 16 
4) други 16"; 

34) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) од-
редбата под 3) се брише. 

35) Во тар. број 84.47 во точка 8 зборот: „механички" 
се брише; 

36) во тар. број 84.53 точка 3 се менува и гласи: 
„3) Комплетни дигитални централни еди-

ници за обработка на податоци; диги-
тални процесори што се состојат од 
аритмички, логички и управувачки еле-
менти 10". 

Точката 6 се менува и гласи: 
„6) Друго: 

а) процесни сметачи за термоелектрани 13 
б) друго 10"; 

37) во тар. број 84.59 точка 4) одредбите под а), б) и в) 
семенуваат и гласат: 

„а) за инјекционо брзгање: 
1) за производство на сопирачки обло-

ги 7 
2) маси до 15.000 з по 1 производ, освен 

во сопирачки облоги 17 
3) друго 17 

б) за преработка со испекување (екструдери) 17 

в) за преработка со дување 17" 
Во точка 8 одредба под з) и ј) се бришат. 
Досегашните одредби под ј), к), л) и љ) стануваат од-

редби под з), и), ј) и к); 
38) во тар. број 85.21 точката 6 се менува и гласи: 
„6) Делови: 

а) за катодни цевки 12 
б) други 12"; 

39), во тар. број 86.07 точка 1 одредбата под и) под 3) 
се менува и гласи: 

„3) други: 
1) вагони за платформа за превоз на 

товарни друмски моторни возила, 
приколки и полуприколки 15 

2) други х 15"; 
40. во тар. број 90.16 точка 1 во одредбата под б) по 

одредбата под 3) се додава нова одредба под 4 која гласи: 
„4) уреди за хидраулично тестирани цевки 8". 
Досегашната одредба под 4) станува одредба под 5). 
41) Во тар. број 90.17 точка 3 одредбата под г) се бри-

ше. 
Во досегашната одредба под д) која станува одредба 

под г) одредбата под 3 се менува и гласи: 
„3) други: 

1) капиларни дејализатори 10 
2) други 10". 

Досегашната одредба ѓ) стнаува одредба под д). 
42) во тар. број 90.19 точка 2 во одредбата под в) по 

одредбата под 4) се додава нова одредба под 5), која гла-
си: 

„5) валвули за невро кардиоваскуларна хирургија 
10". 

Досегашната одредба под 5) станува одредба под 6); 
43) во глава 91 во забелешката во точка 1 зборовите: 

„механизми за часовници" се заменуваат со зборовите: 
„мали механизми за часовници". 

44) Во тар. број 91.02 наименувањето се менува и гла-
си: 

„91.02 Часовници со мал механизам за часовници (ос-
вен часовниците од тар. број 91.01 и 91.03)". 

Точката 1 се брише, а досегашните точ. 2 и 3 станува-
ат точ. 1 и 2. 

45) во тар. број 91.04 наименувањето се менува и гла-
си: 

„91.04 Други часовници, освен часовници со мал ме-
ханизам"; 

46) во тар. број 91.07 наименувањето се менува и гла-
си: 

„91.07 Мали механизми за часовници (вклучувајќи и 
механизми за штоперици), склопени"; 

47) во тар. број 91.08 наименувањето се менува и гла-
си: 

„91.08. Други механизми за часовници, склопени"; 
48) во тар. број 91.09 во наименувањето зборовите: „и 

делови за кутии за часовници", се заменуваат со зборови-
те: „и делови на кутии за тие часовници*'. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 501 
11 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

998. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за формирање на 

стручни совети во сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/86), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е НА СТРУЧЕН СОВЕТ ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА И Н Ф О Р М А Ц И И ЗА РАЗГЛЕ-
ДУВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ОД ОБЛАСТА НА ЈАВНО-

ТО И Н Ф О Р М И Р А Њ Е 
1. Се формира Стручен совет за разгледување на пра-

шањата од областа на јавното информирање во Сојузниот 
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секретаријат за информации (во натамошниот текст: Со-
ветот). 

2. Советот ги разгледува позначајните прашања од 
делокругот на Сојузниот секретаријат за информации што 
се однесуваат на предлагањето и утврдувањето на полити-
ката во Областа на јавното информирање и на преземање-
то мерки, а особено прашањата за информирање на јав-
носта за работата на Сојузниот извршен совет и на сојуз-
ните органи на управата. 

Советот дава мислења, предлози и иницијативи, а 
особено во фазата на подготвувањето на нацртите и пред-
лозите на законите, на други прописи и општи акти од об-
ласта на јавното информирање како и во фазата на следе-
ње на ефектите од примената на тие прописи. 

3. Советот има претседател и 12 членови. Претседате-
лот и членовите ги именува Сојузниот извршен совет. 

4. Советот донесува деловник. 
5. Вршењето на стручните и административните ра-

боти за потребите на Советот го обезбедува Сојузниот сек-
ретаријат за информации. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 500 
11 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош 1 "лосавлевиќ, е. р. 

999. 
Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата, („Службени лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 71/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е СОВЕТ ВО ОБЛАСТА НА САТЕЛИТ-

СКАТА РАДИОДИФУЗИЈА И КАБЕЛСКАТА 
ДИСТРИБУЦИЈА 

1. Заради усогласување на ставовите на заинтересира-
ните сојузни органи на управата и на сојузните организа-
ции и заради обезбедување неопходна координација во 
спроведувањето на политиката во областа на сателитска-
та радиодифузија и кабелската дистрибуција или по опре-
делени прашања, како и заради обезбедување на постојана 
соработка на заинтересираните органи, на одделни орга-
низации на здружен труд, на самоуправни и други органи-
зации и заедници се формира Совет како заедничко коле-
гијално тело на тие органи и организации во состав на 
Сојузниот секретаријат за информации (во натамошниот 
текст: Советот). 

2. Советот ги разгледува позначајните прашања што 
се однесуваат на предлагањето мерки и на утврдувањето 
на политиката и стратегијата на организирањето и поста-
вувањето во областа на сателитската радиодифузија и ка-
белската дистрибуција. 

Советот дава мислења, предлози и иницијативи и 
обезбедува усогласување на ставовите на заинтересирани-
те органи и организации во областа на сателитската ради-
одифузија и кабелска дистрибуција. 

3. Советот има претседател и 19 членови. 
4. Советот донесува деловник. 
5. Вршењето на стручните и административите рабо-

ти за потребите на Советот го обезбедува Сојузниот секре-
таријат за информации. 

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

Е.п. бр. 502 
11 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П от претседател, 
Милош Милосавлев!!!«, е. р. 

1000. 
Врз основа на член 73 став 2 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
член 29а од Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 
ЗОа од Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 206 
од Законот за основните права на лицата одликувани со 
Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85)и член 11а 
став 2 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), по 
прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финан-
сии, Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА Н А Ч И Н О Т НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИТЕ ПРИ-
М А Њ А П Р О П И Ш А Н И С О ЗАКОНИТЕ СО К О И СЕ 
УРЕДУВААТ О С Н О В Н И Т Е ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВО-
ЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАД-
НАТИТЕ Б О Р Ц И И ЗА Н А Ч И Н О Т НА В О Д Е Њ Е ЕВИ-

Д Е Н Ц И Ј А ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на исплата на паричните 

примања пропишани со законите со кои се уредуваат ос-
новните права на борците, воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци и за начинот на водење евиден-
ција за извршените исплати („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/84) во член 1 на крајот точката се заменува со запирка 
и се додаваат з б о р о в и т е : „како и прекршоците за повре-
да на одредбите од овој правилник." 

Член 2 
Во член 4 зборовите: „за социјално осигурување на 

лицето" се заменуваат со зборовите: „за лицето". 

Член 3 
Во член 5 по зборот: „возило," се додаваат зборови-

те: „на трошоци за набавка на специјално помагало, на 
надомест на трошоци за медицински испитувања,". 

Член 4 
Во член 10 точка 4 зборовите: „за социјално осигуру-

вање на лицето" се заменуваат со зборовите: „за лицето". 
По точка 5 се додава нова точка 6), која гласи: 
„6) трошоци за медицински испитувања;". 
Досегашните точ. 6) и 7) стануваат точ. 7) и 8). 

Член 5 
Во член 13 ставот 1 се менува и гласи: 
„Книжењето на збирните книговодствени картички 

надлежниот орган го врши хронолошки, по датуми, врз 
основа на дневниот извод на СОК. Кон дневниот извод на 
СОК надлежниот орган е должен да приложи соодветна 
документација." 

Член 6 
Во член 14 став 1 зборовите: „се вршат" се заменува-

ат со зборовите: „надлежниот орган ги врши". 

Член 7 

По член 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 

„Член 17а 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган: 
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- ако на Поштенската штедилница и достави неточни 
податоци за исплата на инвалиднина, додаток за нега и 
помош од страна на друго лице и на ортопедски додаток 
(член 2 став 2); 

- ако не ја води ажурно пропишаната евиденција за 
извршените исплати на инвалиднина, додаток за нега и 
помош од страна на друго лице, на ортопедски додаток, 
помош во случај на смрт, за надоместот на трошоците за 
исхрана и сместување за време на патување и престој во 
друго место, за надоместот на патните трошоци, за надо-
местот на износот што воениот инвалид го платил на име 
на придонес од личниот доход за осигурување на лицето 
кое му укажува нега и помош, надоместот за купување на 
патничко моторно возило, трошоци за набавка на специ-
јални помагала, надоместот на трошоците за медицински 
испитувања, трошоците за превоз на посмртни останки на 
воен инвалид и надоместот за работа на членовите на ле-
карските комисии (член 8 и член 9 став 1); 

- ако кон дневниот извод на СОК не приложи соод-
ветна документација (член 13 став 1); 

- ако на пропишаниот начин не го врши книжењето 
на збирните и аналитичките книговодствени картички (чл. 
13 и 14); 

- ако до 20 февруари тековната година не достави из-
вештај за потрошените средства во претходната година 
(член 16 став 1). 

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина ако до 31 
март тековната година не достави извештај за потрошени-
те средства во републиката односно во автономната по-
краина во претходната година (член 16 став 2). 

Член 8 
Во Образецот 2 поглавје I. Парични примања, алине-

ја четврта зборовите: „за социјално осигурување на лице-
то" се заменуваат со зборовите: „за лицето". 

По алинеја 7 се додава нова алинеја, која гласи: 
„трошоци за медицински испитувања". 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-114 
10 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

1001. 
Врз основа на член 49 став 1 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
член 24 став 3 од Законот за основните права на носители-
те на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 
75/85), член 18 став 3 од Законот за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 
и 75/85), член 25 став 3 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 
75/85), член За од Законот за боречкиот додаток 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 
75/85), Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА МЕСЕЧНИТЕ П А Р И Ч Н И П Р И М А Њ А ПРОПИША-
Н И СО ЗАКОНИТЕ СО К О И СЕ УРЕДУВААТ ОСНОВ-
НИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

И НА СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ Б О Р Ц И 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и роко-
вите на усогласување на месечните парични примања про-

пишани со Законот за основните права на воените инвали-
ди и на семејствата на паднатите борци, со Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска спомени-
ца 1941", со Законот за основните права на лицата одлику-
вани со Орден на народен херој, со Законот за основните 
права на борците од Шпанската националноослободител-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 година и со За-
конот за боречкиот додаток. 

Член 2 
Инвалиднината (лична, семејна и зголемена семејна), 

додатокот за нега и помош од страна на друго лице, орто-
педскиот додаток и основот за определување на постоја-
ното месечно парично примање и боречкиот додаток (во 
натамашниот текст: месечните парични примања), во те-
кот на годината, се усогласуваат по истекот на тримесечје-
то, по добивањето на податоците за порастот на просеч-
ниот месечен личен доход во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Усогласувањето на месечните парични примања по 
истекот на првото тримесечје тековната година се врши 
по добивањето на податоците за процентот на порастот 
на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во првите три месеци 
тековната година во однос на просечниот месечен личен 
доход во претходната година. 

Усогласувањето на месечните парични примања по 
истекот на второто тримесечје тековната година се врши 
по добивањето на податоците за процентот на порастот 
на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во првите шест месе-
ци тековната година во однос на просечниот месечен ли-
чен доход во претходната година. 

Усогласување на месечните парични примања по ис-
текот на третото тримесечје тековната година се врши по 
добивањето на податоците за процентот на порастот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во првите девет месеци те-
ковната година во однос на просечниот месечен личен до-
ход во претходната година. 

Конечно усогласување на месечните парични прима-
ња за определена година се врши наредната година по до-
бивањето на податоците за процентот на порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во годината за која се врши 
конечно усогласување на месечните парични примања. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дено 1 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1987 година. 
Бр. 1-113 
10 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с.р. 

1002. 
Врз основа на член 136 точка 2 од Законот за основи-

те на системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/74, 29/77 и 52/83), во спогодба со сојузниот секретар за 
народна одбрана и со сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Н А Ч И Н О Т И УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА 
РАДИОСТАНИЦИ И ЗА Н А Ч И Н О Т И УСЛОВИТЕ 
П О Д К О И СТРАНЦИ МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ, КО-
РИСТАТ, ИЗНЕСУВААТ И ПРЕНЕСУВААТ ОПРЕДЕ-
Л Е Н И РАДИОСТАНИЦИ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и услови-
те под кои државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-
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публика Југославија им пријавуваат определени радиоста-
ници на пограничните органи за внатрешни работи и на-
чинот и условите под кои странски физички и странски 
правни лица можат определени радиостаници да внесува-
ат во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, да користат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, да изнесуваат од Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и да пренесуваат преку терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 2 
Под определени радиостаници, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат радиостаници од сите видови, 
освен космички, радиоастрономски, радиодифузни, крај-
брежни, воздухопловни, копнени, радионавигациски, коп-
нени радиолокациски и радиогониометриски станици, ка-
ко и радиофар станици и станици со еталон фреквенции и 
точно време. 

II. ВНЕСУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ 

Член 3 
Државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија кој внесува во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија радиостаница му ја пријаву-
ва на граничниот премин на надлежниот орган за внат-
решни работи и, согласно со член 350 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), на царинскиот орган, и 
на надлежниот орган за внатрешни работи му ја покажува 
дозволата за поставување на таа радиостаница, односно 
дозволата за работа што ја издала Сојузната управа за ра-
диоврска 

Овластеното службено лице на надлежниот орган за 
внатрешни работи на дозволата за поставување односно 
дозволата за работа на радиостаницата втиснува штем-
бил, според Образецот бр. 8 и на отпечатокот на штемби-
лот го запишува бројот на таа радиостаница и датумот на 
внесувањето. Образецот бр. 8 е отпечатен кон овој правил-
ник и претставува негов составен дел. 

Член 4 
Кога државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија на граничниот премин ќе пријави ра-
диостаница за која претходно не прибавил дозвола за по-
ставување односно дозвола за работа, овластеното 
службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи 
ќе ја задржи таа радиостаница и за тоа ќе издаде потврда. 
Во потврдата се наведува: име и презиме на лицето што ја 
пријавило радиостаницата, број на патката исправа, адре-
са на живеалиштето, вид и броЈ на радиостаницата. 

Радиостаницата од став 1 на овој член надлежниот 
орган за внатрешни работи ќе му ја предаде на царински-
от орган на граничниот премин. 

Член 5 
Државјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија на привремена работа во странство, кој 
доаѓа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, на пократок престој, ако на граничниот премин при-
јави дека внесува радиостаница за која претходно не при-
бавил дозвола за поставување односно дозвола за работа 
од надлежниот орган, може од овластеното службено лице 
на надлежниот орган за внатрешни работи да бара радио-
станицата да ја депонира или да ја запечати, ако е тоа за 
државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија поповолно. 

Ако радиостаницата е депонирана, овластеното 
службено лице на надлежниот пограничен орган за внат-
решни работи ќе му издаде на државјанинот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија потврда за 
депонирањето на Образецот бр. 7 во кој запишува: име и 
презиме на лицето што ја депонирало радиостаницата, 
број на патната исправа, вид и број на радиостаницата и 
рок во кој државјанинот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија треба да ја преземе радиостаница-
та. Рокот за преземање на радиостаницата не може да би-
де подолг од 60 дена. Ако државјанинот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во определениот 

рок не ја преземе депонираната радиостаница, надлежни-
от орган за внатрешни работи односната радиостаница ќе 
му ја предаде на надлежниот царински орган. 

Ако радиостаницата е запечатена, овластеното лице 
на надлежниот пограничен орган за внатрешни работи на 
патната исправа на државјанинот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија втиснува штембил, спо-
ред Образецот бр. 6 и на отпечатокот на штембилот го 
пречкртува зборот „транзит". 

Член 6 
Странско физичко и странско правно лице може да ја 

внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија онаа радиостаница за која Сојузната управа за ради-
оврски издала дозвола за работа. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
странски воздухоплов во воздушниот простор на Југосла-
вија и на странски пловен објект во крајбрежното море на 
Југославија или на пловните патишта во Југославија, од-
носно за време на престојот во југословенската лука или 
марина. Странски воздухоплов односно странски пловен 
објект мора Да има дозвола за работа на радиостаницата 
од земјата во која е регистриран. 

Член 7 
Барање за прибавување дозвола за работа на радио-

станица странско физичко лице поднесува непосредно до 
Сојузната управа за радиоврски, преку дипломатското и 
конзуларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија или преку соодветниот ор-
ган или органиазција во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Барање за прибавување дозвола за работа на радиос-
таница странско правно лице поднесува до Сојузната уп-
рава за радиоврски преку соодветниот орган или органи-
зација во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија со која остварува деловно-техничка, информатив-
на, научна, културна, спортска и друга соработка, која кон 
ова барање прилага и докази за остварената соработка со 
странското правно лице (договор, спогодба, размена на 
писма и ел.). 

Ако странско правно лице користи две или повеќе ра-
диостаници во рамките на еден радиосистем или една ра-
диомрежа, должно е во барањето за издавање дозвола да 
наведе и краток опис на радиосистемот или радиомрежата 
во кои се предвидува работа на тие станици. 

Барање од став 1 на овој член странско физичко лице 
поднесува на Образецоит бр. 1, а барање од став 2 на овој 
член странско правно лице поднесува на Образецот бр. 2, 
што се отпечатени кон овој правилник и претставуваат не-
гов составен дел. 

Член 8 

Дозвола за работа на определен вид радиостаница 
може да му се издаде на странско физичко лице под след-
ните услови: 

1) радиостаницата по своите технички и експлоатаци-
они карактеристики да одговара на условите пропишани 
за таа радиостаница; 

2) радиостаницата при работата да не предизвикува 
штетни радиопречки на други радиостаници; 

3) да постојат услови на реципроцитет; 
4) да има важечка странска дозвола за работа на ра-

диостаницата, освен за рачни радиостнаици. 
Дозволата од став 1 на овој член се издава во два при-

мерока и со рок на важење што не може да биде подолг од 
времето на престојот одобрено на странското физичко ли-
це во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја. Дозволата се издава на Образецот бр. 3, што е отпеча-
тен кон овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 9 
Дозвола за работа на определен вид радиостаница 

може да му се издаде на странско правно лице под следни-
те услови: 

1) радиостаницата по своите технички и експлоатаци-
они карактеристики да ги исполнува условите пропишани 
за таа радиостаница; 

2) радиостаницата при работата да не предизвикува 
штетни радиопречки на други радиостаници; 
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3) органот или организацијата во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со која странското 
правно лице остварува деловно-техничка, информативна, 
научна, културна, спортска или друга сорботка, да по-
тврди дека странското правно лице што поднело барање 
за издавање дозвола за работа на радиостаницата оствару-
ва таква соработка и дека радиостаницата ќе ја користи во 
остварувањето на таа соработка. 

Дозволата од став 1 на овој член се издава во два при-
мерока, со рок на важење што не може да биде подолг од 
времето потребно за остварување соработка од став 1 на 
овој член. Дозволата се издава на Образецот бр. 4, што е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

Член 10 
Странското физичко лице или лицето кое од името 

на странско правно лице одговара за радиостаниците, од-
носно кое од името на странско правно лице внесува ра-
диостаница ^ д о л ж н о награничниот премин да му ја при-
јави радиостаницата на надлежниот орган за внатрешни 
работи и на царинскиот орган, како и да ги предаде обата 
примерока на дозволата за работа на радиостаницата. 

Еден примерок на дозволата за работа на радиоста-
ницата со втиснат штембил според образецот број 5, во 
кој се запишува датумот и местото на внесувањето на ра-
диостаницата и типот и фабричкиот број на радиостани-
цата, се срамнува со податоците втиснати на радиостани-
цата и му се враќа на лицето од став 1 на ОВОЈ член. • 

Штембилот со кој се потврдува внесувањето односно 
изнесувањето на радиостаницата се втиснува и во патната 
исправа на лицето од став 1 на овој член односно во брод-
ската исправа. 

Образецот бр. 5 е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член И 
Ако странско физичко лице или лицето кое од името 

на странско правно лице одговара за радиостаницата, од-
носно кое од името на странско правно лице внесува ради-
останица, при влегувањето во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, на граничниот премин пријави 
дека внесува радиостаница за која нема дозвола за работа, 
овластеното службено лице на надлежниот орган за внат-
решни работи ќе ја запечати таа радиостаница. 

Во случајот од став 1 на овој член, во патната испра-
ва на странското физичко лице или на лицето кое од име-
то на странско правно лице одговара за радиостаницата, 
односно кое од името на странско правно лице внесува ра-
диостаница се втиснува штембил според Образецот бр. 6, 
во кој се запишува бројот на радиостаницата и датумот на 
нејзиното внесување, а зборот „транзит" се пречкртува. 
Образецот бр. 6 е отпечатен кон овој правилник и претста-
вува негов составен дел. 

Лицето од став 1 на овој член може радиостаницата 
за која нема дозвола за работа да ја депонира кај над-
лежниот орган за внатрешни работи. 

Ако радиостаницата е депонирана, надлежниот орган 
за внатрешни работи ќе му издаде на лицето од став 1 на 
овој член потврда за депонирањето на радиостаницата, во 
која се запишува: име и презиме на странецот или на ли-
цето кое од името на странско правно лице одговара за ра-
диостаницата, број на патната исправа, вид и број на ра-
диостаницата и рок во кој радиостаницата мора да се пре-
земе. Потврдата се издава на Образецот бр. 7, што е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. Рокот за преземање на радиостаницата не може да би-
де подолг од времето на престојот во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија одобрен на лицето што 
ја депонирало радиостаницата. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

Член 12 
Странско физичко лице односно странско правно ли-

це мора во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија да ја користи радиостаницата на начинот и под ус-
ловите што се утврдени во дозволата за работа на радио-
станицата во Меѓународната конвенција за телекомуника-
ции, во Меѓународниот правилник за радиокомуникации 

придодаден кон таа Конвенција и во југословенските про-
писи во областа на врските и радиоврските. 

Член 13 
Странско физичко лице односно странско правно ли-

це не смее да ја користи радиостаницата за остварување 
врски со дипломатски и конзуларни претставништва во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како 
ни за остварување врски надвор од територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, ако со ме-
ѓународен договор не е предвидено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
странско физичко лице кое е радиоаматер може да ја ко-
ристи радиостаницата за остварување врски надвор од те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Член 14 
Странско физичко лице односно странско правно ли-

це при користењето на радиостаницата мора да ги иденти-
фикува преносите во согласност со прописите наведени во 
член 12 на овој правилник, а соопштенијата мора да ги 
пренесува без користење на заштитни кодови, шифрени 
документи и уреди за заштита на преносот на информа-
ции. 

IV. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ ј 

Член 15 
Странско физичко лице може од името на странско 

правно лице да пренесе радиостаница преку територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
под услов на граничниот премин да му ја пријави радио-
станицата на надлежниот орган за внатрешни работи и на 
царинскиот орган. 

Овластеното службено лице на надлежниот орган за 
внатрешни работи ќе ја запечати таа радиостаница. 

Во случајот од став 2 на овој член во патната исправа 
на лицето од став 1 на овој член се втиснува штембил, спо-
ред Образецот бр. 6, и на отпечатокот на штембилот се за-
пишува бројот на радиостаницата и датумот. 

При излегувањето на лицето од став 1 на овој член од 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ов-

ластеното службено лице на надлежниот орган за внат-
решни работи ја отпечати радиостаницата, а отпечато-
кот на штембилот во патната исправа ќе го поништи. 

V. ИЗНЕСУВАЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИ 

Член 16 
При излегувањето од Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија државјанинот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија му го пријавува изне-
сувањето на радиостаницата на надлежниот орган за внат-
решни работи и на царинскиот орган. 

Овластеното службено лице на надлежниот орган за 
внатрешни работи ќе дозволи изнесување на радиостани-
цата под услов државјанинот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија да ја покаже дозволата за ра-
бота, односно дозволата за поставување на таа радиоста-
ница во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Овластеното службено лице на надлежниот орган за 
внатрешни работи на дозволата за работа односно дозво-
лата за поставување на радиостаницата втиснува штем-
бил спрема Образецот бр. 5 и на отпечатокот на штемби-
лот го пречкртува зборот: „внесување". 

Член 17 
При излегувањето од Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија странско физичко лице или лицето 
што од името на странско лице одговара за радиостаница-
та односно кое од името на странско правно лице изнесува 
радиостаница, му го пријавува инесувањето на радиоста-
ницата на надлежниот орган за внатрешни рботи и на ца-
ринскиот орган. 
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Во случајот од став 1 на овој член овластеното 
службено лице на надлежниот орган за внатрешни рабо-
ти: 

1) ќе ја отпечати радиостаницата, ако таа при внесу-
вањето во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија била запечатена; 

2) ќе ги срамни податоците од дозволата за работа на 
радиостаницата со податоците втиснати на радиостаница-
та и, ако утврди дека податоците се согласуваат, ќе дозво-
ли изнесување на радиостаницата; 

3) ќе го поништи отпечатокот на штембилот што спо-
ред Образецот бр. 6, е втиснат на патната исправа на стра-
нецот односно во бродската исправа, или на лицето кое од 
името на странско правно лице одговара за радиостаница-
та; 

4) ќе ја одземе дозволата за работа на радиостаница-
та односно потврдата за депонирање на радиостаницата. 

VI. КОНТРОЛА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

Член 18 
Сојузната управа за радиоврски копија од дозволата 

за работа на радиостаницата издадена на странско физич-
ко лице или на странско правно лице доставува до над-
лежниот орган на управата во онаа република односно ав-
тономна покраина на чија територија е одобрена работа 
на радиостаницата. 

Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи води евиденција за радиостаниците што странски 
физички лица, странски правни лица и државјани на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија според од-
редбите на овој правилник ги внесуваат од странство и ги 
изнесуваат во странство, која ги содржи следните подато-
ци: 

1) име и презиме на лицето што внесува, односно из-
несува радиостаница; 

2) број и датум на издадената дозвола за работа на 
радиостаницата; 

3) датум на внесувањето односно изнесувањето на ра-
диостаницата. 

Органот од став 2 на овој член води евиденција од тој 
став врз основа на дозволата за работа на радиостаницата 
што се внесува од странство односно што се изнесува во 
странство, а што му ја доставува надлежниот орган за 
внатрешни работи на граничниот премин на внесувањетб 
односно изнесувањето на радиостаницата. 

Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот и условите 
под кои можат радиостаници да се внесуваат од стран-
ство, да се користат, да се изнесуваат во странство и да се 
пренесуваат преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/78 и 44/81). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6563/1 
12 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, е. р. 

С е п о п о л н у в а ч и т л и в о , 
с о м а ш и н а 
с о б л о к п и с м о 

Образец бр. 1 

БАРАЊЕ 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИ-

ОСТАНИЦА НА СТРАНСКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

Повикувачки знак 
во земјата на 

потеклото: 

А) ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА РАДИОСТАНИ-
ЦАТА: 
1. Име и презиме: 

2. Татково име: . 

3. Година на раѓање: . 

4. Постојана адреса: -

5. Број на пасошот: _ 

6. Земја: 

7. Државјанство:. 

Б) ПОДАТОЦИ ЗА РАДИОСТАНИЦИТЕ ШТО СЕ ВНЕ-
СУВААТ 

8. Служба во која ра-
диостаницата ќе се 
користи (да се оз-
начи само една) 

0 - аматерска 
0 - мобилна - СВ 
0 - мобилна телекоманда 
0 (да се запише) 

9. Технички податоци за радиостаницата 

Тип па КУЅ и 
фабрички број 

Фреквенција 

Тип на антената 

Моќност 

Емисија 

10. 

Место на користењето Време на користењето 

од до 

Прилог: Копија на дозволата издадена во земјата на по-
теклото 
Датум: Потпис и адреса 
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29/77 и 52/83), се издава оваа дозвола за работа на радио-
станицата 

Во Белград, на (потпис на овластеното ли-
це) 

Образец бр. 4 

Грб на СФРЈ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузна управа за радиоврски 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА 

Број 

Врз основа на член 78 став 1 од Законот за основите 
на системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, 
29/77 и 52/83), се издава оваа дозвола за работа на радио-
станицата 

Локација, односно 
работна зона 

Период на користење 

Име и презиме 
на лицето одговорно 

за користење 
на радиостаницата 

Постојана 
адреса 

Земја 

Производител 
на радиостаницата 

Тип Фабрички 
број 

Забелешки: 

Во Белград, на (потпис на овластеното ли-
це) 

Образец бр. 5 

ОБРАЗЕЦ НА ШТЕМБИЛОТ 
Датум на внесувањето/изнесувањето 
на радиостаницата 

Место на внесувањето/изнесувањето 

на радиостаницата 

Тип на радиостаницата 

Фабрички број на радиостаницата 

Образец бр. 6 
ТР АНЗИТ-З АП ЕЧ АТЕ Н А 

Број на радиостаницата 

Датум 

Образец бр. 7 

(надлежен пограничен орган 
за внатрешни работи) 

(број и датум на издавањето) 

(место) 

П О Т В Р Д А 
Дека 

(презиме и име на странецот или лицето кое од име-
то на странско правно лице одговара за радиоста-
ницата односно внесува радиостаница) државјанин 

на СФРЈ 
ја пријавил радиостаницата 

(број на патната (број и вид) 
исправа - турис-
тичката пропусни-
ца) 

ја депонирал кај овој орган 

Радиостаницата ќе остане депонирана кај овој орган 
до , во кој рок е должен да ја подигне. 

М.П. Потпис на овластеното лице 

Назив на компанијата/ 
организацијата 

Постојана 
адреса Земја 

Фреквенција 
(МН2) 

Ознака 
на емисијата 

Вид на 
работата 

Вид на 
станицата 

Знак 
на идентификација 

Тип 
на антената 

Моќност 
(V/) 

Име и презиме 
на корисникот 

Постојана 
адреса Земја 

Вид на служба-
та 

Време на рабо-
та 

Повикувачки знак 

Предавател/ 
приемник 

Предавател/ 
приемник 

Фреквенција/опсег 
на фреквенциите (МНх) 

Вид на емисијата 

Моќност (XV) 

Тип на антената 

Произведувач 

Тип 

Фабрички број 

ј Локација односно рута 

Рок на важење 

Забелешки: 
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Образец бр. 8 

ОБРАЗАЦ НА ШТЕМБИЛОТ 

Внесена-изнесена радиостаница број 

Датум на внесувањето/изнесувањето на 
радиостаницата ——— 

1003. 
Врз основа на член 36 став 1. точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот ко-
митет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА УСЛОВИТЕ ВО 
ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ДИ-

ЕТАЛНИТЕ Н А М И Р Н И Ц И ШТО МОЖАТ ДА СЕ 
ПУШТААТ ВО П Р О М Е Т 

Член 1 

Во Правилникот за условите во поглед на здравстве-
ната исправност на диеталните намирници што можат да 
се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/85) 
во член 6 ставот 3 се менува и гласи: 

„Содржината на нитрит во храната за д&енчиња пре-
ку 12 недели и за деца до три години не смее да биде пого-
лема од 0,2 сметано на еден к§ готов оброк подготвен 
за употреба (изразено како нитритен јон), а во храната за 
деца постари од шест месеци, што е произведена од зелен-
чук и овошје односно со додаток на зеленчук и овошје, 
содржината на нитрит не смее да биде поголема од 2 
сметано на еден готов оброк подготвен за употреба (из-
разено како нитритен јон)". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

07 Бр. 289 
19 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

1004. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ М Р Е Ж И 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за градежни заварени арматурни мрежи кој го 
има следниот назив и ознака: 

Градежни заварени 
арматурни мрежи ЈХЈЅ 1Ј.М 1.091 

Член 2 
Југословенскиот стнадард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на 
грдежни и заварени арматурни мрежи што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето на овој пра-
вилник во сила. у 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-1864/1 " 
21 април 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

1004/а 
Врз основа не член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86) функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на сообраќајот и врските пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА СОЈУЗЕН ВОЗДУХО-

ПЛОВЕН И Н С П Е К Т О Р 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат кројот, бојата, оз-

наките, видот на материјалот и начинот на користење на 
службената облека на сојузен воздухопловен инспектор 
(во натамошниот текст:'инспекторот). 

Член 2 
Службената облека на инспекторите е зимска и летна. 
Зимската службена облека се состои од капа, сако, 

панталони, односно здолница, мантил со влошка, кошула, 
кравата, кожени нараквици и чевли. 

Летната службена облека се состои од капа, летно са-
ко, летни панталони, односно здолница, кошула, кравата 
и чевли. 

Како делови на зимската односно летната облека, во 
смисла на став 2 односно став 3 од овој член, се сметаат 
две рала панталони, односно две здолници, две кошули, 
две кравати и едно рало чевли. 

И. БОЈА И КРОЈ НА ЗИМСКАТА С Л У Ж Б Е Н А ОБЛЕКА 

Член 3 
Панталоните, односно здолницата, сакото, мантилот 

и капата се во тегет боја, и се изработени од волнена ткае-
нина, освен мантилот кој е изработен од диолен ткаенина. 

Кошулата е во бела боја од памучна ткаенина. 
Краватата е во тегет боја и изработена е од дио лен. 
Чевлите и нараквиците се во црна боја и се изработе-

ни од кожа. 
Член 4 

Зимската службена облека го има следниот крој: 
1) капата е од типот беретка за жени, односно шапка 

за мажи. Беретката има класичен крој. Шапката има оби-
чен марински крој, со сонцобран од пластична маса кој по 
работ е опшиен со кожа и свиткан за 40°. Има соодветен 
подбрадник кој е прицврстен со две мали копчиња; 

2) сакото е на едноредно закопчување со три копчи-
ња, со стандарден крој со џебови нашиени отстрана. Гор-
ниот џеб е од левата страна, со класичен крој и нашиен. 
Сакото е поставено и на плеќите има разрез во Должина 
од 25 с т . Ракавите се со нормален крој со две копчиња. 
Колчињата за сакото и мантилот се обични, во тегет боја; 

3) панталоните се со класичен крој со два џеба от-
страна и еден одзади, без манжетни; 

4) здолницата има рамен крој со должина под колена 
та ; 
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5) мантилот има класичен крој со ранглан ракави, на 
четири копчиња и со косо нашиени џебови, со должина 
над колената, со влошка од прошиена пополна волнена 
ткаенина; 

6) кошулата е од типот „ т о п ^ о т е г у " , со два нашие-
ни џеба во височина на градите со преклоп кој се закопчу-
ва со мало копче. 

III. БОЈА И КРОЈ НА ЛЕТНАТА С Л У Ж Б Е Н А ОБЛЕКА 

Член 5 
Капата, сакото и панталоните, односно здолницата, 

се изработени од полесна тергал ткаенина и во иста боја 
се како и зимската облека. Краватата и чевлите од член 3 
на овој правилник се употребуваат при носењето на летна-
та службена облека. 

Член 6 
Деловите на летната службена облека, освен кошула-

та, имаат ист крој како и соодветните делови на зимската 
службена облека. 

Кошулата е од типот „топ*§отегу", во бела боја и се 
носи со сако или без него. Ракавите се кратки со манжетни. 

IV. ОЗНАКИ ВРЗ СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 7 
Инспекторот носи ознаки на службената облека, врз 

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

Ознаката содржи симбол на државноста, симбол на 
воздухопловството и назив на органот. Ознаката е широ-
ка 7 с т , а висока 2,8 с т . 

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

V. НОСЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 8 
Службената облека се носи само за време на вршење 

на службата. 

Член 9 
Инспекторот е должен да ја одржува службената об-

лека чисто и уредно на свој трошок. 
Службената облека не смее да се отуѓи ниту врз неа 

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

Член 10 
Инспекторот што не се придржува кон одредбите од 

чл. 8 и 9 на овој правилник, одговара дисциплински и ма-
теријално. 

Член 11 
Инспекторот не е должен да носи службена облека 

(член 8) кога врши службена интервенција која бара носе-
ње на опрема и облека наменети за заштита при работа. 

Инспекторот за време на службен престој во стран-
ство не е должен да носи службена облека, освен ако глав-
ниот сојузен воздухоловен инспектор не определи поина-
ку. 

Член 12 
Службената облека и чевли се набавуваат секои две 

(2), а мантилот секои три (3) години. 

Член 13 
Ако на инспектор му престане работниот однос во 

Сојузниот воздудхопловен инспекторат, службената обле-
ка може да ја задржи со плаќање на соодветен надомест. 

Износот на надоместот се пресметува според цената 
по која е набавена облеката и спрема времето на употреба-
та. Секој започнат месец се смета како цел месец. 

Во случај на престанување на работата на инспектор 
во Сојузниот воздухопловен инспекторат поради стекну-
вање право на старосна или на инвалидска пензија или по-
ради смрт, службената облека не се враќа, ниту се плаќа за 
неа надомест. 

Од службената облека, што по кој и да било основ 
преминува во приватна сопственост, се симнуваат сите оз-
наки. 

Член 14 
За издавањето и враќањето на службената облека се 

води евиденција. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за кројот, бојата, озна-
ките, видот на материјалот и користењето на службената 
облека на работниците на Сојузниот воздухопловен ин-
спекторат („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/78). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ"). 

VI/1 Бр. 5603/5 
8 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакић, с.р. 

1005. 
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СОЈУЗЕН ВЕТЕРИНАР-

С К И И Н С П Е К Т О Р 

Член 1 
Образецот на легитимацијата на сојузен ветеринар-

ски инспектор (во натамошниот текст: легитимацијата) 
содржи: 

1) на првата страна од кориците, на средината, втис-
нат грб на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

2) на првата внатрешна страна од кориците: место за 
фотографија со големина 3 х 4 с т и место за потпис на 
имателот на легитимацијата; 

3) на првата внатрешна страна назив: „ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА на сојузен ветеринарски инспектор"; 

4) на втората внатрешна страна, на врвот, натпис: 
„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА", а под тоа називот: „СОЈУЗЕН КОМИ-
ТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО", како и место за запишување 
на регистарскиот број; 

5) на третата внатрешна страна: место за запишува-
ње на презимето, татковото име и личното име на работ-
никот на кој му се издава легитимацијата, а под тоа место 
за запишување на датумот на издавањето на легитимаци-
јата, место за ставање отпечаток од службениот печат и 
место за потпис на лицето овластено за издавање на леги-
тимацијата; 

6) на четвртата внатрешна страна е отпечатено ов-
ластувањето од чл. 48 и 55 од Законот за заштита на 
животните од заразните болести што ја загрозуваат цела-
та земја. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата е во кожен повез со 

темно сина боја со големина 100 х 70 т т . 
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Член 3 
Легитимацијата се печати на јазиците и писмата на 

народите на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 4 
Ако сојузен ветеринарски инспектор ја загуби легити-

мацијата или на друг начин остане без неа, должен е за тоа 
веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчез-
нувањето на легитимацијата да го извести непосредниот 
старешина и исчезнувањето на легитимацијата писмено 
да го образложи. 

Член 5 
Сојузниот ветеринарски инспектор на кој ќе му пре-

стане работниот однос е должен легитимацијата да Ја пре-
даде при приемот на решението за престанување на рабо-
тата. 

Член 6 
Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој 

правилник и претставува негов составен дел. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за образецот на легити-
мацијата на сојузен ветеринарски инспектор („Службен 
лист На СФРЈ", бр. 8/78). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

(прва внатрешна страна од кориците) 

Бр. 7946/1 
13 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

фотографија 
3 х 4 с т 

(ПОТПИС на имателот на легитимацијата) 

(прва страна од кориците) (прва внатрешна страна 

ГРБ НА СФРЈ 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

на сојузен ветеринарски инспектор 
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(втора внатрешна страна) (четврта внатрешна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Регистарски број : . 

Извод 
од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 43/86 - чл. 48 и 55). 

(трета внатрешна страна) 

(презиме, татково име и лично име) 

(датум на издавањето) 

( М Л . ) 
(пошис на лицето овластено за издавање на легити-

мацијата) 

1006. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗНАКОТ НА СОЈУЗЕН ГРА-
Н И Ч Е Н ВЕТЕРИНАРСКИ И Н С П Е К Т О Р 

Член 1 
Образецот на легитимацијата на сојузен граничен ве-

теринарски инспектор (во натамошниот текст: легитима-
цијата) содржи: 

1) на првата страна од кориците, на средината, втис-
нат грб на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

2) на првата внатрешна страна од кориците: место за 
фотографија со големина 3 х 4 с т и место за потпис на 
имателот на легитимацијата; 

3) на првата внатрешна страна, назив: „ЛЕГИТИМА-
ЦИЈА НА СОЈУЗЕН ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРСКИ ИН-
СПЕКТОР"; 

4) на втората внатрешна страна, на врвот, натпис: 
„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА", а под тоа назив: „СОЈУЗЕН КОМИТЕТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО", како и место за запишување на ре-
гистарскиот број; 
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5) на третата внатрешна страна: место за запишува-
ње на презимето, татковото име и личното име на работ-
никот на кој му се издава легитимацијата, а под тоа назив: 
„Гранична ветеринарска станица", место за запишување 
на називот на станицата, место за запишување на датумот 
на издавањето на легитимацијата, место за ставање отпе-
чаток од службениот печат и место за потпис на лицето 
овластено за издавање на легитимацијата; 

6) на четвртата внатрешна страна е отпечатено ов-
ластувањето од член 43 на Законот за заштита на живот-
ните од заразните болести што ја загрозуваат целата зем-
ја. 

Член 2 

Образецот на легитимацијата е во кожен повез во 
темно сина боја, со големина 100 х 70 шш. 

Член 3 

Легитимацијата се печати на јазиците и писмата на 
народите на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 4 

Знакот на сојузен граничен ветеринарски инспектор 
(во натамошниот текст: знакот) содржи симбол на држав-
носта (грб на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија), симбол на ветеринарската струка, ознака: „со-
јузен граничен ветеринарски инспектор" и регистарски 
број. Знакот има елипсеста форма, со големина 60 х 45 
шш. 

Член 5 

Ако сојузен граничен ветеринарски инспектор ја загу-
би легитимацијата и знакот или на друг начин остане без 
нив, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум де-
на од денот на исчезнувањето на легитимацијата или зна-
кот, да го извести непосредниот старешина и исчезнување-
то писмено да го образложи. 

(прва страна од кориците) 

(прва внатрешна страна од кориците) 

Член 6 

Сојузниот граничен ветеринарски инспектор на кој 
му престанува работниот однос е должен легитимацијата 
и знакот да ги предаде при приемот на решението за пре-
станување на работата. 

Член 7 

Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за образецот на легити-
мацијата на сојузен граничен ветеринарски инспектор 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/78). 

фотографија 
3 х 4 с т 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7947/1 
13 ноември 1986 година 
Белград 

(потпис на имателот на легитимацијата) 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 
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(прва внатрешна страна) 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
на сојузен граничен ветеринарски инспектор 

(трета внатрешна страна) 

(презиме, татково име и лично име) 

Гранична ветеринарска станица 

(датум на издавањето) 

(М.П.) 
(потпис на лицето овластено за 

издавање на легитимацијата) 

(втора внатрешна страна) (четврта внатрешна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Рег. бро ј : . 

Извод 
од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 43/86 - член 43). 
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1007. 
Врз основа на член 95 од Законот за Службата на оп-

штественото книговодство („Службе^ лист на СФРЈ", бр. 
70/83 и 16/86), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УП-
ЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА 
ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИ-
ЦИ, ЗА Н А Ч И Н О Т НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ П Р И -

ХОДИ И ЗА Н А Ч И Н О Т НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 
К О Р И С Н И Ц И Т Е НА ТИЕ П Р И Х О Д И 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85 и 23/86) во точка 41 став 1 одред-
бите под 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„1) на сметката бр. 842 - 1973 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопанство-
то по основ на задолжителниот заем од 1986 година; 

2) на сметката бр. 842 - 1989 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопан-
с т в о т о по основ на задолжителниот заем од 1987 годи-
на." 

2. Во точка 59 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„1) проодната сметка бр. 842-2073 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Ко-
сово за 1986 година; 

2) проодната сметка бр. 842-2089 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Ко-
сово за 1987 година." 

3. Приходите на буџетот од царини и други увозни 
давачки за стоки увезени до 31 декември 1986 година и де-
лот од приходите од основниот данок на промет на произ-
води, на прометот остварен до 31 декември 1986 година, 
што ќе се наплатат до 31 јануари 1987 година, се уплатува-
ат во корист на Буџетот на федерацијата за 1986 година, 
согласно со член 21 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 75/85). 

При уплатата на приходите од царини и други увоз-
ни давачки за стоки увезени до 31 декември 1986 година и 
на делот од приходите од основниот данок на промет, на 
прометот остварен до 31 декември 1986 година, што ќе се 
наплатат до 31 јануари 1987 година, уплатувачите на тие 
приходи ќе ја назначат на сите налози, во „повикување на 
број (одобрение)", ознаката на годината - 1986, согласно 
со Упатството за видот, содржината и употребата на едно-
образни обрасци за вршење работи на платниот промет во 
земјата преку Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84, 67/84 и 42/85). 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

Бр. 6-3556/1 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

1008. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата 
на редниот број 14 (18) на одделот Статистика на трудот 
од Програмата на статистичките истражувања од интерес 
за целата земја за 1987 година, кој е составен дел на Одлу-
ката за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1987 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/86), директорот на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-

Ж У В А Њ Е П О П И С НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ОПШТСТВЕНИОТ С Е К Т О Р 

1. Статистичкото истражување Попис на работници-
те во општествениот сектор (РАБ-20 и РАБ-20-А) ќе се 
спроведе во текот на првото тримесечје на 1987 година, 
според состојбата на 31 декември 1986 година. 

2. Податоци поднесуваат: организациите на здружен 
труд, договорните организации на здружен труд, основни-
те задружни организации, земјоделските, занаетчиските и 
други задруги, банките и други финансиски организации, 
општите и посебните здруженија на организациите на 
здружен труд, сите форми на интересно организирање, ор-
ганите на општствено-политичките заедници, органите на 
општествената заедница, месните заедници, општествено-
-политичките организации, општествените организации, 
работните заедници на организациите, заедниците и орга-
ните, здруженијата на граѓани и другите организации и за-
едници (во натамошниот текст: организациите и заедни-
ците). 

3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат поединечно за секој работник податоци за: прези-
мето и името, полот, годината на раѓањето, пензискиот 
стаж, занимањето, школската подготовка, стручното обра-
зование, стручната подготовка за вршење на определени 
работи односно работни задачи, видот на работа - работи-
те, местото на постојаното живеење, видот на работниот 
однос, работното време, работата во смени, чистиот личен 
доход и бројот на платените часови на работа за 1986 го-
дина и бројот на месеците на кои се однесуваат податоци-
те за чистиот личен доход и платените часови на работа. 

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатството и на обрасците што ќе ги про-
пише Сојузниот завод за статистика, во соработка со ре-
публичките заводи за статистика и покраинските заводи за 
статистика. 

5. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статисти-
ка, републичките заводи за статистика и покраинските за-
води за статистика. 

6. Пополнувањето на обрасците за секој работник и 
за организацијата и за заедницата ќе го извршат организа-
циите и заедниците на начинот определен во упатството 
за пополнување на обрасците. 

7. Надлежните републички заводи за статистика и 
надлежните покраински заводи за статистика ќе им доста-
ват на организациите и заедниците потребен број обрасци 
и упатства за нивно пополнување. 

Републичките заводи за статистика и покраинските 
заводи за статистика ќе го определат рокот до кога орга-
низациите и заедниците ќе бидат должни да ги достават 
пополнетите обрасци. 

8. Податоците собрани со ова истражување ќе служат 
исклучително за статистички цели. 

9. Лицата што учествуваат во собирањето, контрола-
та и обработката на податоците се должни рвие податоци 
да ги чуваат како службена тајна. 

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

Бр. 001-4858 
3 декември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковић, е. 

Р-

1009. 
Врз основа на член 14 од Закбнот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата 
на редниот број 10 (8) од одделот Статистика на внатреш-
ната трговија на Програмата на статистичките истражи ва-
ња од интерес за целата земја за 1987 година, кој е соста-
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вен дел на Одлуката за утврдување на Програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата земја за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/86), директо-
рот на Сојузниот завод за статистика донесува: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА КАПАЦИТЕТИТЕ НА П Р О -

ДАЖБАТА ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 
1. Статистичкото истражување Извештај за капаците-

тите на продажбата во трговијата на мало (ТРГ-41) ќе се 
спроведе до 31 мај 1987 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат податоци за капацитетите на продажниот про-
стор и прирачните магазини, прометот и работниците во 
продавниците - се по типови продавници и трговски стру-
ки. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решнеие ќе се 
спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги ут-
врди Сојузниот завод за статистика, во соработка со ре-
публичките и покраинските заводи за статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статисти-
ка, републичките и покраинските заводи за статистика и 
статистичките органи во општините и градовите. 

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучително за статистички це-
ли. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 001-5001 
10 декември 1986 година 
Бел1 рад 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковић, е. 

Р-

1009/а. 
Врз основа на член 33 од Законот за основите на оп-

штствените совети и за сојузните општествени совети 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79) Сојузниот општес-
твен совет за меѓународни односи, на седницата одржана 
на 12 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ОП-

ШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ О Д Н О С И 
За претседател на Сојузниот општествен совет за ме-

ѓународни односи се избира, со четиригодишен мандат, 
Јакша Петриќ, член и претседател на Претседателството 
на Социјалистичка Република Хрватска. 
Бр. 29 
12 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот општествен 

совет за меѓународни 
односи 

Мирко Остоиќ, е. р. 

1009/6. 
Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната-

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр^ 
49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА Д Е Н А Р С К И Т Е ПЛАСМАНИ НА 
БАНКИТЕ ВО П Е Р И О Д О Т ОД 1 Д О 31 ЈАНУАРИ 1987 

ГОДИНА 
1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-

пи^мптр политика тито 19 опнинепува Народната банка на 

Ј>гославија, народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, основните и здружените 
банки (во натамошниот текст: банките) се должни да обез-
бедат нивните динарски пласмани во текот на јануари 
1987 година да не остварат пораст во однос на книговод-
ствената состојба на тие пласмани на ден 31 декември 
1986 година, а според образецот на КНЈ-БИФО. 

Банката која на ден 31 декември 1986 година имала 
непокриени пречекорувања на динарските пласмани во 
смисла на одредбите од Одлуката за усогласување на обе-
мот и динамиката на пораст на динарскиТе пласмани на 
банките во периодот од 1 ноември до 31 декември 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/86) е должна до 31 
јануари 1987 година динарските пласмани да ги намали за 
износите на тоа пречекорување во однос на нивната со-
стојба на 31 декември 1986 година. 

2. Под динарски пласмани на банките во смисла на 
оваа одлука се сметаат динарските пласмани што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, интерни банки, граѓански прав-
ни лица и на граѓани. 

Под пласмани во смисла на став 1 од оваа точка не се 
сметаат пласманите што банките им ги даваат на банките, 
Југословенската банка за меѓународна економска соработ-
ка, Пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштен-
ската штедилница. 

3. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од оваа од-
лука, обврската за ограничување на порастот на пласма-
ните нема да се применува на: 

1) пласманите за извоз на стоки и услуги на конверти-
билното подрачје, посебно за извоз што се остварува во 
рамките на заеднички програми за производство и извоз, 
за извоз на к л и р и н ш к о г подрачје што се остварува спо-
ред меѓудржавни аранжмани, за извоз во рамките на дол-
горочна производствена кооперација, пласманите за кре-
дитирање на извозот на опрема и бродови и изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит и за произ-
водство и подготвување на стоки и услуги за извоз, вклу-
чувајќи ги и подготовките за вршење на туристички услу-
ги на стрнски туристи, под услов пласманите од оваа од-
редба да се даваат само врз основа на документација про-
пишана со одлуката за користење на примарна емисија и 
да се обезбеди строго наменско користење на овие креди-
ти во функција на зголемување на извозот на стоки и услу-
ги; 

2) пласманите за производство на основни земјодел-
ски производи и за гоење на добиток, пласманите за зали-
хи на основни земјоделски производи што се формираат 
кај производителите на тие производи со рок на кредити-
рање до 60 дена, пласманите за резерви на основни земјо-
делски и прехранбени производи што се формираат кај ор-
ганизациите за стоковни резерви (општинските, републич-
ките односно покраинските и сојузните стоковни резерви) 
пласманите за залихи на основни замјоделски и прехран-
бени производи кај прометните организации (што се зани-
маваат со промет на тие производи на големо), како и 
пласманите за залихи на основни земјоделски производи 
што се формираат кај организациите на здружен труд кои 
се занимаваат со индустриска преработка, доработка, од-
носно гоење на добиток под услов пласманите од оваа од-
редба да се даваат само врз основа на документацијата 
пропишана со одлуката за условите на користење на при-
марната емисија и да се обезбеди строго наменско корис-
тење на овие кредити; 

3) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадали од земјотрес, пласманите од дополнителни и 
посебни средства што се користат за побрзиот развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу 
до височината на остварениот прилив на средствата за тие 
намени, во согласност со законите и другите прописи; 

4) пласманите на банките за станбено-комунална из-
градба, до височината на порастот на собраните средства 
наменети за таа изградба; 

5) инвестиционите кредити на банките во кои учес-
твуваат кредитите на Меѓународната банка за обнова и 
развој, на нејзините афилијации, на европската инвестици-
она банка и на ЕУРОФИМА; 
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6) пласманите на банките за кредитирање на изград-
бата и за завршување на објектите наменети за одржување 
на Универзијадата во Загреб 1987 година; 

7) пласманите за реализација на проектот „Капела" 
до износот предвиден со посебна одлука. 

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и доставуваат извештај за остварени-
от пораст на динарските пласмани, според книговодстве-
ната состојба на крајот на јануари, до 12 февруари 1987 
година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини и доставуваат на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на ди-
нарските пласмани на банките на ниво на републиките од-
носно на автономните покраини и по еден примерок од 
примените индивидуални извештаи на банките во рок од 5 
дена од истекот на рокот за доставување извештај на бан-
ката од став 1 на оваа точка. 

Народната банка на Југославија во рок од пет дена 
од денот на приемот на збирните извештаи од став 2 на 
оваа точка ќе им доставува на народните банки на репуб-
ликите и на народнаите банки на автономните покраини 
збирни извештаи за сите републики и автономни покра-
ини. 

По исклучок од ст. 1 до 3 на оваа точка, банките во 
рок од три дена по истекот на секоја декада, ќе им доста-
вуваат на народните банки десетодневни изештаи за со-
стојбата и промените на пласманите од точка 3 под 1 и 2 
на оваа одлука. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, во рок од наредните 
три дена, и доставуваат на Народната банка на Југослави-
ја збирен извештај за состојбата и промените на овие кре-
дити и по еден примерок од индивидуалните извештаи на 
банките. _ 

5."Ганките се должни да обезбедат книговодствено 
следење на пласманите во согласност со нивното распоре-
дување во одредбите на оваа одлука. 

6. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот штр го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 246 
25 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић е. р. 

1009/ц. 
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85, 38/86 и 67/86), Советот на гувернерите пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПОПОЛНУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГО-

ВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ П Р О М Е Т 
1. Во Упатството за пополнување пријави за склуче-

ните договори за надворешнотрговски промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/85, 43/86 и 55/86), во точка 4 во 
потточка 30 зборот: „опрема", се заменува со зборот: 
„стоки". 

2. Во точка 5 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случаи кога со договор што е регистриран кај 

надлежен сојузен орган е предвидено во рамките на долго-
рочната производствена кооперација да се извезува право 
на технологија и деловно-техничка соработка во рубрика-
та 12 се запишува шифрата на таа форма на работа од Ко-
дексот на шифри „21". 

3. Во точка 15 во одредбата под 2) бројот: „17" се бри-
ше. 

4. Во точка 19 во одредбата 38 по став 5 се додава нов 
став 6, кој гласи: „во случаи на пријавување на договор од 

точка 17 став 2, во оваа рубрика се запишува вкупниот 
број пријави (на пример: „пет пријави што носат ист број 
на заклучоци, а се разликуваат по регистарскиот број, во 
забелешката на сите пријави се запишува: „Вкупно 5 ре-
гистарски броеви на пријавата"). 

5. Вр точка 20 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случаи кога со договор, што е регистриран кај 

надлежен сојузен орган, е предвидено, во рамките на до-
лгорочната производствена кооперација, да се увезува и 
материјално право на технологија и деловно-техничка со-
работка, во рубриката 14 се запишува шифрата на таа 
форма на работа од Кодексот на шифри „21". 

6. По точка 25 се додава нова точка 25а, која гласи: 
„25а. Кај увозот на стоки односно на услуги што се 

плаќаат со средства на домашна организација на здружен 
труд заради извршување на договорот за вложување, при-
јавата за склучен договор за увоз се пополнува на начинот 
предвиден во точка 19 односно на начинот предвиден во 
точка 31, со тоа што во рубриката 5 (форма на увозна ра-
бота), во шифреното поле со должина две места, се запи-
шува шифрата „29" (увоз што се плаќа со средства на до-
машна организација на здружен труд заради извршување 
на договорот за вложување). Кон пријавата се прилага до-
кументацијата предвидена за редовен увоз на стоки однос-
но за увоз на услуги." 

7. Во точка 27 став 1 во одредба 4) на крајот точката и 
запирката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„а кога се увезува само услуга, не се пополнува и рубрика-
та „28". 

8. Називот на точка 28 се менува и гласи: „Увоз на ус-
луги на поправки и облагородување на привремено изве-
зени стоки". 

9. Во точка 30 во став 2 бројот: „19", се заменува со 
бројот: „18". 

10. Поглавјето „IV -Пријава на неизвршен извоз и 
увоз по склучени договори за надворешнотрговски про-
мет", се брише. 

11. Во точка 39 во став 1 на крајот се додава следниот 
текст: „На образецот 69 се пријавуваат и неизвршените де-
лови од поднесените пријави за извоз заради усогласување 
со прописите што се применуваат во моментот на извршу-
вањето на работата, сообразно со прописот што се донесу-
ва врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. Образецот 69 се пополнува 
на начинот предвиден во точ. 39,40 и 41 со тоа што за ста-
риот податок се земаат податоците пријавени во 1986 го-
дина на обрасците бб и 66/1 и што во новиот податок за 
рубриката 33-динамика на извозот се внесува процентот 
на неизвршениот извоз од фактурната вредност од образе-
цот бб, спрема динамика на извозот за 1987 година, а кој е 
покриен со право на извоз." 

12. Во точка 42 во став 1 на крајот се додава следниот 
текст: 

„На образецот 79 се пријавуваат и неизвршените де-
лови од поднесените пријави за увоз заради усогласување 
со прописите што се применуваат во моментот на извршу-
вањето на работата, сообразно со прописот што се донесу-
ва врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. Образецот 79 се пополнува 
на начинот предвиден во точ. 42,43 и 44 со тоа што за ста-
риот податок се земаат податоците пријавени во 1986 го-
дина на обрасците 76 и 76/1 и што новиот податок за руб-
риката 36-динамика на увозот ќе се внесе процентот на 
неизвршениот увоз од фактурната вредност од образецот 
76, спрема динамиката на увозот за 1987 година кој е по-
криен со право на увоз и со право на плаќање". 

13. Во точка 45 став 1 текстот: „68 и 68/1 Пријава на 
неизвршен извоз и 78 и 78/1 Пријава на неизвршен увоз" и 
ставот 2 се бришат. 

14. Точ. 46, 47 и 48 се бришат. 
Во Кодексот на шифрите, во~поглавјето V - Форма на 

увозна работа по бројот 28 се додава бројот 29, кој гласи: 
„29 Увоз што се плаќа со средства на домашна орга-

низација на здружен труд заради извршување на догово-
рот за вложување". 

Во поглавјето VI - Намена на увозот, во називот на 
шифрата 0304 по зборот: „одржување" се додаваат зборо-
вите: „на домашна опрема". 

По шифра 10 се додаваат шифрите 1.1 и 12: 
„11 Резервни делови за тековно одржување на увозна 

опрема 
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12 Резервни делови за инвестиционо одржување на 
увозна опрема". 

Во поглавјето IX - Режим на увозот по шифрата 08 се 
додават следните нови шифри и називи: 

„11 Д - Дозвола за корисниците од член 127 на ЗДР; 
21 Д - Дозвола за корисниците од член 132 на ЗДР; 
31 Д - Дозвола за корисниците од член 134 на ЗДР; 

14 ЛЕО - Условно слободен увоз за корисниците од член 
127 на ЗДР; 

24 ЛЕО - Условно слободен увоз за корисниците од член 
132 на ЗДР; 

34 ЛБО - Условно слободен увоз за корисниците од член 
134 на ЗДР; 

44 ЛЕО - Условно слободен увоз без товарење на право 
на плаќање врз основа на посебни прописи; 

17 Кк -Количински контингент за корисниците од 
член 127 на ЗДР; 

27 Кк -Количински контингент за корисниците од 
член 132 на ЗДР; 

37 Кк -Количински контингент за корисниците од 
член 134 на ЗДР; 

18 Кв - Контингент по вредност за корисниците од 
член 127 на ЗДР; 

28 Кв - Контингент по вредност за корисниците од 
член 132 на ЗДР; 

38 Кв - Контингент по вредност за корисниците од 
член 134 на ЗДР." 

15. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 1987 го-
дина. 

О бр. 238 
Белград, 1986 година * 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за контниот план и за билансите на буџе-
тите на општествено-политичките заедници објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/86, се поткраднаа подолу 
наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА 
УРЕДБАТА ЗА К О Н Т Н И О Т ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ 
ЗА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Во образецот Биланс на состојбата на ден 
19 година, под реден број 28 во колона 2, наместо 
бројот: „006", треба да стои бројот: „004". 

Во вкупната актива наместо текстот во заграда: 
„(ред. бр. 1 до 52)", треба да стои текстот: „(ред. бр. 1 до 23 
-I- 36 до 52)". 

Во вкупната пасива во заграда наместо бројот: „73", 
треба да стои бројот: „74". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 12 
декември 1986 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
О П О Л Н О М О Ш Т Е Н АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА Е Т И О П И Ј А И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н АМБАСА-
Д О Р НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

Е Т И О П И Ј А 

I 

Се отповикува 
Нусрет Сеферовиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Социјалистичка Етиопија. 

II 
Се назначува 
Иван Сеничар, досегашен член на Извршниот совет 

на Социјалистичка Република Словенија и претседател на 
Републичкиот комитет за меѓународна соработка за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Социјалистичка 
Етиопија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У б р . 48 
8 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

992. Уредба за вооружување на работниците на 
милицијата во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи 2073 

993. Уредба за единствениот начин на обезбеду-
вање податоци за граѓаните, што се внесу-
ваат во единствениот регистар на населени-
ето и за единствениот начин на водење на 
регистарот 2073 

994. Одлука за издавање пригодни ковани пари 
по повод 40-годишнината од ослободување-
то на Југославија и победата над фашизмот 2074 

995. Одлука за формирање на Совет во областа 
на метеорологијата и хидрологијата 2075 

996. Одлука за формирање Комисија за нова 
рунда на мултилатералните трговски пре-
говори во ОАТТ 2075 

997. Одлука за промена на Номенклатурата на 
Царинската тарифа 2076 
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* Страна 
998. Одлука за формирање на стручен совет во 

Сојузниот секретаријат за информации за 
разгледување на прашањата од областа на 
јавното информирање 

999. Одлука за формирање Совет во областа на 
сателитската радиодифузија и кабелската 
дистрибуција 

1000. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на исплата на па-
ричните примања пропишани со законите 
со кои се уредуваат основните права на бор-
ците, воените инвалиди I на семејствата 
нападнатите борци и за начинот на вод-
ење евиденција за извршените исплати 

1001. Правилник за начинот и роковите, на усог-
ласување на месечните парични примања 
пропишани со законите со кои се уредуваат 
основните права на борците > воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите бор-
ци 

1002. Правилник за начинот и условите за прија-
вување на радиостаници и за начинот и ус-
ловите под кои странци можат да внесува-
ат, користат, изнесуваат и пренесуваат оп-
ределени радиостаници преку територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

1003. Правилник за измена на Правилникот за ус-
ловите во поглед на здравствената исправ-
ност на диеталните намирници што можат 
да се пуштаат во промет 

1004. Правилник за југословенските стандарди за 
градежни заварени арматурни мрежи 

1004/а. Правилник за службената облека на сојузен 
воздухопловен инспектор 

2077 

2078 

2078 

2079 

2079 

2085 

- 2085 

2085 

Страна 

1005. Правилник за легитимацијата на сојузен ве-
теринарски инспектор 2086 

1006. Правилник за легитимацијата и знакот на 
сојузен граничен ветеринарски инспектор — 2086 

1007. Наредба за измени на Наредбата за сметки-
те за уплата на приходите на општствено-
-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и на 
други самоуправни организации и заедни-
ци, за начинот на уплатување на тие прихо-
ди и за начинот на известување на корисни-
ците на тие приходи 2091 

1008. Решение за спроведување на статистичкото 
истражување Попис на работниците во оп-
штествениот сектор 2091 

1009. Решение за спроведување на статистичкото 
истражување Извештај за капацитетите на 
продажбата во трговијата на мало 2091 

1009/а. Одлука за избор на претседател на Сојузни-
от општествен совет за меѓународни одно-
си 2092 

1009/6. Одлука за усогласување на обемот и дина-
миката на порастот на динарските пласма-
ни на банките во периодот од 1 до 31 јануа-
ри 1987 година 2092 

1009/ц. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за пополнување пријави за склучени-
те договори за надворешнотрговски про-
мет 2093 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија на 
Уредбата за контниот план и за билансите 
за буџетите на општествено-политичките за-
едници 2094 

Укази 2094 
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