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74. 
Врз основа на член 37 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за вложување средства на странски ли-
ца во домашни организации на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 64/84), Законодавно-правната комиси-
ја на Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 24 I 1985 година, го утврди 
пречистениот текст на Законот за вложување средства на 
странски лица во домашни организации на здружен труд. 

Пречистениот текст на Законот за вложување сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд ги опфаќа: Законот за вложување средства 
на странски лица во домашни организации на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) и Законот за из-
мени и дополненија на Законот за вложување средства на 
странски лица во домашни организации на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84), во кои е означен де-
нот на влегувањето во сила на тие закони. 

24 јануари 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната комисија на 
Соборот на републиките и покраините 

на Собранието на СФРЈ, 
Петар Буцу, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради пошироко и подолгорочно вклучување во ме-

ѓународната поделба на трудот, прибавување на совреме-
на технологија, зголемување на извозот и снадбеноста на 
домашниот пазар, намалување на увозот и унапредување 
на работата и работењето на домашните организации на 
здружен труд, со овој закон се уредува вложувањето сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд. 

Член 2 
Странско лице може да вложува средства во домаш-

на организација на здружен труд заради остварување на 
заеднички деловни цели и интереси, со заеднички ризик и 
со право на учество во доходот остварен со заедничкото, 
работење (во натамошниот текст: заедничко работење). 

Во рамките на учеството во доходот остварен со за-
едничкото работење, странското лице остварува право на 
поврат на вредноста на вложените средства и право на 
надомест за стопанисувањето со тие средства. 

Член 3 
Вложувањето средства на странско лице во домашна 

организација на здружен труд, по правило, е долгорочно. 
Односите што ќе настанат по основа на вложувањето 

средства на странско лице се договараат за време потреб-
но да се остварат заедничките деловни цели заради кои се 
вложуваат средствата. 

Член 4 
Меѓусебните односи на содоговарачите од заедничко-

то работење се уредуваат со договор за вложување сред-
ства на странско лице во домашна организација на 
здружен труд (во натамошниот текст: договор за вложува-
ње), кој мора да биде склучен во писмена форма. 

Договорот за вложување го одобрува СОЈУЗНИОТ орган 
на управата надлежен за работи на енергетиката и индус-
тријата. 

Договорот за вложување кој не е склучен во писмена 
форма и кој не го одобрил сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на енергетиката и индустријата не 
произведува правно дејство. 

Член 5 
Правата на странското лице во поглед на средствата 

што ги вложило во домашна организација на здружен 
труд имаат заштита утврдена со овој закон. 

Правата на странското лице утврдени со договор, со 
овој закон или со друг пропис во поглед на средствата 
што ги вложиле во домашна организација на здружен 
труд не можат да се намалат со закон или со друг пропис, 
ако договорот со кој се утврдени тие права станал полно-
важен. 

Член 6 
Ако по денот кога договорот за вложување станал 

полноважен се измени прописот или се утврдат мерки на 
тековната економска политика со кои се регулира тоа 
вложување, врз правата на странското лице во поглед на 
средствата што ги вложило во домашна организација на 
здружен труд ќе се применуваат одредбите на тој договор 
и прописите што важеле на денот кога договорот за 
вложување станал полноважен, ако е тоа поповолно за 
странското лице, или ако содоговарачите определени пра-
шања спогодбено не ги уредат поинаку, согласно со одред-
бите на изменетиот пропис. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на да-
ночните обврски и на другите давачки што организациите 
на здружен труд им ги плаќаат на општествено-политич-
ките заедници и на придонесите што им се плаќаат на са-
моуправните интересни заедници. 

Член 7 
Со договорот за вложување се уредуваат особено: 
1) целите на вложувањето на средствата и намената 

условите и начинот на користење на тие средства; 
2) вкупниот износ на потребните средства што се 

вложуваат за вршење на заедничкото работење и, од тоа, 
износот на средствата што ги вложува домашната органи-
зација на здружен труд и износот на средствата што ги 
вложува странското лице; 
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3) начинот на утврдување на делот од доходот на до-
машната организација на здружен труд во кој учествува 
странското лице; 

4) основите и мерилата за утврдување на учеството 
на странското лице во доходот на домашната организаци-
ја на здружен труд; 

5) условите, начинот и роковите за исплата на учес-
твото на странското лице во доходот на домашната орга-
низација на здружен труд; 

6) условите, начинот и роковите за враќање на вред-' 
носта на вложените средства; 

7) меѓусебните обврски на содоговарачите за случај 
на работење со загуба, како и другите обврски за поднесу-
вање на ризици; 

8) составот и надлежноста на заедничкиот орган на 
работењето и начинот на изборот на тој орган; 

9) начинот на решавање на меѓусебните спорови; 
10) начинот на обезбедување девизи и други средства 

за исплата на странското лице на име негово учество во 
доходот и поврат на вредноста на вложените средства. 

Домашната организација на здружен труд и стран-
ското лице можат да ги утврдат стандардите на матери-
јалните трошоци и критериумите за определување на 
стапките на амортизацијата, како и нормативите на теков-
ниот труд во создавањето на производите и вршењето на 
услугите од заедничкото работење (бројот на извршители-
те на работите и нивната стручна квалификација, времен-
ските коефициенти и другите нормативи во вршењето на 
работите од заедничкото работење). 

Член 8 
Со договорот за вложување може да се предвиди дел 

од средствата за финансирање на заедничкото работење 
домашната организација на здружен труд и странското 
лице да го прибават од кредит односно од заем. 

Износот на кредитот односно на заемот од став 1 на 
овој член не може да биде поголем од износот што го 
вложиле содоговарачите. 

Кредитот односно заемот од став 1 на овој член се 
отплатува од доходот остварен со заедничкото работење 
пред неговата распределба на содоговарачите. 

Ако доходот од заедничкото работење не е доволен 
за отплата на кредитот односно на заемот од став 1 на 
овој член, договорните страни се должни за отплатата да 
обезбедат средства сразмерно на договорениот ризик од 
заедничкото работење. 

Член 9 
Договорот за вложување го склучува основната орга-

низација на здружен труд./ 
Договорот за вложување може да го склучи и работ-

ната организација и сложената организација на здружен 
труд во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување. 

Ако, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување, договорот за вложување го склучила со 
странско лице работна организација или сложена органи-
зација на здружен труд, со тој договор ќе се определи една 
или повеќе основни организации на здружен труд што ќе 
бидат носители на правата и обврските од договорот, како 
и правата и обврските на работната организација, однос-
но на сложената организација на здружен труд што го 
склучила договорот. 

Член 10 
Кон договорот за вложување можат да пристапат и 

други странски лица и други домашни организации на 
здружен труд илко договорот за вложување го извршува-
ат само во еден дел, под условите што ќе ги прифатат со-
договарачите, носители на заедничкото вложување. 

Член 11 
Договори за вложување не можат да се склучат во об-

ласта на осигурувањето, трговијата и општествените деј-
ности, освен за здравствено-рекреативни услуги. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на об-
ласта на научноистражувачките дејности. 

По исклучок, Сојузниот извршен совет, врз основа на 
согласност од надлежните републички и покраински орга-
ни, може да пропише дека домашна организација на 
здружен труд може да склучи договор за вложување во оп-
ределени општествени дејности ако тоа ќе придонесе за 
развојот на односната дејност. 

Вложувањето средства на странски лица во областа 
на банкарството се уредува со сојузен закон. 

Член 12 
Странското лице може во домашна организација на 

здружен труд да вложи девизи, како и предмети и права 
кои претставуваат средства на трудот и предмети на тру-
дот. 

Во рамките на вредноста на вложените средства ут-
врдена со договорот за вложување, странското лице може 
во домашна организација на здружен труд, во согласност 
со прописите, да вложи опрема, репродукционен матери-
јал или суровини, само ако во соодветен квалитет и коли-
чества и по соодветни цени не се произведуваат во Југос-
лавија. 

Странското лице може во домашна организација на 
здружен труд да вложи и право на патент, право на индус-
триска мостра или модел, право на заштитен знак, право 
на производствена техничка документација и знаење и ис-
куство, во согласност со сојузниот пропис. 

Член 13 
Договорот за вложување може да се раскине пред 

времето утврдено со договорот, ако во текот на повеќе го-
дини заедничко работење настанале загуби или не се ос-
тваруваат заедничките цели утврдени со тој договор, кога 
една договорна страна не ќе ги изврши суштествените об-
врски на договорот и во случај кога се суштествено проме-
нети околностите што постоеле во моментот на неговото 
склучување. 

Член 14 
Со средствата за заедничко работење располага, на 

начинот утврден со прописите и со договорот за вложува-
ње, основната организација на здружен труд во која се 
вложени тие средства. 

И. ЗАЕДНИЧКИ ОРГАН НА РАБОТЕЊЕТО 

Член 15 
Домашната организација на здружен труд и стран-

ското лице можат да формираат заеднички орган на рабо-
тењето во чии рамки спогодбено одлучуваат за тековните 
прашања од заедничкото работење. 

Со договорот за вложување се утврдуваат составот и 
надлежноста на заедничкиот орган на работењето од став 
1 на овој член и начинот на изборот на неговите членови. 

Член 16 
Основата организација на здружен труд која распола-

га со вложените средства и врши заедничко работење мо-
ра да биде претставена во заедничкиот орган на работење-
то. 

Заедничкиот орган на работењето се формира во ос-
новната организација на здружен труд која располага со 
вложените средства и врши заедничко работење. 

Ако со вложените средства располагаат повеќе основ-
ни организации на здружен труд, тие организации спогод-
бено определуваат претставници во заедничкиот орган на 
работењето, како и во која основна организација ќе се 
формира заедничкиот орган на работењето. 
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Ако во домашната организација на здружен труд, за-
ради вршење на исто заедничко работење, вложуваат сред-
ства и странско лице и друга домашна организација на 
здружен труд, и таа друга организација мора да биде пре-
тставена во заедничкиот орган на работењето. 

Странските лица не можат во заедничкиот орган на 
работењето да имаат поголем број претставници од бро-
јот на претставниците на домашните организации на 
здружен труд. 

Со договорот се утврдуваат прашањата што се реша-
ваат спогодбено, без оглед на бројот на претставниците во 
заедничкиот орган на работењето. 

Член 17 
Заедничкиот орган на работењето одлучува за сите 

прашања што се однесуваат на заедничкото работење. 
Претставниците на домашната организација на 

здружен труд во заедничкиот орган на работењето се 
должни, пред донесувањето на одлуката од став 1 на овој 
член, да ги прибават ставовите на органот на управување-
то на домашната организација на здружен труд која рас-
полага со вложените средства. 

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СОДОГОВАРАЧИТЕ ПО 
ОСНОВА НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА И УЧЕСТВО 

ВО ДОХОДОТ 

Член 18 
Странското лице учествува во доходот остварен со 

заедничкото работење сразмерно на придонесот што го 
дало во остварувањето на тој доход по основа на вложени-
те средства. 

Правото на странското лице да учествува во доходот 
остварен со заедничкото работење престанува кога на 
странското лице ќе му биде вратена вредноста на 
вложените средства заедно со надоместот за стопанисува-
њето на кој стекнал право до повратот на вредноста, од-
носно кога ќе истече рокот утврден со договорот за 
вложување, без оглед на тоа во кој износ е остварен повра-
тот на вредноста на вложените средства. 

Со договорот за вложување не може да се предвиди 
трајно учество на странското лице во доходот на домаш-
ната организација на здружен труд остварен со заедничко-
то работење. 

Член 19 
Домашната организација на здружен труд во која се 

вложени средства на странско лице е должна во своите де-
ловни книги посебно да го искажува доходот од заеднич-
кото работење со странските лица. 

Член 20 
Доходот од заедничкото работење со странското ли-

це основната организација на здружен труд го добива кога 
од вкупниот приход што е остварен со заедничкото рабо-
тење со странското лице ќе се надоместат материјалните 
трошоци и трошоците на амортизацијата, освен матери-
јалните трошоци што според одредбите на законот вре-
менски се разграничуваат или се пресметуваат врз товар 
на обртните средства по основа на залихите. 

Ако основната организација на здружен труд и стран-
ското лице ги утврдиле стандардите на материјалните 
трошоци и критериумите за определување на стапките на 
амортизацијата, што ќе се применуваат во основната ор-
ганизација на здружен труд што го извршува договорот за 
вложување, тие трошоци се надоместуваат од вкупниот 
приход што е остварен со заедничкото работење според 
тие стандарди односно критериуми. 

Член 21 
Од доходот од заедничкото работење со странското 

лице се намируваат пропишаните со закон обврски и изда-
тоци што се намируваат од доходот на основната органи-
зација на здружен труд, а што се во врска со неговото ос-
тварување. 

Врз товар на доходот од став 1 на овој член што му 
припаѓа на странското лице, основната организација на 
здружен труд не ги намирува обврските и издатоците за: 

1) општонародна одбрана и општествена самозашти-
та; 

2) амортизација над износите утврдени со закон, ако 
не е поинаку договорено; 

3) парични казни за стопански престапи и прекршоци 
и судски такси, ако не е утврдена одговорност на стран-
ското лице; 

4) премии за осигурување на општествените средства 
и материјалните права што не се користат за заедничкото 
работење. 

Член 22 
Чистиот доход од заедничкото работење со странско-

то лице, работниците во основната организација на 
здружен труд го распоредуваат за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка, врз основа на самоуправниот општ 
акт со кој се утврдуваат основите и мерилата според кои 
се распоредува чистиот доход на основната организација 
во согласност со законот, со самоуправната спогодба и со 
општествениот договор. 

Остатокот од чистиот доход од заедничкото работе-
ње со странското лице работниците во основната органи-
зација на здружен труд го распоредуваат, зависно од при-
донесот во постигнатите резултати, врз основа на теков-
ниот и минатиот труд, за: 

1) дел од остатокот од чистиот доход од заедничкото 
работење што и припаѓа на домашната организација на 
здружен труд; 

2) дел од остатокот од чистиот доход од заедничкото 
работење што му припаѓа на странското лице (добивка), 
сразмерно на вложените средства или на другите критери-
уми што ќе ги утврдат содоговарачите. 

Член 23 
Делот од остатокот од чистиот доход од заедничкото 

работење што му припаѓа на странското лице претставува 
негово учество во доходот на име надомест за стопанису-
вање со вложените средства, во годината за која се утврду-
ва чистиот доход од заедничкото работење. 

Член 24 
Делот од остатокот од чистиот доход од заедничкото 

работење што и припаѓа на основната организација на 
здружен труд, работниците во основната организација на 
здружен труд го распоредуваат за унапредување и проши-
рување на материјалната основа на трудот и за создавање 
и обновување на резервите, врз основа на самоуправниот 
општ акт со кој се утврдуваат основите и мерилата според 
кои се распоредува чистиот доход на основната организа-
ција на здружен труд во согласност со законот, со самоуп-
равната спогодба и со општествениот договор. 1 

Член 25 
Основната организација на здружен труд во која се 

вложени средства на странско лице ги извршува обврски-
те спрема странското лице на име поврат на вредноста на 
вложените средства, во договорените износи и рокови, во 
согласност со договорот за заедничкото вложување. 

Член 26 
Побарувањата на странското лице од заедничкото 

работење (надомест за стопанисување со вложените сред-
ства) и повратот на вложените средства можат да се ис-
кажуваат и на посебна евиденциона сметка на средствата 
Ѕа организацијата на здружен труд во која се вложени 
средствата на странското лице. 

Член 27 
Противзаконит е секој договор за вложување во кој 

не се утврдува престанување на учеството на странското 
лице во доходот на домашната организација на здружен 
труд кога во рамките на тоа учество ќе му бидат вратени 
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вложените средства, заедно со соодветниот надомест за 
стопанисување со вложените средства, како и договорот 
за вложување што е склучен само заради финансиски 
трансакции без поднесување ризик во работењето. 

Член 28 
Организацијата на здружен труд и странското лице 

заеднички го поднесуваат ризикот од заедничкото работе-
ње според учеството во доходот остварен со тоа работење, 
под условите и на начинот што се предвидени со догово-
рот за вложување. 

За обврските од заедничкото работење странското 
лице одговара до височината на вложените средства, ако 
со договорот за вложување странското лице не презело 
поголема одговорност. 

Член 29 
Се смета дека во заедничкото работење на домашна-

та организација на здружен труд која користи средства на 
странско лице настанала загуба, во смисла на овој закон, 
ако доходот остварен со заедничкото работење, утврден 
според завршната сметка, е помал од збирот на износот 
на исплатените аконтации на личните доходи на работни-
ците за работа во тоа работење до височината утврдена со 
самоуправниот општ акт, износот на личните доходи зага-
рантирани со закон за периодот за кој не се исплатени и 
износот на обврските што според законот се намируваат 
од доходот, во врска со тоа работење. 

Загубата настаната во заедничкото работење ја по-
криваат домашната организација на здружен труд и 
странското лице во рокот што е со закон определен за по-
кривање на загубите на организацијата на здружен труд, 
согласно со меѓусебната одговорност утврдена со догово-
рот за вложување. Ако странското лице не ја покрие загу-
бата со други свои средства, вложените средства му се на-
малуваат за износот на загубите. 

Во годината во која настанала загубата од став 1 на 
овој член странското лице не учествува во доходот оства-
рен со заедничкото работење. 

Член 30 
Странското лице има право на трансфер во стран-

ство на средствата што ќе ги оствари од заедничкото ра-
ботење по основа на учеството во доходот, во согласност 
со Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство и со овој закон. 

Странското лице може со средствата, на кои има пра-
во на трансфер во странство, да го зголеми својот удел во 
средствата од заедничкото работење, или да склучи дого-
вор за вложување на тие средства во друга домашна орга-
низација на здружен труд, или може со тие средства на 
друг начин да располага во Југославија, во согласност со 
прописите. 

Член 31 
Средствата што странското лице ги остварило во за-

едничкото работење по основа на учеството во доходот на 
име надомест за стопанисувањето со вложените средства 
можат на тоа лице да му се пресметуваат, односно испла-
туваат во динари, ако е тоа предвидено со договорот за 
вложување, односно ако странското лице дополнително се 
согласи со тоа. Со тие динарски средства странското лице 
располага во согласност со одредбите на Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство и на овој 
закон. 

Динарските средства од став 1 на овој член странско-
то лице може да ги користи за купување производи на ју-
гословенскиот пазар, за плаќање услуги, за вложување во 
Југославија, или може да ги изнесе во согласност со про-
писите од Југославија или да ги пренесе на друго странско 
лице ако се остварени во заедничко работење со производ-
ство на производи или со вршење на услуги чијшто извоз 
со акти на федерацијата е забранет, односно ограничен 
или според својата природа не можат да се извезуваат (ко-
мунални услуги, услуги за одржување на патишта и мос-
тови, услуги на автобуски станици и сл.). 

Производите и услугите платени со динари (став 2) 
странското лице може да ги извезува преку организација 
на здружен труд регистрирана за вршење извоз во соглас-
ност со прописите кои важат за извозот од Југославија. 

Член 32 
Со договорот за вложување може да се предвиди дека 

обврската на домашната организација на здружен труд 
спрема странското лице, по основа на неговото учество во 
чистиот доход, може да се изврши и со испорака на дел од 
производите произведени со заедничкото работење: 

1) ако тие производи се произведени врз основа на до-
говор за вложување во областа на истражувањето, експло-
атацијата и примарната преработка на нафта, гас, рудно и 
друго минерално богатство; 

2) ако тие производи се произведени врз основа на до-
говор за вложување во производство и преработка на зем-
јоделски производи, во одгледување и гоење на добиток, 
во одгледување и ловење риби, во преработка на месо и 
риби и други добиточни производи и во одгледување на 
плантажни шуми и насади, или во преработка на тие про-
изводи. 

Сојузниот извршен совет може да пропише дека со 
договорот за вложување може да се предвиди обврска за 
домашната организација на здружен труд да му се испора-
ча на странското лице, по основа на неговото учество во 
доходот, дел од производите произведени со заедничкото 
работење и во стопанските дејности што не се наведени во 
став 1 од овој член, ако смета дека тоа ќе придонесе за по-
брз развој на односната дејност. 

Член 33 
Со договорот за вложување може да се предвиди об-

врската на домашната организација на здружен труд спре-
ма странското лице по основа на неговото учество во ос-
татокот од чистиот доход од заедничкото работење да 
може да се изврши со давање на услугите што се предмет 
на договорот. 

Член 34 
Предметите и правата што се вложуваат во заеднич-

кото работење мораат реално да се проценат, во соглас-
ност со прописите. 

Член 35 
Странското лице има право на увид во деловните 

книги на основната организација на здружен труд во кои 
се искажува доходот од заедничкото работење. 

Член 36 
Странското лице може со согласност на домашната 

организација на здружен труд во која вложило средства за 
заедничко работење и на другите содоговарачи, да ги пре-
несе правата и обврските од договорот за вложување врз 
друго странско лице или врз друга домашна организација 
на здружен труд, ако со договорот за вложување не е пред-
видено поинаку, во согласност со законот. 

Член 37 
Ако странското лице има намера правата и обврски-

те од договорат за вложување да ги пренесе врз друго 
странско лице или врз друга домашна организација на 
здружен труд, должно е преносот на правата и обврските 
од тој договор претходно да и го понуди, во писмена фор-
ма, на домашната организација на здружен труд во која ги 
вложило средствата. 

Домашната организација на здружен труд, ако со до-
говорот за вложување не е определено поинаку, е должна 
во рок од 60 дена од денот на приемот на понудата да до-
стави до странското лице изјава за прифаќање или непри-
фаќање на понудата. 

Ако странското лице, спротивно на одредбата на 
став 1 од овој член, ги пренесе правата и обврските од до-
говорот за вложување без претходна понуда на домашна-
та организација на здружен труд, или ако ги пренесе пра-
вата и обврските од договорот за вложување под услови 
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што се поповолни за лицето, односно за организацијата 
врз која е извршен преносот од условите понудени на до-
машната организација на здружен труд, домашната орга-
низација на здружен труд во која се вложени средствата на 
странското лице може со тужба кај надлжениот суд да ба-
ра преносот на правата и обврските од договорот за 
вложување да го поништи и правата и обврските од дого-
ворот под исти услови да ги пренесе врз домашната орга-
низација на здружен труд. 

Тужба поради повреда на правото на првенство за 
пренос на правата и обврските од договорот за вложување 
домашната организација на здружен труд може да подне-
се во рок од 30 дена од денот кога дознала за преносот, од-
носно за 'поповолните услови на преносот. 

Преносот на правата и обврските на странското лице 
врз друго странско лице или врз домашна организација на 
здружен труд се запишува во регистарот од член 51 на 
овој закон. Пријавата за пренос на правата и обврските од 
договорот за вложување странското лице, кое го врши тој 
пренос, е должно да ја поднесе во рок од 30 дена од денот 
на склучувањето на договорот за пренос. 

За пренос на правата и обврските од договорот за 
вложување врз друго странско лице е потребно одобрение 
од сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата. 

Член 38 
Со договорот за вложување може да се предвиди пра-

вото на странското лице на поврат на вредноста на сред-
ствата или на поврат на определени предмети што тоа ги 
вложило во домашната организација на здружен труд. 

Ако со договорот за вложување е предвидено дека 
странското лице има право на поврат на определен пред-
мет што го вложило во домашната организација на 
здружен труд, странското лице може тој предмет и да го 
извезе. 

Член 39 
Во случај на престанување на договорот за вложува-

ње или на престанување на домашната организација на 
здружен труд, странското лице има право на поврат на 
вредноста на вложените средства до височина на побару-
вањата на посебната евиденциона сметка на средствата, 
ако таквата сметка се води во согласност со член 26 од 
овој закон. 

Вредноста на средствата од став 1 на овој член се на-
малува сразмерно на височината на непокриените загуби 
што ги поднесува странското лице. 

Ако побарувањата на странското лице од заедничко-
то работење не се искажуваат на посебна евиденциона 
сметка во согласност со член 26 од овој закон, во случај на 
престанување на договорот за вложување и на престанува-
ње на организацијата на здружен труд, странското лице 
има право на поврат на вложените средства во износот 
што преостанал ако е извршен делумен поврат на вред-
носта, или во зголемен односно намален износ, зависно од 
доходот остварен со заедничкото работење и со извозот. 

Член 40 
Странското лице има право на трансфер на вложени-

те средства, односно на остатокот од вложените средства, 
ако договорот за вложување престанал да важи поради 
тоа што се остварени деловните цели, односно поради ис-
текот на договорениот рок, или ако договорот за вложува-
ње е раскинат од причини предвидени во овој закон, или 
ако со договорот за вложување е предвидено дека стран-
ското лице може вложените средства делумно да ги повле-
кува и додека важи договорот. 

Странското лице има право на трансфер на вложени-
те средства, односно на остатокот од вложените средства 
и ако домашната организација на здружен труд во која се 
вложени средствата престане да постои. 

Трансферот на средствата од ст. 1 и 2 на овој член се 
врши со средствата од член 122 на Законот за девизното 
работње и кредитните односи со странство. 

Член 41 
На странското лице може да му се исплатат средства-

та што ги вложило во домашна организација на здружен 
труд и во динари, ако е тоа предвидено со договорот за 
вложување. 

Динарските средства од став 1 на овој член странско-
то лице може да ги користи за купување производи на ју-
гословенскиот пазар, за плаќање услуги, за вложување во 
Југославија или може да ги изнесе, во согласност со про-
писите, од Југославија или да^ги пренесе врз друго стран-
ско лице. 

Производите и услугите платени со динари според 
став 2 на овој член странското лице може да ги извезува 
преку организација на здружен труд регистрирана за 
вршење на извоз, во согласност со прописите што важат 
за извозот од Југославија. 

Член 42 
Ако странското лице вложило средства во дејностите 

од член 32 на овој закон, со договорот за вложување може, 
по исклучок, да се предвиди домашната организација на 
здружен труд да му ја надомести на странското лице вред-
носта на вложените средства и со испорака на дел од про-
изводите произведени со заедничкото работење. 

Со договорот за вложување може да се предвиди пра-
во на странското лице на поврат на вложените средства со 
вршење на услугите што се предмет на договорот за заед-
ничко вложување. 

Член 43 ; 

Ако неподвижен предмет кој делумно или во целост е 
купен со средства што странското лице ги вложило во до-
машна организација на здружен труд со правосилно реше-
ние на надлежниот орган е одземен во општ) интерес, со 
тоа решение ќе се предвиди и надомест на домашната ор-
ганизација на здружен труд во височина на обврската што 
таа по основа на договорот за вложување ја презела спре-
ма странското лице. 

Надоместот од став 1 на овој член го исплатува орга-
низацијата или лицето на кое му се дава одземениот не-
подвижен предмет (корисникот^ во рок од 60 дена од де-
нот на правосилноста на решението за одземање на непод-
вижниот предмет. 

Странското лице има право на трансфер на средства-
та од став 1 на овој член. 

Член 44 
Ако договорот за вложување го склучила работната 

организација, за обврските од заедничкото работење одго-
вараат основните организации на здружен труд во нејзи-
ниот состав, како што е тоа предвидено со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација. 

Ако, врз основа на договорот за вложување, средства-
та на странското лице се вложени во основна организација 
на здружен труд, таа основна организација одговара за об-
врските од заедничкото работење со средствата, со кои 
располага, ако со договорот за вложување, со кој се согла-
силе другите основни организации на здружен труд во сос-
тав на истата работна организација, не е предвидено за 
тие обврски да одговараат и тие основни организации, над 
вредноста на средствата на основната организација на 
здружен труд во која се вложени средства за заедничко ра-
ботење. 

Одговорноста од ст. 1 и 2 на овој член се запишува во 
судскиот регистар. 

Член 45 
Со измена на самоуправната спогодба за здружување 

не може да се измени одговорноста утврдена со договорот 
за вложување, ако со таквата измена не се согласат до-
машната организација на здружен труд и странското лице 
што го склучиле тој договор. 
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IV. ОДОБРУВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА ДОГОВОРИ 
ЗА ВЛОЖУВАЊЕ 

Член 46 
Договорот за вложување, како и измените и дополне-

нијата и продолжувањето на важењето на тој договор, ги 
одобрува сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на енергетиката и индустријата. 

Кон барањето за одобрување на договорот за 
вложување, домашната организација на здружен труд е 
должна да приложи во пет примероци: 

1) автентичен текст на договорот за вложување, сос-
тавен на еден од јазиците на народите на Југославија; . 

2) економско-технички елаборат од кој ќе се види оп-
равданоста на вложувањето. 

Организацијата на здружен труд е должна, пред под-
несувањето на одобрување на договорот до надлежниот 
орган од став 1 на овој член, да ја извести Стопанската ко-
мора на Југославија за намерата за склучување договор. 

Член 47 
Измените и дополненијата на договорот за вложува-

ње со кои се предвидуваат додатни вложувања или реин-
вестирање на средствата на странското лице во производ-
ство на производи од ист вид, според веќе одобрен дого-
вор помеѓу исти договорни страни, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на енергетиката и индустрија-
та ги евидентира во посебен регистар кон веќе одобрениот 
договор. 

Барањето за евидентирање на договорот во посебен 
регистар, во смисла на став 1 од овој член, домашната ор-
ганизација на здружен труд е должна да го поднесе до со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на енерге-
тиката и индустријата во рок од 30 дена од денот на склу-
чувањето на договорот за додатни вложувања или за ре-
инвестирање на средствата. 

Член 48 
Економско-техничкиот елаборат од член 46 став 2 

точка 2 на овој закон содржи особено: 
1) податоци за изворите на средствата што ги 

вложува домашната организација на здружен труд; 
2) податоци за техничко-технолошките решенија што 

се потребни за производство на производи од заедничкото 
работење; 

3) податоци за видот, количеството и вредноста на 
опремата што мора да се увезе заради изградба или до-
градба на капацитетите во кои се вложени средствата на 
договорачите; 

4) податоци за видот, количеството и вредноста на 
суровините и репродукциониот материјал што мораат да 
се увезуваат за време на важењето на договорот за 
вложување; 

5) податоци за состојбата на стручниот кадар и за 
програмата на неговото оспособување за извршување на 
обврските преземени со договорот за вложување; 

6) податоци за обезбедувањето ефикасно искористу-
вање на енергијата и суровините и за заштитата на човеко-
вата средина; 

7) податоци за основните суровини што ќе се употре-
буваат во процесот на производството на производите 
што се предмет на вложувањето, од кои ќе се види усогла-
сеноста на користењето на суровините со политиката на 
развојот на Југославија; 

8) податоци за можноста за пласман на производите 
што ќе се произведуваат со заедничкото работење на 
странскиот и домашниот пазар; 

9) други податоци за економската целесообразност 
на вложувањето средства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд. 

Член 49 
Склучениот договор за вложување нема да се одобри: 
1) ако помеѓу домашната организација на здружен 

труд и странското лице се воспоставуваат односи со кои 
суштествено се нарушува рамноправноста на домашната 
организација на здружен труд и на странското лице; 

2) ако се ограничува извозот на производи на домаш-
ната организација на здружен труд што се предмет на до-
говорот за вложување и ако таквото ограничување не е во 
согласност со политиката и со системот на економските 
односи на Југославија со странство; 

3) ако одредбите на тој договор се противни на инте-
ресите на одбраната или безбедноста на земјата; 

4) ако одредбите на тој договор се противни на оп-
штествениот план на Југославија; 

5) ако одредбите на тој договор се противни на ут-
врдената стратегија на технолошкиот развој во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 50 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

енергетиката и индустријата е должен по барањето за 
одобрување на договорот за вложување да донесе решение 
во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето. 

Пред донесувањето на решението за одобрување на 
договорот за вложување, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата е должен 
од надлежните сојузни органи на управата да прибави 
мислење за тоа дали одредбите на договорот за вложува-
ње се противни на интересите на одбраната или безбед-
носта на земјата. Решението за одобрување на договорот 
за вложување не може да биде донесено противно на ова 
мислење. Решението со кое барањето за одобрување на до-
говорот за вложување се одбива затоа што одредбите на 
договорот им се противни на интересите на одбраната 
или безбедноста на земјата се донесува по слободна оцена. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата може во постапката на одоб-
рување на договорот, освен мислењата од став 2 на овој 
член, од сојузните, републичките и покраинските органи, 
од Стопанската комора на Југославија и од други сојузни, 
републички и покраински организации да прибавува и 
други потребни мислења. 

Сојузните, републичките и покраинските органи, 
Стопанската комора на Југославија и други сојузни, ре-
публички и покраински организации се должни образ-
ложеното мислење од став 3 на овој член да го дадат во 
рок од Зо дена од денот на приемот на барањето. Ако со-
јузните, републичките и покраинските органи, Стопанска-
та комора на Југославија и други републички и покраин-
ски организации не го дадат мислењето во пропишаниот 
рок, ќе се смета дека мислењето е позитивно. 

Против решението на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на енергетиката и индустријата доне-
сено по барањето за одобрување на договорот за вложува-
ње може да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението. 

Против конечното решение по барањето за одобрува-
ње на договорот за вложување не може да се води управен 
спор. 

Член 51 
Одобрениот договор за вложување се запишува во ре-

гистарот што го води сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата. Упис во 
регистарот се врши по службена должност во рок од 15 де-
на од денот кога решението со кое е одобрен договорот за 
вложување станало полноважно. 

Во регистарот се запишуваат фирмата, односно нази-
вот и седиштето на содоговарачите, вкупниот износ на 
средствата што се вложуваат во заедничкото работење и 
уделот на одделни содоговарачи во тие средства, времето 
за кое се склучува договорот, денот на склучувањето на 
договорот, денот на поднесувањето на барањето за одоб-
рување на договорот за вложување, бројот и датумот на 
решението за одобрување на договорот за вложување и 
бројот и датумот на решението за упис во регистарот. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата ги известува содоговарачите 
и надлежниот републички, односно покраински орган за 
уписот на договорот за вложување во регистарот. 

Со уписот во регистарот, договорот за вложување 
станува полноважен од денот на неговото склучување. 
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Податоците содржани во договорот за вложување и 
податоците што се прилагаат кон барањето за одобрување 
на договорот претставуваат службена тајна. 

Член 52 
Извод од регистарот од член 51 на овој закон може да 

се издаде само ако за тоа постои оправдан интерес на ор-
ганизацијата или на лицето кое бара извод. 

Организацијата или лицето кое сака да добие извод 
од регистарот поднесува во писмена форма образложено 
барање до сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на енергетиката и индустријата. 

Поблиски прописи за начинот и постапката за изда-
вање извод од регистарот донесува, по потреба, функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата. 

Член 53 
Ако странското лице вложува во домашна организа-

ција на здружен труд опрема чијшто увоз е регулиран или 
ако со договорот за вложување е предвидено од вложени-
те средства на странското лице да се набави таква опрема, 
домашната организација на здружен труд може таа опре-
ма да ја увезува врз основа на согласноста што ја дава со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на енерге-
тиката и индустријата во спогодба со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната трговија, 
во согласност со прописите. 

Ако странското лице вложува во домашната органи-
зација на здружен труд репродукционен материјал и суро-
вини чијшто увоз е регулиран, таквиот увоз домашната 
организација на здружен, труд може да го врши врз основа 
на согласноста што ја дава сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на надворешната трговија во спогод-
ба со сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
енергетиката и индустријата, во согласност со прописите. 

Согласноста од ст. 1 и 2 на овој член се дава истовре-
мено со донесувањето на решението за одобрување на до-
говорот за вложување и трае за сето време додека стран-
ското лице ги вложува средствата предвидени со догово-
рот за вложување. 

Домашната организација на здружен труд може оп-
ремата, репродукциониот материјал и суровините, увезе-
ни врз основа на согласноста од ст. 1 и 2 на овој член, да 
ги користи само за намените предвидени со договорот за 
вложување. 

Член 54 
Стоките чијшто извоз е регулиран, а се произведува-

ат врз основа на договорот за вложување, се извезуваат 
врз основа на согласноста што ја дава сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната трговија, 
на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на енергетиката и индустријата, во согласност со 
прописите. 

Согласноста од став 1 на овој член се дава истовреме-
но со донесувањето на решението за одобрување на дого-
ворот за вложување и важи за сето време на траењето на 
договорот. 

Член 55 
Домашната организација на здружен труд која, во 

согласност со сојузен пропис, произведува предмети на 
вооружување и воена опрема, не може да преговара за 
склучување договор за вложување пред да добие одобру-
вање од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на народната одбрана за водење преговори. 

Пред добивањето на одобрувањето од став 1 на овој 
член, организацијата на здружен труд од тој став не може 
на странското лице да му дава никакви податоци за произ-
водството на воена опрема и на предмети на вооружува-
ње, ниту да допушти какви и да било снимања. 

Член 56 
Домашната организација на здружен труд чијшто до-

говор за вложување е одобрен и запишан во регистарот е 

должна да доставува до сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на енергетиката и индустријата, до Сто-
панската комора на Југославија и до надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган годишни извештаи за 
извршувањето на тој договор во поглед на успехот во ра-
ботењето, увозот и извозот, техничката опременост, при-
менетата технологија, организацијата на производството, 
како и за други поважни податоци во врска со вложување-
то. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставува до 30 
април тековната година за претходната година. 

Поблиски прописи за содржината и за доставувањето 
на извештаите од став 1 на овој член донесува сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на енергетиката и 
индустријата, во спогодба со Службата на општественото 
книговодство. 

V. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 

Член 57 
Споровите од договорите за вложување што ќе наста-

нат помеѓу домашната организација на здружен труд и 
странското лице ги решава надлежниот суд во Југослави-
ја, ако со договорот за вложување не е предвидено таквите 
спорови да ги решава Надворешнотрговската арбитража 
при Стопанската комора на Југославија или некоја друга 
домашна или странска арбитража. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап домашната организација на 
здружен труд: 

1) ако опремата, репродукциониот материјал и суро-
вините увезени врз основа на договорот за вложување ги 
користи за намени што не се предвидени со тој договор 
(член 53 став 4); 

2) ако увезе опрема врз основа на договор за вложува-
ње, па тој договор го раскине пред истекот на договорени-
от рок, а не се исполнети условите за раскинување на до-
говорот предвидени во член 13 од овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и одговор-
ното лице во домашната организација на здружен труд. 

Член 59 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап домашната организација на 
здружен труд која произведува предмети на вооружување 
и воена опрема ако пред добивањето одобрување за воде-
ње преговори со странското лице преговара за склучување 
договор за вложување, или ако на странското лице му да-
де податоци за производството на воена опрема и на пред-
мети на вооружување, или ако на странското лице му до-
пушти снимање (член 55). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 3.000 до ЗО.О0О динари и одговор-
ното лице во домашната организација на здружен труд. 

Член 60 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се 

казни за стопански престап домашната организација на 
здружен труд ако годишниот извештај не го достави до 30 
април тековната година за изминатата година (член 56). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одговор-
ното лице во домашната организација на здружен труд. 

Член 61 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се 

казни за стопански престап странското лице ако не подне-
се пријава за пренос на правата и обврските од договорот 
за вложување во рок од 30 дена од денот на склучувањето 
на договорот за пренос (член 37 став 5). 
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VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 62 
Со денот на влегувањето во сила на Законот за 

вложување средства на странски лица во домашни органи-
зации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/78) престануваат да важат Законот за вложување сред-
ства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/73), освен 
одредбата на член 12 став^4 точка 7 од тој закон, додека 
Сојузниот извршен совет не го донесе прописот врз осно-
ва на овластувањето од член 11 став 3 на Законот за 
вложување средства на странски лица во домашни органи-
зации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/78), и Уредбата за поблиските услови за вложување 
средства на странски лица во домашни организации на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/76), освен 
одредбата на член 7 од таа уредба, што останува во сила 
додека Сојузниот извршен совет, врз основа на овластува-
њето од член 43 на Законот за вложување средства на 
странски лица во домашни организации на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), не го донесе актот за 
формирање на посебна комисија од тој член. 

75. 
Врз основа на член 72 од Законот за девизното рабо-

тење и кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 

И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 
ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите на остварувањето на правата и должности-
те на федерацијата утврдени во точка 2 одредба под 2 на 
Одлуката за утврдувањето на вкупниот износ на девизи за 
потребите на федерацијата во 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/84), во противвредност од 121.415,748.895 
динари, можат да се користат за нестоковни и стоковни 
плаќања на сојузните органи и организации, на определе-
ни органи на општествените организации и установи што 
вршат работи од интерес за остварувањето на функциите 
на федерацијата, а својата дејност ја вршат на целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, ако средствата за извршувањето на тие задачи 
од сопствените приходи не им се доволни, како и за нами-
рувањето на други потреби на федерацијата, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања - до износ од 15.139,432.000 
2) за стоковни плаќања - до износ од 103.055,777.000 

Од вкупниот износ на девизи од став 1 на оваа точка 
се издвојува износот од 3.240,539.895 динари з^ намирува-
ње на непредвидените и недоволно предвидените расходи 
(средства на резервите). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, според 
барањата од надлежните наредбодавачи, да одобрува 
средства од резервата од став 2 на оваа точка, која во секој 
поединечен случај да не го преминува износот од 1,000.000 
динари. 

2. Со распоредот на девизи за 1985 година, што е от-
печатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврду-
ва во границите на износот од точка 1 став 1 на оваа одлу-
ка, најголемиот износ на девизи за одделни корисници. 
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3. Од вкупниот износ на девизи од точка 1 на оваа од-
лука може да се користат 74,70% во конвертибилни девизи, 
а 25,30% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии на од-
делни корисници да може да им одобрува користење на 
девизи во поголеми, односно во помали проценти од про-
центите утврдени во став 1 на оваа точка, со тоа што вкуп-
ниот износ на девизи да неможе да премине 74,70% во кон-
вертибилни девизи. 

4. Ставањето на располагање на девизи на корисни-
ците од оваа одлука, ќе се врши врз основа на образ-
ложеното и документираното барање. 

Ставањето на располагање на девизи на корисниците 
на кои средствата им се распоредени во рамките на сред-
ствата на определен сојузен орган или организација, ќе се 
врши врз основа на барањето од сојузниот орган односно 
организација, за финансирање на утврдените и договоре-
ните програми и работи. 

5. Се овластува сојузниот секретар за финансии, спо-
ред барањата од надлежните наредбодавачи, да врши из-
мени на намената и височината на средствата утврдени за 
нестоковни плаќања во Распоредот на девизи за 1985 годи-
на. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финансии спо-
ред барањата од надлежните наредбодавачи, да врши ре-
фундација на средствата утврдени во Распоредот на деви-
зи за 1985 година. 

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

Е. п. бр. 25/85 
17 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Реден 
број Корисник Изразено во динари 

1 2 3 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федератив-
на Република Југославија 
1) За сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 15,787.000 
- други плаќања 1,100.000 16,887.000 

Стоковни плаќања 2,995.000 
2) За потребите на 

Службата за репрезен-
тативни објекти на 
Претседателството на 
СФРЈ 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 186.000 

Стоковни плаќања 
3,270.000 

Вкупно: 23.298.000 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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1 , 2 3 

2 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

. 13,370.000 
4,630.000 

48.000 18,048.000 

46,750.000 

Вкупно: 64,798.000 

3 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 44.000 

Вкупно: 44.000 

4 Сојузен извршен совет 
1) За сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

61,619.000 
362,000.000 

1,857.000 425,476.000 
28,966.000 

2) За потребите на 
Службата за одбранбе-
ни подготовки на Со-
јузниот извршен совет 
Стоковни плаќања 12,984.000 

Вкупно: 467,426.000 

5 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 

207.000 
95.000 

Вкупно: 302.000 

6 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 475.000 

Вкупно: 475.000 

7 Сојузно јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 302.000 

Вкупно: 302.000 

8 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

83,565.000 
8.747,770.000 

656,859.000 
61,450.000 9.549.644.000 

116,339.000 

Вкупно0 9.665,983.000 

9 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- котизации 
- лекувања во странство 
- специјализаџии 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

66,682.000 
306,405.000 

5,838.000 
39,571.000 

338.937.000 
8,109.000 765,542.000 

97.657,228.000 

Вкупно: 98.422,770.000 

10 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
1) За сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 
- специјализации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 
2) За потребите на Југо-

словенскиот совет за 
безбедност на 
сообраќајот 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

28,272.000 
15,042.000 
5,208.000 

329,141.000 377,663.000 
952,308.000 

398.000 
430.000 828.000 

Вкупно: 1.330,799.000 

11 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 
- трансфер на наслед-

ство и алиментација 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

4,754.000 
350,217.000 

59,519.000 
1.170.928.000 1.585,418.000 

558.000 

Вкупно: 1,585.976.000 

12 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 

4,697.000 
94,482.000 

1,042.000 100,221.000 

Вкупно: 100,221.000 

13 Сојузен секретаријат за 
пазар и општи стопански 
работи 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 

Вкупно. 

400.000 
15,127.000 

186.000 15,713.000 

15,713.000 
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14 Сојузен секретаријат за 
правосудство и организа-
ција на сојузната управа 
1) За сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- специјализации 

- други плаќања 
2) За потребите на Заво-

дот за информатика на 
сојузните органи 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- специјализации 
Стоковни плаќања -
3) За потребите на Заво-

дот за унапредување 
на сојузната управа 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

Стокони плаќања 37,200.000 

1,500.000 
1,042.000 
1,114.000 

185.000 
253.000 

50.000 
768.000 

Вкупно: 

- дописништва 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 
5) За потребите на Филм-

ски новости 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

11,063.000 
356,924.000 

2,666.000 
195,952.000 

765.060 
352.000 

3,656.000 

438.000 
392.000 

15 Сојузен секретаријат за 
информации , 
1) За сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 6,642.000 

- други плаќања 9,686.000 
Стоковни плаќања 
2) За потребите на Радио 

-Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 
3) За потребите на Југо-

словенската радио-те-
левизија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 7,440.000 
-котизации ' 133,895.000 

- други плаќања 30,160.000 
Стоковни плаќања 
4) За потребите на Но-

винската агенција „Та-
нјуг" 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

16,328.000 

154,363.000 

1,053.000 
270,301.000 

171,495.000 
14,835.000 

566,605.000 
94,400.000 

1,117.000 

Вкупно: 1.327,697.000 

16. Сојузнен комитет за зако-
нодавство 
1) За сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
2) За потребите на Но-

винската установа 
„Службен лист на 
СФРЈ" 

Стоковни плаќања 

Вкупно: 

17 Сојузен комитет за енер-
гетика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

818.000 - котизации 

1,773,000 
бб,241.000 

5,304.000 Вкупно: 

Вкупно: 

19 Сојузен комитет за сооб-
раќај и врски 
1) За сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации ^ 
2) За потребите на Уста-

новата за одржување 
на поморските пловни 
патишта 

Стоковни плаќања 
3) За потребите на Уста-

новата за одржување 
на внатрешните плов-
ни патишта 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 
Стоковни плаќања 
4) За потребите на Југос-

ловенскиот регистар 
на бродови 

Нестокововни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

2,000.000 
83,404.000 

762.000 
206.000 

758.000 
7,400.000 

241.000 

29,388.000 

29,629.000 

68,014.000 

68.014.000 

18 Сојузен комитет за земјо-делство 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 2,482.000 
- котизации 6,330.000 

- други плаќања 18,570.000 27,382.000 

27,382.000 

85,404.000 

44,920.000 

968.000 
39,333.000 

8,158.000 
37,140.000 
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5) За потребите на Гео-
магнетскиот институт 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 

286.000 
8,162.000 

24 Сојузна управа за контро-
ла на летањето 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

1,152.000 
1,576.000 

Вкупно: 224,371,000 - други плаќања 10,061.000 
18,369.000 31,158.000 

532,000.000 20 Сојузен комитет за труд, 
- специјализации 
Стоковни плаќања 

10,061.000 
18,369.000 31,158.000 

532,000.000 
здравство и социјална за-
штита Вкупно: 563,158.000 

1) За сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 
Стоковни плаќања 

2) За" потребите на Соју-
зот на заедниците на 

2,410,000 
306,025.000 308,435.000 

66,156.000 

25 Сојузна управа за радио-
врски 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

1,000.000 
1,543.000 
1,543.000 4,086.000 

15,200.000 
здравственото осигу-
рување и здравството 
на Југославија 

Нестокони плаќања: 
- службени патувања 

3) За потребите на Соју-

Вкупно: 19,286.000 здравственото осигу-
рување и здравството 
на Југославија 

Нестокони плаќања: 
- службени патувања 

3) За потребите на Соју-

-

64.000 
26 Сојузен девизен испекто-

рат 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 1,182.000 

зот на заедниците на 
пензиското и инвалид- Вкупно: 1,182.000 
ското осигурување на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

305.000 
4,661.000 4,966.000 

27 Сојузен воздухопловен 
инспекторат 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

1,417.000 
851.000 2,268.000 

1,020.000 Вкупно: 379,621.000 

27 Сојузен воздухопловен 
инспекторат 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

1,417.000 
851.000 2,268.000 

1,020.000 

21 Сојузно биро за работи Вкупно: 3,288.000 
на вработување 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 2,000.000. 

28 Сојузен завод за општес-
твено планирање 
Нестоковни плаќања: 

Вкупно: 2,000.000 - службени патувања 500.000 

22 Сојузен комитет за пра-
шања на борците и воени-
те инвалиди 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

Вкупно: 500.000 
22 Сојузен комитет за пра-

шања на борците и воени-
те инвалиди 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 350.000 

29 Сојузна заедница за рабо-
тите на цените 
Нестоковни плаќања: 
- други плаќања 270.000 

- инвалиднини 232,773.000 Вкупно: 270.000 
- други плаќања 20,100.000 253,223.000 

30 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-Вкупно: 253,223.000 

30 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-

23 Сојузна управа за царини 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 
Стоковни плаќања 

1,034.000 
5,886.000 6,920.000 

126,408.000 

-културна и техничка со-
работка 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

други плаќања 

8,065.000 
87,600.000 

106,340.000 202,005.000 

Вкупно: 133,328.000 Вкупно: 202,005.000 
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31 Сојузен завод за статис-
тика 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 
Стоковни плаќања 

1,242.000 
62.000 1,304.000 

389,970.000 

Вкупно: 391,274.000 

32 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други лаќања 
Стоковни плаќања 

288.000 
64,216.000 

899.000 65,403.000 
29,428.000 

Вкупно: 94,831.000 

33 Сојузен завод за стандар-
дизација 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

2,000.000 
16,292.000 

540.000 18,832.000 
2,600.000 

Вкупно: 21,432.000 

34 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 

- други плаќања 

394.000 
3,544.000 3,938.000 

Вкупно: - 3,938.000 

35 Сојузен завод за мери и 
скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

611.000 
4,372.000 

595.000 5,578.000 
39,660.000 

Вкупно: 45,238.000 

36 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 617.000 

Вкупно: 617.000 

37 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

670.000 
237.000 
237.000 1,144.000 

3,100.000 

Вкупно: 4,244.000 

38 Сојузна дирекција за сто-
ковни резерви 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања \ 

1,689.000 
35.000 

Вкупно: 

39 Сервис за давање услуги 
за потребите на репрезен-
тација на сојузните орга-
ни 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања 

Стоковни плаќања 

3,600.000 
74,266.000 

Вкупно: 

40 Сервис за финансиско-ма-
теријални работи на со-
јузните органи на управа-
та и на сојузните органи-
зации 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

41 Сервис за биротехнички 
работи на сојузните орга-
ни на управата и на сојуз-
ните организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

42 Управа на деловните 
згради на сојузните орга-
ни 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

43 Автосервис на сојузните 
органи 
Стоковни плаќања ч 

Вкупно: 

44 Служба за работите на 
преведување 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- специјализации 
Стоковни плаќања 

Вкупно: 

430.000 
1,088.000 

1,724.000 

1,724.000 

77,866.000 

75,934.000 

153,800.000 

1,200.000 

1,200.000 

33,013.000 

33,013.000 

3,909.000 

3,909.000 

7,425.000 

7,425.000 

1,518.000 
3,001.000 

4,519.000 
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45 Фонд на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недо-
волно развиените репуб-
лики и автономни покра-
ини 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

Вкупно: 

46 Претседателство на Цен-
тралниот комитет на Со-
јузот на комунистите на 
Југославија 

1) За сопствени плаќања 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања ^ 
Стоковни плаќања 

2) За потребите на Но-
винско-издавачкото 

претпријатие „Кому-
нист" 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- други плаќања ^ 
Стоковни плаќања 

3) За потребите на Упра-
вата на зградите на 
ЦК на СКЈ и на ЦК на 
СКС 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

2,909.000 
75,162.000 

1,724.000 
5,417.000 

76.000 
343.000 

Вкупно: 

112.000 

112.000 

48 Претседателството на 
Конференцијата на Соју-
зот на социјалистичката 
младина на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања ^ 
Стоковни плаќања 

15,000.000 
3,167.000 
7,363.000 

Вкупно: 

78,071,000 
8,005.000 

419.000 
25,142.000 

118,846.000 

47 Сојузна конференција на 
Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Ју-
гославија 

1) За сопствени плаќања: 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 9,913.000 
- котизации 232.000 

- други плаќања 26,457.000 36,602.000 

2) За потребите на Но-
винското издавачко и 
графичко претпријати-
је „Борба" 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 12,000.000 
-дописништва 23,173.000 35,173.000 
Стоковни плаќања 112,600.000 

49 Сојуз на здруженијата на 
борците од народноосло-
бодителната војна на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

3,185.000 
213.000 

Вкупно: 

7,141.000 
68.000 

50 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања ^ 

9,870.000 
4,433.000 

10,344.000 

Вкупно: 

51 Претседателството на 
Црвениот крст на Југос-
лавија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 

Вкупно: 

52 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

1,323.000 
270.000 

Вкупно: 

53 Сојуз на здруженијата за 
Обединетите нации на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

408.000 
115.000 

25,530.000 

1,847.000 

27,377.000 

3,398.000 

3,398.000 

24,647.000 

24,647.000 

2,507.000 
7,613.000 

17,570.000 27,690.000 

27,690.000 

1,593.000 

1,593.000 

523.000 

Вкупно: 184,375.000 Вкупно: 523.000 
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54 Сојуз за физичка култура 60 Национален одбор на 
на Југославија СФРЈ на Меѓународната 
Нестоковни плаќања: трговска комора 
- службени патувања 33,864.000 Нестоковни плаќања: 
- котизации 12,635.000 46.499.000 - службени патувања 155.000 

Стоковни плаќања 25,396.000 - котизации 1,137.000 , 1,292.000 

Вкупно: 71,895.000 Вкупно: 1,292.000 

ВКУПНО: 118.175,209.000 

55 Народна техника - Сојуз 
на организациите за тех-
ничка култура на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 

1,512.000 
1,820.000 3,332.000 

Вкупно: 3,332.000 

56 Пожарникарски сојуз на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања ^ 

- котизации 

938.000 
142.000 1,080.000 

Вкупно: 1,080.000 

57 Служба на Општествено-
то книговодство на Југос-
лавија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

- други плаќања 
Стоковни плаќања 

2,660.000 
485.000 

6,128.000 9,273.000 
1.253,776.000 

Вкупно: 1,263.049.000 

58 Народна банка на Југос-
лавија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 5,674.000 
- котизации 209.000 
- специјализации 4,575.000 
- други плаќања 21,000.000 
Стоковни плаќања 

31.458.000 
727,032.000 

Вкупно: 758,490.000 

59 Задружен сојуз на Југос-
лавија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

- котизации 
402.000 

1,579.000 1,981.000 

Вкупно: 1,981.000 

76. 
Врз основа на член 6 од Законот за плаќањата во кон-

вертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83 и 
70/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕТО НА ДЕВИЗИ ЗА ОТПЛАТА НА СТРАНСКИТЕ 
ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ПРОДАДЕНИ НА ДЕВИЗ-

НИОТ ПАЗАР ДО 28 ФЕВРУАРИ 1980 ГОДИНА 
1. Девизите за отплата на странските финансиски кре-

дити што организациите на здружен труд и овластената 
банка ги продале на девизниот пазар до 28 февруари 1980 
година, а по кои отплатите втасуваат од денот на влегува-
њето во сила на Законот за плаќањата во конвертибилни 
девизи, ги обезбедуваат општествените правни лица со из-
двојување на дел од девизниот прилив во износ од 4,4% од 
остварениот девизен прилив во 1985 година. 

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

Е. п. бр. 26 
17 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

77. 
Врз основа на член 53 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА 

УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Одлуката за зголемување на царинските стапки за 

увоз на определени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/79) престанува да важи. 

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

Е. п. бр. 28 
17 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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78. 
Врз основа на член 31 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИ-
БАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ 

ВИДОВИ СТОКИ 
1. Во Одлуката за обврската за прибавување соглас-

ност за увоз на одделни видови стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/78) во точка 1 под ред. бр. 54 и 65 до 70 тек-
стот во колоните 1, 2 и 3 се брише. 

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

Е. п. бр. 15 
17 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

79. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83) сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И 
НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-
НИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
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 и 67/84) во точка 4 став 1 во одредбите под 4, 5 и 6 
по зборовите: „алкохолни пијачки" се додаваат, и зборо-
вите: „безалкохолни пијачки и минерални води". 

По одредбата по 16 се додаваат три одредби кои гла-
сат: 

„16а) на сметката бр. 840-2159 - Основен данок на 
промет на производи (тар. број 13 точка 1); 

166) на сметката бр. 840-21511 - Основен данок на 
промет на производи (тар. број 13 точка. 2); 

16в) на сметката бр. 840-2005 - Основен данок на про-
мет на производи (тар. број 14)." 

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

Бр. 6-3556/3 
18 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, с. р. 

80. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80 и 41/80), претседателот на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
1. Во Решението за утврдување на составот на Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/82, 35/83 и 37/84), а во 
точка 1 во одделот под а) одредбите под 2, 3 и 10 се мену-
ваат и гласат: 

„2) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана: 
Генерал-мајор проф. д-р Александар Радиќ, началник 

на Санитетската управа; 
3) од Сојузниот завод за општествено планирање: 
Десимир Гузина, директор во Сојузниот завод за оп-

штествено планирање; 
10) од Координациониот одбор на републичките и 

покраинските заедници за детска заштита; 
Златка Релиќ, претседавач на Координациониот од-

бор на републичките и покраинските заедници за детска 
заштита;". 

Во одделот под бодредбата под 8 се менува и гласи: 
„8) Од Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Автономна Покраина Косово: 
д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, член на Извршниот совет и 

претседател на Покраинскиот комитет за здравство и со-
цијална заштита;". 

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

Бр. 3224 
8 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р. 

81. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НОСЕЧКИ 

ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за носечки челични конструкции, кој го има след-
ниот назив и ознака: 

Споеви со завртки со висока класа на 
цврстина кај носечките челични конструкции. 
Технички услови Ј1ЈЅ 1Ј.Е7.140 

Член 2 
Југословенскиот стандард 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. 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на носеч-
ки челични конструкции од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

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

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

Бр. 50-18828/1 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик" директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасић, с. р. 

82. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПОЕВИ ЗА ПРЕД-
НАПРЕГНАТИ ВИЈЦИ КАЈ НОСЕЧКИ ЧЕЛИЧНИ 

КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Правилникот за техничките прописи за споеви со 

преднапрегнати вијци кај носечки челични конструкции 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65) престанува да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 50-18828/2 
25 декември 1984 година 

Белград 

Заменик" директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Спасиќ, с. р. 

83. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕХАНИЧКИ 
МЕРНИ ЧАСОВНИЦИ СО ВРЕДНОСТ НА ПОДЕЛО-

КОТ 0,01 шш И СО МЕРЕН ОД ДО 10 гаго 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови кои мораат да ги исполнуваат механичките мерни 
часовници со вредност на поделокот 0,01 т ш и со мерен 
од до 10 т т (во понатамошниот текст: мерни часовници). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.О-9/1. 

Член 2 

Мерниот часовник е мерило за должина (цртеж број 
1) кај кого движењето на мерниот шип се пренесува преку 
механички систем (најчесто преку запчеста летва и пар за-
пченици) на подвижна стрелка со неподвижен бројник кој 
има рамномерна кружна поделба (цртеж број 2). На одот 
на мерниот шип од 0,01 т ш му одговара поместување на 
врвот на стрелката за вредноста на поделокот од 0,01 шгп. 
Одот на мерниот шип се пренесува на стрелката најчесто 
во целина (за повеќе од 3600) или делумно (за помалку од 
3600). 

При работата на мерниот часовник, мерниот шип, 
кој преку мерната пипка и неговата влошка е во механич-
ки допир со мерниот предмет, најчесто е подвижен, а дру-
гиот дел на мерниот часовник е неподвижен. 

Член 3 

Мерниот часовник е наменет за: 
1) мерење на должина на мерните предмети, како и за 

мерење на нивното отстапување од обликот, по пат на 
споредување со соодветни еталони (на пр. со планпара-
лелни гранични мерила на должината, со калибри, рамна-
ла и сл.); 

2) напоредни мерења на истиот мерен предмет; 
3) заземање почетна положба, како и за покажување 

отстапување од таа положба кај разни мерни уреди и ин-
струменти. 

Член 4 

За остварување на намената од член 3 на овој правил-
ник, покрај мерниот часовник се користат и 'различни по-
мошни прибори (на пр. мерни постаменти, носачи, поди-
гачи и сл.) или пак самиот мерен часовник се користи како 
составен дел на различни мерни прибори (мерни чатали, 
мерила за внатрешно мерење, длабиномери и сл.), однос-
но како составен дел на уреди за мерење и обработка. 

Член 5 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) грешка (Ки) е збир на апсолутните вредности на 

најголемата позитивна и најголемата негативна грешка 
која мерниот часовник ја покажува при вовлекувањето на 
мерниот шип во водечката чаура по целата должина на 
одот, во степени од по-0,1 ш т (цртеж бр. 3); 

2) грешка (М) е збир на апсолутните вредности на 
најголемата позитивна и најголемата негативна грешка на 
мерниот часовник, измерена при вовлекувањето на мерни-
от шип на делот на мерниот од по 0,1 шш во областа на 
најголемата разлика помеѓу две последовни вредности, во 
степени од по 0,01 т ш (цртежи бр. 3 и 4). Таа грешка може 
да се мери и на кое и да било место на мерниот од; 

3) вкупна грешка (К) е збир на апсолутните вреднос-
ти на најголемата позитивна и најголемата негативна 
грешка која мерниот часовник ја покажува при вовлекува-
њето и извлекувањето на мерниот шип по целата должина 
на мерниот од, во степени од по 0,1 шш (цртеж бр. 3). 
Вкупната грешка ја опфаќа и грешката во реверзибилнос-
та на покажувањето на мерниот часовник (Б); 

4) повторливост (Р) е блискост на меѓусебното 
Сложување на резултатите на повторените мерења на една 
иста мерена 'вредност при п (најмалку 5) мерења на кое и 
да било место на мерниот од, при иста насока на движење 
на мерниот шип; 

5) грешка во реверзибилноста на покажувањето на 
мерниот часовник (О) е разлика во покажувањето на мер-
ниот часовник на исто место на мерниот од, при движење 
на мерниот шип во двете насоки, во степени од по ОД тт 
(цртеж бр. 3); 

6) грешка во реверзибилноста на мерната сила на 
мерниот часовник (Ѕ) е разлика на вредноста на мерената 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј ^ ^ Б р о ј 5 - Страна 193 Петок, 8 февруари 1985 

сила при мерење на иста мера на кое и да било место (нај-
првин на почетокот, во средината и на крајот) на мерниот 
од, при движење на мерниот шии во двете насоки (цртеж 
бр. 5); 

7) поделок е лачно растојание помеѓу оските на две 
соседни црти на поделбата; 

8) вредност на поделокот е вредност на мерената ве-
личина која му одговара на еден поделок и е изразена во 
милиметри; 

9) должина на поделокот е растојание меѓу оските на 
две соседни црти на поделбата, мерено по лакот што го 
опишува врвот на стрелката. 

Член 6 

Границите на дозволените грешки и повторливоста 
мораат да ги имаат вредностите дадени во следната табе-
ла: 

Вид на греш- Мерен од 
ка 
во ЈШ1 до 1 шш 3 ш т 5 т т 10 т т 

Ни 7 10 12 15 

К А 5 

К 9 12 14 17 

Р 3 

и з 

Член 7 

Мерната сила во која и да било точка на мерниот од 
мора да биде во границите од 0,3 14 до 1,5 К, а нејзината 
разлика односно грешка во реверзибилноста (цртеж бр. 5) 
мора да биде во границите дадени во следната табела: 

Мерен Разлика меѓу најмалата и најголемата вред-
ел ност на мерната сила, при движење на мерни-

от шип 

во иста насока во насока на вовлекува-
њето и извлекувањето (Ѕ) 

До 3 шш 0,4 Н 

Преку 3 шш 0,6 К 0,5 М" 
до 10 шш 

Грешката во реверзибилноста на мерната сила (Ѕ) на 
кое и да било место на мерниот од не смее да је преминува 
вредноста пропишана во табелата од став 1 на овој член. 

Член 8 

Цртите на поделбата мораат да имаат остри ИБИЦИ И 
јасно да се издвојуваат од подлогата и мораат да бидат 
прави, со иста ширина и поставени радијално и центрично 
во однос на оската на стрелката. 

Ако ознаките во броеви се даде во две големини, од-
носно во две бои, од кои едната е црна, вредностите озна-
чени со поголеми односно со црни броеви мораат да рас-
тат во насоката на стрелката на часовникот. 

Член 9 

Цртите на поделбата кои ги означуваат секои 0,05 
т т мораат да бидат истакнати со поголема должина. 

Должината на поделокот не смее да биде помала од 1 
тш. 

Ширината на цртите на поделбата мора да изнесува 
10% од должината на поделокот, а отстапувањето на ши-
рината на одделна црта од средната ширина на сите црти 
на поделбата не смее да ја преминува вредноста од ± 0,02 
од должината на поделокот. 

Член 10 

Стрелката во опсегот на поделбата мора да има иста 
ширина како и цртите на поделбата. 

Врвот на стрелката мора да се движи во височина на 
средната третина на најкусите црти на поделбата. 

Член 11 

При одот на вовлекувањето на мерниот т и п стрелка-
та мора да се движи во насока на стрелката на часовникот. 

Мерниот часовник мора да биде така дотеран што со 
дејствување на целосно извлеченото мерно вретено, стрел-
ката да помине најмалку 1/10 од полниот обрт пред да би-
де паралелна со мерниот шип, со врвот на спротивната 
страна од мерната пипка. Во таа положба на главната 
стрелка, помошната стрелка мора да биде во својата куле-
ва положба. 

Пречекорувањето мора да изнесува најмалку 1/10 од 
полниот обрт на стрелката, кога стрелката ќе помине пре-
ку целиот мерен од. 

Член 12 

Претходниот од на мерниот часовник со мерен од по-
мал од еден полн обрт на стрелката мора да изнесува нај-
малку два поделока, ако мерниот од е 0,4 т т и најмалку 5 
поделоци, ако мерниот од е 0,8 т т . 

Пречекорувањето не смее да биде толкаво што да 
може да се замени со положбата на стрелката во претход-
ниот од. 

Член 13 

Мерен часовник со мерен од поголем од 1 т т мора 
да има помошен бројник (цртеж бр. 2 под 8), со помошна 
стрелка, која го покажува бројот на поминатите цели об-
рти на главната стрелка односно цели милиметри на мер-
ниот шип. 

Член 14 

Мерната влошка мора дајЗиде лесно променлива, а 
нејзината површина која е во допир со мерниот предмет 
мора да биде мазна и отпорна на абење. 

Ако мерната влошка има облик ца челична кугла, не-
јзиниот дијаметар треба да биде најголем можен за опре-
делена намена. Радиусот на куглата мора да изнесува г ^ 
1,5 шш, а средната височина на нерамнините на профилот 
во 10 точки К2 ^ 0,63 цт . 

Член 15 

Границите на дозволените грешки се пропишани за 
референтна температура од 200С. 

Член 16 
Основни делови на мерниот часовник (цртеж бр. 2) 

се: 
1) Куќиште; 
2) ушка; 
3) водечка чаура; 
4) мерен шип; 
5) мерна пипка; 
6) стрелка; 
7) бројник; 
8) помошен бројник; 
9) заштитна покривка; 
10) нарецкан прстен; 
И) поместливи толеранциски индекси; 
12) завртка за блокирање на стрелката; 
13) подигач на мерниот шип. 

Член 17 
Куќиштето или оклопот ги поврзува сите делови на 

мерниот часовник во единствена целина и ја овозможува 
нивната работа. 
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Член 32 
Цртежите бр. 1 до 5 се отпечатени кон овој правил-

ник и претставуваат негов составен дел. 

Член 33 
Мерните часовници кои се наоѓаат во употреба, а не 

ги исполнуваат условите во поглед на натписите и ознаки-
те пропишани со овој правилник, ќе се примаат на пре-
глед до 31 декември 1988 година. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3171/1 
9 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

ЦРТЕЖ БР. 1 КИНЕМАТСКА ШЕМА НА МЕРНИОТ 
ЧАСОВНИК 

ЦРТЕЖ БР. 2 - ОПШТ ИЗГЛЕД НА МЕРНИОТ ЧАСОВ-
НИК 

1) Куќиште; 
2) Ушка; 
3) Водечка чаура; 
4) Мерен шип; 
5) Мерна пипка; 
6) Стрелка; 
7) Бројник; 

8) Помошен бројник; 
9) Заштитна покривка; 

10) Нарецкан прстен; 
11) Поместливи толеранциски индекси; 
12) Завртка за блокирање на стрелката; 
13) Подигач на мерниот тип. 

Член 18 
Ушката е составен дел на куќиштето и служи за при-

цврстување на мерниот часовник при мерење. 

Член 19 
Водечката чаура е составен дел на куќиштето и служи 

за водење на мерниот шип и за прицврстување на мерниот 
часовник при мерење. 

Член 20 
Мерниот шип е носач на мерната пипка и го пренесу-

ва нејзиниот мерен од во правец на оската на мерниот 
шип, односно на водечката чаура, врз системот за вртење 
на стрелката. 

Член 21 
Мерната пипка односно нејзиниот дел кој е во допир 

со мерниот предмет (мерната влошка) и кој со својот об-
лик е приспособен кон обликот на ТОЈ предмет, служи да 
го прими движењето во правец на оската на мерниот шип 
односно на водечката чаура. 

Член 22 
Стрелката е дел од мерниот часовник кој служи за не-

посредно отчитување на покажувањето. 

Член 23 
Бројникот е дел од мерниот часовник со кружна по-

делба и броеви во износи од 0,01 шш. Бројникот со стрел-
ка служи за непосредно отчитување на мерената вредност. 

Член 24 
Помошниот бројник со помошна стрелка служи за 

покажување на поминатите цели обрти на стрелката од-
носно цели милиметри на мерниот шип. 

Член 25 
Заштитната покривка служи за заштита на показните 

делови на мерниот часовник (главниот и помошниот број-
ник и нивните стрелки) од надворешни влијанија. Може да 
биде изработена од стакло, плекси-стакло и сл. , и со сво-
јот облик, дебелина и боја мора да биде приспособена за 
лесно отчитување. 

Член 26 
Нарецканиот прстен служи за дотерување на по-

ложбата на бројникот односно за дотерување на определе-
на црта на поделбата (најчесто „нулевата") според одна-
пред заземената положба на стрелката, во која и да било 
т л и г а и а м р п и и п т л п 

Чжт 29 
Подигачот на мерниот шин со својата нарецкана гла-

ва служи за издигање на мерното вретено при неговото 
поставување во работна положба. 

Член 30 
Натписите и ознаките на мерниот часовник мораат 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите односно народностите на Југославија. 

На слободниот простор во средината на бројникот 
мораат да бидат испишани: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) ознаката на вредноста на поделокот, во облик 0,01 
mm или 0,01mm 

3) службената ознака за типот на мерниот часовник, 
ако е извршено испитување на типот. 

Член 31 
Мерниот часовник може да има и ознака на референт-

ната температура, серискиот број и сл. 
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X - Мерен од 
Хј - Делумен мерен од 
У - Грешка 

При од на вовлекување 
При од на извлекување 

ЦРТЕЖ БР. 4 - ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ГРЕШКАТА Rd 

У - Грешка 

ЦРТЕЖ БР. 5 - ДИЈАГРАМ НА МЕРНАТА СИЛА 

X - Од на мерниот шип 
У - Мерна сила 

84. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА АГОЛНИЦИ ОД 

900, СО НОМИНАЛНА ДОЛЖИНА ДО 1 500 mm 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат рамните аголници, 

аголниците со наслон и ножестите аѓолници, со агол од 
900 и со номинална должина до 1 500 шш, со класа на точ-
ност 00; 0; 1 и 2 (во натамошниот текст: аголници). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.\\М/1. 

Член 2 
Аголникот е мерило на аголот (цртеж бр. 1), што го 

материјализира аголот од 900 како надворешен и како 
внатрешен агол. 

Аголникот е наменет за: 
1) определување на отстапувањето на мерниот агол 

од 90п; 
2) пренесување на агол од 900 на соодветен предмет. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) мерни површини, односно мерни сечила се по-

вршини, односно сечила на аголникот кои помеѓу себе или 
една со друга формираат агол од 900; 

2) бочни површини, односно страни на аголникот се 
помошни површини на аголникот, што служат за прифа-
ќање или полагање на аголникот при употребата; 

3) номинална должина на аголникот е должината на 
поголемиот крак на аголникот (означена со I. на цртежот 
бр. 1); 

4) грешка на правиот агол е отстапување на надво-
решниот односно на внатрешниот прав агол на аголникот 
од соодветниот еталон на правиот агол, мерена во рамни-
ната на симетријата на аголникот при врвот на подолгиот 
крак, паралелно со правецот на протегањето на покусиот 
крак на аголникот и изразена во микрометри; 

5) грешка на рамноста на мерната или на бочната по-
вршина, односно грешка на правостд на мерното сечило 
на аголникот е вредноста на нивното најголемо отстапу-
вање од соодветната површина на еталонот, мерена нор-
мално на таа површина и изразена во микрометри. 

Член 4 
Аголникот може да биде изработен од еден дел. 
Ако наслонот на аголникот е изработен како посебен 

дел, тој со основниот дел мора да биде неразделиво врзан 
и со него да сочинува единствена целина. 

Член 5 
Рамните аголници и аголниците со наслон можат да 

бидат изработени од јаглероден (нестврднат), или од тер-
мички обработен (стврднат) челик, а ножестите аголници 
- исклучително од термички обработен челик. 

Тврдоста на мерните површини на аголникот и на 
мерните сечила кај ножестите аголници мора да изнесува 
најмалку 700 НУ за нелегиран (јаглероден) челик и 550 НУ 
за не'рѓосувачки (легиран) челик. 

Член 6 
Мерните површини на аголникот мораат да бидат 

фино брусени, а кај аголникот со класа на точност од 00 и 
О, покрај тоа, уште и фино дотерани со помош на гребач 
или лепувани. 

Мерните сечила на ножестите аголници мораат да 
бидат лепувани а самите ножести површини мораат да би-
дат без сјај. 

% Член 7 
Границите на дозволените грешки на надворешниот 

и внатрешниот прав агол на аголникот помеѓу две по-
вршини што меѓусебно формираат агол од 900 - цртеж бр. 
1 под а) и б) или помеѓу мерното сечило и соодветна мер-
на површина кои меѓусебно формираат агол од 900 -
цртеж 1 под ц), се наведени во следната табела: 
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Класа на точност Граници на дозволената грешка 
± К во џ т 

001) 2 +0,01 - L) 

0 5 + 0,02 -L 

1 10 +0,05 -L. 

2 20 + 0,1 L 

Ј) Само за аголници со мерни сечила 
2) Номиналната дожина е дадена во милиметри 

Член 8 
Вредностите на границите на дозволената грешка К (во 
заокружена форма) за одделни вредности на номиналната 
должина (Ц) на-аголникот се наведени во следната табела: 

Граници на дозволената грешка ± К во 
во т т јхш, за класа на точност 

00 0 1 2 

50 3 
75 3 7 14 28 

100 3 7 15 30 
150 4 8 18 35 
200 4 9 20 40 
250 5 10 23 45 
300 5 И 25 50 
500 7 15 35 70 
750 10 20 43 85 

1 ООО 12 25 60 120 
1500 17 35 85 170 

Член 9 
Границите на дозволената грешка на правиот агол 

помеѓу бочните површини, за аголниците а) и б) според 
цртежот бр. 1, и на соседните мерни површини на покуси-
от крак на аголникот, можат да бидат шест пати поголеми 
од вредноста на границите на дозволените грешки на пра-
виот агол во табелата од член 8 на овој правилник. 

Член 10 
Границите на дозволената грешка на рамноста на 

. мерните површини, односно на правоста на мерните сечи-
ла, се наведени во следната табела: 

Класа на Граници на дозволените грешки на рамноста 
точност односно правоста ± Р, во џ т 

1) Вредностите на должината на подолгиот крак (I.), од-
носно на покусиот крак (1) на аголникот, се дадени во 
милиметри 

Член И ; 
Границите на дозволената грешка на рамноста на 

мерните површини, односно на правоста на мерните сечи-
ла, за одделни вредности на должината на краците на 
аголникот се наведени (во заокружена форма) во следната 
табела: 

односно I Граници на дозолената грешка на рамнос-
во т т та односно правоста ± К, во ц т за класа 

н а ТОЧНОСТ 

00 0 1 2 

40 2 
50 2 3 5 10 
70 2 3 5 11 
75 2 3 6 11 

100 2 3 6 12 
130 3 3 7 13 
150 3 4 7 14 
165 3 4 7 15 
175 - - - 15 
200 3 4 8 16 
250 3 5 9 18 
300 3 5 10 20 
330 3 5 11 -

375 - - - 23 
500 4 7 14 28 
660 5 9 17 -

750 5 10 19 38 
1 ООО 6 12 24 48 
1 500 8 17 34 68 . 

За аголниците со мерно сечило - цртеж бр. 1 под ц) за сите 
горни вредности важат во опсегот ± 150 во,однос на рам-
нината на симетријата на аголникот 

Член 12 . 
Границите на дозволените грешки на рамноста на 

бочните површини на аголникот можат да бидат шест па-
ти поголеми од вредноста на границите на дозволените 
грешки на рамноста на мерните површини, наведени во 
табелата од член 11 на овој правилник. 

Член 13 

Границите на дозволените грешки со меѓусебна пара-
лелност на мерните површини, односно на мерните сечи-
ла се исти како и границите на дозволените грешки на 
правиот агол, чии вредности се наведени во табелата од 
член 8 на овој правилник. 

Член 14 
Границите на дозволените грешки со меѓусебна пара-

лелност на бочните површини на аголникот можат да би-
дат шест пати поголеми од вредноста на границите на до-
зволените грешки на правиот агол, наведени во табелата 
од член 8 на овој правилник. 

Член 15 
Рабовите на мерните површини можат да бидат зако-

сени, во широчина од 0,5 т ш . 

Член 16 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите, односно народ-
ностите на Југославија. 

Член 17 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или да се симнат. 

Член 18 
На аголниците мораат да бидат испишани: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) класата на точноста; 
3) службената ознака на типот на аголникот, ако е из-

вршено испитување на типот. 
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Член 19 
На аголникот можат да бидат испишани ознаките: на 

националниот стандард на земјата производител, на упо-
требениот материјал (на пр. INОХ) и сл. како и броевите: 
каталошки, сериски и др. 

Член 20 
Цртежот бр. 1 е даден кон овој правилник и претста-

вува негов составен дел. 

Член 21 
Аголниците што се наоѓаат во употреба а кои во по-

глед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите 

пропишани со ОВОЈ правилник ќе се примаат на преглед до 
31 декември 1988 година. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 0404-2598/2 
9 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Војичиќ, с. р. 

ЦРТЕЖ БР. 1 - ПРИМЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА АГОЛ-
НИЦИ 

а) Рамен аголник 

б) -Аголник со наслон 

в) Ножест аголник 

г) Основен дел на аголникот 

2-Наслон на аголникот 

3-Мерни површини 

4-Мерни острици 

5-Бочни површини 
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85. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕН ЕТАЛОН 

ПРСТЕН И РАБОТЕН ЕТАЛОН ВАЛЈАК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работниот еталон 
прстен и работниот еталон валјак за опсег на мерење на 
должина до 500 mm (во натамошниот текст: еталон 
прстен и еталон валјак). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-0/1. 

Член 2 
Под еталон прстен и еталон валјак, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат мери направени од цврст ма-
теријал во форма на прстен или валјак, чиј пречник на 
внатрешната илѓи надворешната мерна површина има оп-
ределена вредност изразена со единици за должина. 

Член 3 
Еталон прстен и еталон валјак се употребуваат за 

преглед на мерилата на внатрешни и надворешни димен-
зии. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) номинална вредност на пречникот D е вредност во 

однос на која се определуваат дозволените отстапувања 
на мерата на еталон прстенот и еталон валјакот; 

2) отстапување на мерата на еталон прстенот и- ета-
лон валјакот е разликата меѓу номиналната и измерената 
вредност на пречникот при референтни услови; 

3) надворешна мерна површина е површина на ета-
лон валјакот која при мерењето се наоѓа меѓу мерените 
површини на мерилото; 

4) внатрешна мерна површина е површина на еталон 
прстенот која при мерењето ја допира од надворешната 
страна површината на мерилото; 

5) отстапување од формата на еталон прстенот и ета-
лон валјакот е отстапување од цилиндричноста и 
кружноста на мерната површина мерена на определено 
место. 

Член 5 
Вкупната мерна несигурност со која е остварена 

вредноста на пречникот со помош на еталон прстен и ета-
лон валјак во опсег до 500 mm, не смее да биде поголема 
од ± (0,5 + 0,005 D)jim, со веројатност од 99%. 

Член 6 
Вредноста на мерата на еталон прстенот и еталон ва-

лјакот во текот на една година не смее да се промени пове-
ќе од ±(0,005 + 0,001 D)^im, 

Член 7 
Референтни услови при кои е определена вкупната 

мерна несигурност на еталон прстенот и еталон валјакот 
се: 

1) температура од 200С; 
2) притисок од 101,325 Ра; 
3) хоризонтална положба на еталон прстенот и ета-

лон валјакот при мерењето. 

Член 8 . 
Еталон прстенот е конструиран во форма на шуплив 

валјак чии номинални вредности се наоѓаат во интервал 

од 1 mm до 500 mm, а внатрешната површина е мерна по-
вршина. 

Еталон валјакот е конструиран во форма на шуплив 
или полн валјак чии номинални вредности се наоѓаат во 
интервал од 0,15 mm до 100 mm, а надворешната површи-
на претставува мерна површина. 

Во опсег од 0,15 mm до 5 mm, во скокови од по 1 jim, 
еталон валјакот се изработува во форма на жица. 

Член 9 
Еталон прстенот и еталон валјакот мораат да бидат 

изработени од висококвалитетен, кален и старен челик. 

Член 10 
Коефициентот на линеарното истегнување на чели-

кот во опсег на температура од + 100С до +300С, мора да 
се наоѓа во границите (11,5 ± 1,0) - 10-6K-1. 

Член 11 
Тврдоста на мерните површини на еталон прстенот и 

еталон валјакот не смее да биде помала од HRC 62 или 
HV 800. 

Член 12 
Рапавоста на мерните површини на еталон прстенот 

и еталон валјакот мора да биде од најмала класа на рапа-
вост 2 според југословенскиот стандард JUS М.А1.026, 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
за рапавоста на површините на индустриските производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/81). 

Член 13 
Отстапувањето од формата еталон прстен и еталон 

валјак може да биде најмногу еднакво на дозволеното от-
стапување од номиналната вредност на еталон прстенот 
односно еталон валјакот. 

Дозволеното отстапување од номиналната вредност 
за еталон прстен не смее да биде поголемо од ± (0,5 + 
0,012 D)jim а за еталон валјак од ± (0,3 4- 0,008 D)^im каде 
што D е номинална вредност на пречникот во mm. 

Отстапувањето од формата се определува на полови-
на од височината на мерната површина на еталон прсте-
нот и еталон валјакот. 

Член 14 
Натписите и ознаките на еталон прстенот и еталон 

валјакот мораат да бидат напишани на еден од јазиците и 
писмата на народите односно народностите на Југослави-
ја. 

Член 15 
На еталон прстенот и еталон валјакот мораат да би-

дат напишани следните натписи и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) номинална вредност на пречникот во mm; 
3) отстапување од номиналната вредност на пречии-

кот во џт; 
4) цртички што го означуваат местото на кое е опре-

делено отстапувањето од номиналната вредност на пре- 4 

ч^шкот; 
5) сериски број на еталонот или ознака на мерилато. 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на една 

од основиците на прстенот односно валјакот и мораат да 
бидат лесно читливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 16 
Еталон прстенот и еталон валјакот што се наоѓаат во 

употреба, а не ги исполнуваат метролошките услови про-
пишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 
декември 1985 година. 
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Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0201-3617/1 
16 октомври 1984 година 

Белград 
Директор 

на. Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ,.с. р. 

86. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ, бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА ЗА АГОЛ ВО РАМ-

НИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на употре-

ба и класификација на еталоните на единица за агол во 
рамнина. 

Член 2 
Југословенскиот (примарниот) еталон на единицата 

за агол во рамнина се употребува за утврдување на метро-
лошките својства на секундарните еталони на единица за 
агол во рамнина со метод на споредување со помош на ав-
токолиматор или интерферометар, или со метод на 
директно мерење. 

Член 3 
Југословенскиот (примарниот) еталон на единицата 

за агол во рамнина е даден на првото ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните на единицата за 
агол во рамнина кој го носи називот „Југословенски (при-
марен) еталон на единицата за агол во рамнина". 

Член 4 
Секундарните еталони на единицата за агол во рам-

нина се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони на единицата за агол во 
рамнина, и тоа: 

1) секундарниот еталон - оптички полигон се употре-
бува за преглед на: 

а) оптички полигони и гранични мери на аголот чија 
вкупна мерна несигурност не е поголема од ± 1"; 

б) теодолити; 
в) поделбени апарати, поделбени плочи и гониометри 

чии граници на дозволените грешки не се поголеми од ± 
5"; 

2) секундарниот еталон - гранични мери на аголот се 
употребуваат за преглед на работните еталони на: 

а) граничните мери на аголот и на оптичките полич-
ни; 

б) поделбените плочи и поделбените апарати; 
3) секундарниот еталон - гониометар се употребува 

за преглед на работните еталони на граничните мери на 
аголот и на оптичките полигони; 

4) секундарниот еталон - еталон лимб, се употребува 
за преглед на уредите за испитување на кружни поделби; 

5) секундарниот еталон - тангентен и синусен лини-
јар се употребува за преглед на либелите чии граници на 
дозволените грешки не се поголеми од ± 2". 

Член 5 
Секундарните еталони на единица за агол во рамни-

^ на се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на 

класификацијата на еталоните на единицата за агол во 
рамнина кој го носи називот „Секундарни еталони на еди-
ницата за агол во рамнина". 

Член 6 
Работните еталони на единица за агол во рамнина се 

употребуваат за утврдување на метролошките својства на 
мерилата, и тоа: 

1) работните еталони - оптички полигони и гранични 
мери на аголот чија вкупна мерна несигурност не е пого-
лема од ± 0,6", се употребуваат за преглед на следните 
мерила за агол: 

а) на граничните мерила и на оптичките политови; 
б) на аголните глави на мерните микроскопи; 
в) на автоколиматорите; 
2) работните еталони - оптички полигони и гранични 

мери на аголот чија вкупна мерна несигурност не е пого-
лема од ± 1 с е употребуваат за преглед на следните ме-
рила на аголот: 

а) на граничните мерила на аголот и на оптичките по-
литови чии граници на дозволените грешки не се поголе-
ми од ± 10"; 

б) на оптичките поделбени апарати и на поделбените, 
плочи; 

в) на гониометрите; 
г) на автоколиматорите; 
д) на синусните линијари; 
ѓ) на аголниците и агломерите; 
3) работните, еталони - поделбени плочи и поделбени 

апарати, се употребуваат за преглед на оптички либели; 
4) работниот еталон - уред за испитување на кружни-

те поделби се употребува за преглед на лимбови (плочи со 
кружна поделба). 

Член 7 
Работните еталони на единица за агол во рамнина се 

дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класи-
фикацијата на еталоните на единицата за агол во рамни-
на, кој го носи називот „Работни еталони на единицата за 
агол во рамнина". 

ѕ Член 8 
Класификацијата на еталоните на единица за агол во 

рамнина се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот 
за мерните единици и мерилата, во гласилото на Сојузни-
от завод за мери и скапоцени метали. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3078/1 
15 ноември 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

87. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ, бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА ДОЛЖИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на упо-

треба и класификацијата на еталоните за единица на 
должина. 
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Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

должина се употребува за утврдување на метролошките 
својства на секундарните еталони за единица на должина 
со метод на споредување или со метод на директно мере-
ње. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

должина е даден на првото ниво на шематскиот приказ на 
Класификацијата на еталоните за единица на должина што 
носи назив „Југословенски (примарен) еталон за единица 
на должина". 

Член 4 
Секундарните еталони за единица на должина се 

употребуваат за преглед на работните еталони за единица 
на должина. 

Член 5 
Секундарните еталони - извори на светлина за тесна 

област на брановите должини, стабилизирани ласери, се 
употребуваат за преглед на: 

1) нелинеарно заситени и стабилизирани ласери; 
2) мерни линејки од прв ред; 
3) гранични мери од прв ред и гранични мери од кла-

са АА од 100 т т до 1000 т т ; 
4) ласерски уреди за мерење на поместувањето. 

Член 6 
Секундарните еталони - монохроматски извори на 

светлина - ламби полнети со криптон, хелиум, жива и кад-
миум се употребуваат за преглед на: 

1) мерни линејки од прв ред; 
2) гранични мери од прв ред и гранични мери од кла-

са АА до 100 т ш ; 
3) мерни машини. 

Член 7 
Секундарните еталони - уреди за мерење на внатреш-

ни и надворешни димензии се употребуваат за преглед на 
еталон прстен и еталон валјак. 

Член 8 
Секундарните еталони - мери за внатрешни и надво-

решни димензии се употребуваат за преглед на: 
1) еталон прстен и еталон валјак; 
2) мерни машини. 

Член 9 
Секундарните еталони - мери со црта се употребува-

ат за преглед на: 
1) мерни ленти од прв ред ; 
2) оптички мерни машини. 

Член 10 
Секундарните еталони за единица Ага должина се да-

дени на второто ниво на шематскиот приказ на класифи-
кацијата на еталоните за единица на должина што носи 
назив „Секундарни еталони за единица на должина". 

Член 11 
Работните еталони за единица на должина се употре-

буваат за преглед на мерила за должина. 

Член 12 
Работните еталони - монохроматски извори на свет-

лина и референтни материјали се употребуваат за преглед 
на: 

1) спектрометри; 
2) спектрофотометри. 

Член 13 
Работните еталони - мерни линејки од прв, втор, 

трет и четврти ред се употребуваат за преглед на: 

1) мерила за должина чии граници на дозволените 
грешки не се поголеми од ± 2/џт; 

2) координантни мерни машини, скали на мерни ин-
струменти за машини алатки, мерни машини и мерила за 
должина чии граници на дозволените грешки се поголеми 
о д ± 2/ЈЈЈП; 

3) мерила за должина за општа намена од класи I, II 
и III; 

4) мерила за нивоа на течности и градуирани линејки. 

Член 14 
Работните еталони - мерни ленти од прв, втор и трет 

ред се употребуваат за преглед на: 
1) мерила за должина за општа намена од класи I, II 

и III; 
2) машини за мерење на должина. 

Член 15 
Работните еталони - оптички мерни машини се упот-

ребуваат за преглед на нивелмански, тахиметриски и ба-
зисни летви, геодетски линејки и инварски ленти. 

Член 16 
Работните еталони - гранични мери од прв, втор, 

трет и четврти ред се употребуваат за преглед на: 
1) гранични мери од класи А, В, С и О; 
2) мерила за должина чии граници на дозволените 

грешки не се поголеми од ± 0,1 ЈХШ; 
3) мерила за должина чии граници на дозволените 

грешки не се поголеми од ± 0,5 ц т ; 
4) мерила за должина чии граници на дозволените 

грешки не се поголеми од ± 2 ЈЈЈП; 
5) мерила за должина чии граници на дозволените 

грешки се поголеми од ± 2 џ т ; 
6) мерила за координати; 
7) мерила за машини; 
8) мерила за дебелина. 

Член 17 
Работните еталони - прстен и валјак се употребуваат 

за преглед на мерила за внатрешни димензии и на мерила 
за пречник на отвор. 

Член 18 
Работниот еталон - мерни машини се употребува за 

преглед на: 
1) гранични мери од класи С и О; 
2) мерила за должина чии граници на дозволените 

грешки не се поголеми од ± 2 џт; 
3) гранични мерила (за чатали, чепови и сл.). 

Член 19 
Работните еталони за единица на должина се дадени 

на третото ниво на шематскиот приказ на класификација-
та на еталоните за единица на должина што носи назив 
„Работен еталон за единица на должина". 

Член 20 
Класификацијата на еталоните за единици на 

должина се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот 
за мерните единици и мерилата, во гласило на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0404-3402/2 

19 ноември 19,84 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 
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88. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЧАСОВНИЦИ ЗА 

ПАРКИРАЊЕ НА ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат механичките и елек-
тронските часовници за паркирање на возила со кои се оп-
ределува времето дозволено за паркирање (во натамошни-
от текст: часовници). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознака М1ЈЅ.Н-5/1. 

Член 2 
Времето дозволено за паркирање се определува со 

покажувањето на сказалки или со бројчена индикација, а 
може да се определува со интервалот помеѓу спуштањето 
и подигањето на бајрачето. Тој интервал може да биде от-
печатен врз хартиена лента (картичка) или определен на 
друг погоден начин. 

Член 3 
Границите на дозволените грешки при испитувањето 

на механичките часовници мораат да бидат: 
1) од 0% до ± 3% за мерен интервал на време помал 

од четири часа; 
2) од 0% до ± 1% за мерен интервал на време пого-

лем од четири часа. 
" Стабилноста на фреквенцијата на основниот осцила-

тор на електронскиот часовник мора да биде: 
1) - = 2 х 10 \ ако за временската база се користи 

кварцен осцилатор: 
2) од 0% до ± 1% ако за временската база се користи 

КС осцилатор. 

Член 4 
Со конструкцијата на мерилото мора да биде предви-

дено местото за втиснување на жиг, односно ставање на-
лепница. 

Член 5 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите, односно на на-
родностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или да се симнат. 

Член 6 
На куќиштето или на носечкиот дел мора да се испи-

ше сериски број, а на самиот часовник под стакленото 
прозорче - службена ознака на типот на часовникот, ако 
него е извршено испитување на типот. 

Член 7 
Мерилата што се наоѓале во употреба до денот на 

влегувањето во сила на овој правилник, а за кои не е из-
вршено испитување на типот, ќе се примаат на преглед до 
31 декември 1990 година, ако го исполнуваат условот про-
пишан со член 3 од овој правилник. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за часовници со кои се определува времето дозволено 
за паркирање на возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/80). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3523 
19 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

89. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕХА-
НИЧКИ МЕРНИ ПРЕТВОРУВАЧИ ЗА МЕРИЛА НА 

МАСА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за електромеханички мерни претворувачи (во ната-
мошниот текст: ЕМР). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.М-0/2. 

Член 2 
ЕМР се користат како пренесувачи на дејствувањето 

на оптоварувањето при електромеханичките мерила на 
маса (во натамошниот текст: ЕМУ). 

Члец 3 
Под ЕМР, во смисла на овој правилник, се подразби-

раат мерни елементи што служат за претворање на деј-
ствувањето на масата под влијание на силата на гравита-
цијата во друга мерлива големина - напон, струја или 
фреквенција. 

Член 4 
ЕМР можат да бидат: 
1) тензометрични, со отпорни мерни ленти; 
2) електромагнетни; 
3) капацитивни; 
4) пиезоелектрични и други што можат да се приме-

нат при ЕМУ. 

Член 5 
Поделбата на ЕМР во класи на точноста А, В, С и О 

се врши со оглед на најголемиот број поделоци п(тах) на 
кои може да се подели мерниот опсег на ЕМР. Најголеми-
от број поделоци мораат да бидат во границите дадени во 
следната табела: 

Број на Класа на точност 
поделоци А В С О 

Најмали 50 ООО 5 000 500 100 
Најголеми - 100 ООО 10 000 1 ООО 

Член 6 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
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1) најголем број поделоци на ЕМР n(max) е најголеми-
от број на поделоци на кои опсегот на мерењето може да 
се подели, а грешките на излезниот сигнал да бидат во 
границите на дозволените грешки (во натамошниот текст: 
GDG) пропишани со овој правилник; 

2) вредност на поделоците (v), изразена во единица на 
маса, е најмалата поделба на опсегот на мерењето на ЕМР 
при која грешките на излезниот сигнал се во GDG пропи-
шани со овој правилник; 

3) вредност на најмалиот поделок (vmin), изразена во 
единица на маса, е најмалата вредност на поделокот при 
која грешката на излезниот сигнал, при најмало оптовару-
вање, не ги преминува GDG пропишани со овој правил-
ник; 

4) најмало оптоварување (Lp) е најмалата маса со која 
може да се оптовари ЕМР без да се надминат GDG на из-
лезниот сигнал; 

5) најголемото оптоварување (Ln) е, најголемата маса 
со која може да се оптовари ЕМР без да се надминат GDG 
на излезниот сигнал: 

6) излезниот сигнал е мерлива големина во која ЕМР 
го претвора дејствувањето на масата под влијание на си-
лата на гравитацијата; 

7) најголемиот опсег на мерењето на ЕМР (Ватах) е 
разликата помеѓу најголемото (Ln) и најмалото (Lp) опто-
варување во кое грешките на излезниот сигнал се во GDG 
пропишани со овој правилник; 

8) најмал опсег на мерењето на ЕМР (Bamin) е опреде-
лен со влијанието на промената на температурата и на ат-
мосферскиот притисок на излезниот сигнал при најмало 
оптоварување, така што грешката на излезниот сигнал да 
не ги преминува GDG пропишани со овој правилник; 

9) најмало оптоварување на опсегот на мерењето 
(Lde) е најмалото оптоварување на опсегот на мерењето 
(Ва) што се користи; 

10) најголемо оптоварување на опсегот на мерењето 
(Lm) на најголемото оптоварување на опсегот на мерењето 
(Ва) што се користи; 

И) граничноу оптоварување (Ц,) е оптоварувањето до 
кое ЕМР може да се оптовари без да се нарушат метро-
лошките својства пропишани со овој правилник; 

12) граници на дозволената грешка на излезниот сиг-
нал се најголемите вредности на дозволената грешка на 
излезниот сигналво опсегот или во делот на опсегот на 
мерењето на ЕМР; 

13) грешка на точноста е отстапувањето на големина-
та на излезниот сигнал од референтниот правец; 

14) референтен правец е правата што поминува низ 
точката на кривата при 200С на излезниот сигнал при нај-
мало оптоварување (Lp) и 

а) низ точката на кривата на излезниот сигнал при 
најголемото оптоварување (Ln), ако формата на кривата 
при оптоварувањето и растоварувањето на ЕМР е бикон-
вексна; или 

б) низ точката на кривата на излезниот сигнал при 
75% од најголемото оптоварување (Ln), ако формата на 
кривата при оптоварувањето и растоварувањето на,ЕМР е 
конкавно-конвексна; 

15) грешка поради хистереза е најголемата разлика 
помеѓу вредноста на излезниот сигнал при оптоварување-
то и при растоварувањето на ЕМР за кое и да е оптовару-
вање во опсегот на мерењето; 

16) грешка на повторливоста е најголемата разлика 
на вредноста на излезниот сигнал при повторени мерења 
со исто оптоварување на ЕМР во непроменети услови; 

17) грешка на промената на излезниот сигнал при 
најмало оптоварување поради промена на температурата 
е прирастот на излезниот сигнал по Целзиусов степен при 
најмало оптоварување; 

18) грешка на промената на излезниот сигнал при 
најмало оптоварување поради промена на атмосферскиот 
притисок е прирастот на излезниот сигнал по кРа при нај-
мало оптоварување; 

19) грешка при враќање на најмало оптоварување е 
разликата во големината на излезниот сигнал при најма-
ло оптоварување пред оптоварувањето на ЕМР и големи-
ната на излезниот сигнал при најмало оптоварување по 
0,5 h траење на оптоварувањето од 90% до 100% од најго-
лемото оптоварување во непроменети услови; 

20) грешка во траењето на оптоварувањето е разлика-
та помеѓу вредноста на излезниот сигнал на почетокот на 
траењето на оптоварувањето и секоја вредност во текот 
на траењето на оптоварувањето до 4 h. Во текот на трае-
њето на оптоварувањето од 90% до 100% од најголемото 
оптоварување референтните услови не смеат да се менува-
ат; 

21) граници на дозволената грешка при промена на 
положбата на оптоварувањето се најголемите разлики на 
излезниот сигнал помеѓу резултатите добиени со промена 
на положбата на истото оптоварување на приемникот на 
оптоварувањето со маса од 1/5 до 1/3 од најголемото оп-
товарување. 

Член 7 
Референтни услови за ЕМР за температура се: 
1) од + 100С до + 300С за класи на точност А и В; 
2) од + 100С до + 400С за класи на точност С и D. 
Ако за ЕМР се определуваат посебни граници на ра-

ботните температури, температурните опсези мораат да 
бидат најмалку еднакви на: 

1) 50С за класа на точност А; 
2) 150С за класа на точност В; 
3) 300С за класи на точноста С и D. 

Член 8 

GDG, во смисла на овој павилник, се: 
1) GDG при испитување на типот и при преглед; 
2) GDG при работа. 

Член 9 
При испитување на типот и при преглед, GDG се: 
1) GDG на точност; 
2) GDG на хистереза; 
3) GDG на сигурност; 
4) GDG на промена на излезниот сигнал при најмало 

оптоварување поради промена на температурата; 
5) GDG на промена на излезниот сигнал при најмало 

оптоварување поради промена на атмосферскиот прити-
сок; 

6) GDG при враќање на најмало оптоварување; 
7) GDG во траење на оптоварувањето; 
8) GDG при промена на положбата на оптоварување-

то. 

Член 10 
GDV за точност се дадени во следната табела: 

0,6 GDG 
EMV 

0,7 GDG 
EMV 

Оптоварување 0,6 GDG 
EMV 

0,7 GDG 
EMV 

Класа А Класа В 
Класа С 

Класа D 

0,3V 0,35v 

од 0 
до 50 ООО v 

од 
до 

0 
5 0б0 v 

од 0 
до 500 v 

од 0 
до 50 v 

0,6 v 0,7 v 
од 50 ООО v 
до 200.000 v 

од 
до 

5 ООО v 
2 ООО v 

од 500 v 
до 2 ООО v 

од 50 v 
до 200 v 

0,9 v 1,05 v 200 ООО v 
од 20 ООО v 
до 100 ООО v 

од 2 ООО v 
до 10 ООО v 

од 200v 
до 1 ООО v 
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GDG можат да бидат позитивни или негативни. 
GDG за ЕМР изнесуваат 0,6 од GDG за електромеха-

ничка вага и ги опфаќаат грешките поради нелинеар-
ност,хистереза и грешките поради дејствување на проме-
ната на температурата врз осетливоста во температурни-
от опсег на ЕМР. 

GDG за ЕМР и електронски показен уред на електро-
механичка вага изнесуваат 0,7 од GDG за електромеханич-
ка вага и ги опфаќаат грешките поради нелинеарност, хис-
тереза и грешките поради дејствување на промената на 
температурата врз осетливоста на ЕМР и електронскиот 
уред во температурниот опсег на ЕМР и на електронскиот 
показан уред. 

GDG од став 1 на овој член се однесуваат на грешки-
те при зголемување и при намалување на оптоварување-
то. 

Член 11 
GDG од член 10 на овој правилник се однесуваат и на 

сите опсези на мерењето на ЕМР ако п ^ nmax и v^vxmn^ 

Clen 12 
GDG поради хистереза за ЕМР кај вагите со субтрак-

тивна тара изнесуваат најмногу 0,5 v. 

, Член 13 
GDG на повторливоста се еднакви на апсолутната 

вредност на GDG за даденото оптоварување пропишано 
во член 10 од овој правилник. 

Член 14 
GDG на промената на излезниот сигнал при најмало 

оптоварување во температурниот опсег е 0,7 од вредноста 
на најмалиот поделок на ЕМР (vmin) за секоја промена на 
температурата на околината од: 

1) 20С за ЕМР од класа на точност А; 
2) 50С за ЕМР од класа на точност В, С и D. 

Член 15 
GDG на промената на излезниот сигнал при најмало 

оптоварување и при промена на атмосферскиот притисок 
за 1 кРа во опсег од 95 кРа до 105 кРа е вредноста на еден 
најмал поделок на ЕМР Vmin)-

Член 16 
GDG при враќање на најмало отповарување е поло-

вина од вредноста на поделокот (v). 

Член 22 
Според конструкцијата еластичното тело може да би-

де за: 
1) оптоварување на притисок; 
2) оптоварување на истегање; 
3) оптоварување на свиткување или смолкнување; 
4) универзално оптоварување; 
5) оптоварување на приемникот на масата („плат-

форма на ЕМР). 

Член 23 
Уводниците на оптоварувањето се делови на ЕМР 

или додатни делови преку кои се врши прием - воведува-
ње на силата. Уводниците на оптоварувањето мораат да 
бидат така конструирани и изработени што да го оневоз-
можат пренесувањето на силата надвор од дефинираниот 
правец на дејствувањето на силата. 

Член 24 
ЕМР мораат да бидат така конструирани што да би-

дат заштитени од: 
1) дејствување на хемиски агенси и атмосферски вли-

јанија; 
2) дејствување на електромагнетско зрачење, туѓо 

магнетско поле и електростатичко празнење; 
3) дејствување на механички отповарувања. 
По исклучок од одредбата на точка 3 став 1 од овој 

член, ЕМР не мораат да бидат заштитени: 
1) ако конструкцијата на приемникот на оптоварува-

њето на електромеханичката вага е таква што да не се 
можни механички преоптоварувања; или 

2) ако ЕМР во електромеханичката вага при Max ме-
рење толку се оптоварени што да може да се одржи бара-
ниот фактор на преоптоварувањето во однос на гранично-
то оптоварување. 

Подрачјето на примената на ЕМР се определува спо-
ред видот на заштитата. 

Член 25 
ЕМР можат да имаат вградени елементи за поништу-

вање на влијанието на промената на атмосферскиот при-
тисок или на температурата. 

Член 26 
ЕМР мораат да бидат така конструирани и изработе-

ни што да обезбедат непроменливост на метролошките 
својства, во дозволените температурни граници и при деј-
ствувањето на влијателните големини, пропишани со овој 
правилник. 

Член 18 
ГДГ при промена на положбата на оптоварувањето 

е рамна на 1,5 од апсолутната вредност ма GDG пропиша-
ни во член 10 од овој правилник. 

Член 19 
При утврдувањето на грешката од чл. 10 до 13 и чл. 

15 до 18 на ОВОЈ правилник не се зема предвид влијанието 
на температурата врз излезниот сигнал при најмало опто-
варување. 

Член 20 ' 
GDG при работата изнесуваат двојно од GDG пропи-

шани со член 10 на овој правилник. 

Член 21 
Еластичното тело е дел од ЕМР кое служи за прием и 

пренесување на дејствувањето на масата под влијание на 
силата на гравитацијата. 

4) најмало оптоварување, најголемо оптоварување и 
гранично оптоварување; 

5) вредност на најмалиот поделок (vmin); 
6) службена ознака на типот на ЕМР ако е извршено 

испитување на типот. 
Ако натписите и ознаките од став 2 на овој член се да-

ваат во придружниот документ, на телото на ЕМР и во 
придружниот документ мора да се назначи серискиот или 
фабричкиот број на ЕМР. 

Член 28 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

глен од јазиците и писмата на народите односно на народ-
ностите на Југославија. 
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Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 29 
Ознаката на типот на ЕМР може да се состои од: 
1) ознака на класата на точност; у 

2) ознака на најголемиот број поделоци во илјади по-
делоци; 

3) ознака на правецот на дејствувањето на силата; 
4) ознака на температурниот опсег. 
Ако од самата конструкција на ЕМР не се гледа пра-

вецот на дејствувањето на силата, тој мора да се означи: 
1) за притисок ; 
2) за истегање ; 
3) за свиткување (надолу) (нагоре) и смолкнува-

ње; 
4) за универзална ; 
5) за „платформ" на ЕМР 
Ако температурниот опсег се разликува од темпера-

турниот опсег даден во став 1 член 7 на овој правилник, се 
означува со назнака: најмала температурна граница; нај-
голема температурна граница. 

Член 30 
ЕМР што се наоѓаат во употреба и ЕМР произведени 

до 31 декември 1986 година можат да се користат во елек-
тромеханички мерила за маса, ако ги исполнуваат услови-
те во поглед на ООО пропишани со овој правилник. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2623/2 
23 ноември 1984 година 

Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

90. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УРИНОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат уринометрите за оп-
ределување на густината (зафатнинската маса) на човечка-
та урина (во натамошниот текст: уринометри). 

Метролошките услови од став 1 на ОВОЈ член се озна-
чуваат скратено со ознака М1ЈЅ.ОА-8/1. 

Член 2 
Референтната температура на уринометарот мора да 

биде 150С. 
Уринометрите можат да имаат вграден термометар 

со опсег од 100С до 300С. 

Член 3 
Границите на дозволена грешка за уринометрите из-

несуваат: 
1) на скалата на уринометрот 1 поделок 
2) на скалата на термометарот со поделба на: 

а) цели степени ± 0,400С 
б) половини од степенот ± 0,250С 
в) петини од степенот ±0,150С 
г) десетини од степенот ± 0,100С 

Член 4 
Уринометарот има тело со валчеста форма кое на 

врвот се стеснува и преминува во вретено. Врвот на врете-
ното мора да биде рамномерно заоблен и затопен. 

Нормалните пресеци на телото и вретеното на ури-
нометарот мораат да бидат кружни, со тоа што нормални-
те пресеци на вретеното мораат да бидат исти по целата 
негова должина. 

Уринометрите мораат да бидат симетрични во однос 
на својата надолжна оска. 

Член 5 
Скалата на уринометарот мора да биде сместена во 

вретеното, а термометарската скала во телото на урино-
метарот. 

Член 6 
Уринометрите мораат да пливаат вертикално и ако 

се нурнати до најнискиот поделок на скалата. 

Член 7 
Уринометрите мораат да бидат изработени од стакло 

кое е без внатрешно напрегање и кое, по своите хемиски 
особини, одговара на хидролитската група 3 според југос-
ловенскиот стандард Ј1ЈЅ В.Е8.092 пропишан во Решение-
то за југословенските стандарди за амбалажа за фармацев-
тски и медицински цели („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/62). 

Вретеното и телото на уринометарот мораат да би-
дат изработени од безбојно и термички обработено стак-
ло. 

Член 8 
Скалите на уринометарот и на термометарот можат 

да бидат изработени од хартија, млечно стакло или од 
пластичен материјал. 

За отежнување на уринометарот може да се употреби 
жива или оловна сачма, а како врзивни средства - восок 
или лак. Тие средства не смеат да се топат на температури 
помали 400С. 

Член 9 
Скалите на уринометарот и на термометарот мораат 

да бидат неодвојиво зацврстени. 
Цртите на поделбата на скалата на уринометарот и 

на скалата на термометарот мораат да лежат на рамни 
површини што се нормални на надолжната оска на урино-
метарот. 

Поделбите и бројчените ознаки на скалите на урино-
метарот и на термометарот мораат да бидат јасни и пре-
гледни. 

На уринометарската и на термометарската скала не 
смеат да се ноѓаат споредни скали. 

Член 10 
Должината на поделокот на скалата на уриномета-

рот мора да изнесува најмалку една четвртина од обемот 
на вретеното. 

Цртите на поделбата на скалата на термометарот 
мораат да се наоѓаат од обете страни на капиларата и ни-
вната должина мора да изнесува најмалку по 1 ш т . 

Заради подобра прегледност, одделни поделоци (вто-
риот, петтиот или десеттиот) на уринометарската и на 
термометарската скала мораат да бидат обележени со 
подолги црти. 
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Член 11 
Крајниот горен поделок на скалата на уринометарот 

мора да лежи најмалку 5 mm пониско од местото каде што 
започнува рамномерниот пресек на вретеното, најмалку 
20 mm од врвот на вретеното. 

Горниот крај на термометарската скала мора да биде 
оддалечен најмалку 15 mm од местото каде што телото на 
уринометарот се стеснува и преминува во вретено. Најма-
лата оддалеченост на долниот крај на поделбата на тер-
мометарската скала од коленото на капиларата мора да 
изнесува 3 mm. 

Член 12 
Скалата на уринометарот е поделена на поделоци 

што одговараат на различните густани изразени во g/cm3  

и мора да има опсег од 1,000 g/cm3 до 1,060 g/cm3. 
Вредноста на еден поделок на уринометарската скала 

може да биде 0,002 g/cm3 или 0,001 g/cm3 а растојанието 
помеѓу соседните црти на поделбата мора да изнесува 1 
mm. 

Член 13 
На термометарската скала мора да стои ознака на 

единицата за температура „0С". 
Растојанието помеѓу соседните црти на поделбата на 

термометарската скала мора да изнесува: 
1) најмалку 1 mm, ако поделбата е на 10С или 0,5 0С. 
2) најмалку 0,7 mm ако поделбата е на 0,20С или 0,10С. 

Член 14 
На скалата на уринометарот мораат да се ноѓаат 

следните натписи и ознаки: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) типот, годината на производството и серискиот 

број; 
3) називот: уринометар; 
4) единицата за густина (зафатнинска маса): g/cm; 
5) службената ознака на типот на уринометарот ако 

за него е извршено испитување на типот; 
6) референтната температура: 150С. 

Член 15 
Натписите и ознаките на уринометарот мораат да би-

дат испитани на еден од јазиците и писмата на народите, 
односно на народностите на Југославија. 

Член 16 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работните услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или да се симнат. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за уринометри („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/80). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4070/1 
26 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, 

91. 

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА ЗА СИП-

ЛИВИ МАТЕРИЈАЛИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови што мораат да ги исполнуваат мерилата за сипливи 
материјали (во натамошниот текст: мерила). 

Метролошките услови од став 1 на овој -член се озна-
чуваат скратено со ознака MUS. Z-1/1 

Член 2 
Мерилата од член 1 на овој правилник се наменети за 

мерење на зафатнината на сипливи материјали. 

Член 3 
Границите на дозволените грешки на мерилата се: 
1) за првиот преглед: 
а) 0,5% од наминалната зафатнина за мерилата од 50 

1, 20 1, 10 1, 5 1, 2 1 и 1 1; 
б) 1% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,5 1, 

и 0,2 1,; 
в) 2% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,1 1, 

и 0,05 1; 
г) 3% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,02 1 

и 0,01 1; 
2) за периодичен преглед: 
а) 1% од номиналната зафатнина за мерилата од 50 1, 

20 1, 101, 5 1, 2 1 и 1 1; 
б) 2% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,5 1, 

и 0,2 1,; 
в) 4% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,1 1, 

и 0,05 1; 
ѓ) 6% од номиналната зафатнина за мерилата од 0,02 1 

и 0,01 1. 

Член 4 
Мерилата за сипливи материјали мораат да се изра-

ботуваат во следните големини: 50 1, 20 1, 10 1, 5 1, 2 1, 1 1, 
0,5 1, 0,2 1, 0,1 1, 0,05 1, 0,02 1 и 0,01 1. 

Член 5 
Мерилата можат да бидат изработени од дрво, однос-

но од метал. 
Дрвото и металот мораат да бидат со таква црвстина 

што во текот на употребата на мерилото да не се промени 
неговата зафатнина. 

Член 6 
Мерилата се изработуваат во форма на валјак чија 

височина е приближно еднаква на пречникот. 
Рамните на дното и горните рабови мораат да бидат 

нормални на оската на валјакот. 

Член 7 
Дрвените мерила се изработуваат од добро сушено 

дрво. 
Мерилата од лаги мораат да се изработуваат во голе-

мини од 5 Гдо 50 1, а мерилата од едно парче од 1 1 и пома-
ли. 

Член 8 
Мерилата на внатрешната страна можат да бидат 

премачкани со тенка превлака која не смее да се лупи. 
Ѕидовите на мерилото мораат да бидат дебели и 

цврсти. 
Горниот и долниот раб на мерилото мораат да бидат 

зајакнати, освен кај дрвените мерила кои мораат да бидат 
изработени од едно парче. 



Страна 206 - Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 февруари 1985 

Член 9 
Дното на мерилото мора да биде рамно. 
Кај мерилата поголеми од 2 1 дното мора да се зајак-

не. 

Член 10 
Дното на дрвените мерила може да биде составено од 

повеќе делови ако тие делови меѓусебно неразделливо се 
споени и мора со една третина од својата дебелина да би-
де поставено под долниот раб на бочниот ѕид, така што 
ѕидот да налегне на дното. 

Член 11 
Мерилата чија обвивка е изработена од свиткано 

дрво од едно парче, а чија зафатнина е 10 1 и поголема мо-
раат да имаат опков од железени ленти. Лентите под дно-
то се вкрстуваат се дигаат по ѕидот и се поврзуваат со оп-
ковот со кој е зајакнат горниот раб. Една од овие ленти 
мора да ја прекрива составната линија на бочниот ѕид. 

Мерилата чија обвивка е изработена од свиткано 
дрво од едно парче, а чија зафатнина е 201 и 101 мораат ^а 
имаат најмалку две железни ленти, а ако зафатнината им е 
од 50 1 мораат да имаат три железни ленти. 

При мерилата од став 2 на овој член зафатнината од 
50 1 чија надолжна црвстина не е поинаку доволно обезбе-. 
дена на друг начин, мора во правецот на пречникот кој по-
минува по составот на бочниот ѕид да стави железна пре-
чка чија долна површина лежи во рамината на горниот 
раб на мерилото, а нејзината средина е поврзана со дното 
со една железна прачка. 

Член 12 
Кај дрвените мерила што се изработени од лаги за за-

јакнување се користат метални тркала. 
Мерилата од 50 1, 20 1 и 101 имаа три тркала за зајак-

нување, а мерилата од 5 1 две тркала. 
Едниот раб на горното, односно долното тркало мо-

ра да биде во истата рамнина со горниот, односно долни-
от раб на мерилото. 

Член 13 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите, односно народ-
ностите на Југославија. 

Член 14 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат 

јасни, добро видливи во работните услови и испишани та-
ка што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 15 
На мерилото мора да се наоѓа натписна плочка не-

разделливо прицврстена за обвивката на мерилото. 
За мерилата чија зафатнина е поголема од 1 1 на 

плочката мора да се наоѓа: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) ознаката на типот; 
3) серискиот број; 
4) годината на производството; 
5) ознаката на номиналната зафатнина; 
6) службената ознака на типот на мерилото, ако за 

тоа мерило е извршено испутување на типот. 
Мерилата помали од 1 1 на натписната плочка мора-

а г да имаат само ознака на номиналната зафатнина. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0302-3519/1 

27 ноември 1984 година 
Белград Директор 

на Сојзниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

92. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА СВЕТЛОСЕН 

ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на употре-

ба и класификација на еталоните за единица на светлосен 
флукс. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

светлосен флукс се употребува за утврдување на метро-
лошките својства на секундарните еталони за единица на 
светлосен флукс со метод на интеграционен фотометар. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

светлосен флукс е даден на првото ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единица на 
светлосен флукс, што носи назив „Југословенски (прима-
рен) еталон за единица на светлосен флукс". 

Член 4 
Секундарните еталони за единица на светлосен флукс 

се употребуваат за утврдување на метролошките својства 
на работните еталони за единица на светлосен флукс, и 
тоа на: 

1) електрични сијалици со усвитено волфрамово 
влакно; 

2) електрични сијалици за празнење во гасови. 

Член 5 
Секундарните еталони за единица на светлосен флукс 

се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на кла-
сификацијата на еталоните за единица на светлосен флукс, 
што носи назив „Секундарни еталони за единица на свет-
лосен флукс". 

Член 6 
Работните еталони за единица на светлосен флукс се 

употребуваат за утврдување на метролошките својства на 
мерила за светлосен флукс, и тоа на: 

1) електрични сијалици со усвитено волфрамово 
влакно; 

2) електрични сијалици со празнење во гасови. 

Член 7 
Работните еталони за единица на светлосен флукс се 

дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класи-
фикацијата на еталоните за единица на светлосен флукс, 
што носи назив „Работни еталони за единица на светлосен 
флукс". 

Член 8 
Класификацијата на еталоните за единица на светло-

сен флукс се објавува, согласно со член 23 став 3 од Зако-
нот за мерните единици и мерилата, во гласилото на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали. 
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Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3525/1 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

93. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАМКИ ЗА МЕРЕ-

Њ Е НА ДРВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат рамките за мерење на 
дрва (во натамошниот текст: рамките). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката МТЈЅ. 2-2/1. 

Член 2 
Рамките се наменети за мерење зафатнина на дрво 

чија зафатнина не се утврдува со поединечно мерење на 
парчиња (дрво за хемиска преработка, огревно дрво и сл.). 

Член 3 
Рамките мораат да имаат номинална површина од: 2 

т 2 ; 1 т 2 ; 0,5 т 2 (големи рамки) и 0,2 т 2 ; ОД т 2 ; 0,05 т 2 и 
0,02 т 2 (мали рамки). 

Член 4 
Граници на дозволените грешки за рамки се: 
1) 1% од номиналната должина при првиот преглед; 
2) 2% од номиналната должина при периодичните 

прегледи. 

Член 5 
За поделби помали од 0,5 т при првиот и при перио-

дичните прегледи се дозволени грешки како за мерила за 
должина од класа на точност III. 

Член 6 
Рамките се состојат од еден основен хоризонтално 

поставен дел и од два бочни вертикални дела. Големите 
рамки мораат да имаат и четврти горен дел. 

Основниот дел на рамките мора да биде барем исто 
толку долг колку и бочниот. 

Широчината на долниот основен дел мора да биде 
најмалку 20 ст , а најмногу 30 сш. 

Номиналната површина е ограничена со прачка која 
мора да биде така приспособена што( да може да се симну-
ва и која мора да има поделба како и мерилото за 
должина. Ирачката служи за мерење на должина на цепе-
ница. 

Делот на конструкцијата над ирачката не служи за 
мерење, туку само за зацврстување на конструкцијата. 

Член 7 
Рамките можат да се изработуваат како едноставни и 

сложени. 
Едноставната рамка има само еден простор за мере-

ње. 

Сложената рамка се изработува со поврзување на по-
веќе површини на рамката во конструкција која претста-
вува една целина. 

Член 8 
Рамките можат да бидат изработени од профилирани 

железни цевки со квадратен, правоаголен или тркалест 
пресек или од железни 1, - профили. 

По исклучок, рамките можат да бидат изработени од 
дрво. 

Член 9 
Натписите и ознаките на рамката мораат да бидат 

напишани на еден од јазиците и писмата на народите од-
носно на народностите на Југославија. 

Член 10 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член И 
На рамката мора да се наоѓа натписна плочка нераз-

двоиво прицврстена за еден од цврсто споените делови на 
рамката. 

На натписната плочка мора да се наоѓа: 
1) фирма односно назив или знак пџ производителот; 
2) номинална површина; 
3) ознака на типот; 
4) сериски број и година на производството; 
5) службена ознака на типот на рамката, ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 12 
Деловите на рамката што формираат определена но-

минална површина мораат да носат ознака на својата 
должина. 

Член 13 
Ирачката на рамката мора да носи ознака на својата 

должина. 
Ако поделбата на ирачката е на половини метри, се-

кој поделок одделно, а ако е поделбата на сантиметри се-
кој десетти поделок мора да биде означен со број. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0302-3518/1 

27 ноември 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

94. 
' Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА САНДАЦИ, РАМ-
КИ И СЛИЧНИ МЕРИЛА СО ВАЛЧЕСТА ФОРМА ЗА 

ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат сандаци, рамки и 
слични мерила со валчеста форма за градежен материјал. 
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Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ. 2-3/1. 

Член 2 
Мерилата од член 1 на овој правилник се наменети за 

мерење за зафатнина на песок, чакал и сличен градежен 
материјал. 

Член 3 
Сандаците и рамките мораат да се изработуваат во 

следните големини: 2 т 3 ; 1 т 3 ; 0,5 т 3 ; 0,3 т 3 и 0,2 т 3 . 
Мерилата со валчеста форма мораат да се изработу-

ваат во следните големини: 0,5 т 3 ; 0,3 т 3 ; 0,2 т 3 и 0,1 т 3 . 

Член 4 
Сандаците и рамките можат да бидат изработени од 

дрво, односно метал, а мерилата со валчеста форма само 
од метал. 

Член 5 
Сандаците и рамките имаат правоаголна површина 

на дното и на горниот отвор. Нивните ѕидови мораат да 
бидат вертикални на дното или навалени најмногу 1 : 100. 

Сандаците имаат дно, а горната површина е отворе-
на. Рамките немаат дно. 

Член 6 
Штиците на бочните ѕидови мораат да бидат меѓусеб-

но вжлебени. 
Рамките и сандаците мораат да имаат железен оков 

кој ги осигурува слободните рабови и врските на бочните 
ѕидови меѓусебно како и со дното. 

Рамките и сандаците можат однатре да бидат об-
ложени со железен лим кој мора со оков да биде' при-
цврстен со заковки или завртки. 

Член 7 
Мерилата со валчеста форма имаат простор за мере-

ње ограничен со дното, обвивката и со рамнината на гор-
ната основа. 

Димензиите на мерилата со валчеста форма мораат 
да бидат такви што односот на пречникот и на височината 
да не биде поголем од 1 : 1 ниту помал од 2 : 3. 

Член 8 
Границите на допуштените грешки се: 
1) ± 1% од номиналната зафатнина, при првиот пре-

глед; 
2)л ± 2% од номиналната зафатнина, при повремени 

прегледи. 
Член 9 

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 
еден од јазиците и писмата на народите, односно народ-
ностите на Југославија. 

Член 10 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член И 
На мерилото мора да се наоѓа натписна плочка не-

разделиво прицврстена за бочниот ѕид или за обвивката. 
На натписната плочка мора да се наоѓа: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) ознака на типот на мерилото; 
3) сериски број; 
4) година на производството; 
5) ознака на номиналната зафатнина ј' 
6) службена ознака на типот на сандакот, рамката и 

сличните мерила со валчеста форма за градежен матери-
јал, ако е извршено испитување на типот. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3201/1 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

95. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТА-

ЛОН-ЌЕЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат заситените работни 
еталон-ќелии и ^заситените работни еталон-ќелии што се 
употребуваат како работни еталони на електромоторна 
сила (во натамошниот текст: ЕМС). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.Е-10/2. 

Член 2 
Под заситена работна еталон-ќелија, во смисла на 

овој правилник, се подразбира заситена работна еталон-
-ќелија што се употребува како работен еталон на ЕМС и 
што има негативна електрода од кадмиумов амалгам, а 
позитивна електрода од жива покриена со паста од живин 
сулфат (НЅ2ЅО4) и заситен воден раствор од кадмиум сул-
фат, додека електролитот останува заситен во целиот оп-
сег на работните температури на работната еталон-ќелија 
во присуство на кристали^ЗСМЅОд х 8 ЊО. Во електроли-
тот може да биде застапено мало количество на сулфурна 
киселина за да ја подобри електричната стабилност на ра-
ботната еталон-ќелија. 

Член 3 
Под незаситена работна еталон-ќелија, во смисла на 

овој правилник, се подразбира работна еталон-ќелија што 
се употребува како мера на ЕМС и што има негативна 
електрода од кадмиумов амалган, а позитивна електрода 
од жива покриена со паста од живин сулфат (Н82ЅО4) и не-
заситен воден раствор од кадмиум сулфат, додека елек-
тролитот останува незаситен во целиот опсег на работни-
те температури на работната еталон-ќелија. Во електро-
литот може да се наоѓа мало количество на сулфурна ки-
селина за да ја подобри електричната стабилност на ра-
ботна еталон-ќелија. На долната граница на опсегот на 
работните температури на работната еталон-ќелија елек-
тролитот може да стане заситен. 

Член 4 
Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 
1) направите што се состојат од комора во чија внат-

решност температурата е регулирана на определена вред-
ност и што содржат една или повеќе работни еталон-ќе-
лии; 

2) изворите на електромоторната сила предвидени да 
даваат електрична струја. 

Член 5 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
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1) референтна вредност на температурниот опсег за 
заситени работни еталон-ќелии и опсегот на температура-
та што го определува производителот и во рамките на кој 
разликата меѓу измерената вредност на ЕМС и вредноста 
на ЕМС што се предвидува со образецот даден во член 10 
на овој правилник не изнесува повеќе од 50% од вредноста 
што одговара на ознаката на класата на точност на работ-
ната еталон-ќелија; 

2) референтна вредност на температурниот опсег за 
незаситена работна еталон-ќелија е опсегот на температу-
рата што го определува производителот и во рамките на 
кој разликата меѓу измерената вредност на ЕМС и вред-
носта на ЕМС на температурата на заверката не изнесува 
повеќе од 50% од вредноста што одговара на ознаката на 
класата на точност на работната еталон-ќелија; 

3) заверена вредност на ЕМС е вредноста на ЕМС на-
значена во уверението за исправноста на работната ета-
лон-ќелија; 

4) температура на заверката е вредноста на темпера-
турата назначена во уверението за исправноста на работ-
ната еталон-ќелија што одговара на заверената вредност 
на ЕМС; 

5) ефект на температурниот хистерезис е заостаната-
та разлика меѓу две или повеќе вредности на ЕМС на иста 
работна еталон-ќелија мерена на иста температура пред и 
по определениот температурен циклус на определено тра-
ење; 

6) отстапување на вредноста на ЕМС (во однос на за-
верената вредност на ЕМС) е разликата на вредноста на 
ЕМС измерена на температурата на заверката и заверена-
та вредност на ЕМС; 

7) класа на точност на работната еталон-ќелија е 
збир на работните еталон-ќелии што со текот на времето 
имаат иста стабилност. Стабилност на работната еталон-
-ќелија е најголемо дозволено отстапување на вредноста 
на ЕМС за време од една година од денот на првиот пре-
глед, под услов таа да е употребувана и одржувана под ус-
ловите пропишани со овој правилник; 

8) ознака на класата на точноста на работната ета-
лон-ќелија е бројот што ја означува класата на точност на 
работната еталон-ќелија; 

9) дозволено празнење е количеството на електрици-
тетот изразено во кулони, што работната еталон-ќелија 
може да го предаде или прими, а разликата на вредноста 
на ЕМС измерена непосредно пред празнењето или полне-
њето и по определеното време по прекинот на празнењето 
или полнењето да не го премине определениот износ. 
Празнење на мали вредности е празнењето што настанува 
во текот на нормална употреба на работната еталон-ќели-
ја. Празнење на поголеми вредности е празнењето што 
може да настане случајно; 

10) дозволено збирно празнење е збирот на апсолут-
ните вредности на количествата на електрицитетот, изра-
зено во кулони, што работната еталон-ќелија може да го 
прими или предаде, а и натаму да ги исполнува условите 
што се однесуваат на класата на точност на работната 
еталон-ќелија. 

Член 6 
Според класата на точност работните еталон-ќелии 

се распоредуваат во класите на точност што се дадени во 
следната табела: 

Тип на работната-
-еталон ќелија Класа на точност на работната еталон-ќелија 

заситена 
изразено во % 0,0002, 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 , 

заситена 
изразено во jiV 2 5 10 20 50 ШО 

незаситена 
изразено во % - - - 0,002 0,005 0,01 

незаситена 
изразено во JIV 20 50 100 

Класите на точност на работните еталон-ќелии 
можат да се означат на два начина што се засноваат врз 
отстапувањето на вредноста на ЕМС изразена во процен-
ти (на пр. 0,0002) или во микроволти (на пр. 2 jiV). 

Член 7 
Опсези на работните температури на работните ета-

лон-ќелии, ако производителот не определил поинаку се: 
1) од 100С до 400С, за заситени работни еталон-ќелии; 
2) од 40С до 400С за незаситени работни еталон-ќе-

лии. 

Член 8 
Работните еталон-ќелии се заверуваат на една од 

следните температури: 200С, 230С, 250С, 280С и 300С, а 
можат да се заверуваат-и на помала температура на завер-
ка во рамките на опсегот на нивните работни температу-
ри. 

Член 9 
Заверената вредност на ЕМС на работната еталон-ќе-

лија на 200С мора да биде во опсег: 
1) од 1,018 54 V до 1,018 73 V за заситени работни ета-

лон-ќелии; 
2) од 1,018 8 V до 1,019 6 V за незаситени работни ета-

лон-ќелии. 

Член 10 
Вредноста на ЕМС на заситените работниеталон-

ќелии во рамките на референцата вредност на темпера' 
турниот опсег се определува според следниот образец: 

Et = Etl + a(t - ti) + b(t - б)2 + c(t -- ti)3  

каде што е: 

Et - вредност на EMC во волти на работната еталон-
-ќелија при температура t; 

Etl - вредноста на ЕМС во волти на работната ета-
лон-ќелија при температура ti; 

t - температура во Целзиусови степени, при која тре-
ба да се определи вредноста на ЕМС; 

ti - вредноста на температурата на заверката во Цел-
зиусови степени-; 

а, b, и с - коефициенти карактеристични за работната 
еталон-ќелија и температурата ti, што ги дава производи-
телот. 

Ако ги нема тие податоци за ќелиите на класата на 
точност 0,0002, 0,0005 и 0,001, тие се утврдуваат со мерење. 

За ќелиите со класа на точност 0,0002, 0,0005 и 0,001 
можат да се користат следните вредности за коефициенти-
те; 

а = - 39,83 х 10"6; 
b = - 0,930 х 10"̂ ; 
с = 0,009 х 10 6. 

Член 11 
За незаситена работна еталон-ќелија, разликата на 

вредноста на ЕМС на која и да е температура во рамките 
на работниот опсег на температурата, и вредноста на 
ЕМС на температурата на заверката, не смее да изнесува 
повеќе од 100% од вредноста која и одговара на ознаката 
на класата. 

Член 12 
Границите на дозволените грешки на вредноста на 

ЕМС изразени во проценти (%) и во микроволти (JIV) за 
периодот од една година меѓу два повремени прегледа на 
работните еталон-ќелии се дадени во следната табела: 
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Граници на дозволените грешки на вредноста на ЕМС за време од една година 

Член 13 
Дозволено празнење при нормална употреба на ра-

ботната еталон-ќелија е празнењето за кое разликата на 
вредноста на ЕМС мерена непосредно пред празнењето и 
10 секунди по празнењето не изнесува повеќе од 20% од 
вредноста која и одговата на ознаката на класата на точ-
ност на работната еталон-келија. 

Член 14 
Дозволено случајно краткотрајно празнење на работ-

ната еталон-ќелија е празнењето за кое разликата на вред-
носта на ЕМС мерена непосредно пред празнењето и еден 
час по празнењето не изнесува повеќе од 50% од вредноста 
која и одговара на ознаката на класата на точност на ра-
ботната еталон-ќелија. 

Член 15 
Номиналниот внатрешен омски отпор и максимални-

от внатрешен омски отпор се даваат при најмалку 5 раз-
лични температури во рамките на опсегот на работните 
температури. Една о^ температурите мора да биде внатре 
во референтниот температурен опсег. 

Вредностите мораат да се дадат како дијаграм или 
табела. 

Внатрешниот омски отпор се пресметува според 
следниот образец: 

каде што е: 
R - внатрешен отпор во омови; 
Ео - напон на краевите на неоптоварената работна 

еталон-ќелија; 
. E l - напон на краиштата на работната еталон-ќелија 

во волти при оптоварување од (10 ± 0,2) М; 
I - номинална струја низ отпорник од 10 MQ приклу-

чен на работната еталон-ќелија на номинална вредност на 
ЕМС од 1 V, т.е. 10-7 А. 

Член 16 
Отпорот на изолацијата на работната еталон-ќелија 

мора да биде поголем од: 
1) 50 GQ - за работни еталон-ќелии со класа на точ-

ност 0 , 0 0 0 2 , 0 , 0 0 1 , односно 2 / J I V . . . 1 0 / Ц У ; 
2) 10 GQ - за работни еталон-ќелии со класа на точ-

ност 0,0002, 0,01, односно 20/jiV... 100/цУ. 

Член 17 
Температурата на чувањето на работните еталон-ќе-

лии мора да се одржува во границите од 40С до 400С. 
Земајќи го предвид периодот на стабилизација на ра-

ботните еталон-ќелии, работната еталон-ќелија треба да 
се чува при температура која е слична на температурата 
при која се користи работната еталон-ќелија. 

Член 18 
Работните еталон-ќелии треба да се заштитат од над-. 

ворешното влијание на вибрации, температури пониски 
од 00С, како и од нагли промени на температурата. 

Член 19 
На куќиштето на работната еталон-ќелија мора да 

биде назначено дали ќелијата, или нејзината шасије или 
нејзиното Куќиште се неотпорни на минерално масло. Во 
отсуството на таков показател овие делови мораат да би-
дат отпорни на минерално масло. 

Член 20 
Работните еталон-ќелии, зависно од нивната намена, 

можат да бидат поставени во Куќишта што се конструира-
ни со можност на мерења на температура или без таа 
можност. 

Член 21 
Куќиштето на работната еталон-ќелија мора да има 

место за втиснување на жиг. 

Член 22 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите, односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 23 
На работната еталон-ќелија мораат да бидат напи-

шани следните натписи и ознаки: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) ознаката на типот; 
3) серискиот број; 
4) ознаката на класата; 
5) референтната положба или номиналниот опсег на 

положбата на работната еталон-ќелија (ако е потребно); 
6) службената ознака на типот на работната еталон-

-ќелија ако е извршено испитувањето на типот; 
7) поларитетот (позитивната електрода на работната 

еталон-ќелија што не е поставена во Куќиште може да се 
означи со црвена боја). 

Член 24 
На куќиштето на работната еталон-ќелија мораат да 

бидат напишани следните натписи и ознаки:. 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) ознаката на типот на работната еталон-ќелијата во 

куќиштето; 
3) серискиот број на'куќиштето; 
4) ознаката на класата, на точноста на работната ета-

лон-ќелија во куќиштето; 
5) референцата положба или номиналниот опсег на 

положбата на работната еталон-ќелија (ако е потребно); 
6) поларитетот; 
7) службената ознака на типот на работната еталон-

ќелија ако е извршено испитувањето на типот. 

Член 25 
-Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за еталон-ќелии („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/78). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4451/1 
25 јануари 1985 година 

Белград 
Дирекор I 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцен^ метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

Ознака на класата на точност (%) 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 

Граници на дозволените грешки на вредноста на ЕМС (%) ± 0,0002 ± 0,0005 ±0,001 ±0,001 ± 0,0005 ±0,01 

Ознака на класата на точноста (цУ) 2 5 10 20 50 . 100 

Граници на дозволените грешки на вредноста на EMC (jiV) ± 2 ± 5 ± 1 0 ± 2 0 ± 5 0 ±100 
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96. 
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КУР-

СОТ НА ДИНАРОТ 
1. Народната банка на Југославија, народните банки 

на републиките и народните банки на автономните покра-
ини ја спроведуваат политика на курсот на динарот ут-
врдена со резолуцијата за општествено-економскиот раз-
вој и со одлуката за заедничката девизна политика на Ју-
гославија за секоја година. При спроведувањето на ут-
врдената политика на курсот на динарот, неопходно е да 
се обезбеди доследно почитување на принципот на един-
ствениот, реалниот и правилно вкрстениот курс на дина-
рот. 

Принципот на единствениот курс на динарот е обез-
беден ако сите плаќања и наплати од странство, како и 
вкупниот промет на девизи на домашниот девизен пазар 
се вршат со примена на курсевите што се формираат на 
меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар. 

Принципот на реалниот курс на динарот подразбира 
формирање на такво ниво на девизниот курс кој овоз-
можува, при дејствување на другите мерки на економската 
политика, успешно да се остваруваат утврдените цели и 
задачи на политиката на платниот биланс, со ограничено 
дејство на промените на курсот врз порастот на домашни-
те цени и трошоци. 

Принципот на правилно вкрстените домашни курсе-
ви со странските девизни курсеви подразбира доследно 
почитување на меѓувалутните односи што се формираат 
на странските девизни пазари, при утврдувањето на курсе-
вите на меѓубанкарските состаноци на единствениот деви-
зен пазар. 

Од принципот на правилно вкрстени девизни курсеви 
може да се отстапува само по исклучок и привремено во 
случај на поголеми и неконтролирани движења на девиз-
ните курсеви на странските девизни пазари. Одлука за 
привремено напуштање на принципот на правилно 
вкрстените девизни курсеви до седум дена донесува гувер-
нерот на Народната банка на Југославија и за тоа ги извес-
тува гувернерите на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини и Сојузниот 
извршен совет. Истовремено, Народната банка на Југосла-
вија презема потребни мерки заради спречување на неоп-
равдани конверзии на девизите. 

2. Врз основа на курсот на динарот според избраната 
пресметковна единица, спрема една или спрема повеќе 
конвертибилни валути, што ќе го утврди Сојузниот из-
вршен совет и на утврдената политика на курсот на дина-
рот, се формираат девизни курсеви на меѓубанкарскиот 
состанок на единствениот девизен пазар. 

Формирањето на основниот курс на динарот спрема 
една конвертибилна валута или претсметковна единица се 
заснова врз утврдувањето на курсот - основицата на опре-
делен ден и границата на дозволеното отстапување на те-
куштите курсеви на избраната валута од така утврдената 
основица, и тоа во обата правца („ " и „ - "). Текуштите 
курсеви на избраната валута, односно на претсметковната 
единица можат да се формираат во границите на утврде-
ните маргини. 

Системот на формирањето на курсот на динарот врз 
основа на определувањето на основниот курс на динарот 
според утврдената група („корпа") на конвертибилни ва-
лути, се заснова врз определувањето на основицата, од-
носно состојбата на средните дневни курсеви на избраните 
конвертибилни валути на определениот ден, како и врз оп-
ределувањето на горната и долната граница до која може 
да се менува просечниот курс на динарот по утврдувањето 
на основицата. 

Промените на просечниот курс на динарот се утврду-
ваат за следните седум конвертибилни валути: американ-
ски долар, германска марка, италијанска лира, австриски 

шилинг, француски франак, британска фунта и швајцар-
ски франак. 

Пондерите што се применуваат за пресметување на 
промените на просечниот курс на динарот во текот на го-
дината, се утврдуваат врз основа на учеството на САД, СР 
Германија, Италија, Австрија, Франција, Велика Британи-
ја и Швајцарија во југослоенскиот извоз на пазарите на 
тие земји во претходните три години. 

Потребните промени на курсот на динарот се оства-
руваат во текот на годината, така што курсевите на оддел-
ни конвертибилни валути, односно нивото на просечниот 
или на „ефективниот" курс на динарот се приспособуваат 
на поставените цели и задачи на заедничката девизна по-
литика во областа на платниот биланс и на девизниот би-
ланс. 

3. Приспособување на курсот на динарот во текот на 
годината се врши континуирано. 

Ако врз основа на пошироки согледувања на релеван-
тните стопански движења, тенденции и односи во платни-
от биланс и во девизниот биланс се оцени дека поради ос-
тварувањето на планираните платнобилансни задачи е не-
опходно позначајно приспособување на девизните курсе-
ви, по обавените консултации со народните банки на ре-
публиките, со народните банки на автономните покраини 
и со другите надлежни органи, Народната банка на Југос-
лавија му поднесува на Сојузниот извршен совет образ-
ложен предлог за еднократна корекција на нивото на кур-
сот на динарот. 

Девизните курсеви за одделни валути се менуваат за-
ради остварувањето на потребната промена на просечни-
от курс на динарот, како и заради усогласување на домаш-
ните курсеви со странските девизни курсеви. Промена на 
просечниот номинален курс на динарот се врши заради 
одржување на потребното ниво на реалниот курс, односно 
на ценовната конкурентност на домашните производи и 
услуги на странските пазари. 

Кога ќе искористи 3/4 од утврдената маргина на до-
зволеното отстапување од просечниот или „ефективниот" 
курс на динарот од важечката основица, Народната банка 
на Југославија.за тоа го известува Сојузниот извршен со-
вет и истовремено е должна да поднесе образложен пред-
лог за утврдување на нова основица и маргина на дозволе-
ните промени на просечниот курс на динарот, за да се 
обезбедат услови за непречено спроведување на утврдена-
та политика на курсот на динарот во наредниот период. 

4. Тргнувајќи од целите и задачите на политиката на 
курсот на динарот, утрдени со резолуцијата за општестве-
но-економскиот развој и со одлуката за заедничката девиз-
на политика, и од показателите за домашните и странски 
стопански движења, релевантни за спроведувањето на ут-
врдената политика на курсот на динарот, Народната бан-
ка на Југославија, заедно со народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини презема 
мерки потребни за спроведувањето на утврдената полити-
ка на курсот на динарот. Заедно со народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини, 
Народната банка на Југославија подготвува предлози на 
текстот за документите на економската политика, предлог 
на основицата и маргината за приспособување на курсот 
на динарот, извештаи за остварувањето на политиката на 
курсот на динарот и др. 

Основните насоки од документите на економската 
политика, како и промените на основните индикатори на 
политиката на кусот на динарот, претставуваат основа за 
оперативно спроведување на политиката на курсот на ди-
нарот во текот на годината. 

Со примена на приспособувањето на нивото и на 
структурата на девизните курсеви во текот на годината, 
Народната банка на Југославија е должна да обезбеди ос-
тварување на долгорочната политика на единствениот и 
на реалниот курс на динарот, при доследно почитување на 
принципот на правилно вкрстените девизни курсеви. 

Ѕ. Врз основа на утврдените квантитативни задачи на 
политиката на курсот на динарот, Народната банка на Ју-
гославија ги определува интервенционите курсеви на кон-
вертибилните балути за секој меѓубанкарски состанок, врз 
основа на кои на меѓубанкарските состаноци на девизниот 
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пазар се формираат купежни, средни и продажни курсеви 
за девизите и странските ефективни пари. 

При формирањето на интервенционите курсеви за од-
делни конвертибилни валути, Народната банка на Југос-
лавија е должна да се раководи со поставената задача во 
поглед на неопходната промена на просечниот или ефек-
тивниот курс на динарот, односно одржување на глобал-
ната ценовна конкурентност на странските пазари, како и 
со движењето на ценовната конкурентност во однос на од-
делни валутни подрачја. 

Народната банка на Југославија, заедно со народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, ги следи и анализира промените на просечниот 
курс на динарот, како и промените на курсевите на оддел-
ни конвертибилни валути, што се формираат на меѓубан-
карските состаноци на домашниот девизен пазар и ја сог-
ледува усогласноста на тие промени со поставените зада-
чи на политиката на курсот на динарот за текуштата годи-
на. 

6. Заради обезбедување на постојана соработка на 
Народната банка на Југославија со народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
врз работите на формирањето, спроведувањето и следење-
то на остварувањето на политиката на курсот на динарот, 
Советот на гувернерите формира посебна стручна комиси-
ја. Основни задачи на таа комисија се следни: 

1) следење и анализирање на движењето на курсевите 
па домашниот девизен пазар и на странските девизни па-
зари, како и на сите други показатели за домашните и 
странските стопански движења, значајни за спроведување-
то на политиката на курсот на динарот; 

2) разработка на насоките на интервенционата поли-
тика на Народната банка на Југославија на домашниот де-
визен пазар заради остварување на определено ниво и 
структура на девизните курсеви; 

3) усовршување на методологијата за спроведување-
то на политиката на курсот на динарот; 

4) изработка на извештаи и информации за спроведу-
вањето на утврдената политика на курсот на динарот. 

7. Врз основа на остварените движења на номинални-
те курсеви на динарот и просечниот курс на динарот во 
претходниот период и на другите показатели за стопан-
ските движења во земјата и во странство, Народната бан-
ка на Југославија му поднесува на Сојузниот извршен со-
вет, по потреба, а најмалку полугодишно, извештај за 
спроведувањето на политиката на курсот на динарот. 

Месечен преглед на остварените промени на номи-
налните курсеви на динарот и на просечниот курс на дина-
рот се изработува за потребите на Народната банка на Ју-
гославија, а им се доставува на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покраини, 
како и на надлежните сојузни органи, заради мнформира-
њ е ^ 

тримесечни информации за остварувањето на поли-
тиката на курсот на динарот, кои го содржат движењето 
на девизните курсеви на домашниот девизен пазар и во 
странство, како и за остварувањето на утврдените задачи 
на политиката на курсот на динарот во текот на годината, 
им се доставуваат на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини, на над-
лежните сојузни органи и на членовите на Сојузниот из-
вршен совет, заради информирање. 

Полугодишните и годишните извешаи за спроведува-
ње го на политиката на курсот на динарот ги опфаќаат си-
1 с основни аспекти на политиката на курсот на динарот со 
поширок осврт на остварувањето на поставените цели и 
задачи на заедничката девизна и на вкупната економска 
политика. Годишниот извештај содржи оцена за вкупната 
политика на курсот на динарот, како и можни правци на 
нејзиното дејствување во наредниот период. Тие извештаи 
му се доставуваат на Сојузниот извршен совет, односно на 
Собранието на СФРЈ. 

За проблемите на спроведувањето на политиката на 
курсот на динарот се изготвуваат, по потреба, и посебни 
изештаи и анализи за Сојузниот извршен совет и за Соб-
ранието на СФРЈ. 

8. За формирањето и следењето на реалниот курс на 
динарот, се дадени индикатори што се отпечатени кон 
оваа одлука и сочинуваат нејзин составен дел. 

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

О.бр. 89 
26 декември 1984 година 

Београд 

Председател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југослвавија, 
Радован Макиќ, с. р. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ 
НА РЕАЛНИОТ КУРС НА ДИНАРОТ 

Заради формирање и спроведување на политиката на 
реалниот курс на динарот, неопходно е да се обезбеди сле-
дење на определени показатели за домашните и странски-
те стопански движења. 

За сите статистички серии важат следните методо-
лошки претпоставки: 

1) Базен период: 
- 31 декември претходната година, 
- 31 декември претходната година, 
- Истиот месец претходната година, 
- Други периоди од претходните години; 
2) Периоличност на податоците: 
- Годишно (крај на годината), 
- Месечно (крај на месецот), во текуштата и претход-

ната година, 
- Тримесечно; 
3) Избор на земји, односно на валути: 
- САД долар, 
- Германска марка, 
- Италијанска лира, 
- Француски франак, 
- Австриски шилинг, 
- Швајцарски франак, 
- Британска фунта; 
4) Системот на пондерите за пресметување на просеч-

ните промени на курсот што се заснова врз учеството на 
валутите под 3) во: 

- вкупниот тековен конвертибилен девизен прилив и 
одлив; 

- учеството на наведените земји во Југословенскиот 
извоз на конвертибилното валутно подрачје. 

За тековниот период се применува соодветна валутна 
структура од претходната година, а за поранешните годи-
ни се применуваат податоци за валутната структура од 
тие години. 

5) Просечните промени, што се пресметуваат врз ос-
нова на пондерирана аритметичка средина. Заради споре-
дување се пресметуваат промените врз база на пондерира-
на геометриска средина. 

А. Оперативни индикатори 

1. И н д и к а т о р и н а ц е н о в н а т а к о н к у -
р е н т н о с т н а с т р а н с к и т е п а з а р и 

-) Неметални девизни курсеви на пазарот во Лондон 
(средни курсеви) - дневно, месечно, годишно; 

-) Номинации девизни курсеви на меѓубанкарскиот 
состанок во земјата (средни курсеви) - дневно, месечно, 
годишно; 

-) Индекс на номиналните девизни курсеви од првата 
алинеја, 
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-) Индекс на номиналните девизни курсеви од втора-
та алинеја; 

-) Индекс на југословенските цени на производители-
те на индустриски производи; 

-) Индекс на југословенските цени на мало; 
-) Соодветни индекси под алинејата пет и шест за се-

која од седумте наведени земји; 
-) Збирни индекси за групата од седум земји, за секој 

од наведените индекси на цените; 
-) Индекси на релативните цени, за секоја од наведе-

ните цени; 
-) Индекс на просечниот или „ефективниот" курс на 

динарот; 
-) Индекс на реалниот ефективен курс на динарот; 
-) Преглед на отстапувањата на домашните номи-

нални курсеви од меѓународно вкрстените курсеви - днев-
но. 

2 . П л а т н о б и л а н с н и и н д и к а т о р и 

1) Стоковна размена со странство: 
- Стоковен извоз, по групи производи и региони, 
- Стоковен увоз, 
- Салдо на стоковната размена; 
2) Нестокови токови: 
- Девизен прилив и одлив: 
- Туризам, 
- Транспорт, 
- Население, 
- Камати, 
- Друго, 
- Салдо во секторот на услугите и во нестоковните 

токови; 
3) Салдо на текуштиот биланс на плаќањето; 
4) Конвертибилни девизни резерви; 
5) Салдо на клириншките сметки и обем на манипу-

лативниот кредит; 
6) Задолжување во странство (нето) по форма и валу-

та и по стоковна структура; 
7) Показатели на структурните односи: 
- Промени во односот извоз/увоз, со ефектот врз го-

лемината на трговскиот дефицит, 
- Однос помеѓу суфицитот по нестоковните токови и 

дефицитот по стоковната размена, 
- Однос помеѓу големината на девизните резерви и 

тековните плаќања; 
- Степен на задолженоста во однос на конвертибил-

ното подрачје, како однос помеѓу текуштите обврски по 
долгот (вклучувајќи ги и каматите) и текуштиот девизен 
прилив без неконвертирани девизни дознаки на граѓаните; 

8) Показатели на стопанските движења во другите 
земји: 

- Движење на увозот, по стоковна структура, 
- Движење на цените на туристичките услуги во кон-

курентните земји, 
- Промени во трговската политика на други земји. 
Платно билансните индикатори се искажуваат како 

апсолутни големини, по тековните и постојаните цени. 

Б. Аналитички индикатори 

1) Ц е н и и к у р с е в и 

-) Индекс на југословенските извозив цени; 
-) Индекс на југословенските увозни цени; 
-) Индекси под првата, втората и третата алинеја на 

извозните и увозните цени за седум земји; 
-) Индекси на релативните цени под првата, втората 

и третата алинеја; 

-) Показатели на промените на односите помеѓу по-
важните конвертибилни валути; 

-) Цени на туристичките услуги во земјата и во 
странство; 

-) Ефекти на промените во меѓувалутните односи врз 
движењето на ефективниот курс на динарот; 

-) Фактори што ги обусловуваат меѓувалутните про-
мени. 

2 . Д о м а ш н и с т о п а н с к и д в и ж е њ а 

-) Општествен производ, индустриско производство 
и земјоделско производство; 

-) Инвестиции, лична, општа и заедничка потрошу-
вачка. 

3 . С т о п а н с к и д в и ж е њ а в о д р у г и з е м ј и 

-) Движења на бруто националниот производ и на ин-
дустриското и земјоделското производство; 

-) Инвестиции и потрошувачка; 
-) Салдо на текуштиот биланс на плаќањето; 
-) Каматни стапки на пазарот на капиталот. 

4 . С т р у к т у р н и о д н о с и 

-) Еластицитет на извозот и увозот во однос на оп-
штествениот производ и индустриското производство; 

-) Степен на користењето на капацитетите во прера-
ботувачката индустрија; 

-) Разлики и промени во релативната купежна сила 
помеѓу Југославија и одбраните земји; 

-) Разлики во рентабилноста на производството за 
домашниот пазар и на производството за странскиот па-
зар, за одбраните производи; 

-) Разлики во нивото на трошоците на производство-
то помеѓу одбраните југословенски извозни производи и 
аналогните производи во одбраните земји. 

5 . Д р у г и д е в и з н и д в и ж е њ а и о д н о с и 

-) Промет на домашниот девизен пазар: обем, носи-
тели, валутна структура; 

-) Однос помеѓу износот на извозните стимулации и 
враќањето и вкупниот извоз; 

-) Однос помеѓу износот на увозните оптоварувања и 
на вкупниот увоз; 

-) Отстапувања на цената на девизите во реалните 
трансакции од службено определените девизни курсеви; 

-) Котирање на динарот на странските пазари; 
-) Каматни стапки во земјата и во странство на штед-

ните влогови на граѓаните во домашна и странска валута. 

6 . Е ф е к т и н а п р о м е н а т а н а к у р с о т н а 
д и н а р о т 

Ефекти на промената на курсот на динарот врз: токо-
вите на извозот и увозот, нестоковните токови, нивото на 
трговскиот и платниот дефицит, трошоците на задолжува-
њето, трошоците на производството и нивото на домаш-
ните цени, буџетот на федерацијата и положбата на секто-
рот „население". 

7 . О с н о в н и и з в о р и н а п о д а т о ц и з а 
с л е д е њ е н а и н д и к а т о р и т е с е : 

-) 1п1егпа1шпа1 Р1папсѓа1 ЅОД1ѕ11Сѕ, 1МР, ХУаѕћт^оп, 
1ЈЅА, 

-) ОЈгесИоп оѓ Тгаде Ѕ1а11ѕИсѕ, 1МР, АУаѕћт^оп, 1ЈЅА, 
-) Индекс, СЗС, Белград, 
-) Статистички годишник СЗС, Белград, 
-) Билтен на Народната банка на Југославија, НБЈ, 

Белград, 
-) Курсни листи, Здружение на банките на Југослави-

ја, Белград. 
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97. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78-Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ обја-
вува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 
I. Изборот е одржан од 19 декември 1984 до 7 јануари 

1985 година во сите собранија на општините на територи-
јата на Социјалистичка Република Словенија. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 4.293 делегати од вкупно 6.150. 

Кандидатот од Листата на кандидатите, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85, 

Милован Зорц, доби вкупно 4.168'гласови. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 44. 

II. Републичката изборна комисија на СР Словенија, 
на седницата одржана на 8 јануари 1985 година утврди де-
ка, во смисла на член 67 став 1 од Законот за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Мило-
ван Зорц, роден на 20 август 1935 година, Словенец, по-
лковник на ЈНА, член на делегацијата на Работната заед-
ница на Републичкиот штаб за територијална одбрана на 
СР Словенија. 

Бр. 169 
4 февруари 1985 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловмќ, с. р. Таип Таипи, с. р. 

98. 
Врз основа на член 72, став 2, а во врска со член 79 

став 1 Од Законот за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/78-Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 

ПОКРАИНА КОСОВО 
I. Изборот е одржан од 25 декември 1984 до 22 јануа-

ри 1985 година во сите собранија на општините на терито-
ријата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твувале 1.566 делегати од вкупно 2.444. 

Кандидатот од Листата на кандидатите, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85, 

Илијаз Куртеши, доби вкупно 1.561 глас. 
Неважечки гласачки ливчиња имаше 4. 

II. Покраинската изборна комисија на САП Косово, 
на седницата одржана на 23 јануари 1985 година утврди 
дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Илијаз 
Куртеши, роден 1927 година, член на Претседателството 
на Покраинскиот комитет на СК Косово, Албанец, член 
на делегацијата на Покраинскиот комитет на Сојузот на 
комунистите на Косово - Приштина. 

Бр. 174 
4 февруари 1985 година 

- Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловиќ, с. р. Таип Таипи, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 87 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА РЕДОВ-

НИТЕ СУДОВИ 

1. Со Решението У број 118/82 од 16 март 1983 годи-
на, Уставниот суд на Југославија, по повод иницијативата 
на Бранимир Рачки од Загреб поведе постапка за оценува-
ње на уставноста на член 87 став 1 од Законот за редовни-
те судови („Народне новине", бр. 5/77). 

2. Со член 87 став 1 од Законот на СР Хрватска за ре-
довните судови е пропишано дека судијата може да биде 
разрешен од должност кога ќе наполни 40 години пензис-
ки стаж (маж), односно 35 години (жена), сметајќи го вре-
мето на посебниот стаж во еднократно траење. 

3. Во одговорот на решението за поведување на по-
стапка, и на јавна расправа, Саборот на Социјалистичка 
Република Хрватска зазеде гледиште дека одредбите на 
член 87 став 1 од Законот на СР Хрватска за редовните су-
дови се непрецизни ако нивната содржина се земе предвид 
во однос на содржината на одредбите од член 230 ст. 1 и 2 
од Уставот на СФРЈ. Бидејќи се во тек подготовките за из-
мени и дополненија на Законот за редовните судови, Сабо-
рот смета дека и прашањето на кое укажа Уставниот суд 
на Југославија во решението за поведување 1на постапка за 
оценување на уставноста на оспорениот законски пропис 
би требало да се земе предвид при новелирањето на Зако-
нот за редовните судови. 

4. Според член 230 ст. 1 и 2 на Уставот на СФРЈ, суди-
ите на редовните судови се избираат и разрешуваат на на-
чин и под услови со кои се обезбедува стручна способност 
и морално-политичка подобност за вршење на судиската 
функција и независност во судењето; судиите се избираат 
на определен период и можат да бидат поново избирани. 

Смислата на одредбите од член 230 ст. 1 и 2 на Уста-
вот на СФРЈ, за изборот и разрешувањето на судиите на 
редовните судови е во тоа тие да се избираат под услови и 
по постапка што освен способност и подобност за вршење 
на судиската функција му обезбедуваат и самостојност и 
независност на судијата во вршењето на таа функција. 
Според оцената на Уставниот суд на Југославија тоа се 
однесува особено на можноста за разрешување од 
должност на судијата, што треба да биде утврдено така 
што на судијата да му се овозможи навистина самостој-
ност и независност во вршењето на неговата судиска фун-
кција и да претставува гаранција за такво вршење на су-
диската должност за времето за кое е судијата биран на 
таа должност. 
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Со Законот со кој се уредуваат начинот, условите и 
постапката за избор и разрешување на судиите на редов-
ните судови, може да се утврди дека судијата ќе биде раз-
решен од должност кога ќе наполни определен стаж на 
осигурување. Исполнувањето на тие услови може да биде 
утврдено како причина за разрешување од должност (пре-
станување на работата) по сила на законот или како 
можност за која одлучува собранието на општествено-по-
литичката заедница. Кога исполнувањето на тие услови е 
утврдено како можност за разрешување односно за оста-
нување на судиската должност, што ја утврдува собрание-
то на општествено-политичката заедница, таа треба да би-
де утврдена на начин што при исполнувањето на еднакви-
те услови, со чие настапување може да дојде до разрешу-
вање, не ќе се доведуваат судиите во нееднаква и нерам-
ноправна положба во случај некои да бидат разрешени од 
должност а други да продолжат да ја вршат функцијата. 
Тоа би морало да биде утврдено со самиот закон, во по-
стапка во која, на објективен начин, ќе се утврди кој судија 
може и натаму да остане на должност и покрај исполнува-
њето на пропишаните услови за разрешување, водејќи 
сметка и за времето за кое е избран на судиската функција. 

Бидејќи со оспорениот пропис разрешувањето од 
должност на судијата се уредува на начин со кој одлуката 
за разрешување не се заснова врз однапред утврдени усло-
ви, произлегува дека со тој пропис судиите што се разре-
шуваат од должност се ставаат во нееднаква и нерамноп-
равна положба во однос на оние кои и натаму остануваат 
на должност, иако оствариле ист стаж на осигурување. Со 
тоа, според оцената на Уставниот суд на Југославија, се 
доведува во прашање остварувањето на уставните начела 
за независност на судијата и начелото за еднаквост во пра-
вата и должностите, што не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

Посебниот стаж по основ на учество во Народноосло-
бодителната војна претставува категорија на системот на 
пензиско и инвалидско осигурување по чиј основ борците 
во Народноослободителната војна ги остваруваат правата 
од тоа осигурување, пропишани со одредбите на Законот 
за основните права од пензиското и инвалидското осигу-
рување. Уставниот суд на Југославија, во повеќе свои од-
луки, утврди дека законите за работните односи со кои се 
утврдува дека наполнувањето на определен пензиски 
стаж, во кој се смета и посебниот стаж по основ на учество 
во Народноослободителната војна во двократно или во 
ефективно траење, како услов за престанување на работа-
та на работникот против негова волја, не се во согласност 
со Уставот на СФРЈ. Затоа, сметајќи дека сметањето на 
посебниот стаж по основ на учество во Народноослободи-
телната војна во пензискиот стаж претставува израз на ос-
тварување на одредбата на член 187 од Уставот на СФРЈ 
за посебната грижа на општествената заедница за борците 
цр Народноослободителната војна, со утврдување на по-
себни права по тој основ во системот на пензиско и инва-
лидско осигурување, Уставниот суд на Југославија наоѓа 
дека одредбите на став 1 член 87 од Законот за редовните 
судови не се во согласност со Уставот на СФРЈ бидејќи со 
нив се пропишува во пензискиот стаж од 40 односно 35 го-
дини (жена) да се смета и времето поминато во Народно-
ослободителната војна, во еднократно траење. 

Исто така, Уставниот суд на Југославија смета дека, 
одредбата од оспорениот пропис, според кој услов за раз-
решување од должност на судија-жена е наполнувањето 
на 35 години пензиски стаж, е несогласна со Уставот на 
СФРЈ и со уставниот принцип за еднаквост на мажот и 
жената во остварувањето на уставното право на работа. 
Правото на жената, поради посебната заштита што ја 
ужива во општеството да ги остварува правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување со пократок пензиски 
стаж и помалку години живот отколку мажот, претставува 
право што таа го остварува според прописите за пензиско-
то и инвалидското осигурување. Условите под кои осигу-
реникот - жена ги остварува правата од пензиското и ин-
валидското осигурување не можат да претставуваат и ус-
лови под кои престанува работниот однос против нејзина 
волја. Заради целосно остварување на начелото за рам-
ноправност на жената и мажот воопшто а посебно во ос-
тварувањето на правото на работа, на жената треба да и 

се овозможи да го остварува работниот век во исто траење 
како и мажот, односно да и се овозможи, доколку сака, да 
остварува работен век од 40 години. Затоа секое решение 
за престанување на работниот однос против волјата на ра-
ботникот, што работничката ја става во нееднаква по-
ложба со работникот (мажот) во поглед на престанување-
то на работата против нејзина волја, под исти услови што 
важат за мажот, претставува решение што не е согласно 
со Уставот на СФРЈ. Бидејќи со оспорената законска од-
редба на жената-судија не и се овозможува, доколку сака, 
нејзиното разрешување од должност да зависи од оствару-
вањето на ист број години стаж на осигурување како 
мажот, Уставниот суд на Југославија оценува дека оспоре-
ниот пропис ни во тој дел не е согласен со Уставот на 
СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, по завршувањето на 
јавната расправа, одржана на 8 ноември 1984 година, врз 
основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, до-
несе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 87 став 1 од Зако-

нот на СР Хрватска за редовните судови не се во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" и 
во „Народне новине". 

6. Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја донесе 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев, и судиите: д-р 
Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р 
Стана Гукиќ-Делевиќ, Војислав Ракиќ, Јаким Спировски, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Ра-
мадан Враниќи. 

У бр. 118/82 
8 ноември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 16 ПОД 
11 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕ-
НИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

ВО БЕЛГРАД ОД 12 АПРИЛ 1982 ГОДИНА 
1. Со оспорената одредба на член 16 под II од Пра-

вилникот е пропишано дека за секој месец работен стаж во 
царинската служба на работникот му припаѓаат 0,65 бодо-
ви, а за секој месец работен стаж надвор од царинската 
служба му припаѓаат 0,50 бодови. 

2. Оценувајќи је уставноста на оспорената одредба од 
Правилникот, Уставниот суд на Југославија одлучи дека 
различното вреднување на работниот стаж на работникот 
остварен во основната организација односно во работната 
заедница во однос на работниот стаж остварен во други 
организации и работни заедници, на начин утврден со на-
ведената одредба во член 16 под 2 од Правилникот, не е во 
согласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за донесување на ваква одлука се дадени 
во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-број 
144/79 од 5 октомври 1983 година што е објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 59/83 од 18 ноември 1983 го-
дина. 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 12 
декември 1984 година, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 16 под II од Правилникот за реша-
вање на станбените прашања на работниците во Работна-
та заедница на Сојузната управа за царини во Белград од 
12 април 1982 година. 
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2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", и на начинот на кој е објавен оспорениот самоу-
правен општ акт. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судиите: д-р Јосип Трајковиќ, 
Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Де-
левиќ, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, 
Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 132/84 
12 декември 1984 година 

Белград 

'Претседател 
на Уставниот суд на , 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 5 СТАВ 4, ЧЛЕН 8 СТ. 2 И 4, ЧЛЕН 22, ЧЛЕН 
67 СТАВ 2, ЧЛЕН 68, ЧЛЕН 69г СТАВ 8 И НА ЧЛЕН 88 
СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И 

КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. Уставниот суд на Југославија, следејќи ги појавите 

од интерес за остварување на уставноста и законитоста, а 
врз основа на член 387 од Уставот на СФРЈ, донесе реше-
ние У-број 204/83 од 12 јануари 1984 година за поведување 
постапка за оценување на уставноста на одредбите на 
член 5 став 4, на член 8 ст. 2 и 4, на член 22, на член 67 став 
2, на член 68, на член 69г став 8 и на член 88 став 2 од Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77,- 61/82, 77/82, 
34/83 и 70/83 - во понатамошниот текст: Законот). 

Со одредбите на член 5 став 4 од Законот е уредено 
организациите на здружен труд што оствариле девизи или 
учествувале во нивното остварување, слободно и самос-
тојно да одлучуваат дали девизите со кои располагаат, во 
согласност со одредбите на овој закон, ќе ги држат на де-
визна сметка или ќе ги претворат во динари; 

Со одредбите на член 8 ст. 2 и 4 од Законот е уредено 
организациите на здружен труд, остварените девизи да 
можат да ги користат за плаќање во странство, да ги 
вложуваат во сопствени или мешовити претпријатија во 
странство, или да и ги продаваат на овластената банка ка-
ко и да можат да ги здружуваат врз основа на самоуправ-
на спогодба за здружување на труд и средства односно до-
говор за долгорочна производствена кооперација, со заед-
нички вложувања во земјата и странство или за деловно-
-техничка соработка; 

Со одредбите на член 22 од Законот е уредено право-
то на компензација во девизите на организациите на 
здружен труд поради забрана или ограничување на извоз 
за оние количества стоки односно обем на услуги за кои со 
самоуправни спогодби или со договори не се преземени 
обврските за снабдување на домашниот пазар. 

Со одредбите на член 67 став 2 од Законот е уредено 
девизите што се остварени со здружување на труд и сред-
ства да им припаднат на основните организации на 
здружен труд што учествувале во нивното остварување со 
заемна производствена, финансиска или друга економска 
соработка; 

Со одредбите на член 68 од Законот е уредено орга-
низациите на здружен труд да можат остварените или 
стекнатите девизи да ги здружуваат врз основа на самоу-
правна спогодба за здружување на труд и средства однос-
но врз основа на договор за долгорочна производствена 
кооперација, со заеднички вложувања во земјата и во 
странство или за деловно-техничка соработка заради заед-
ничко производство на стоки и вршење услуги за извоз. 

Со одредбите на член 69г став 8 од Законот е уредено 
со единствените критериуми за распределба на девизите 

да се обезбедува организациите на здружен труд, во рам-
ките на формата на здружување и поврзување со другите 
организации, да можат делумно или во целост, во соглас-
ност со актот за заедничката девизна политика, да за-
држат за свои репродукциони потреби меѓусебно да рас-
поредат дел од девизите што ќе ги остварат со извоз на 
подрачје со конвертибилна валута над просечниот пораст 
на извозот предвиден во тој акт, и 

Со одредбите на член 88 став 2 од Законот е уредено 
девизите што ги држат на девизна сметка или како деви-
зен штеден влог граѓаните и граѓански правни лица да 
можат да ги користат во согласност со прописот што го 
донесува Сојузниот извршен совет. 

2. На решението на Уставниот суд на Југославија за 
поведување постапка, Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ, со актот број 730-4/84-045 
од 4 јуни 1984 година, го одговори следното: ' 

„Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ констатира дека одредбите на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство, не се 
во спротивност со одредбите на Уставот на СФРЈ, на кои 
укажа Уставниот суд на Југославија со своето решение У 
број 204/83 од 12 јануари 1984 година". 

3. Уставниот суд на Југославија, на 18 октомври 1984 
година, одржа јавна расправа на која учествуваа претстав-
ници на Собранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен со-
вет, на Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, на Народната банка на Југославија и 
на Здружението на банките на Југославија. На јавната рас-
права преставникот на Собранието на СФРЈ го образложи 
одговорот на Собранието на СФРЈ. Тој истакна дека Собо-
рот на републиките и покраините констатирал дека устав-
ниот основ за донесување на законот, со кој се уредува де-
визниот систем, е содржан во член 281 став 1 точка 5 од 
Уставот на СФРЈ. Содржината и смислата на тој уставен 
основ и даваат право на федерацијата да го уреди распо-
лагањето и користењето со девизи, што на посебен начин 
е и сторено во одделни одредби на Законот што се оспору-
ваат. Затоа'и начелата односно законските"решенија од 
член 5 став 4 и на член 8 ст. 2 и 4 од Законот произлегоа од 
уредениот девизен систем во целост, па тие не можат да се 
посматраат независно од другите одредби на овој закон. 
Имено, посматрајќи ги во целост решенијата на овој за-
кон, несомнено е дека девизите не се воведуваат и не се 
третираат како платежно средство во земјата и дека со 
нив не се располага како со доход остварен во динари, ту-
ку за нив важи посебен начин на располагање и користење, 
што токму е во согласност со чл. 44, 252 и 259 од Уставот 
на СФРЈ, зашто едно од основните начела на девизниот 
систем е дека девизите служат само за плаќање во меѓуна-
родниот промет. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, смета дека одредбата на член 5 став 4 од Зако-
нот треба да се посматра во врска со другите одредби на 
Законот што ја определуваат и со својата содржина суш-
тината на наведената одредба, односно со девизите да се 
располага тргнувајќи од тоа дека девизите се остваруваат 
со работа со општествени средства и дека се резултат од 
работата на работниците во организациите на здружен 
труд што ги остваруваат и од целокупната општествена 
работа. Според другите одредби на Законот, организации-
те на здружен труд не ги задржуваат сите девизи од оства-
рениот девизен прилив, туку само дел од тие девизи, пред-
виден за нивните општествено признати репродукциони 
потреби. Тоа значи дека Законот на организацијата на 
здружен труд и дава право слободно да олучува само за 
оној износ на девизите што и припаѓа за нејзините оп-
штествено-признати репродукциони потреби во текушта-
та година, но пак во согласност со Законот. 

Со Законот е утврдена можноста организациите на 
здружен труд што оствариле девизи слободно и самостој-
но да одлучуваат за тоа дали девизите ќе ги држат на де-
визна сметка или ќе ги претворат во динари, во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ утврденото право на работници-
те во здружениот труд и нивните самоуправни организа-
ции и заедници да управуваат со резултатите и условите 
од својата работа и со средствата на репродукцијата за-
што и девизите се само специфичен паричен износ на оп-
штествените средства. 
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Основот за уредување на правата на организациите 
на здружен труд слободно да одлучуваат за користењето 
на девизите односно за нивното здружување, како што е 
тоа уредено со одредбите на член 8 ст. 2 и 4 од Законот, да-
ден е во став 2 на член 44 од Уставот на СФРЈ според кој, 
правата и средствата што организацијата на здружен труд 
по кој и да е основ ќе ги стекне во странство, се составен 
дел на општествените средства со кои управуваат работ-
ниците во организацијата на здружен труд што тие сред-
ства ќе ги оствари. 

Во согласност со овие уставни одредби и тргнувајќи 
од нив, уредени се и односите во чл. 8, 67, 68 и 69г од Зако-
нот. 

Во врска со одредбите на член 22 од Законот, пре-
тставникот на Собранието на СФРЈ изнесе дека со тие од-
редби е уредена специфичната форма на компензација 
што ја остваруваат организациите на здружен труд пора-
ди ограничување на правото да остварат девизи со извоз, 
па таква форма на компензација бара и посебни критериу-
ми за нејзиното остварување. Тие критериуми се објектив-
ни зашто правото на купување на определени девизи на 
единствениот пазар врз основа на компензација, може да 
се оствари само во случај на забрана или ограничување на 
извозот, и тоа за оние количества стоки, односно обем на 
услуги што навистина можеле да се извезат. Под вакви ус-
лови право на компензација можат да остварат сите орга-
низации. 

Во поглед на одредбите на член 88 став 2 од Законот, 
претставникот на Собранието на СФРЈ истакна дека Со-
јузниот извршен совет е орган на Собранието на СФРЈ, 
кој, во границите на правата и должностите на федераци-
јата, му е одговорен на Собранието на СФРЈ за спроведу-
вање на политиката и извршување на сојузните закони, и 
дека тој во таа функција донесува прописи за извршување 
на сојузните закони. Правото на депонирање девизи кај 
домашни банки е уредено со одредбите на член 88 став 1 
од Законот, па со одредбата на став 2 од овој член само се 
овластува Сојузниот извршен совет да го уреди начинот 
на располагањето со овие девизи што е во согласност со 
неговата положба и уставните овластувања од чл. 346 и 
347 на Уставот на СФРЈ. 

За овие прашања Уставниот суд на Југославија е во 
текот на постапката, а пред одржувањето на јавната рас-
права изврши разговори со претставниците на органите 
на републиките и покраините, банките, стопанските комо-
ри, организациите на здружен труд и научните и стручни-
те работници во Белград, Љубљана, Загреб, Сараево, 
Скопје, Зеница и Нови Сад како и во Стопанската комора 
на Југославија и Здружението на банките на Југославија. 
Во тие разговори се изнесени мислења и податоци за ус-
тавноста и целесообразноста на оспорените одредби како 
и за проблемите што се јавуваат во нивната примена. 

4. Уставниот суд на Југославија по извршените разго-
вори и одржаната јавна расправа, ја ценеше уставноста на 
оспорените одредби тргнувајќи од начелата и посебните 
одредби на Уставот на СФРЈ. При тоа, Уставниот суд на 
Југославија на прво место имаше предвид дека со одред-
бите на чл. 252 и 259 од Уставот на СФРЈ, како една од ос-
новите на единствениот југословенски пазар, е утврден 
единствен паричен систем и единствени пари, со кои во 
СФРЈ вредносно се изразуваат сите односи, односно се 
стекнуваат и се остваруваат сите права и се утврдуваат и 
извршуваат сите обврски што гласат на пари. Тоа значи 
дека сите функци на парите во СФРЈ ги вршат единствени 
пари. Во согласност со тоа, со посебен закон за паричниот 
систем е уредено дека СФРЈ е единствено и неделиво па-
рично, валутно и кредитно подрачје, дека сите обврски и 
права и сите работи што гласат на пари, а се склучени во 
СФРЈ меѓу организациите на здружен труд, на други до-
машни правни лица и граѓани како и на граѓани со стран-
ско лице, се изразуваат во динари и се извршуваат со сред-
ствата за плаќање што гласат на динар. 

Со одредбите на член 44 став 2 од Уставот на СФРЈ е 
утврдено дека правата и средствата стекнати во странство 
се дел од општествените средства. Поимот „општествени 
средства" од овие одредби се однесува на сите форми на 
општествените средства со кои управуваат работниците 
во здружениот труд - на средствата за производство, на 

готови производи, односно стоки произведени во здружен 
труд или прибавени со размена со лица надвор од 
здружениот труд, како и на готови пари и побарувања из-
разени во пари или во некоја друга форма. Правата, об-
врските и одговорностите во поглед на располагањето, ко-
ристењето и управувањето со општествените средства, 
вклучувајќи ги и девизите се уредуваат со Уставот на 
СФРЈ и со закон, во согласност со природата и намената 
на тие средства како што е тоа и уредено со одредбите на 
член 13 од Уставот на СФРЈ. 

Бидејќи сите функции на пари во СФРЈ, во соглас-
ност со одредбите на Уставот на СФРЈ, ги врши само ди-
нарот, девизите можат да служат исклучително за плаќа-
ње спрема странство. Потребите на домашните субјекти 
за плаќање спрема странство се определени од потребите 
на општествената репродукција и од други општествени 
интереси. Со одредбите на член 44 став 2 од Уставот на 
СФРЈ утврдено е само правото на работниците во органи-
зациите на здружен труд што стекнале средства и права во 
странство да управуваат со соодветни вредности изразени 
во динари, како единствено мерило на вредностите во 
СФРЈ односно во стоки или друга форма на средства што 
не се пари, но не и нивно право да располагаат со девизи, 
имајќи ја предвид природата на тие средства и изречните 
одредби на чл. 252 и 259 од Уставот на СФРЈ. Затоа, од-
редбата на член 44 став 2 од Уставот на СФРЈ ќе се приме-
ни така што работниците во организациите на здружен 
труд ќе управуваат и со тој дел на општествените средства 
во согласност со нивната природа и намена, со положбата 
на организациите на здружен труд во системот на општес-
твената репродукција како и со односите на единствениот 
југословенски пазар утврдени со наведените одредби на 
Уставот на СФРЈ. 

Работниците во организациите на здружен труд ниту 
според одредбите на важечкиот Закон за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство, со поголем дел од 
остварените девизи не управуваат непосредно, а средства-
та остварени во односите со земјите со кои е договорена 
клириншка пресметка, по правило, не се јавуваат како 
средства на организациите на здружен труд во форма на 
девизи, како што во таа форма не се јавуваат ни средства-
та остварени со таканаречените компензациони работи 
или во односите на кооперација со странски партнер ос-
вен за израмнување на евентуално салдо. Меѓутоа, со тоа 
воопшто не се негира правото на работниците од член 44 
став 2 од Уставот на СФРЈ дека со средствата стекнати во 
странство управуваат во организацијата што ги стекнал^, 
зашто и средствата што не се остваруваат како девизи, ка-
ко и тие за кои девизите се наменети, исто така се средства 
остварени во странство во смисла на одредбата на член 44 
став 2 од Уставот на СФРЈ. 

Со оглед на тоа дека правото на плаќање спрема 
странство е определено од потребите на општествената 
репродукција и од други општествени интереси, распола-
гањето, користењето и управувањето со девизите се уреду-
ва спрема потребите на општеството. Ова дотолку повеќе 
што и резултатот од работата остварен со извоз, како што 
се нагласува тоа и во Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, е резултат не само од ра-
ботата на извозникот туку и од вкупната општествена ра-
бота. 

Според тоа, согласноста на одредбите на член 5 став 
4 и на член 8 ст. 2 и 4 од Законот со Уставот на СФРЈ не 
може да се цени само врз основа на одредбите на член 44 
став 2 на Уставот на СФРЈ, а да не се зема предвид и при-
родата и намената на девизите и последиците што наста-
нуваат за целината на општествената репродукција со 
примената на оспорените законски одредби и на други 
нормативни решенија што се од нив изведени. Според 
оцената на Уставниот суд на Југославија за оцена на ус-
тавноста на овие одредби се релевантни како Основните 
начела на Уставот на СФРЈ, како основа и правец за него-
вото толкување (Оддел 10 на Основните начела на Уста-
вот на СФРЈ), така и одредбите на Уставот на СФРЈ со 
кои се уредени односите за кои одлучувањето за девизите 
има посебно значење. Во таа смисла, Уставниот суд на Ју-
гославија особено ги имаше предвид уставните начела: де-
ка општествено-економските и другите односи, уредени со 
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Уставот на СФРЈ, се насочени кон проширување на усло-
вите за развој на социјалистичкото општество и дека, за 
таа цел, сите се повикани меѓу другото да ја прошируваат 
и зајакнуваат неговата материјална основа и врз таа осно-
ва постојано да ги унапредуваат социјалистичките само-
управни односи (Оддел IX на Основните начела); за спро-
тивностите со Уставот на СФРЈ на односите засновани 
врз монопол на управување со општествените средства 
или присвојување на групно-сопственичките односи (Од-
дел II став 5 на Основните начела); за стабилноста на ус-
ловите на трудот и совладувањето на стихијното дејству-
вање на пазарот (Оддел III став 18 на Основните начела). 

Исто така, Судот ги имаше предвид и одредбите на 
Уставот на СФРЈ за одговорноста на органите на општес-
твено-политичките заедници со прописите и мерките да 
обезбедуваат општи услови за што поскладен и постаби-
лен развој и со тие прописи и мерки да ги доведуваат во 
што поцелосна согласност посебните интереси и самостој-
ното дејствување на организациите на здружен труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници со заедничките 
интереси и цели на развојот утврдени со општествените 
планови (член 74 став 2 на Уставот на СФРЈ); за оствару-
вање на економските интереси на работните луѓе на един-
ствениот југословенски пазар и нивната рамноправност 
во вршењето на дејностите и стекнување на доходот, од-
носно во остварување на други интереси на овој пазар 
(член 251); за основите на единството на југословенскиот 
пазар (член 252); за забрана на дејноста и дејствијата упра-
вени на стекнување материјални и други принадлежности 
што не се засноваат врз работата и со кои се создаваат не-
рамноправни односи во работењето или се нарушуваат 
другите економски општествени односи утврдени со Уста-
вот на СФРЈ (член 255); за обезбедување услови за оства-
рување на заедничките интереси на здружениот труд, од-
носно на заедничките интереси на републиките и покраи-
ните на единствениот југословенски пазар со општествено 
планирање (член 257); за единствени паричен систем и 
единствени начела на платниот промет (во член 259); за 
тоа со мерките за спроведување на емисионата политика 
па и вкупната монетарна и девизна политика, никој да не 
се доведува во нерамноправна положба во поглед на 
вршењето на дејностите и стекнување на доходот (член 
260 став 4) и за одговорноста на Народната банка на Ју-
гославија и народните банки на републиките и покраините 
како установа на единствен монетарен систем, за стабил-
ност на валутата и општата ликвидност на плаќањето во 
земјата и спрема странство (член 261). 

Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, Ус-
тавниот суд на југославија го имаше посебно предвид и 
заедничкиот интерес во СФРЈ да се развива економската 
соработка со странство и во актуелната економска ситуа-
ција да се поттикнува што поголем прилив на девизи, но 
истовремено и целината на одредбата на член 251 тав 4 од 
Уставот на СФРЈ, според која тоа треба да се остварува 
како заемен интерес врз основа на рамноправните економ-
ски односи без штета по југословенската заедница и нејзи-
ниот развој. 

Решенијата што се дадени со оспорените одредби на 
Законот не ги задоволуваат, според оцената на Уставниот 
суд на Југославија, овие барања. Со тие решенија на ос-
новните организации на здружен труд им е дадено не само 
начелно право остварените девизи да ги држат на својата 
девизна сметка и од таа сметка да вршат плаќања спрема 
странство заради задоволување на своите општествено-
-признати репродукциони потреби, туку и да можат да ги 
вложуваат во странство или да ги здружуваат со други ор-
ганизации во земјата (член 8 ст. 2 и 4 од Законот). Со тие 
решенија дадено им е и право девизите остварени со извоз 
над просечниот пораст на извозот предвиден со актот за 
заедничката девизна политика да можат, делумно или во 
целост, да ги задржат за свои репродукциони потреби и 
меѓусебно да ги распоредуваат во рамките на здружување-
то и врската од член 69г став 2 на Законот (член 69г став 8 
од Законот) и право да стекнуваат и други предности во 
вршењето на дејностите и стекнувањето на доходот. Со 
овие решенија Законот ја присилува секоја организација 
што има потреба од такви плаќања да биде извозник без 
оглед на ефектите што тоа може да ги има за неа и целина-

та на општествената репродукција и интересите на земја-
та. Тоа е во спротивност со одредбите на член 74 став 2 од 
Уставот на СФРЈ, според кои, органите на општествено-
-политичките заедници се одговорни со прописите и мер-
ките што ги донесуваат заради остварување на задачите и 
целите на развојот да ги доведуваат во што поцелосна сог-
ласност посебните интереси и самостојното дејствување 
на организациите на здружен труд со заедничките интере-
си и цели на развојот утврдени со општествените планови. 

Со вака уредените односи организациите на здружен 
труд се доведени во положба да извезуваат и кога во изво-
зот, според единствениот курс на динарот, губат се додека 
со доходот што го остваруваат со своето крупно работе-
ње, можат да ја покријат таа загуба. Ваквите загуби, по-
крај тоа, се чести и поголеми отколку што во други услови 
би морале да бидат при извоз на исти стоки зашто органи-
зациите на здружен труд се принудени да прифатат и по-
неповолни услови за извоз. Во истата смисла дејствува и 
настојувањето на одделни оганизации на здружен труд, во 
условите на ограничен или на друг начин отежнат плас-
ман, тие да бидат извозници на определени стоки или 
вршители на определени услуги на странски лица, а не на 
други организации на здружен труд, во која цел самите ја 
оборуваат цената на своите производи, односно услуги, 
под цените што други организации можат да ги остварат. 
На тој начин секоја организација остварените девизи ја 
чинат различно, а многу повеќе отколку што одговара на 
реалниот единствен курс на динарот. Така се губи смисла-
та за единствен валутен курс како мерка на ефектите што 
се постигнуваат во работењето со странство. Поради тоа 
непотребно се прелева дел од националниот доход во 
странство и се смалува репродуктивната способност како 
на организациите на здружен труд што извезуваат во так-
ви услови, така и на југословенското стопанство во це-
лост. За да се компензира високата цена на остварените 
девизи, настанува голем притисок на дигање на цените на 
внатрешниот пазар, што дејствува како значаен генератор 
на инфлацијата. Освен тоа, честа е појавата едни организа-
ции на здружен труд да извезуваат определени стоки, до-
дека други исти такви стоки увезуваат, при што за увезе-
ните стоки плаќаат поголема цена од онаа што се оствару-
ва со извозот, со што исто така и се нанесува сериозна 
штета на општествената заедница. Со тоа се постигнуваат 
ефекти спротивни на оние со кои смета одредбата на член 
251 став 4 од Уставот на СФРЈ за воспоставување и разви-
вање на економската соработка со странство. 

Можноста што ја дава Законот, организациите на 
здружен труд да ги задржуваат девизите на своите девизни 
сметки и преку своите репродукциони потреби, како што 
се дефинирани во одредбата на член 69а став 3 од Законот, 
и дека можат да ги здружуваат со други организации и ме-
ѓусебно да ги делат во рамките на здружувањето и врската 
од член 69г став 2 од Законот, доведува неизбежно до фик-
тивни спогодби за здружување, со кои стварно се врши 
промет на девизи во земјата спротивно на изречните од-
редби на Уставот на СФРЈ и на овој закон, а надвор од оп-
штествената контрола и над реалниот курс. Сето тоа до-
ведува до стекнување на материјални и други предимства 
во вршењето на дејностите и стекнувањето на доходот, не 
само на извозниците туку и на производителите на стоки 
чија понуда е ограничена и чија наплата во земјата се бара 
во девизи, а што е спротивно на забраната од член 255 на 
Уставот на СФРЈ. Поради тоа доаѓа неизбежно и до при-
тисок на органите на општествено-политичките заедници 
на извозниците од своето подрачје, и овој промет, односно 
„здружувањето" на девизи, да го задржуваат на своето 
подрачје нарушувајќи ги така и со Уставот на СФРЈ ут-
врдените основи на единството на југословенскиот пазар. 
Сето тоа ги воведува девизите како паралелни пари во 
внатрешните односи, поради што неизбежно доаѓа до по-
знатата појава, при удвојувањето на мерката на вредноста 
во националната економија, само едната да ја врши таа 
функција додека другата останува предмет на шпекулаци-
ја, со што се дава стварен доказ дека удвојувањето на мер-
ката на вредноста противречи на нејзината функција. 

Посебно во врска со ова треба да се истакне интере-
сот на организациите на здружен труд, во услови на падот 
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на курсот на динарот, да ја одлагаат наплатата на извезе-
ните стоки и внесувањето девизи во земјата, со што го 
отежнуваат остварувањето на со Уставот утврдената од-
говорност на установите на монетарниот систем за ста-
билност на домашната валута и ликвидноста на плаќање-
то спрема странство. И тоа им противречи на интенциите 
на уставните начела и на одредбите со уредувањето на од-
носите во работењето со странство да се обезбедуваат што 
поповолни услови за општиот материјален и општествен 
развој (Оддел VII на Основните начела и на член 251 став 
4 од Уставот на СФРЈ). 

Во иста смисла до воведувањето на девизите во фун-
кција на пари во земјата доведува и оспорената одредба 
на член 67 од Законот, според која девизите им припаѓаат 
и на организациите на здружен труд кои врз основа на фи-
нансиската и други, поблиски недефинирани економски 
соработки со организацијата што ги остварила придоне-
ле кон нивното остварување. Нале ј начин и со вложува-
њето на динарот во организациите што остваруваат деви-
зи се стекнува право на учество во девизите што тие орга-
низации ќе ги остварат, што е стварно само посебен вид за 
менување на динарот за девизи во непосредниот однос ме-
ѓу општествените правни лица во земјата а што инаку и со 
Законот за девизното работење и кредитните односи со 
странство формално е забрането (член 77 односно член 
215 став 1 точка 6 од Законот). 

На овој начин, организациите што вложуваат динари 
во работењето на организацијата која остварува девизи, 
стекнуваат предности кои Законот им ги дава на извозни-
ците, при што сразмерата на учеството во остварените де-
визи, како квантитативен израз на придонесот за нивното 
остварување, е оставена на самоуправна спогодба, со тоа 
што евентуалниот спор да го решава надлежниот суд на 
здружениот труд. Овој придонес, меѓутоа, објективно е не-
одредлив зашто и нема објективна основа, па лесно стану-
ва предмет на уценување на едни организации од страна 
на други, зависно од тоа н^ која и се потребни динари а на 
која неопходни девизи. Така, оваа сразмера се утврдува со 
стихиен однос на понудата и побарувачката, па и стварни-
от курс по кој се врши оваа фактичка размена на динарот 
за девизи, е различен од случај до случај, предизвикувајќи 
исти последици како и фиктивно здружување на девизите. 

Оценувајќи ја уставноста на одредбите на член 22 од 
Законот, Уставниот суд на Југославија остана при ставот 
изразен во своето решение за поведување постапка т.е. ос-
новано да се постави прашањето на согласност на овие од-
редби со Уставот на СФРЈ, но, имајќи предвид дека тие се 
последица од примената на оспорените одредби на Зако-
нот за правата на организациите на здружен труд во по-
глед на располагањето со девизите, заклучи да не донесу-
ва одлука за неуставност на одредбите на овој член. Име-
но, прашањето на оваа компензација непосредно е услове-
но со уредувањето на општествените односи во поглед на 
правото на користење на девизите, па согласноста на уре-
деното право на компензацијата со Уставот на СФРЈ е за-
висна од содржината на измените на одредбите на Зако-
нот за кои Судот со ова одлука утврди дека се несогласна 
со Уставот на СФРЈ. Затоа Судот одлучи за прашањето на 
компензацијата да го извести Собранието на СФРЈ со пис-
мо во смисла на член 376 од Уставот на СФРЈ. 

Судот оцени дека овластувањето дадено со одредба-
та на член 88 став 2 од Законот на Сојузниот извршен со-
вет, не е согласно со Уставот на СФРЈ. 

Непосредното уредување на општествените односи и 
определувањето на правата и должностите не може да би-
де предмет на извршен односно подзаконски акт. Предмет 
на тој акт може да биде само конкретизацијата на закон-
ски утврдените односи односно правата и обврските на 
субјектите. Тоа значи дека со подзаконски акти може ла се 
уреди како и под кои конкретни услови зависно од приро-
дата на соодветните односи, со закон утврденото право ќе 
се остварува односно ќе се извршува обврската. Ако со за-
кон не е воопшто уреден некоЈ однос, тогаш со давање ов-
ластување на извршниот орган тој со свој акт да го уреди, 
со овој акт не се спроведува законот туку со него законот 

се заменува односно извршниот орган го овластува со свој 
акт да ги уреди односите наместо надлежното собрание. 
Такво уредување на односите не е во надлежност на из-
вршните органи на собранијата, на општествено-политич-
ките заедници утврдена во член 148 од Уставот на СФРЈ 
односно во надлежност на Сојузниот извршен совет ут-
врдена во член 347 од Уставот на СФРЈ па такво овласту-
вање не можеше да биде дадено ни со закон. 

Фактот дека со одредбата на член 88 став 1 од Зако-
нот е утврдено правото на граѓаните на депонирање деви-
зи не се менува, според оцената на Уставниот суд на Југос-
лавија, природата на овластувањето дадено на Сојузниот 
извршен совет со оспорената одредба на став 2 од овој 
член, зашто правото на депонирање на девизи со Законот 
не е утврдено и правото на располагање со нив, ниту е да-
дена основа за утврдување на тие права со акт на из-
вршниот орган. 

Уставниот суд на Југославија имаше предвид дека из-
вршните органи на собранијата на општествено-политич-
ките заедници, во согласност со уставното овластување 
можат поблиску да ги уредуваат односите чија конкрети-
зација зависи од текуштата економска ситуација, т.е. со 
мерките на текуштата економска политика во своја над-
лежност да вршат остварување на определени права и из-
вршување на определени должности зависни од текушти-
те прилики но и тоа како акт на спроведување на опреде-
лена политика претпоставува дека со политиката утврде-
на во собранието се дадени насоките и рамките за донесу-
вање на мерките за нејзиното остварување. Овластување-
то од член 88 став 2 од Законот не се заснова меѓутоа, ниту 
на оваа претпоставка. 

5. Оценувајќи ја согласноста на сите оспорени одред-
би на Законот со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Ју-
гославија ја имаше предвид и актуелната ситуација и оп-
штествениот интерес да се поттикнува што пошироко 
вклучување во меѓународната поделба на трудот односно 
што поголем девизен прилив, ЈШ тоа со оваа одлука и не се 
доведува во прашање, уверен дека тоа на поефикасен на-
чин може да се оствари со системот на односите што не ќе 
биде во спротивност со Уставот на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 13 на Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија поодржаната јавна расправа на 
седницата од 19 декември 1984 година донесе со мнозин-
ство гласови 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбите на член 5 став 4, од 

член 8 ст. 2 и 4, на член 67 став 2, член 68, член 69г, став 8 и 
на член 88 став 2 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство, не се согласни со Уставот на 
СФРЈ. 

2. Собранието на СФРЈ во смисла на член 384 од Ус-
тавот на СФРЈ во рок од 6 месеци од денот на доставува-
њето на одлуката ќе ги усогласи оспорените одредби со 
Уставот на СФРЈ. 

3. За својот став во врска со член 22 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство судот 
во смисла на член 376 од Уставот на СФРЈ ќе го извести 
Собранието на СФРЈ. / 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав на претседателот на Судот д-р Васил Гривчев и 
членовите на судот: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Ку-
хар, Радко Мочивник, Воислав Ракиќ, Мустафа Сефо, Ја-
ким Спировски, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јо-
сиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У бр. 204/83 
19 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с.р. 
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гат во Сојузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од 
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