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480. 

Врз основа на член 347 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во врска со член 12 став 5 од Зако-
нот за здружување во Заедница на југословенското 
електростопанство ("Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Југо-
славија за 1980 година, што е составен дел на оваа 
одлука. 

2. Енергетскиот биланс од точка 1 на оваа од-
лука ќе се применува додека надлежните органи 
и организации не донесат, врз основа на согла-
сност, Енергетски биланс на Југославија за 1980 
година, а најдоцна до 31 декември 1980 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во "Службени лист на 
СФРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Е. п. бр. 201 
22 мај 1980 година 

Белград 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

3. Аеродромските контроли на летањето „Ocrt* 
ек" и „Бања Лука" се основаат како самостојни 
служби во состав на обласната контрола на лета-
њето „Белград", односно „Загреб". 

4. Аеродромските контроли на летањето во Пор-
торож и Словенградец се основаат како заеднички 
служби со постојните аеродромски контроли на 
летањето „Пула", односно „Марибор" во состав на 
обласната контрола на летањето „Загреб". 

5. Општите акти за организацијата и работата 
и за систематизацијата на задачите и работите на 
Сојузната управа за контрола на летањето мораат 
да се усогласат со одредбите на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 203 
22 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

482. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, заради примена на одредбите од точка 9.5 на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/76), Сојузниот извршен совет донесува 

481. 

Врз основа на член 202 став 2 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78 и 20/79), на предлог од директорот на Сојуз-
ната управа за контрола на летањето и согласноста 
од сојузниот секретар за народна одбрана, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБИ НА АЕРОДРОМСКИТЕ 
КОНТРОЛИ НА ЛЕТАЊЕТО 

1. За вршење на работите за контрола на лета-
њето и за водењето на воздухоплови на воздухо-
пловните пристаништа, односно на аеродромите во 
Осиек, Бања Лука, Порторож и Словенградец, се 
основаат аеродромски контроли на летањето. 

2. Аеродромските контроли на летањето од точ-
ка 1 на оваа одлука се подрачни организациони 
единици на Сојузната управа за контрола на лета-
ното, 

О Д Л У К А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ЗА-
ЛИХИТЕ НА СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО 
ПЕРИОДИ НА ДЕКОНЈУНКТУРА НА СВЕТСКИ-

ОТ ПАЗАР 

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите 
за кредитирање на залихите на стоки наменети за 
извоз во периодите кога ќе настане привремена 
деконјунктура на светскиот пазар, за оние произ-
води чијашто листа ја утврдува Сојузниот извршен 
совет на предлог од Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија, Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи и Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија. 

2. Критериуми за следење на деконјунктурата 
на светскиот пазар се движењето на залихите на 
определени производи наменети за извоз и движе-
њето на нивните цени во надворешиотрговската 
размена, и тоа: 
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За производите ка ј кои учеството 
на извозот БО вкупното производ-

ство е 

Кога цените во извозот за теку-
штето тримесечје во однос на 
просечно остварените цени во 
извозот во претходното триме-

сечје се пониски најмалку 

Кога залихите на овие произво-
да во однос на просечното про-
изводство на истите, остварено 
во претходната година, се зго-

лемени — над 

над 60«/« 
лад 40% до 60% 
над 20% до 40% 
до 20% 

5% 
10% 
15% 
20% 

15 дена 
30 дена 
45 дена 
60 дена 

3. Кога пласманот на определени производи на-
менет за извоз на странскиот пазар е отежнат по-
ради изразити деконјунктурни движења или зна-
чително паѓање на цените на тој пазар — а кои до-
ведуваат до отстапување од движењата утврдени 
со општествениот план на Југославија и оневозмо-
жување на организациите на здружен труд нор-
мално да го одвиваат процесот на репродукцијата 
поради натрупување на залихи или .одликување 
»а дел од доходот ка организациите на здружен 
труд — се обезбедуваат средства за кредитирање 
на залихите на тие производи. 

4. Предлог на листата од точка 1 на оваа одлу-
ка се поднесува до Сојузниот извршен совет во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

483. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 

склучување и извршување на меѓународните до-
говори (''Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), Со-
јузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ НА 
НАРОДИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СКЛУЧУВА-

ЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
1. При склучувањете на меѓународни договори 

чиј текст се утврдува на јазиците на државите 
договорнички, рамноправно се употребуваат јази-
ците на народите на Југославија утврдени со ре-
публичките устази. 

2. Јазикот на народите на Југославија на кој 
ќе биде склучен меѓународниот договор се опре-
делува во постапката за утврдување на основата 
за водење на преговори и склучување на меѓу-
народно договори. 

3. Согласно со точка 2. од ова упатство, јази-
кот на народите на Југославија се определува врз 
основа на еден од следните критериуми: 

1) јазикот на шефот на делегацијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 

— според неговата републичка припадност; 
2) јазикот на народите на Југославија утврден 

со уставот на онаа република за која произлегу-
ваат посебни обврски од меѓународниот договор; 

3) јазикот на народите на Југославија утврден 
со уставот на онаа република која, врз основа на 
склучениот меѓународен договор, мора да донесе 
нови или да изврши измена на своите закони; 

4) јазикот на народите на Југославија утврден 
со уставот на онаа република на чија територија 
претежно се извршува меѓународниот договор или 
за која меѓународниот .договор е од посебен ин-
терес. 

. 4. Предлогот на основата за водење на прего-
вори за склучување на меѓународен договор, што 
се упатува до Сојузниот извршен совет, содржи и 
предлог за соодветна употреба на јазикот. 

папски работи и Сојузниот завод за општествено 
планирање ги следат движењата на светскиот па-
зар за цените и можностите за реализација на сто-
ките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, и го из-
вестуваат СОЈУЗНИОТ извршен совет за настанување-
то и престанувањето на деконјунктурата и предла-
гаат мерки во смисла на точка 3 од оваа одлука. 

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

Е. п. бр 202 
22 мај 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р* 

5. За извршувањето на ова упатство ќе се гри-
ж и генералниот секретар на Сојузниот извршен 
совет. 

в. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во 'Службени лист на 
СФРЈ", 

Е. п. бр. 204 
15. мај 1980 голтаа 

Белград 1 

Сојузен извршен совет 
^ Потпретседател, 

! , д-р Иво Марган, е. р. 

484. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ! 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју -
гославија на весникот „Die Welt" број 97 од 25 ап* 
рил 1980 година, што излегува на германски јазик; 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/872 $ 
14 мај 3980 година 

Белград 
Заменик 

сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. & 
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483. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „L'Express", број 1502 од 
26 април 1980 година, што излегува на француски 
јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/550 
14 мај 1980 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

486. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „The Times", број 60613 од 29 
април 1980 година, што излегува на англиски јазик 
во Лондон, Велика Британија. 

Бђ. 650-1-32/472 
14 мај 1980 година 

Белград* 

Заменик 
сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

487. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската ршформативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието .„Oggi" број 18 од 30 април 

1980 родина, што излегува на италијански јазик во 
Милано, Италија. 

Бр.650-1-12/535 
15 мај 1980 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

488. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПИПЕТИ ЗА 
МЕШАЊЕ НА КРВ ЗА БРОЕЊЕ НА КРВНИ 

ЗРНЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат пипети-
те за мешање на крв за броење на крвни зрнца (во 
натамошниот текст: штети) . 

Член 2 
Како штети , во смисла на овој правилник, ед 

подразбираат: 
1) ш т е т и за броење на црвени крвни зрнца; 
2) ш т е т и за броење на бели крвни зрнца. 

Член 3 
Штетите се состојат од два ограничени просто-

ри (две ограничени зафатнини) и тоа: од капиларен 
простор Vi и од простор за мешање Vs, чиишто за-
фатнини една спрема друга се во определен однос 
— однос на мешање. 

Однос на мешање е односот на зафатнината на 
капиларвиот простор спрема зафатнината на прос-
торот за мешање. 

Односот на мешање за црвени крвни зрнца 4 
Vi:V* = 1:100. 

Односот на мешање за бели крвни зрнца е 
Vi:Vf = 1:10. 

Односот на зафатнините на капиларниот про-
стор за мешање е без димензии. 

Зафатнините на капиларниот простор Vi и на 
просторот за мешање Vs, при испитување на ш т е -
тата, се пресметуваат во кубни милиметри (mms) 
или во кубни сантиметри (cm3). 

Член 4 
Пипеглте мораат да бидат баждарени со вода и 

со жива на влевање на + 20°Ц. 

Член 5 
Пипетите мораат да бидат од провидно стакло со 

соодветни хемиски и термички особини (хидролит-
ски класи 1, 2 или 3), без видливи грешки и внат-
решни напрегања. 

Пипетите мораат да ги исполнуваат условите 
предвидени со југословенскиот стандард Лаборато-
риски садови од стакло-Општи услови за квалите-
тот — JUS ВЕ.4.150. 
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' Член в 
Капиларниот простор на штетата е ограничен 

долу со врв за истечување на течноста, а горе со 
»тенискуе на течноста кој е дотеран на мерната цр-
та под просторот за мешање. 

Просторот за мешање во пипетата има тркале-
зен или крушковиден облик кој е ограничен долу со 
мерна црта под просторот за мешање во штетата, 
а горе е ограничен со мерна црта — највисока мер-
на црта — над просторот за мешање во штетата. 

Вкупниот простор на штетата (целокупната 
зафатнина) е ограничен во својот долен крај со врв 
за истечување на течноста, а горе е ограничен со 
менискус на течноста кој е дотеран на највисоката 
мерна црта — над просторот за мешање во штета-
та. 

.Член 7 
Просторот за мешање во штетата мора да со-

држи масивно тркалезно затопено тело за тресење 
од обоено стакло со пречник од околу 2 mm. 

Бојата на телото за тресење за пипетата за бро-
ење на црвените крвни зрнца е црвена, а бојата на 
телото за тресење за штетата за броење на белите 
крвни зрнца е бела. 

Член 8 
Пипетите на својот долен крај завршуваат со 

врв за истечување на течноста во облик на конус. 
Врвот за истечување на течноста на својот завр-

шеток мора да биде измазнет, вертикален на оската 
на штетата и благо искосен. 

Член 9 
Внатрешниот пречник на капиларната цевка 

на штетата над и под просторот за мешање не смее 
да биде видливо различен. 

Капиларната цевка на штетата на горниот крај 
на пипетата може да биде проширена во облик на 
инка (кратер). 

Член 10 
Мерните црти мораат да блдат праволиниски и 

вертикални на оската на штетата. 
Сите мерни црти мораат да имаат еднакви urn*-

рини и не смеат да бидат поголеми од 0,25 mm. 

Член И 
Мерната црта обележена со број 1 мора да би-

де оддалечена најмалку 50 mm од врвот на штета -
та за истечување на течноста. 

Член 12 
Мерната црта под просторот за мешање во пи-

петата и мерната црта над просторот за мешање во 
штетата мораат да бидат најмалку 2 mm, а најмно-
гу 5 mm оддалечени од почетокот на просторот за 
мешање. 

Највисоката мерна црта, односно мерната црта 
кад просторот за мешање БО штетата мора да биде 
најмалку 20 mm оддалечена од горниот крај на пи-
с т а т а . 

Член 13 
Бројот 1 кој го означува капиларниот простор, 

мора да биде обележан непосредно под мерната цр-
та на која се однесува, а другите броеви мораат да 
бидат обележани непосредно над мерната црта на 
која се однесуваат. 

Член 14 
Штетите можат да бидат изработени со млечна 

црта или без млечна црта. 

Член 15 
Зафатнината на просторот за мешање во ш т е -

тата, должината на мерните црти и обележувањето 
со броеви кај пипетите за броење на црвените и бе-
лите крвни зрнца ги имаат вредностите дадени во 
следната табела: 

П и п е т и За црвени крвни 
зрнца 

За бели крвни 
зрнца 

Зафатнина на просторот за мешање 400 mm3 до 1350 mm3 150 mm3 до 370 mm3 

Однос на зафатнините Vi : V2 1 : 1С0 1 : 10 
Граници на дозволена грешка во зафатицнските 
односи 1 : (100 ± 3) 1 : (100 ± 0,3) 
Должина на мерните црти Кај штети без млечна црта 9/10 од обемот на 

штетата 
Кај штети со млечна црта 3/5 од обемот на 
штетата 

Обележување со броеви 
1/2 Vi 0,5 0,5 
1 Vi 1 1 
V1 + V2 101 11 

Сите мерни црти и броеви мораат да бидат јас-
но видливи и неизбришливи. 

Член 16 
На секоја пипета мора, на еден од јазиците и пис-

мата на народите на Југославија да се испише фир-
мата, односно називот или заштитниот знак на про-
изводителот. 

Ако за штетите се издаваат уверенија за ре-
зултатите од испитувањето, освен ознаките од став 
1 на овој член, мора, да се испишат редниот (сери-

скиот) број и годината на производството на ш т е -
тата. 

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат да 
бидат испишани на горниот дел од штетата над 
највисоката мерна црта и мораат да бидат видливи 
и неизбришиви во нормални услови. 

Член 17 
Границите на дозволената грешка на односов 

на зафатнината не смеат да ги преминуваат вред-
ностите што се дадени во табелата од член 15 на 
овој правилник. 
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Член 18 
Типското испитување на штетите опфаќа: 
1) претходно испитување, кое опфаќа: 
— надворешен преглед; 
— испитување на хидролитската класа; 
2) мерно-техничко испитување, кое опфаќа: 
— испитување на односите на зафатнините со 

жива и со вода; 
— испитување на поделбата — мерни црти и 

обележување со броеви; 
— испитување на постојаноста на мерните црти 

и обележувањето; 
— определување на внатрешниот пречник на 

капиларот; 
— пресметување на корекцијата на менискусот 

на живота на вода. ако внатрешниот пречник на 
капиларо? е поголем од 0,6 mm. 

Член 19 
Жигот се става на телото на пипетата. 
Ако за штетите се издава уверение за преглед, 

во уверението мора да се наведе бројот на штетата . 

Член 20 
За штетите чијшто простор за мешање нема 

тркалезен или крушковиден облик, како и за ш т е -
тите без тело за тресење, мора да се прибави посеб-
но одобрение за преглед. 

Член 21 
Ка ј штетите може да се дозволи поделба на 

капиларната цевка во десет еднакви делови на за-
фатнинската содржина, при што само петтата црта 
од скалата е обележана со бројот 0,5. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0213-3924/1 
28 мај 1980 година . 

Белград 1 

Директор 
на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени ме-

тали 
Милисав Воичиќ, е. р. 

1) Проектирање и градење на па-
тишта. Изработка на носечки слоеви 
на коловозни конструкции на па-
тишта од материјали стабилизирани со 
цемент и слични хидраулични врзива. 
Технички услови — — — — — JUS U.E9.024 

2) Проектирање и градење на па-
тишта. Изработка на долни носечки 
слоеви од ђитуменизиран материјал 
по вруќа постапка. — — — — — 
Технички услови — — — — JUS. U.E9.028 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз цементите и битуменизираните мате-
ријали за носечки слоеви на коловозни конструк-
ции што ќе се произведат, односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, што го има следниот назив и ознака: 

Носечки слоеви на подлоги за патишта од 
почва стабилизираат со цемент. Технички услови за 
изработка JUS U.E9.024 донесен со Решението за 
југословенските стандарди од областа на градеж-
ништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од деЕШт на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8457/1 
8 Mai 1980 година 

Белград 

, Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

489. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-
ЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА 

Член t 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за проектирање и градење на па-
сишта, што ги имаат следните називи и ознаки: 

490. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИГ-
НАЛИЗАЦИЈА НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди за сигнализација на патиштата, 
што ги имаат следните називи и ознаки: < 

1) Сигнализација на патиштата. 
Латинично писмо со нормална широ-
чина за сообраќајни знаци. Форма 
и големини — — — .— .—?. JUS U.S4.201 
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2) Сигнализација на патиштата. 
Латинично тесно писмо за сообраќај-
ни знаци, форма и големини — — JUS U.S4.202 

3) Сигнализација на патишта. 
Кирилично писмо со нормална широ-
чина за сообраќајни знаци. Форма и 

Големини — — — — — — — JUS U.S4.203 
4) Сигнализација на патиштата. 

Кирилични тесно писмо за сообраќај-
ни знаци. Форма и големини — — JUS U.S4.204 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој 
правилник, а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

Правилник се задолжителни "во целост. 
t 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила овој правилник 

Престанува да важи југословенскиот стандард, што 
го има следниот назив и ознака: 

Писмо за сообраќајни знаци на 
јавните патишта — — — — — JUS U.S4.780 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за сообраќајни знаци на јавните патишта („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 47/58). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8459/1 
Ј мај 1980 година 

, Белград 

Дирекот* 
. На Co.iv чиот завод за 

ста«д к рдиз&циј а, 
Милан Крајновиќ, е. р 

491. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРУПЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за трупци, што го има следниот на-
зив и ознака: 

Рудничко дрво, валчество — — JUS D.B1.023 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува врз рудничког дрво валчесто што ќе се 
произведе, односно увезе од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака: 

Валчесто техничко дрво. Рудни-
чко дрво — — — — — — JUS. D.B1023 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за необработено и обработено дрво („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/55). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8454/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандар дизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

492. I' 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕРА-

БОТКА И ОБРАБОТКА НА ДРВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-' 

гк » от стандард за преработка и обработка на дрво, 
што го има следниот назив и ознака: 

Преработка и обработка на дрво. 
Толеранции на мерите за должината 
и аглите — — — — — — — JUS D.E1.009 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот н а објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8452/1 
8 мај 1980 година * 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р* 
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493. 494. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-
ПРЕРАБОТКИ ОД ДРВО 

Член 1 
Со ОБОЈ правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за полупреработки од дрво, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Паркет. Паркетни штички, ма-
сивни _ — — — — — — — JUS D.D5.020 

2) Паркет. Плочи на ламел-пар-
кет — — — — — JUS D.D5.021 

3) Штици за звучна изолација. 
Афонични штици — — — — — JUS D.D5.044 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS D.D5.044, 

југословенските стандарди од член 1 на овој пра-
вилник се задолжителни во целост а ќе се приме-
нуваат врз паркетот и иггиците за звучна изола-
ција што ќе се произведат, односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Плочи на мозаик-паркет — — JUS D.D5.021 
2) Плочи на мозаик-паркет: од 

даб— — — — — — — — — 
3) Плочи на мозаик-паркет: од 

4) Плочи на мозаик-паркет: од 
јасен — — — — — — — — 

5) Плочи на мозаик-паркет: од 
бел и црн бор — — 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на дрвната индустрија и шумарство-
то („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/71). 

Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престануваат да важат Решението за југословен-
ските стандарди од областа на индустријата на др-
вото („Службен лист на СФРЈ", бр 2/63) и Решение-
то за југословенските стандарди од областа на 
шумарството, дрвната индустрија и преработката 
на дрвенести материци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8455/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

JUS D.D5.022 

JUS D.D5.023 

JUS D.D5.024 

— — JUS D.D5.025 

Врз основа на член 22 Л а в 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандард 
дизација пропишува 

f 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОИ* 
ЗЕРВИРАЊЕ НА ДРВО — СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за конзервирање на дрво — столбот 
ви за водови што го има следниот назив и ознакаI 

Конзервирање на дрво. Импрег-
нирање на столбови за водови со 
раствори на соли со постапка напол-
но поливање — — — — — — JUS D.T4.025 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува врз столбовите за водови што ќе се прои-
зведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8456/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандард изациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

495. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
м 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за мебел, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Мебел. Мебел за седење и ле-
жење (фотелји и повеќеседи). Основ-
ни функционални мери 

2) Мебел. Мебел за употреба при 
јадење и работа (маси). Основни фун-
кционални мери — — 

3) Мебел. Основни функционални 
мери за мебел за седење (хоклици и 
клупи) — — JUS D.E2.203 

— — JUS D.E2.201 

JUS. D.E2.202 
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4) Мебел. Определување на ста-
билноста на детските високи столчиња JUS D.E2-209 

5) Мебел. Определување на издр-
зншлавоста на детски високи столици JUS D.E8.205 

6) Мебел. Определување на от-
порноста на површината на превлака 
спрема абразија — — — — — JUS. D.E8.222 

7) Мебел. Определување на от-
порноста на површината спрема аб-
разија. Метод по Табер — — — — JUS D.E8.226 

Член 2 
југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член' 3 
Освен југословенските стандарди JUS D.E2.201, 

JUS D.E2.202 и JUS D.E2.203, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжителни 
во целост, а ќе се применуваат врз мебелот што ќе 
се произведе, односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Мебел. Издржливост на дет-
ските високи столиња спрема пре-
вртување и удири — — — — — JUS D.E2.048 

2) Мебел. Определување на ста-
билноста на детските високи стол-
чиња — — — — — — — JUS D.E2.052 

3) Мебел. Определување на от-
порноста на површината спрема аб-
разија — — — — — — — JUS D.E2.072 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на испитувањето на квалитетот на 
мебел („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 37-8453/1 
8 мај 1930 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандард изациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

496. 
- Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАН-

С П О Р Т А АМБАЛАЖА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за транспорта амбалажа, што го 
има следниот назив и ознака: 

Транспортна амбалажа. Мери на 
цврста амбалажа со правоаголна ос-
нова — — — — — — — — JUS Z.M0.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
врз транспорти ата амбалажа што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8458/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

497. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ ЗА ГМЕЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за бакар и бакарни легури, што го 
има следниот назив и ознака: 

Бакар и бакарни легури за гме-
чење. Цевки од бакар за водоводни, 
грејни и гасни инсталации. Технички 
услови — — — — — — — — JUS C.D5.502 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува врз цевките од бакар за водоводни, греани и 
гасни инсталации што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ14. 

Бр. 31-8463/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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498. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА ФЕРОЛЕГУРИ . t I 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на феролег.ури, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Опре-
делување на содржината на алуми-
ниум во феросилициум со атомска 
апсорциона спектрофотометрија — — JUS С.А1.424 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. По-
тенциометриско определување на со-
држината на ванадиум во ферована-
диумот 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на феролегури. Гра-
виметриско определување на содр-
жината на молибден во феромолиб-
денот — 

— — — JUS С.А1.425 

— — — — — — JUS С.А1.4М 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на . овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 31-8464/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1) Геомеханички испитувања. Оп- * 
ределување на гранулометрискиот 
состав — _ — — j u s UB1.018 

2) Геомеханички испитувања. Оп-
ределување на конзистенцијата на зе-
мјиштето. Атербергови граници — JUS U.B1.020 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точката 5.3 3.2 на југословенскиот стан-

дард JUS U.B 1.020, чија примена не е задолжител-
на, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Геомеханички испитувања. Оп-
ределување на гранулометрискиот 
состав — — — — — — — — JUS U.B1.018 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/68) 

2) Геомеханички испитувања. Оп-
ределување на конзистенцијата на 
земјиштето — — — — — — — JUS U.B 1.020 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8468/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

499. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕОМЕ-
ХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за геомеханички испитувања, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

500. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пестициди што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) 1,1,1-трихлор-2,2-ди (п-хлор-фе-
нил) етан, технички. ДДТ, технички JUS Н.В5.028 

2) 2-хлор-4-етиламино-6-изопро-
пил-амино-1,3,Ѕ-триазин, , технички. 
Атразин, технички — — — — — JUS Н.В5.040 

3)' 2-хлор-4,6-бис(етиламино)-
-1,3,5-триазин, технички (Симазин) — JUS Н.В5.041 
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4) 3,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан 
Технички (линдан) — — — — — JUS Н.В5.042 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз пестицидите што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

диа месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8466/1 
8 мај 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

501. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-

ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на пес-
тициди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор~2,2-ди-(п-хлор-фенил) стан. 
Определување на точката на зацврс-
тувањето — — — — — — — JUS Н.В8.701 

2) Испитување на технички 1,1,1-
~трихлор-2.2-ди-(п-хлор-фенил) етан. 
Определување на содржината на п,п' 
-ДДТ — — — — — — — — JUS Н.В8.702 

3) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор-2.2-ди-(п-хлср-фекил) стан. 
Определување на точката на топе-
њето на издвоен п3п'-ДДТ — — — JUS Н.В8.703 

4) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор~2.2~ди-(п-хлор-фенил) стан. 
Определување на содржината на 
вкупно органски врзан хлор — — JUS Н.В8.704 

5) Испитување на технички 1,1,1-
-трЈзхлор-2.2-ди-(п-хлор-фенил) етан. 
Определување на содржината на хло-
рот кој може да се хидролизира — JUS Н.В8.705 

6) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) стан. 
Определување на содржината на 
хлорал-хидрат — — — — — — JUS Н.В8.700 

— JUS Н.В8.708 

— — — — JUS Н.В8.709 

— — JUS H.B8.710 

JUS H.ВЗ.711 

7) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. 
Волуметриско определување на содр-
жината на киселсшата со индикатор 
метил-црвено — — — — — — JUS Н.В8.707 

8) Испитување на технички 1,1,1-
-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. 
Потенциометриско определување на 
содржината на киселина 

9) Испитување на технички 1,1,1-
~трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. 
Определување на содржината на 
цврсти материи нерастворливи во 
ацетон — — — 

10) Испитување на технички 2-
-хлор-4-етил-амино-6-изопропил-ами-
но -1,3,5 -три« зин. Потенциометриско 
определување на вкупната содржина 
на хлор-триазин 

11) Испитување на технички 2-
~хлор-4-етил-амино-6-изопропил-ами-
но-1,3,5-триазин. Определување ак-
тивна супстанца со метод на гасно-
-течна хроматографија — — — — 

12) Испитување на технички 2-
-хлор-4-етил-амино-6-изопропил-ами-
но-1,3,5-'Јриазин. Определување на 
материи растворлиЕи во н-хексан — 

13) Испитување на технички 2-
~хлор-4.6~бис-(етил-амино)-1,3,5-три-
азин Потенциометриско определу-
вање на вкупната содржина на хлор-
-триазин 

14) Испитување на технички 2-
~хлор-4.6-бис-(етил-амино)-1,3;5-три-
азин. Определување на содржината 
на активна супстанца со метод на 
гасна хроматографија — — — — 

15) Испитување на технички 2-
-хлор-4.6-бис-(етил-амино)-1,3,5-три-
азин. Определување на материи рас-
творливи во н-хексан 

16) Испитување на технички 1,2, 
3,4,5,6-хекезхлорциклохексан. Опре-
делување на содржината на гама-
-изомери НСМ 

17) Испитување на технички 1,2, 
3,4,5,6-хексахлорциклохексан. Опре-
делување на точката на топењето 

18) Испитување на технички 1,2, 
3,4,5,6-хексахлсрциклохексан. Опре-
делување на содржината на кисели-
на, како Н2ЅО4 — — 

19) Испитување на технички 1,2, 
3,4,5,6'-хексах лорциклохексан. Опре-
делување на содржината на цврсти 
материи нерастворливи во ацетон 

JUS Н В8.712 

— — — — — — JUS Н.В8.713 

JUS Н.В8.714 

— — JUS Н.В8.715 

— — — — JUS.HB8.716 

JUS H.B8.717 

— — JUS H.B8.718 

JUS H.B8.719 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 
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г Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од де? от на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8467/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

502. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС-
ТИЧНИ МАСИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пластични маси, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Изработка на 
епрувети од термореактивни маси со 
директно пресување 

2) Пластични маси. Изработка на 
епрувети од термопластични маси со 
директно пресување — 

3) Пластични маси. Изработка на 
епрувета од термопластични маси со 

- инекционо пресување 
4) Пластични маси. Определува-

ње на собирањето на епрувета од 
термореактивни маси во форма на 
прачка — — — — — — 

— — JUS GS2.G№ 

— JUS G.S2.606 

— — — JUS G.S2.607 

— JUS G.S2.603 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 1.2 на југословенскиот стандард 

JUS G.S2.606, чија примена не е задолжителна, ју-
гословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни, а ќе се применуваат врз еп-
ру ветите од термопластични и термореактивни ма-
си што ќе се произведат, односно увезат од денот 
на влегувањато во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по* истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

. Бр. 31-8462/1 
мај 1980 година 

Белград 

503. 1 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата {„Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАПАЛНОСТА НА 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
I 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на за-
палноста на пластични маси што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Испитување на запалноста на , , 
пластични маси. Испитување на од- ' 
несувањето на цврстите пластични 
маси при допир со вжештена прачка JUS Z.C8.021 

2) Испитување на запалкоста на 
пластични маси и гуми со ќелии 
(пени). Лабораториски метод за оце-
нување на карактеристиките на хо-
ризонталната брзина на горењето со 
дејство на мал пламен — — — — JUS Z.C8.027 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуват во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 од овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи точка 4.2 на југосло-
венскиот стандард, што го има следниот назив И 
ознака: 

Пластични маси. Определување 
на запалноста на материјали во 
форма на прачка — — — — — JUS G.S2.659 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. џ. 

донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на испитувањето на пластични маси 
{„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8465/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. 0* 
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504. 505. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-
СОТОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за полуспроводнички компоненти, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Полуспроводнички дискретни 
компоненти, графички симболи — JUS N.A3.500 

2) Полуспроводнички диоди. Сиг-
нални диоди со мала сила. Гранични 
вредности и основни карактеристики JUS N.R1.373 

3) Полуспроводнички диоди. Ту-
нелски диоди. Гранични вредности и 
основни карактеристики — — — JUS N.R 1.374 

4) Полуспроводнички диоди. Ка-
пацитивни диоди. Гранични вреднос-
ти и основни карактеристики — — JUS N.R1.375 

5) Тх>анз?4стори со ефект на поле. 
Гранични вредности и основни ка-
рактеристики — — — — — — JUS N.R1.392 

6) Полуспроводнички компоненти. 
Прифаќање. Електрични испитувања JUS N.R1.500 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 I 
Освен точ. 3.3 и 4.6 на југословенскиот стандард 

JUS N.R1.373, точка 4.2.12 на југословенскиот стан-
дард JUS N.R1.374, точка 4.2 на југословенскиот 
стандард JUS N.R1.375 и точ. 4.1.9, 4.5.7, 4.6.3 и 4.6.4 
на југословенскиот стандард JUS N.R1.392, чија 
примена не е задолжителна, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжител-
ни а ќе се применуваат врз полуспроводничките 
компоненти, што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8460/1 
8 мај 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНТЕ-

ГРИРАНИ КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за интегрирани кола, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Интегрирани кола. Листа на 
стандардните напони — — — — JUS N.R1.750 

2) Полуспроводнички компонен-
ти осетливи спрема статичкиот елек-
трицитет. Претпазливости при рабо-
тата со МОЅ интегрирани кола — — JUS N.R1.800 

3) Дигитални интегрирани кола. 
Основи за прифаќање и сигурност. 
Електрични испитувања — — — JUS N.R1.900 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел од овој 
правилник, а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS N.R.750 и 

точка 3.4 на југословенскиот стандард JUS N.R1.900, 
чија примена не е задолжителна, југословенските 
стандарди од^ член 1 на овој правилник се задол-
жителни, а ќе се применуваат врз интегрираните 
кола што ќе се произведат, односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

четири месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-8461/1 , 
8 мај 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

506. 

Врз основа на точка 31 од Одлуката за задол-
жителната единствена методологија и за миниму-
мот задолжителни единствени показатели потребни 
за подготвување, донесување и остварување на де-
ловите од среднорочните планови за создавање на 
материјални и други услови за остварување и раз-
вој на општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/80) со 
согласност на сојузниот секретар за народна одбра-
на, генералниот директор на Сојузниот завод за оп-
штествоно планирање пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОБВРСКИ-
ТЕ ОД ДЕЛОВИТЕ НА СРЕДНОРОЧНИТЕ ПЛА-
НОВИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ И 
ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ 
НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕ« 

СТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 
1. Со ова упатство, сообразно на Одлуката за 

задолжителната единствена методологија и за ми-



Петок, 30 мај 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 — Страна 988 1 

иимумот задолжителни единствени показатели по-
требни за подготвување, донесување и остварување 
на деловите од среднорочните планови за создава-
ње на материјални и други услови за остварување 
и развој на општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита, се пропишуваат начинот и обрас-
ците за искажување на задачите и обврските од де-
ловите на среднорочните планови на самоуправните 
организации и заедници и на општествено-политич-
ките заедници за создавање на материјални и други 
услови за остварување и развој на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита (во натамош-
ниот текст: плановите за развој на одбраната). 

2. Во текстуалниот дел на плановите за развој 
на одбраната се утврдуваат основните цели, полити-
ката, насоките, задачите и можностите на развојот и 
се предвидуваат начинот на обезбедување на потре-
бите, органите одговорни за извршување на плани-
раните задачи, рамките на мерките за остварување 
на задачите, како и другите неопходни услови за 
извршување на плановите за развој на одбраната. 

3. Плановите за развој на одбраната на опште-
ствено-политичките заедници ги опфаќаат, покрај 
плановите на органите и организациите на тие за-
едници и глобалните содржини на плановите на по-
тесните општествено-политички заедници, односно 
на самоуправните организации и заедници. Опште-
ствено-политичките заедници со тоа го обезбедуваат 
потребното согледување и следење на вкупниот раз-
вој на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита на својата територија. 

4. Задачите, материјалните потреби, финансис-
ките средства и изворите на финансирањето во пла-
новите за развој на одбраната на самоуправните ор-
ганизации и заедници и на општествено-политички-
те заедници, се разработуваат и искажуваат на об-
расците НО-1 до НО-18 и на обрасците ФНО-1 до 
ФНО-8. 

Обрасците од став 1 на оваа точка се печатени 
кон ова упатство и се негов составен дел. 

5. Искажувањето на финансиската структура на 
обрасците ФНО-1 до ФНО-8 се врши врз основа на 
вредносните показатели содржани во обрасците 
НО-1 до НО-18, односно врз основа на планираните 

количества потребни средства, како и врз процене-
тите средства потребни за остварување на планираа 
ните задачи. 

Паричните износи во обрасците од точка 4 на 
ова упатство се искажуваат во илјади динари. 

6. Сојузниот завод за општествено планирање во 
нацртот на планот што тој го изработува ги иска-
жува показателите за вкупната финансиска струк-
тура на образецот ФНО-1, како и потребните глобал-
ни содржини што му ги доставуваат републичките 
заводи за општествено планирање и покраинските 
заводи за општествено планирање. 

7. За вршење на работите од својата над-
лежност, Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на ги користи показателите од сводните планови за 
развој на одбраната, што му ги доставуваат репуб-
личките и покраинските секретаријат за народна 
одбрана, за територијата на својата република, од-
носно автономна покраина. Годишното остварување 
на плановите за развој на одбраната Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана го прикажува врз 
основа на годишните извештаи на републичките се-
кретаријата за народна одбрана и на покраинските 
секретари] ати за народна одбрана. 

8. Планот за разбој на одбраната во целост и по 
делови содржи во определен степен доверливи по-
датоци. Во поглед на тие податоци треба да се по-
стапува во согласност со законите и со другите про-
писи за мерките за безбедност и заштита на тајно-
ста. Степенот на тајноста на пополпетите обрасци го 
определува носителот на изработката на планот за 
развој на одбраната. 

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

01 бр. 23/7 
6 мај 1980 година 

Белград 

Генерален директор на 
Сојузниот завод за оп-
штествено планирање, 
Спасое Меденица, е. р. 

Образец НО-1 

. (Носител на планирањето) 

ЗАДАЧИ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА И РАЗВОЈНАТА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТО-
НАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 
— во илјади динари —• 

Област на општонародната од- Цена на извршу- Рок на изер- Динамика на финансирањето 
брана, цел и предмет на истра- вањето на зада- шувањето ~~~~ 

жувањето чата 1981 1982 1983 1984 1985 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот ка образецот НО-1) 
Во колоната 1 прво се запишува областа на општонародната одбрана на која предвидените науч-

ноистражувачки програми во целост или главно и припаѓаат, а потоа под тоа се наведуваат одделните 
програми и задачи, нивната цел, потесната област на истражувањето, како и пошироката програма што 
ги опфаќа тие задачи. 

По наведувањето на сите задачи во една област, се подвлекува линија преку сите колони и под 
неа се запишува „Вкупно". 

Под тоа се наведува следната област на општонародната одбрана, се редат задачите, ити. 
Во колоната 2 се*запишува за секоја наведена задача цената на извршувањето во ОНОЈ износ што 

то финансира носителот на планирањето, а во рубриката „Вкупно" се запишува збирот за севда оо-
ласт на општонародната одбрана. Ако има ^финансиери, нивниот дел на цената не се внесува, зашто 
тоа ќе го прикаже другиот носител на планирањето. 

Во колоната 3 се запишува предвидениот или договорениот рок на извршувањето за секоја на-
ведена задача. . 

Во колоните 4 до 8 се запишува договорениот обем на финансирањето по години за секоја зада*сц 
а во рубриките „Вкупно" — збирот за секоја област на општонародната одбрана. 
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Образец НО-2 

(Носител на планирањето) 
t* t 
©БУКА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ И ШТАБОВИТЕ НА ИЗВРШНАТА ЗАШТИТА 

; — во периодот од 1981 до 1985 година — 

^ — во илјади динари — 

. Вкупно Врој на посетителите — учесници-
те по години 

(учесниците) 1981 1982 1983 1984 1985 

6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-2) 
Во колоната 1 се запишуваат одделните курсеви, вежби и други видови на обука и нивното тра-

ење, како и вкупниот број на обука во срсднорочниот период. 
По наведувањето на сите видови на обука, се подвлекува линија преку сите колови и под неа 

се запишува _ „Вкупно". 
Во колоната 2 се запишува за секој наведен вид на обука (курс, вежба и ел.) и вкупниот број 

на посетителите — учесниците кој во среднорочни«^ период ќе биде опфатен. Рубриката „Вкупно" не 
се пополнува. 

Во колоната 3 се запишуваат проценетите трошоци на изведувањето на секој вид на обука (курс, 
вежба и ел.), што ги поднесува носителот на планирањето, а во рубриката „Вкупно" вкупниот збир 
на трошоците. 

Другите колони се пополнуваат според барањето во заглавивте, со тоа што рубриката „Вкупно" 
не се пополнува. 

Образец НО-3 

(Носител на планирањето) 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари —» 

Шифра Вид на опремата 
(назив) 

Единица 
на мера 

Вкупно Количества по години 
Шифра Вид на опремата 

(назив) 

Единица 
на мера 

количество вредност 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Текст на грбот на образецот НО-3) 
Во колоната 1 се внесува шифрата од Одлуката за единствената номенклатура на индустрис-

ките производи и услуги за производство во војна. 
Во колоната 2 се запишува називот за секој одделен вид на опрема. По наведувањето на сета 

опрема што се планира се подвлекува линија преку сите колони, а под неа се запишува „Вкупно". 
Во колоната 5 се внесува вкупната вредност на опремата што се планира за набавка во средно-

рочниот период, врз основа на количествата од колоната 4 и планската цена за секој одделен вид на 
опрема. Во рубриката „Вкупно" во оваа колона се запишува збирот на сите вкупни вредности на 
опремата. 

Другите колони се пополнуваат според барањето во заглавието, со тоа што рубриката „Вкупно* 
џе се пополнува. 
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Образец НО-4 

(Носител на планирањето) 

ИЗГРАДБА, АДАПТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И НА ДРУГ.; ОБЈЕКТИ ЗА ЗА-
ШТИТА НА ЛУЃЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид на објектите и вид на Вкупна 
Вложувања по години 

Вид на објектите и вид на Рок на извр- Вкупна 
Вложувања по години 

работите шувањето вредност 1981 1982 1983 1984 1985 
1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-4) 
Во колоната 1 се внесуваат одделните видови на засолништа и на други заштитни објекти, нив-

ниот капацитет, намените и локацијата, како и видовите на работите во врска со нив (изградба, адап-
тација, одржување и ел.). 

По наведувањето на сите видови објекти и видови работи, се подвлекува линија преку сите ко-
лони и под неа се запишува „Вкупно". 

Во колоната 2 се запишува предвидениот или договорениот рок за извршување на работите. 
Во колоната 3 се запишува вкупната вредност на работите и на вградената опрема за секој на-* 

веден вид на објекти. 
Во рубриката „Вкупно" се запишува збирниот износ за сите наведени објекти. 
Во колоните 4 до 8 се запишуваат предвидените или договорените вложувања според динами-

ката на финансирањето за секој проект. Во рубриката „Вкупно" се запишуваат збирните вложувања 
за сите објекти и работи. 

Образец НО-5 

(Носител на планирањето) 

ПОДГОТОВКА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НА 
ПОДРАЧЈЕТО ПРЕДВИДЕНО ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕВАКУИРАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вкупна вредност 
Вид и обем на подготовките на работите, опре- Рок на завр- Вложувања по години 

и локациите мата и другите шетокот 
вложувања 1981 1982 1983 1984 1985 

(Текст на грбот на образецот НО-5) 
Во колоната 1 се запишуваат програмите и проектите за подготвување и оспособување на помал-

ку загрозените подрачја и на подрачјата кои даваат поповолни услови за заштита, а кои според пла-
нот за одбрана на општината, се предвидени за прифаќање на евакуираното и загрозеното население. 
Проектите ги опфаќаат инвестиционите и другите вложувања во тие подрачја со цел за создавање не-
опходни услови за привремено сместување, исхрана и обезбедување на други потреби на населението. 

По наведувањето на сите проекти што ги финансира носителот на планирањето, се подвлекува 
линија преку сите колони и под неа се запишува „Вкупно". 

Другите колони "се пополнуваат според барањата во заглавната, со тоа што во рубриката „Вкуп-
но" се запишуваат збирните износи. 
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Образец НО-6 

(Носител на планирањето) 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА РБХ И ДРУГА ЗАШТИТА НА ЛУЃЕТО 
И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАСКИРАЊЕ 

. И ЗАМРАЧУВАЊЕ 
! 

— во периодот од 1981 до 1985 година —• 

— во илјади динари — 

Шифра Вид на опремата и 
средствата (назив) 

Единица 
на мера 

Вкупно Количества по години 
Шифра Вид на опремата и 

средствата (назив) 

Единица 
на мера 

количество вредност 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Текст на грбот на образецот НО-6) 
Во колоната 1 се запишува за секој вид опрема шифрата од Одлуката за единствената номен-

клатура на индустриските производи и услуги за производство во Бојна. 
Во колона 2 прво се запишува „а) обезбедува носителот на п л а н и р а њ е т о а под тоа се наведу-

ваат одделните видови на опремата и средствата чија набавка ја обезбедува и финансира носителот на 
планирањето. Потоа се подвлекува линија преку сите колони и под неа се испишува „Вкупно", а 
потоа се запишува ,,б) обезбедуваат граѓаните од лични средства:" и под тоа се наведуваат средствата 
и опремата што граѓаните се должни да ги обезбедат во согласност со прописите. 

Делот под б) го пополнуваат месните заедници, односно општините и под него се подвлекува 
линија и се запишува „Вкупно". 

Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавието, со тоа што во колоната 5 се 
запишува збирната вредност само за опремата што ја обезбедува носителот на планирањето (делот под а). 

Образец НО-7 

(Носител на планирањето) 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ И НА ВИЗУЕЛНО-НАБЉУДУ-
ВАЧХИТЕ СТАНИЦИ СО ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА, ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид на средствата и опре-
мата (назив) 

Реден број 
од листата 

на НВО 

Единица 
на мера 

Вкупно Количества по години 
Вид на средствата и опре-

мата (назив) 
Реден број 
од листата 

на НВО 

Единица 
на мера количе- вред-

ство ност 
1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 (Текст на грбот на образецот НО-7) 
Во колоната 1 се запишуваат поединечните средства, распоредени по групите: средства за набљу-

дување, средства за врски, алармни средства, средства за следење на движењето на воздухоплови, 
средства за следење на РБХ контаминација, транспортни средства, метеоролошки средства, други сред-
ства за основна намена и средства и опрема за општа намена. 

Во колоната 2 се запишуваат, само за средствата на вооружувањето и воената опрема, редниот 
број од Листата на вооружувањето и воената опрема и материјалните средства од посебен интерес за 
борбената готовност, што ја утврдува Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Во клоните 4 и 5 се запишуваат за секое средство вкупните количества и вредностите за средно-
рочниот период. 

Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавивте. 
По наведувањето на сите средства и на опремата се подвлекува линија и се пополнува рубри-

ката „Вкупно" само . во колоната 5. , 1( 
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• Образец НО-8 

(Носител на планирањето) ^ 

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ НА ИиТ И НА ПОЛОЖАИТЕ НА ВНС«! 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид на објектите, вид на рабо- Рок на извр-
тите и број на објектите шувањето 

Вкупна 
вредност 

Вложувања по години 

1931 1982 1983 1984 1983 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-8) 

Во колоната 1 се запишуваат поединечно објектите (основни и резервни) за сместување на цен-
трите за известување и тревожење (ИиТ) и на положаите на визуелно-наољудувачките станици (ВНСт), 
видот на работите (изградба, адаптација и др.), како бројот на тие објекти, што ќе се изградат или 
оспособат во среднорочниот период. 

Во колоната 2 се запишуваат роковите на извршувањето на работите. 

Во колоната 3 се запишува вкупната вредност на изградбата, односно адаптацијата, која ги оп-
фаќа сите трошоци во врска со набавката, изградбата или адаптацијата на објектот (откуп на зем-
јиштето, проектната документација, изградбата и др.). 

Во колоните 4 до 8 се запишува предвидената динамика на вложувањата по години. 

На крајот се подвлекува линија преку колоните 3 до 8 и под неа се запишува „Вкупно". 

Образец НО-9 

(Носител на планирањето) ^ 

ШКОЛУВАЊЕ И ОБУКА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА НА НЈИТ И ОСНОВНА ОБУКА НА' 

НАСЕЛЕНИЕТО 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид 
та, 

на школувањето и обука-
траење, видови на вежби-

те и ел. 

Вкупно во среднорочниот период Број на посетителите по години Вид 
та, 

на школувањето и обука-
траење, видови на вежби-

те и ел. број на посетител- трошоци 
ите — учесниците 

1981 1982 1983 1984 1985 

- 1 2 8 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-9) 

Во колоната 1 се запишуваат видовите на школувањето на кадрите, видовите на обучувањето 
на припадниците на Службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, вежбите на цен-
трите, како и видовите на обучувањето на населението, во согласност со прописите на Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана. 

Во колоната 3 се внесуваат вкупните трошоци за секој вид на обука, школување, вежби, што ги 
опфаќаат материјалните трошоци, рефундациите, личните расходи и др. 
f Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавието. 

На крајот се подвлекува линија под која се запишува „Вкупно" во колоната 3. ^ 
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Образец Н0-10 

(Носител на планирањето) 

ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА 
СЛУЖБАТА ЗА НЈИТ 

во периодот од 1981 до 1985 година —• 

во илјади динари — 

Вид на 
Одржување-

то и ре-
монтот 

Вид на средствата 
и опремата 

(назив) & 5 && 

« ОЈ W » 

са 
#rt Ѕ ft 
Ј ш Ѕ 
8 о ПЗ g С В 

ПЗ гс 

Вкупно Количества по години 

количества 
за одржу-

вање и 
ремонт 

трошоци 
за одржу-
вање и 
ремонт 

1981 1982 1983 1984 1985 

3 6 8 9 10 11 

(Текст на грбот на образецот Н0-10) 

Во колоната 1 се внесуваат видовите на одржувањето и ремонтот на техничките средства, воо-
ружувањето и опремата (техничко одржување, среден ремонт, генерален ремонт) за секое средство и 
опрема наведени во колоната 2. 

Во колоната 4 се запишува просечната цена на наведениот вид одржување или ремонт (од ко-
лоната 1) за едно средство од колоната 2, утврдена врз основа иа нормативите за одржување и ремонт, 
а зголемена за транспортните и други трошоци. 

Во колоната 5 се запишуваат вкупните количества во среднорочниот период за секој вид одр-
жување и ремонт (од колоната 1) на наведените средства во колоната 2. 

Во колоната 6 се внесуваат вкупните трошоци на одржувањето и ремонтот добиени со множење 
на колоните 4 и 5. 

Во колоните 7 до 11 се внесуваат предвидените количества за одржување и ремонт по години 
врз основа на ресурсот на техничките нормативи и на состојбата на средствата. 

Образец IIO-11 

(Носител на планирањето) 

ПОДГОТОВКА И ОБУЧУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОБВРСКА И НА ДРУГИ ЛИЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ВО ВОЈНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид на подготовката, обуката, • 
практичната работа и траењето 

Вкупно Број на учесниците по години 
Вид на подготовката, обуката, • 
практичната работа и траењето број на трошоци 

учесниците 
1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-11) 

Се искажуваат сите мерки и програми за оспособување на обврзниците на работната обврска и на 
Други лица кои БО организацијата на здружен труд или во друга самоуправна организација или заед-
ница се распоредени за работа во војна, односно за извршување на работи и должности во соглас-
ност со воената организација и со планот за функционирање на самоуправната организација или за-
едница во војна. Колоните се пополнуваат според барањата во за гла виј ата. 
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Образец НО-1$ 

(Носител на планирањето) 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 
— во илјади динари 

Вид на средствата и опремата 
Единица Вкупно 
на мера — — --•-•,—> 

Количества по години 
Вид на средствата и опремата 

количество вредност 1981 1982 1983 1984 193о 

1 со 

I <м 5 6 7 8 9 

(Текст на грбот на образецот НО-12) 

Во колоната 1 се запишуваат поединечните видови на средствата и опремата, што е неопходно 
да се обезбедат за извршување на дејностите во согласност со планот за функционирање во војна, а 
особено опремата, уредите и другите средства за работа во војна, алатите, документацијата, сурови-
ните, репроматеријалите, како и опремата и средствата за евентуална евакуација и привремено сме^ 
стување. 

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањата во заглавието. На крајот се пополнува ру-
бриката „Вкупно", 

Образец НО-13 

(Носител на планирањето) 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Програми за подготовка на 
објектите и обезбедување на други 

услови 
Рок на Вкупна Вложувања по години Програми за подготовка на 

објектите и обезбедување на други 
услови извршувањето вредност 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-13) 

Во колоната 1 се запишуваат програмите и проектите за подготовка на објектите и за обезбеду-
вање на други материјални услови за вршење на стопанска или општествена дејност во согласност со 
планот за функционирање во војна, а особено: подготовка на терени, објекти, приодни патишта и ел., 
за планираното евентуално преместување на капацитетите, за обезбедување и изградба на извори на 
енергија, како и на дополнителните и резервните капацитети. 

Општествено -политичките заедници на овој образец ги искажуваат програмите на вложувањата 
во развојот на дејностите од посебно значење за одбраната на земјата. 

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањето во заглавието. На крајот се подвлекува 
линија и се пополнува рубриката „Вкупно". 
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Образец НО-14 

(Носител на планирањето) 

ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБУЧУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вкупно Број на посетителите по години 
Вид на обуката и траење број на трошоци 1981 19Ѕ2 1983 1984 1985 

посетителите 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-14) 
Во овој образец се искажуваат сите видови на основната и дополнителната обука на населени-

ето врз основа на наставните планови и програми што ги утврдува надлежниот републички, односно 
покраински орган. 

Во колоната 1 се запишуваат одделните видови на обука, курсеви, настава и др., како и нивното 
траење и нивниот вкупен број. 

Во колоната 2 се запишува вкупниот број на посетители на определен вид обука во среднороч-
ниот период-

во колоната 3 се запишуваат вкупните трошоци што ќе ги поднесува носителот на планирање-
то за целиот среднорочен период. 

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањето во заглавието, на крајот се подвлекува 
линија и се пополнува рубриката „Вкупно". 

Образец IIO-15 

(Носител на планирањето) 

ОБУЧУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАДРИ ЗА РАБОТА НА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 
џ - •• - - * - • -

Вкупно Број на посетителите по години 
Вид на школувањето и траење број на трошоци 

посетителите 
1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-15) 
Во овој образец се искажуваат сите видови на школување и оспособување на кадрите за работа 

на работите на народната одбрана, што носителите на планирањето ги организираат за своите кадри 
или на кок праќаат свои кадри. 

Во колоната 1 се запишуваат одделните видови школување и усовршување или оспособување 
и нивното траење, како и стручниот профил на кадрите по завршеното школување. 

Во колоната 2 се запишува вкупниот број на посетители, што во среднорочниот период ќе биде 
упатен на одделни видови школување. 

Во колоната 3 се внесуваат вкупните трошоци во среднорочни^ период што носителот на плани-
рањето ќе ги поднесува за одделни видови школување. 

Во колоните 4 до 8 се внесува бројот на посетителите што во одделни години ќе бидат упатени 
на определени видови школувања. 

На крајот се подвлекува линија преку сите кодош! и се пополнува рубриката „Вкупно" во ко-? 
ловите 2 до 8. 
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Образец НО-16 

(Носител на планирањето) 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА 

ОПРЕМА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Реден број 
од Листата 

на ВВО 

Вид на вооружува-
ње и воена опрема 

(назив) 

Единица Вкупно Количества по години Реден број 
од Листата 

на ВВО 

Вид на вооружува-
ње и воена опрема 

(назив) количество вредност 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Текст на грбот на образецот НО-16) 
Во овој образец се искажува вооружувањето и воената опрема за опремување на: 
— органите и организациите на општествено-пол итлчките заедници и месните заедници; 
— раководствата на општествено-политичките и општествените организации, што ја продолжу^ 

ваат работата во воени услови; 
— службите за набљудување, јавување, известување и тревожење, 
— штабовите и единиците на цивилната заштита; 
— организациите што ја обучуваат младината во воени знаења и вештини или во други знаења и 

вештини од посебно значење за народната одбрана. 
Овој образец се пополнува во соработка со надлежниот штаб на територијалната одС>рана, заради 

утврдување на нените и називите на средствата, како и заради усогласување со реалните можности и 
преземање мерки за остварување на планот. 

Во колоната 2 се запишува точниот назив на средствата од Листата на вооружувањето и воена-
та опрема и на материјалните средства од посебен интерес за борбената готовност, што ја утврдува Со-
јузниот секретаријат за народна одбрана, а во колоната 1 редниот број од Листата. 

Другите колони се пополнуваат сообразно на барањето во заглавието. На крајот се подвлекува 
линија преку сите колони и во рубриката „Вкупно" се внесува вкупната вредност (колона 5). 

Забелешка: Податоците од овој образец се доставуваат до надлежните органи во согласност 
со Упатството за начинот на набавката на вооружување и воена опрема за потре-
бите на територијалната одбрана и за Други потреби на општонародната одбрана 
(„Службени војни лист", бр. 9/78). 

Образец НО-17 

(Носител на планирањето) 

ПОДГОТВУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА СКЛАДИШЕН ПРОСТОР ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

— во периодот од 1931 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Вид и капацитет на објектот, 
Вкупна вредност 

на работите, Рок на Вложувања по години 
односно на рабогите опремата и дру-

гите вложувања 
извршувањето 1981 1982 1883 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(Текст на грбот на образецот НО-17) 

Во овој образец се искажуваат сите проекти и програми за изградба, адаптација и одржување на 
складовите и складишниот простор за сместување на стоковните резерви, во согласност со постојните 
потреби и со планот за создавање и зголемување на стоковните резерви. 

Колоните се пополнуваат според барањето во заглавило, а на крајот се внесува рубриката „Вкуп-
но" и се пополнува во колоните 2 и 4 до 8. 
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Образец НО-18 

(Носител на планирањето) 

СОЗДАВАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

— во периодот од 1981 до 1985 година' — 

— во илјади динари — 

^ Образец ФНО-1 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МАТЕ-
РИЈАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОП-

ШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Ознака на Вкупно во Процент Износи по години 
образецот — Област на среднороч- на учес- • • •• 

изворот на општонародната одбрана ниот период твото 1981 1982 1983 1984 1985 
податоците 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ФНО-2 Развој на вооружените сили 
ФНО-3 Развој на цивилната заштита 
ФНО-4 Развој на службата на HJPIT 
ФНО-5А Подготовки на стопанските 

дејности за работа во војна 
ФНО-5Б Подготовки на општествени-

те дејности за работа ва војна 
ФНО-6 Одбранбени подготовки на 

населението 
ФНО-7 Подготовки на органите и 

организациите на општестве-
но-политичките заедници 

ФНО-8 Создавање на стоковни ре-
зерви и складиштен простор 
В К У П Н О : 

ИЗВОРИ НА А) 
ФИНА ИГИ- В) 
РАКЧЕТО Ц) 

итп. 

100 

(Текст на грбот на образецот ФНО-1) 
Образецот ФНО-Ј се пополнува по пополнувањето на обрасците ФНО-2 дз ФНО-8, и тој ја со-

држи финансиската структура на вкупниот средно речен план за развој на одбраната, искажана по 
областите на општонародната одбрана. 
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Колоната 3 „Вкупно во срсднорочниот период" се пополнува со внесување на износот од рубри-
ката „Вкупно" и од колоната 3 „Вкупно во среднорочниот период" од обрасците ФНО-2 до ФНО-8. 

Колоната 4 „Процент на учеството" се пополнува со внесување на проценту а лниот износ на од-
делни ставки од колоната 3 „Вкупно во среднорочниот период", во однос на рубриката „Вкупно" во 
таа колона. 

Колоните 5 до 9 „Износи по години" ги содржат соодветните ставки по години од колоните 5 до 
9 во рубриката „Вкупно" на секој одделен образец ФНО-2 до ФНО-8, наведен во колоната 1. 

Делот на образецот „Извори на финансирањето" се пополнува со внесување на називот на из-
ворот на финансирањето во колоната 2, со собирање на износите од обрасците ФНО-2 до ФНО-8 под 
А, Б, Ц итн. Во колоните 4 до 9 се запишуваат кумулирани^ износи за истите извори на финансирањето. 

Образец ФНО-2 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНА-
ТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари —* 

Ознака на 
групата за-
дачи според 
класифика-

цијата на 
ЈНА 

Назив на групата задачи 
Вкупно во 
среднороч-

ниот период 

Процент 
на учес-
твото во 

вкупните 
средства 

Износи по години 

1981 1982 1983 1984 1985 

50 Опремување со вооружување 
и воена опрема 

53 Опремување со други сред-
ства и опрема за општа на-
мена 

51 Изградба, адаптација и одр-
жување на градежни објекти 

52 и објекти за уредување на 
територијата 

64 
G1 Обука и воспитување на об-

врзниците и резервните во-
ени старешини 

65 Одржување и ремонт на во-
оружувањето и воената о-
према 

66 Облекување и сместување на 
воените обврзници 

60 и Други задачи и редовна деј-
други групи ност на штабовите на тери-

торијалната одбрана 

В К У П Н О : 100 
ИЗВОРИ НА А) 

ФИНАНСИ- Б) 

РАЊЕТО Ц) 

итн. 
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; (Текст на грбот на образецот ФНО-2) 

Образецот ФНО-2 се пополнува врз основа на податоците од соодветните обрасци на Планот за 
развој и редовна дејност на територијалната одбрана, што истовремено со Планот за развој на од-
браната го изработуваат штабовите на територијалната одбрана врз основа на методологијата што ја ^ 
пропишува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Во рубриките се внесуваат износите на потребните финансиски средства за одделни задачи на 
развојот и редовните дејности на единиците и штабовите на територијалната одбрана, по групите за-
дачи наведени во колоната 1. Притоа, во тие групи се внесуваат и други ненаведени задачи и ненаве-
дени групи, такашто во овој образец се опфаќаат целокупните потреби на развојот и редовната деј-
ност на тери гори ј алката одбрана и во плановите за развој на одбраната се обезбедува нивното целос-
но финансирање. 

Образец ФНО-3 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНПОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА РАЗВОЈОТ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Ознака на 
образецот — 

изворот на 
податоците 

З а д а ч и 
Вкупно во 
среднороч-

ниот период 

Процент 
на учес-
твото во 
вкупните 
средства 

Износи по години 

1981 1982 1983 1984 1985 

НО-1 

НО-2 

НО-3 

НО-4 

НО-5 

НО-6 

ИЗВОРИ 
НА ФИ-
НАНСИ-
РАЊЕТО 

Научноистражувачка и раз-
војна работа 

Обука на единиците и шта-
бовите на цивилната заштита 
Опремување на единиците на 
цивилната заштита 

Изградба на засолништа и 
други објекти за заштита 

Подготвување на објекти и 
обезбедување на други усло-
ви за загрижување на еваку-
ираното население 

Обезбедување на опрема за 
РБХ и друга заштита 
Други задачи и потреби на 
цивилната заштита 

В К У П Н О : 

А) 

Б) 

Ц) 

100 

итп. 
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Образец ФНО-4 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИ^ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА! 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА РАЗВОЈОТ НА СЛУЖБАТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ, ИЗВЕСТУ-

ВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари —• 

Ознака на 
образецот — 
изворот на 
податоците 

З а д а ч и Вкупно 
Процент на 

учеството во 
вкупните 
средства 

Износи по години 
1 Ознака на 

образецот — 
изворот на 
податоците -

Процент на 
учеството во 

вкупните 
средства 1981 1982 1983 1984 1985 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

НО-1 Научноистражувачка и раз-
војна работа 

НО-7 Опремување на центрите за 
известување и тревожење 
(ИиТ) и на визуелно-набљу-
дувачките станици (ВИСт) 

НО-8 Изградба на објекти за сме-
стување на центрите за ИиТ 
и положаите на ВНС* 

НО-9 Школување и обука на при-
падниците на службата за 
набљудување, јавување, из-
вестување и тревожење (на 
НЈИТ) и основна обука на 
населението 

НО-10 Одржување и ремонт на тех-
ничките средства, вооружу-
вањето и опремата на служ-
бата за НЈИТ и други задачи 
и потреби на службата за 
НЈИТ 

В К У П Н О : 100 

ИЗВОРИ НА А) 
ФИНАНСИИ Б) 
РАЊЕТО Ц) 

ити. 
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Образец ФНО-5А 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДПОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари —» 

Ознака на 
образецот 

Програми и задачи Вкупно 
Процент на 
учеството во 

вкупните 
средства 

Износи по години Ознака на 
образецот 

Процент на 
учеството во 

вкупните 
средства 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НО-1 Научноистражувачка и раз-
војна работа 

НО-11 Подготовки и обучување на 
обврзниците на работна об-
врска и на други лица за 
вршење на дејности во војна 

НО-12 Обезбедување на средства и 
опрема за вршење на деј-
ности во војна 

НО-13 Подготвување на објекти и 
други услови за работа во 
војна 
Други задачи и потреби на 
подготовките за работа во 
војна 
В К У П Н О : 

ИЗВОРИ НА А) 
ФИНАНСИИ- Б) 
РАЊЕТО Ц) 

итн. 

100 

(Носител на планирањето) 

Образец ФНО-5Б 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА РАБОТА ВО 

ВОЈНА 

— во периодот од 1981 до 1985 година 

— во ил 1 али пипани — 

НО-1 

НО-11 

НО-12 

НО-13 

ИЗВОРИ НА 
ФИНАНСИ-
РАЊЕТО 

Научноистражувачка и раз-
војна работа 
Подготовки и обучување на 
обврзниците на работна об-
врска и на други лица за вр-
шење на дејности во војна 
Обезбедување на средства и 
опрема за вршење на дејно-
сти во војна 
Подготвување на објекти и 
обезбедување на други усло-
ви за работа во војна 
Други задачи 
подготовките 
воша 
В К У П Н О : 
А) 
Б) Ц) 
ити. 

потреби на 
работа во 

100 
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Образец ФНО-в 

(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА 
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ОДБРАНБЕНИТЕ ПОДГОТОВКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

НО-14 Оспособување и обучување 
на населението за одбрана и 
заштита 

НО-35 Оспособување и обучување 
на кадрите за работа на ра-
ботите на народната одбрана 
Програми и мерки за обезбе-
дувала резерви на храна и 
други животни потреби во 
домаќинствата 
В К У П Н О : 

ИЗВОРИ НА А) 
ФИНАНСИ- Б) 
РАЊЕТО Ц) 

итн. 

100 

(Носител на планирањето) 
Образец ФНО-7 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНА-
ТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Ознака на 
образецот 

П р о г р а м и Вкупно 
Процент на 

учеството во 
вкупните 
средства 

Износи по години 
Ознака на 
образецот 

П р о г р а м и Вкупно 
Процент на 

учеството во 
вкупните 
средства 

1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НО-11 

НО-12 
НО-13 
НО-16 

ИЗВОРИ НА 
ФИНАНСИ-
РАЊЕТО 

Подготовки и опремување за 
работа во војна 

Опремување со воружување 
и воена опрема на органите 
на месните заедници, на оп-
штествено-политичките за-
едници и на општествено-по-
литичките организации 
Други задачи и потреби на 
подготовките на органите и 
организациите на општестве-
но-политичките заедници 
В К У П Н О : 
А) 
Б) 
Ц) 
итн. 

100 
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Образец ФНО-8 
(Носител на планирањето) 

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДИОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНА-
ТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА СОЗДАВАЊЕТО НА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И СКЛАДИШТЕН ПРОСТОР 

— во периодот од 1981 до 1985 година — 

— во илјади динари — 

Ознака не 
образецот 

П р о г р а м и Вкупно 
Процент на 

учеството во 
вкупните 
средства 

Износи по години Ознака не 
образецот 

Процент на 
учеството во 

вкупните 
средства 1981 1982 1983 1984 1985 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НО-17 Изградба на складишен про-
стор 

НО-18 Создавање на стоковни резерви 
В К У П Н О : 100 

ИЗВОРИ НА А) 
ФИНАНСИ- Б) 
РАЊЕТО Ц) 

ити. 

(Текст на грбот на образецот ФНО-8) 
Обрасците ФНО-3 до ФНО-8 се пополнуваат врз основа на податоците за вкупните вложувања и 

Трошоците од рубриките „Вкупно" во обрасците НО-1 до НО-18, наведени поединечно во колоната 1 
на образецот ФНО-3 до ФНО-8. 

Податоците за годишните вложувања или за динамиката на финансирањето, ако не се искажа-
ни во обрасците НО-1 до НО-18, се внесуваат во просеците врз основа на натуралните показатели и 
количества и §рз планираната „вкупна вредност" или „вкупниот трошок". 

Во рубриките „Други задачи и потреби.. се внесуваат средствата за финансирање на другите 
планирани задачи за развој на соодветна област и дејност на општонародната одбрана, што не се ис-
кажани со единствените показатели на обрасците НО-1 до НО-18. 

Изворите на финансирањето се наведуваат под А, Б, Ц, итн во колоната 2, еден под друг, а по-
тоа се пополнуваат другите колони за секој извор. Вкупните потреби и вкупните извори на финанси-
рањето мораат да бидат усогласени. 

507. 

£рз основа на член 65 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на репу-
бликите и народните банки на автономните по-
краини (''Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) и 
член 3 став 2 од Уредбата за контиот план и за 
билансите за банките ("Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/77 и 26/78), по претходно прибавено мис-
лење од Здружението на банките на Југославија, 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИ-
ТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Кон-
тниот план за банките ("Службен лист на СФРЈ", 
бр, 36/77 и 57/78), во Планот на аналитичките сме-
тки во Контниот план за банките, што е составен 
дел на таа одлука, се вршат следните дополненија: 

1) во точка 55 по аналитичката сметка 4061 се 
Додаваат две нови аналитички сметки, кои гласат: 

'4062 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на јаглен, со рок на 
враќање до 3 месеци, во кои учествува примар-
ната емисија 

4063 — Краткорочни кредити на ОЗТ од сто-
панската дејност за залихи на јаглен, со рок на 
враќање над 3 месеци, во кои учествува примар-
ната емисија"; 

2) во точка 68 по аналитичката сметка 4676 
се додава нова аналитичка сметка 4677, која гласи: 

"4677 — Краткорочни кредити на банките од 
примарната емисија за кредитирање на залихите 
на јаглен"; 

3) во точка 160 по аналитичката сметка 8676 
се додава нова аналитичка сметка 8677, која гласи: 

„8677 — Обврски по краткорочните кредити 
од примарната емисија за кредитирање на зали-
хите на јаглен". 

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

О. бр. 30 
15 мај 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

! гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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508. 

Со цел, во согласност со достигнатиот степен на 
социјалистичките самоуправни односи и развиенос-
та на производните сили на нашето општество, спо-
ред сложеноста на работите, да се утврдат основи-
те за класификација на занимањата потребни за 
планирање на кадрите и за развој на дејностите, да 
насоченото воспитание и образование како составен 
дел на целокупната општествена репродукција, да 
се придонесе на поврзувањето на здружениот труд 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, да се превладее досегашна-
та двојна класификациона скала на занимањата, 
врз основа на член 124 од уставот на СФРЈ и на 
член 579 од законот за здружениот труд, 

Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, собранијата на социјалис-
тичките републики и собранијата на социјалистич-
ките автономни покраини, 

Советот на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија и советите на сојузите на синдикатите на 
републиките и на автономните покраини, 

Стопанската комора на Југославија и стопан-
ските комори на републиките и на автономните 
покраини, 

републичките и покраинските самоуправни ин-
тересни заедници за воспитание и насочено образо-
вание, 

републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за вработување, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА И НА СТРУЧНАТА 

ПОДГОТОВКА 

Член 1 
Со овој општествен договор учесниците ги ут-

врдуваат: 
— основите на номенклатурата на занимањата; 
— критериумите за распоредување наѓ занима-

њата според сложеноста на работите на одделни 
занимања, како и знаењата, способностите и работ-
ните вештини потребни за нивно вршење; 

— критериумите за распоредување на стручна-
та подготовка според сложеноста на целите и содр-
жината на потребното образование. 

Како занимање, во смисла на овој договор, не-
говите учесници подразбираат определени работи 
односно работни задачи што ги врши поединец за-
ради производство на материјални и други добра, 
односно заради вршење на услуги и стекнување на 
доход, без оглед на гранката на дејноста. 

Како занимање на невработени, во смисла на 
овој договор, неговите учесници ги подразбираат 
работната и стручната оспособеност за производство 
на материјални и други добра односно за вршење 
на услуги и стекнување на доход, без оглед на гра-
нката на дејноста. 

Утврдувањето на секое одделно занимање како 
збир на сродни работи е предмет на општествена 
конвенција и на практиката и се врши при изра-
ботката на номенклатурата на занимањата. 

Како стручна подготовка учесниците на овој 
општествен договор ги подразбираат општите и 
стручните знаења, како и вештините неопходни за 
вршење на определени работи и задачи и за успеш-
но остварување на функцијата самоуправувач. 

Учесниците на овој општествен договор со сог-
ласни одделни степени на стручна подготовка да се 
стекнуваат со успешно совладана општествено ве-
рификувана воспитно-образовиа програма. Таа про-

грама се совладува во организацијата на здружеа 
труд што ги исполнува условите за изведување на 
таква програма или со самообразование. 

Стручната подготовка се обележува со назив и 
ознака од кои се гледаат видот и степенот на струч-
ната подготовка. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

создаваат услови и ќе преземаат мерки во органи-
зациите на здружен труд, во другите самоуправни 
организации и заедници, врз основа на единствена 
методологија, земајќи го предвид развојот на тех-
никата, технологија и на општествените односи, да 
се истражуваат и утврдуваат занимања според сло-
женоста на работите и потребните знаења и струч-
носта на работниците и на другите работни луѓе за 
вршење на работите на одделни занимања, и дека 
врз основа на тоа ќе је изработуваат и менуваат 
номенклатурата на занимањата и ќе извршат 
распоредување на занимањата и на стручната 
подготовка. 

Член 3 
Номенклатурата на занимањата содржи: 
— попис на сите занимања што се јавуваат во 

одделните области на здружениот труд во стопан-
ството, општествените дејности и во други области 
на трудот, 

— опис на поединечните занимања со оглед на 
сложеноста на работата, предметот и средствата за 
работа, како. и на барањата на развојот кРа соција-
листичките самоуправни односи, за да се утврдат 
врз основа на тоа содржините на потребното обра-
зование и оспособување за вршење на работите и 
работните задачи на одделните занимања. 

Член 4 
Занимањата се распоредуваат: 
1) по категории според сложеноста на работите 

и работните задачи, потребните знаења, способнос-
тите, работните вештини и навиките за нивно вр-
шење; 

2) внатре во категориите според содржината, по 
струки односно видови работа. 

Член 5 
Стручната подготовка се распоредува: 
1) во степени според сложеноста на целите и 

содржините на потребното образование и оспособе-
носта на работниците и работните луѓе за работа и 
самоуправување; 

2) внатре во одделни степени на стручна под-
готовка, по обележјата на образованието и оспосо-
беноста за вршење на работи и работни задачи на 
определен вид занимање со оглед на сродноста на 
содржините на работата (струката). 

Член 6 
Основите за изработка на воспитно-образовна 

програма од определена струка и степен на струч-
ната подготовка се утврдуваат според: 

— општите цели и задачите на воспитанието и 
насоченото образование; 

— барањата што се засноваат врз работите и 
задачите утврдени со описот на одделните занима-
ња, односно на барањата од определено подрачје на 
работа кои произлегуваат од степенот на развојот 
на науката, техниката, технологијата и организа-
цијата на работата; 

—барањата што произлегуваат од функцијата 
на работникот — самоуправувач и од развојот на 
самоуправувањето; 
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— барањата што произлегуваат од потребата за 
перманентно образование и оспособување, усовршу-
вање и самообразование. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни програмите за образование за одделни кате-
гории на сложеност на работите во рамките на 
одделна струка меѓусебно да се поврзуваат така 
што да се создаваат услови и за усовршување, од-
носно за стекнување на повисок степен стручна 
подготовка » 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни во сис-

темот на воспитанието и насоченото образование 
младите генерации и работните луѓе да стекнуваат 
соодветен степен стручна подготовка со завршува-
ње на определена верификувана воспитно-образовна 
програма преку различни форми на насочено обра-
зование и воспитание во организациите на здружен 
труд што исполнуваат услови за изведување на тие 
програми, во соработка со другите самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

Степен на стручна подготовка може да се стек-
не и со самообразование покрај работа, со тоа што 

во посебна постапка и услови во организација на 
здружен труд што исполнува услови за изведува-
ње на воспитно-образовна програма од определен 
вид и степен и во организацијата на здружен труд 
во која работникот го здружува трудот или во зае-
дницата за вработување во која е пријавен работ-
никот, да се докаже дека поединецот овладеал со 
суштествените знаења и се оспособил за вршење на 
работите и извршување на задачите од соодветна 
сложеност. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни дека знаењата постигнати во организираниот 
воспитно-образовен процес (став 1 на овој член) се 
рамноправни со знаењата стекнати со самообразова-
ние покрај работа (став 2 на овој член). 

Член 8 
Учесниците на Договорот се согласни сите зани-

мања и стручната подготовка да се распоредат во 
осум групи, зависно од сложеноста на работите на 
одделните занимања, целите и содржините на обра-
зованието, и да се утврдат минималните услови за 
стекнување на степен на стручна подготовка. 

I Едноставни работи составени 
од помал број различни и 
краткотрајни операции што, 
поради нивните технолошки 
карактеристики, можат да се 
вршат со едноставни постап-
ки и средства за работа 

II Помалку сложени работи во 
производството и заеднички-
те служби, администрација-
та и ел., работни операции 
што се повторуваат и изведу-
ват со едноставни и механи-
зирани средства за работа 
или без нив, како и помалку 
сложени работи со машини 
или постројки. 
Занимањата од оваа катего-
рија, по правило, носат обе-
лежје на специфична орга-
низација и поделба на рабо-
тата во определена дејност 
или организација на здру-
жен труд. 

За текушта работа се потребни 
минимални знаења за разбира-
ње на работите и работните за-
дачи. Тежиштето е врз стекну-
вање работни вештини и навици 
за практична работа според по-
себни видови работи и работни 
задачи. Заради согледување на 
занимањето во рамките на по-
широки работни процеси и 
ООЗТ, остварување на самоуп-
равните функции ви управува-
њето со општествени средства, 
потребни се пошироки технич-
ко-технолошки знаења, општо 
образование предвидено најмал-
ку со програмата на основното 
училиште, основни знаења од 
организацијата и економиката, 
како и од самоуправната орга-
низација на здружен труд. 
Функционалните знаења, рабо-
тни вештини, навици и способ-
ности произлегуваат од барања-
та на помалку сложените рабо-
ти, од разбирањето на усните и 
писмените упатства и зголеме-
ната одговорност во работата во 
однос на категоријата I, но с£ 
уште се ограничено воопштени 
и систематизирани според теко-
вите на работните процеси и 
одерации. Се предвидуваат зна-
ења потребни за разбирање на 
функцијата на занимањето во 
работниот процес, самоуправна-
та организација, како и знаена 
од областа на организацијата и 
економиката на здружениот 
труд. 

Совладана програма 
на основно образова-
ние и соодветна прог-
рама на образование за 
I степен на стручна 
подготовка. 

На лицата кои прет-
ходно не ја совладале 
програмата на основно 
образовна, во текот 
на стекнување на пр-
виот степен на стру-
чна подготовка им се 
овозможува да совла-
даат специфично прис-
пособен програма на 
основното образование. 

Совладана програма 
на основно образова-
ние и соодветна прог-
рама на стручно обра-
зование за втор сте-
пен на стручна под-
готовка. На лицата кои 
претходно не ја совла-
дале програмата на ос-
новното образование 
во рамките на стекну-
вањето на И степен на 
стручна подготовка им 
се овозможува да со-
владаат специфично 
приспособена програма 
на основно образова-
ние. 
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III Средно сложени и разновид-
ни работи во производството; 
работа на различни машини, 
алати и постројки; средно 
сложени работи во админи-
страцијата и во слични слу-
жби. За занимањата од оваа 
категорија е карактеристич-
но барањето за поголем сте-
пен разбирање на основите 
на процесот на работата, 
зашто се возможни непред-
видливи работни ситуации 
во кои работникот сам ги ре-
шава настанатите проблеми. 

IV Сложени доста разновидни 
работи што во производство-
то се изведуваат со различ-
ни алатки и постројки. 
Сложени дејствија на адми-
нистративни работи, во под-
готовката на работата и сле-
дењето на производството, 
деловни и слични процеси; 
поедноставни работни места 
за распоредување, и контро-
ла на работата, подготов-
ка на матери ј а ли и алати за 
помалку сложени, средно 
сложени и сложени работи. 
Разбирање на известувањата 
во писмена, з^сна и графичка 
форма, како и пренесување 
на тие известувања; решава-
ње на конкретни проблеми на 
едноставни, помалку сложе-
ни, средно сложени и сложе-
ни работи. 

V Посложени работи во непо-
средното производство и 
подготовката на работата, ра-
боти на услуги, администра-
тивни и деловни функции. 
Разновидни операции со раз-
лични средства за работа, а 
особено регулација и надзор 
над високомеханизирани и 
автоматизирани уреди од 
пониски степени на автома-
тизацијата. Работи на орга-
низирање, контрола, рако-
водење, подготвување на 
работата, специјални задачи 
во областа на услугите. 
Работи кои значајно влијаат 
врз успешноста на работата 
на други работи и на работе-
њето на организациите на 
здружен труд во целост. 

Во однос на образовните профи-
ли од категориите I и II, про-
филите од оваа категорија се 
повоопштени и претставуваат 
преодни профили помеѓу ши-
роки и тесни профили. Овој 
профил содржи систематски ус-
воено функционално знаење, со-
одветни психомоторни способ-
ности, работни навици и вешти-
ни. Покрај потесните стручни 
содржини да се обезбедат и 
потсилени и заеднички основи 
на струката, карактеристични 
за групата сродни занимања 
односно струки. Овој профил 
мора да овозможи брзо прис-
пособување кон новите работи 
кои често се менуваат токму 
во оваа категорија работи со 
проширување на теоретските 
основи на работата и самоупра-
вувањето. 

Широк профил со поголем сте-
пен на воопштеност и добро по-
знавање на определени работи 
подложни на промени во однос 
на предметот, средствата и ор-
ганизацијата на работата, како 
и оние профили што ги карак-
теризира релативна стабилност 
на средствата и организацијата 
на работата или голема разно-
ликост на предметите за работа 
од кои секој бара решава-
ње на посебни проблеми. Први-
от профил се јавува повеќе на 
работни функции и работи во 
индустриското производство и 
во стручните служби, а вториот 
на работи на ремонт и индиви-
дуално производство. Категори-
јата на средно сложени занима-
ња бара и претпоставува целос-
но практично, а посебно теорет-
ско образование, соодветни пси-
хомоторни способности, ако се 
работи на работите од не-
посредното производство, како 
и вештини што овозможуваат 
изведување на сложени работи. 

Продлабочени знаења, вештини 
и способности потребни за вр-
шење на работи на посебни тех-
нологии или работи во рамките 
на определена технологија. Зго-
лемени знаења од областа на ор-
ганизацијата на работата. 

Совладана заедничка- 111 
воспитно-образовна ос-
нова на насоченото 
образование и соодве-
тна програма за III 
степен на стручната 
подготовка. 

Совладана програма 
на заедничката вос-
питно-образовна осно-
ва на насоченото об-
разование и соодветна 
програма на образова-
ние за IV степен на 
стручна подготовка. 

Совладана програма за 
V степен на стручна 
подготовка. Во сите 
случаи во кои обра-
зовниот профил на 
V степен на струч-
на подготовка прет-
ставува специјлизаци-
ја која се заснова врз 
претходно стечена 
стручна подготовка од 
IV или по исклучок од 
III степен, минимал-
ниот услов вклучува и 
претходно совладана 
програма од IV сте-
пен на стручна подго-
товка односно, по ис-
клучок, од III степен 
на стручна подготов-
ка и работно искус-
тво. 

IV 
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tyl/l Сложени и посложени рабо-
ти во подготовката, следењето 
и аналитичкото проучување 
на производството, деловни-
те и други слични процеси. 
Средно сложени раководни 
работи за распоредување и 
контрола на работата, сове-
тување во работата, подго-
товка на материјали и оруди-
ја за средно сложени, сложе-
ни и посложени работи и за-
дачи. Посложени и средно сло" 
жени работи ќои се потребни 
за организационо, оператив-
но и стручно водење на ра-
ботните процеси, за контро-
ла на работните процеси, 
кадровско, економско и ад-
министративно водење на ра-
ботни единици со помалку 
сложени производствени и 
работни процеси. Самостојни 
посложени работи во несто-

! ланските дејности. 
VI/2 Доста сложени и специјали-

зирани работи што се изве-
дуваат со различни орудија, 
инструменти и постројки. По-
сложени работи во подготов-
ката, следењето и аналитич-
кото проучување на произ-
водството, деловните и на 
други слични процеси. Во-
дење на работењето на ра-
работни единици сопообемни 
и посложени специјални 
производствени и работни 
процеси. Средно сложени и 
мошне сложени работи на 
распоредување, водење, ко-
ординирање во работата на 
единици за подготовка, сле-
дење и аналитичко проучу-
вање на производството, на 
деловните и слични процеси. 

ЅГИ/1 Сложени и високо сложени 
разновидни операции што се 
изведуваат со различни ору-
дија и апарати. Посложени 
и доста сложени работи во 
подготовката, следењето, ана-
литичкото проучување и ис-
тражувањето на производ-
ството, деловните и други 
слични процеси. Посложени 
и доста сложени работи .што 
се потребни за организационо 
и оперативно раководење, 
стручно водење на работни-
те процеси, контрола на ра-
ботата, кадровско, економско 
и административно водење на 
работни единици со доста 
сложени разновидни произ-
водствени и работни проце-
си. 

Барањата на посложената ра-
бота претпоставуваат продла-
бочен© теоретско и практично 
образование кое го карактери-
зираат продлабочени техничко-
-технолошки и организациони 
основи на посложените органи-
зациони единици на работата. 
Потребни се заокружени тео-
ретски знаења и посебно т а к -
тично знаење, - психомотопни 
способности за посложени рабо-
ти и вештини кои овозможуваат 
изведување на посложени рабо-
ти (разбирање на известувања-
та во усна, писмена и графичка 
форма обемни, пренесување на 
тие известувања во работни-
те ситуации за кои се дадени 
само насоки). 

Продлабочено теоретско знаење, 
посебно практично знаење, и 
способности кои овозможуваат 
изведување на доста сложени 
работи од определена потесна 
специјалност. 

Совладана програма 
за VI/I степен на струч-
на подготовка 

VI/1 

Совладана програма на 
образование за VI/2 
степен на стручна под-
готовка, со претходно 
совладана програма 
за VI/1 стелен на струч-
на подготовка. 

VI/1 

Заокружено знаење, способнос-
ти и вештини кои се резултат 
од систематска наставна и науч-
на работа. Заокружено општо и 
посебно теоретско знаење, по-
себно практично знаење и спо-
собности кои овозможуваат из-
ведување на доста сложени ра-
боти, разбирање и толкување на 
резултати од стручни истражу-
вања, примена на тие истражу-
вања во решавање на проблеми 
во најразлични работни ситуа-
ции, обликување и соодветно 
пренесување на информации и 
координација на работата во 
пообемени работи 

Совладана програма за VII/1 
VII/1 степен на струч-
на подготовка. 
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Доста сложени работи во оп-
штествените дејности, во об-
ласта на културата, во др-
жавните органи и во органи-
те на управата. Посложени 
работи што се потребни за 
распоредување, раководење, 
координирање, надзор и со-
ветување во работата, во 
службите за подготовка, во 
следењето, аналитичкото 
проучување и истражување-
то на производството, како и 
други работни процеси. Ра-
бота во областа на литерату-
рата, ликовната уметност, 
музичката и сценската уме-
тност. 

VII'2 Доста сложени и високо сло-
жени работи во подготовка-
та, аналитичкото проучува-
ње, истражувањето на про-
изводството, деловни и сли-

чни процеси. Доста сложени 
работи кои се потребни при 
аналитичко проучување и 
работи на научно истражу-
вање на различни подрачја 
на научните дисциплини. 
Учествување во научни ис-
тражувања. Посложени и до-
ста сложени работи кои се 
потребни за распоредува-
ње, раководење и коорди-
нирање. Специјализирани ра-
боти и задачи во Општестве-
ните дејности. Истакнати 
творештва на подрачјето на 
уметноста. Обликување на 
нови теоретски и практични 
решенија, следење и облику-
вање, како и соодветно пре-
несување на систем на ком-
плексни информации и ко-
ординирање на работи во 
нај обемните и најразновидни-
те производствени деловни и 
слични процеси. 

VIII Високосложени занимања во 
аналитичкото проучување, 
истражување и водење на 
сложени стопански и опште-
ствени системи. Самостојна и 
советодавна научноистражу-
вачка работа во различни 
научни дисциплини; твореш-
тво на подрачјето на култу-
рата. Раководни работи во 
сложени организации на 
стопанството и општествени-
те дејности, значајни за оп-
штеството во целост. 

Специјалистички знаења пот-
ребни за изведување на високо-
стручни работи на специјално 
стручните и сложени работи 
вклучувајќи и учество во науч-
ноистражувачки проекти. Оп-
шти и продлабочени посебни 
теоретски знаења, посебни 
практични знаења и способност 
која овозможува изведување на 
високосложени занимања, ре-
шавање на теоретски и прак-
тични проблеми во специјални 
работни ситуации. 

Теоретско и практично знаење 
и способност кои овозможуваат 
откривање на нови сознанија на 
специјално стручни сложени 
подрачја, планирање и коорди-
нирање на научни истражува-
ња на големи стопански и дру-
ги работни системи, решавање 
на најсложени проблеми и об-
ликување на модели за прене-
сување на тие решенија во 
практиката. 

Совладана програма за VII/2 
VII/2 степен на стру-
чна подготовка, со 
претходно совладана 
програма за VII/1 сте-
пен на стручна под-
готовка. 

Докторат на науки 
или друго соодветно 
општествено призна-
ние, посебно утврдено 
со закон. 

VIII 
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Член 9 
Зависно од видот на занимањето и .програмата 

на образованието, со стекнувањето на определен 
степен стручна подготовка работникот молсе да се 
оспособи за вршење на работи односно работни за-
дачи: 

— во рамките на едно занимање од соодветна 
категорија на сложеност, 

— во рамките на повеќе занимања од иста ка-
тегорија на сложеност, 

— во рамките на повеќе занимања од повеќе 
категории на сложеност. 

Член 10 
Тргнуваќи од начелото дека изработката и усво-

јувањето на номенклатурата на занимањата е пред-
мет на непосредно договарање на здружениот труд 
во одделни дејности, учесниците на овој општествен 
договор се согласни да осигураат изработка на 
единствена методологија за изработка на номен-
клатура на занимањата и единствена номенклату-
ра на знимањата. и да се договорат за начинот на 
финансирањето на нивната изработка. 

Учесниците на Општествениот договор се сог-
ласни Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и собранијата на социјалис-
тичките републики и на социјалистичките автоном-
ни покраини да определат по еден орган, органи-
зација или заедница кои, во рок од две години од 
Денот на влегувањето во сила на овој договор, ќе 
изработат и договорно ќе утврдат единствена ме-
тодологија за изработка на номенклатура на запи-
рањата и предлог на номенклатурата на занимања-
та. што ќе го усвојат учесниците на овој опште-
ствен договор. 

Член И 
Учесниците на Договорот се согласни да' се 

формира координационен одбор за следење <и* 
спроведувањето на Договорот од по двајца прет-
ставници на учесниците од социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини и 
по еден претставник од Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, од Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија и 
од Стопанската комора на Југославија. 

Коордгшациониот одбор го следи спроведување-
то на овој договор, ја координира работата врз из-
работката на методологијата и номенклатурата на 
занимањата и врши други работи што се однесу-
ваат на спроведувањето на Договорот. 

Координациониот одбор од став 1 на овој члеД 
им предлага на згчесниците на овој општествен до-
говор акциони програми со кои се определуваат за-
дачите и носителите на работите, како и други 
мерки за навремено спроведување на одредбите од 
од овој општествен договор. 

Член 12 
Секој од учесниците на овој договор може да 

предложи измени и дополненија на Договорот. 
Предлогот на измените и дополненијата на До-

говорот им се доставува на сите учесници кои се 
должни, во рок од 60 дена од денот на приемот, да 
го разгледаат и да определат свој претставник за-
ради усогласување на ставовите со претставниците 
на учесниците на Договорот. 

Член 13 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласни дека во рамките на своите права и должности 
ќе преземаат мерки во рок од две години од денот 
на ек лу чув а ББ ето на овој општествен договор да из-
вршат соодветни измени и дополненија во своите 
прописи, односно самоуправни општи акти во сог-
ласност со обврските што ги презеле со овој опште-
ствен договор. 

"Член 14 
Учесниците на Општествениот договор се сог-

ласил Општествениот договор да се објави во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Општествениот договор влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето. 

Белград 
20 мај 1980 годат* 

За Собранието на СФРЈ Југосла-
вија, 

Иван Кукоч, е. р. 
^потпретседател на Собранието на 

СФР Југославија 

Микаило Јаневски, е. р. 
потпретседател на Сојузниот со-
бар на Собра нието на СФР Југос-

лавија 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Есад Хорозиќ, е. р. 
претседател на Републичкиот ко-
митет за претседател на Репуб-
личкиот комитет за образование, 
наука, култура и физичка култу-
ра — член на Извршниот совет на 
Собранието на СР Боша и Херце-

говина 

За Собранието на СР Македонија, 
Анатолиј Дам јановски, е. р. 

републички секретар за образова-
ние и наука на СР Македонија 

За Собранието на СР Словенија, 
Андреј Грахор, е. р. 

^претседател на Републичкиот ко-
митет за труд на Словенија 

За Собранието на СР Србија, 
Драгослав Николиќ е. р. 

претседател на Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР 

Србија 

За Саборот на СР Хрватска, 
Ема Дероси-Бјелајац, с.р. 

потпретседател на Саборот на Со-
цијалистичка Република Хрват-

ска 

За Собранието на СР Црна Гора, 
д-р Божина Ивановиќ, е. р. 

член па Извршниот со»вет и репуб-
лички секретар за образование, 
култура и наука на СР Црна 

Гора 

За собранието на САП Војводина, 
д-р "Бранка Лазиќ, е. р. 

потпретседател на Собранието на 
САП Војводина 

За Собранието на САП Косово, 
д-р Имер Јака, с.ф. 

член на Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Косово и Покраин-
ски секретар за образование, нау-

к а и култура 



СЛУЖБЕН ЛИСТ ША СФРЈ Број 29 — Страна 1003 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, 

Ндодраг Јовановиќ, е. р. 
"член на Претседатеството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на 

Југославија 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Босна и Херцеговина, 

Милан Пудар, е. р. 
член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Босна и Херцеговина 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, 
Исмаил Вејсели е. р. 

претседател на Советот на Сојуз-
от на синдикатите на Македонија 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Словенија, 
Борис Липужич, е. р. 

член на Секретаријатот на Претсе-
дателството на Републичкиот со-
вет на Сојузот на синдикатите на 

Словенија 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Србија, 

Пауна Петровиќ, е. р. 
член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Србија 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Хрватска, 

Божидар Станиќ, с.р. 
секретар на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Хрватска 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Црна Гора, 

Владета Цвијовић е. р. 
член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Црна Гбра 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Војводана, 
Јосип Колар, е. р. 

член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Војводина 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Косово, 

Рабит Рецепи, е. р. 
член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Косово 

За Стопанската комора на Југос-
лавија, 

Радо Недовиќ е. р. 
потпретседател на. Стопанската 

комора на Југославија 

За. Стопанската колшра на Босна 
и Херцеговина, 

д-р Анте Раос, е. р. 
претседател на Координациотшот 
вдборг- за разбој ва Стопанската 

комора на Босна и Херцешшша 

За Стопанската комора на Маке-
донија, 

Благоја Тикваровски, е. р. 
член на Извршниот одбор на Сто-
панската комора на Македонија 

За Стопанската комора на Слове-
нија, 

Славко Боханец, е. р. 
претседател на Одборот за обра-
зование на кадри' во стопанството 
на Стопанската комора на Слове-

нија 

За Стопанската комора на Србија, 
Рајков Ѓаковиќ, е. р. 

член на Претседателството на Сто- . 
панка та комора на Србија 

За Стопанската комора на Хрват-
ска, 

Бојан Цолариќ, е. р. 
секретар на Стопанската K0M0pai 

на Хрватска 
За Стопанската комора на Црна 

Гора, 
Драгутин* Дурковиќ, е. р. 

секретар на Одборот за кадри, об-
разование и вработување на Сто-

панската комора на Црна Гора 

За Стопанската комора на 
Војводина 

Радован Радовиќ, е. р. 
член на Претседателството на 
Стопанската комора на Војводина 

За Стопанската комора на Косово, 
мр Абдулазиз Весели, е. р. 

шеф на Службата за научно-тех-
ничка соработка и кадри во сто-
панството на Стопанската комора 

на Косово 

За Сојузот на самоуправните ин-
тересни заедници- за насочено об-
разование и воспитание на СР 

Воена и- Херцеговина 
Засуто Петовиќ, е. р. 

претседател на Колегијалниот де-
ловоден орган на Сојузот на заед-
ниците за насочено образование 

и воспитание на Босна и Хер-
цеговина 

За републичката заедница за на-' 
сочено образование — Скопје, 

Пандовски Љупчо, е. р. 
претседател на Републичката за-
едница' за насочено образование 

За Заедницата за образование на 
Словенија, 

Ната« Бернот, с р. 
претседател на- Собранието на за-
едницата за образование на СР 

Словенија 

За Заедницата за насочено обра-
дивание за територијата на Ре-

публиката — Белград, 
Дгр Драгутин Шошкић, е. р. 

претседател' на Собранието на За-* 
едницата 
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За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за воспитание и 
насочено образование на СР Хр-

ватска, 
Анте Видовиќ, е. р. 

претседавач на Собранието на Ре-
публичката СИЗ на Хрватска за 

воспитание и образование 

За Самоуправната интересна заед-
ница за насочено образование на 

СР Црна Гора, 
Бошко Мијановић е. р. 

претседател на Извршниот одбор 
на Собранието на Републичката 

СИЗ за насочено образование 

За Самоуправната интересна заед-
ница за насочено образование на 

Војводина, 
д-р Петар Докиќ, е. р. 

претседател на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница 
за насочено образование на Војво-

дина 

За Покраинската самоуправна ин-
тересна заедница за образование 

и воспитание на САП Косово, 
Џељадин Топчију, е. р. 

секретар на Собранието на Покра-
инската самоуправна интересна 
заедница за образование и воспи-

тание на Приштина 

За Сојузот на самоуправните ин-
тересни заедници за вработување 

на Босна и Херцеговина, 
Стипо Навара, е. р. 

претседател на Извршниот одбор 
на Собранието на Сојузот на само-
управните интересни заедници за 
вработување на Босна и Херцего-

вина 

За Републичката заедница за вра-
ботување — Скопје, 

Миливој Димитровим, е. р. 
претседател на Собранието на Ре-
публичката заедница за труд на 

Македонија 

За Сојузот на заедниците за вра-
ботување на СР Словенија, 

Игор Пониквар, е. р. 
претседател на Собранието на Со-
јузот на заедниците за вработува-

ње на СР Словенија 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

— Белград, 
Гаврило Вуксановић е. р, 

делегат на Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна 

заедница за вработување 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

— Загреб, 
Петар Кокаљ, е, р. 

претседател на Републичката са-
моуправна интересна заедница за 

вработување 

За Републичката заедница за вра-
ботување — Титоград, 

Радисав Миќовиќ, е. р. 
секретар на Републичката заедни-

ца за вработување 

За Самоуправната интересна заед-
ница за вработување на Војводина, 

Драгослав Јовановиќ, е. р. 
претседател на Собранието на Са-
моуправната интересна заедница 

за вработување на Војводина 

За покраинската заедница за вра-
ботување — Приштина, 

Рефик Агај, е. р. 
секретар на Покраинската самоуп-
равна интересна заедница за вра-

ботување — Приштина 

509. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените (, Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За -
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 24 јули 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените' цени за експандиран полистирол, со тод 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат и тоа за: 

Дин/kg 
1) експандиран полистирол Е З 36,10 
2) експандиран полистирол Е Ѕ 40,70 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5645 од 21 мај 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: ИНА-ОКИ, 
ООУР ТПМК — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. -
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510. 

Брз основа на член 22 од Законот °а општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За -
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 1/80), претставникот на производителот и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НОР-
МАЛЕН И ВИСОКОМОДИФИЦИРАН ПОЛИСТИ-

РЕН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 20 јули 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за нормален и високомодифициран по-
листирен, со тоа што производителските организа-
ции на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, согласно со Одлуката за максимирање на 
учеството за покритие на трошоците на прометот 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

Дин/kg 
1) полистирен високомодифициран 35,90 
2) полистирен нормален 33,20 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
звод за цени, со решението бр. 5646 од 21 мај 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: ДОКИ-Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

511. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

ната контрола на цените (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ",, бр. 1/80), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ват 

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

КТРОПОРЦЕЛАН-СТАНДАРДЕН АСОРТИМАН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 октомври 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електропорцелан — стандар-
ден асортиман, со тоа што производителските орга-
низации на здружен труд да можат своите затечени 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 15°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 7475 од 19 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
електропорцулана — Аранѓеловац, Фабрика 
електропорцулана — Нови Сад, „Енергоинвест" 
— Творница електротехничког порцулана — 
Лукавица и Творница електротехничких произ-
вода — Загреб — Врапче. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Метал" — Бања Лука, „Електронабава" — 
Љубљана, „Електроисток" — Белград, „Радио-
-електро" Белград, „Београделектро" — Бел-
град, „Електрометал" — Белград, „Југотехника" 
— Љубљана, ,.Агровој Бодина" — Нови Сад И 
,Електроизградња" — Нови Сад. 

512. 

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

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

ТРИУМ-СУЛФАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 25 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натриум-еулфат, со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро-
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79) да ги зголемат така што највисоката продаж-
на цена да изнесува 4,26 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 1818 од 16 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Вискоза" 
— Лозница, „Инцел" — Бања Лука. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

513. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените (,.Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на ценитр (..Cxvжбен лист ча 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

, С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ IIFHH ЗА А ЛАТ-
ИН МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И 
ЗА НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 12 март 1980 го-
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дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за алатни машини за обработка на 
метали и за нивниот прибор и резервни делови, со 
тоа што производител ските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 12,5°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр, 2183 од 26 мај 1980 
година, 

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

Претставници на производителите: „Првомај-
ска" — Загреб, „Иво Лола Рибар"— Железник, 
„Потисје" — Ада, „Ливница железа и темпе-
ра" — Кикинда, „Јелишинград" — Бања Лука, 
„Победа" — Нови Сад, „Мајевица" — Бачка 
Паланка „Металски завод Тито — Скопје, „Ме-
талац" — Чаковец, „Искра-Аутоматика" — 
Љубљана „Машинска индустрија Ниш" — 
Ниш, „Далмастрој" — Сплит, „Тигар", ООУР 
„Сарлах" — Пирот, САС — Задар, Железарна 
Равне" — Равне, „Метал-Прогрес" — Зрењанин, 
„Крушик" — Валево, „Метална" — Марибор, 
„Стандард"4 — Осиек, УНИС-Претис — Вогош-
ќе, Титови Заводи „Литострој" — Љубљана и 
РО „ЕМАП" — Застава, ООУР „Машине" — 
Крагуевац. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот тек-
вт, утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
условите во поглед на микробиолошката исправност 
ћа кои мораат да им одговараат животните намир-
ници во прометот, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр, 2/80, се провлекоа долунаведените греш-
ки, па се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД 
НА МИКРОБИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА 
КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИ-

ТЕ НАМИРНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ 

Во член 13 став 2 наместо зборот: „од" треба да 
стои: ,.до". 

Во член 22 став 2 наместо зборовите: „Згуснато 
засладено млеко, згуснато незасладено млеко" треба 
да стои: „Згуснато незасладено млеко". 

Во член 47 став 1 наместо зборот: „овошје" тре-
ба да стои: „зеленчук". 

Во член 57 наместо зборот: „Алфатоксин" треба 
да стои: „Афлатоксин". 

Од Со*умниот комитет за труд. здравство и со-
цијална заштита, Белград, 22 мај 1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските ^од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Franco Maria Malfatti, министер за надворешни 
работи на Република Италија; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

д-р Antonio Maccanico, генерален секретар на 
Претседателството на Република Италија; 

Franco Malfatti di Montetretto, амбасадор, гене-
рален секретар на Министерството за надворешни 
работа, 

Carlo Galenda, амбасадор, дипломатски советник 
на Претседателот на Републиката; 

Alberto Cavaglieri, амбасадор на Република 
Италија во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија; 

Walter Gardini, амбасадор, генерален директор* 
за политички работи во Министерството за надво-
решни работи; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Cesare Anoli, министер, заменик на генералниот 
директор за политички работи во Министерството 
за надворешни работи; 

Vieri Traxler, министер во Генералната дирек-
ција за политички работи во Министерството за 
надворешни работи 

Marcello Guidi, министер, шеф на дипломат-
скиот церемонијал на Републиката; 

Renato Ruggiero, министер, шеф на Кабинетот 
на министерот за надворешни работи; 

Giacomo Attolico, министер, заменик на генерал-
диот директор за економски работи во Министер-
ството за надворешни работи; 

д-р Antonio Chirelli, шеф на Уредот за печате-
ње на Претседателството на Републиката; 

Guglielmo Guerini Maraldi, ополномоштен ми-
нистер, заменик шеф на дипломатскиот церемони-
јал на Републиката; " - -
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Benedetto Santarell, министер, шеф на Уредот 
за печат на Министерството за надворешни ра-
боти ; 

Aldo Pugliese, министер, Уред за печатење на 
Претседателството на Републиката; 

Dr Sergio Piscitello, шеф на церемонија лот на 
Претседателството на Републиката; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Francesco GuarigliatcoBeTHHK на Амбасадата, 
шеф на Уредот за посети при дипломатскиот цере-
монијал на Републиката; 

Paolo Giorgieri, советник на Амбасадата, шеф на 
II Уред во Генералната дирекција за економски ра-
боти на Министерството за надворешни работи; 

Sergio Vento, советник на Амбасадата, шеф на 
II Уред во Генералната дирекција за политички ра-
боти на Министерството за надворешни работи; 

Giuseppe Baldocci, советник на Амбасадата, од 
Генералниот секретаријат на Министерството за на-
дворешни работи; 

Dr Italo de Curtis, шеф на Кабинетот на Прет-
седателот на Републиката; 

Dr Pier Luigi Cappi, шеф на Кабинетот на гене-
ралниот секретар на Претседателството на Републи-
ката ; \ 

Vittorio Pennarola, советник на Амбасадата, I 
советник на Амбасадата на Република Италија во 
СФР Југославија; 

Francesco Labbruzzo, советник на Амбасадата, 
тенералнен конзул на Република Италија во Копар; 

Lorenzo Ferrarin, советник на Амбасадата, гене-
рален конзул на Републиката Италија во Загреб; 

Gaetano Zucconi, советник на Амбасадата, заме-
ник на дипломатскиот советник на Претседателот 
на Републиката; 

Dr Italo Lo Basso, главен управник, шеф на пре-
ведувачката служба; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Dr Bruno Agro, од Уредот за печатење на Прет-
седателството на Републиката; 

Giuseppe Pannocchia, од Уредот за печатење и 
информација во МИП; 

Dr Giovanni Zeppa, главен раководител на адми-
нистративната служба во Министерството за надво-
решни работи; 

Enrico Augelli, советник, на Амбасадата на Ре-
публика Италија во СФР Југославија; 

Dr Francesco Maria Grec, I секретар на Амбаса-
дата на Република Италија во СФР Југославија; 

Dr Daniele Verga, I секретар на Амбасадата на 
Република Италија во СФР Југославија; 

Prof. Elsa Н. Gerlini, аташе за култура на Амба-
садата на Република Италија во СФР Југославија; 

Dr Alberto Bruno, службеник на Уредот за опш-
ти работи на Претседателството на Републиката; 

Dr Antonio Zanardi Landi, службеник на дипло* 
матскиот церемонијал на Републиката; 

Dr Ilario Rossi, заменик на шефот на полиција^ 
та; 

Dr Dionisio Spoliti, аташе во Кабинетот на Прет-' 
седателот на Републиката; 

Diana Ruggi, лична секретарка на Претседате-
лот на Републиката; 

Ronaldo Lucioli, аташе во дипломатскиот цере-
монијал на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Francesco Gregorio, личен придружник на Прет-
седателот на Републиката; 

Simone Aglieco, Уред за печатење на Претседа-t 
телството на Републиката; 

Dr Alfredo Bastianelli, аташе во дипломатскиов 
церемонијал на Републиката; 

Dr Carlo Alberto Baracchi Tua, аташе во дипло^ 
матскиот церемонијал на Републиката; 

Rosanna Coniglio Papalia, вице-конзул во За-
греб; 

Dr Romalo Di Stazio, вице-конзул во Сплит; 
Marcello Picchi, личен фотограф на Претседател 

лот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Vittoria Porta, секретарка; 
Caterina Matteotti, секретарка; 
Vukosava Tomic De Muro, преведувач; 
Eugenio Marani, од техничката служба на Прет-* 

седа тел ств ото на Републиката; 
Massimo Sassi. Амбасада на Република Италија' 

во СФР Југославија; 
Bruno Tocigl, Амбасада на Република Италија 

во СФР Југославија; 
Gisella Cacchi — Chiesi, Амбасада на Република 

Италија во СФР Југославија; 
Dr Carlo Realacci, Амбасада на Република Ита-

лија во СФР Југославија; 
— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 

на соработката и пријателските односи помеѓу воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Ита ЛИЈ а. 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

Umberto Lernardini, генерал на авијацијата, Boeri 
советник на Претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Raffaele Stabile, полковник, воен, поморски иг 
ваздухопловен аташе на Амбасадата на Република 
Италија во СФР Југославија; 

Ferdinando Corsani, полковник, командант на! 
еталонот на Претседателовата гарда; 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
i МЕЧЕВИ 

Oscar Pedrazzini, потполковник, од дипломатски-
от церемонијал на Претседателството на Републи-
ката; 

Romualdo Molinari, потполковник на Амбасадата 
Ца Република Италија во СФР Југославија; 

Mario Buracchia, капетан на фрегата, Амбасада 
Ца Република Италија во СФР Југославија; 

— за заслуги во извршувањето на поверените 
Задачи што придонесуваат кон пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
југославија и Република Италија. 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

Bruno Lauri, 
Aldo Latini, 
Ш т а Lombardozzi D. Eramo, 
Maria Terese Ferrando, 
Ornella Coppola, 

Бр. 117 
12 октомври 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито. е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

'480. Одлука за Енергетскиот биланс на Југо-
славија за 1980 година — — — — — 969 

481. Одлука за основање служби на аеро-
дромските контроли на летањето — — 969 

482. Одлука за критериумите за кредитирање 
на залихите на стоки наменети за извоз 
во периоди на деконјунктура на светски-
от пазар — — — — — — — — 969 

483. Упатство за начинот на употреба на ја-
зиците на народите на Југославија при 
склучувањето на меѓународни договори 970 

484. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 970 

485. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'Express" 971 

486. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „The Times" — 971 

487. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Oggi" — — 971 

488. Правилник за метролошките услови за 
пипети за мешање на крв за броење на 
крвни зрнца — — — — — — — 971 

489., Правилник за југословенските стандарди 
за проектирање и градење на патишта 973 

490. Правилник за југословенските стандарди 
за сигнализација на патиштата — — — 973 

491. Правилник за југословенскиот стандард 
за трупци — — — — — — — — 974 

Страна 
492. Правилник за југословенскиот стандард 

за преработка и обработка на дрво — 974 
493. Правилник за југословенските стандарди 

за полупреработки од дрво — — — 975 
494. Правилник за југословенскиот стандард 

за конзервирање на дрво-столбови за во-
дови — — — — — — — — — 975 

495. Правилник за југословенските стандарди 
за мебел — — — — — — — — 975 

496. Правилник за југословенскиот стандард 
за транспорта амбалажа — — — — 976 

497. Правилник за југословенскиот стандард 
за бакар и бакарни легури за гмечење — 976 

498. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на феролегури — — — — — 977 

499. Правилник за југословенските стандарди 
за геомеханички испитувања — — — 977 

500. Правилник за југословенските стандарди 
за пестициди — — — — — — — 977 

501. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на пестициди 978 

502. Правилник за југословенските стандарди 
за пластични маси — — — — — — 979 

503. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на запалноста 
на пластични маси — — — — — — 979 

504. Правилник за југословенските стандарди 
за полуспроводнички компоненти — — 980 

505. Правилник за југословенските стандарди 
за интегрирани кола — — — — — 980 

506. Упатство за искажување на задачите и 
обврските од деловите на среднорочните 

, планови за создавање на материјални и 
други услови за остварување и развој на 
општонародната одбрана и општествена-
та самозаштита — — — — — — — 980 

507. Одлука за дополнение на Одлуката за 
аналитичките сметки во Контниот план 
на банките — — — — — — — — 996 

508. Општествен договор за единствените ос-
нови за класификаци-ја на занимањата и 
на стручната подготовка — — — — 997 

509. Спогодба за промена на затечените цени 
за експандиран полистирол — — — 1004 

510. Спогодба за промена на затечените цени 
за нормален и високомодифициран поли-
стирен — — — — — — — — — 1005 

511. Спогодба на затечените цени за електро-
порцелан — стандарден асортиман — — 1005 

512. Спогодба за промена на затечените цени 
за натриум-сулфат — — — — — 1005 

513. Спогодба за промена на затечените цени 
за алатни машини за обработка на мета-
ли и за нивниот прибор и резервни де-
лови — — — — — — — — — 1005 

Исправка на Правилникот за условите во 
поглед на микробиолошката исправност 
на кои мораат да им одговараат живот-
ните намирници во прометот — — — 1006 

Одликувања — — — — — — — — — 1006 


