
Петок, 6 февруари 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД XXXVII 

61. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВА-
ТА И ЗА'ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за средствата и за финансирањето на 
Југословенската народна армија, што го усвои Соб-
ранието на СФРЈ на седницата на СОЈУЗНИОТ собор 
од 3 февруари 1981 година, 

П бр 59 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателетвото на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за средствата и за финансирањето' 

на Југословенската на подна армиј а („Службен лист 
на СФРЈ4', бр 58/74), по член 2 се додава нов член 
2а, КОЈ гласи' 

,,По исклучок од одредбите на член 2 од овој 
закон правата во поглед на управувањето, распола-
гањето и користењето со определени средства па 
ЈНА можат, при мобилизација на вооружените сила 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
слави-ја или на нивни дел привремено да се прене-
сат врз надлежните општински органи 

Прописи за начинот на пренесувањето на пра-
вата од ечи в 1 на овој член и за начинот на управзг-
вањето, располагањето и користењето с ^ средствата 

на ЈНА во поглед на кои тие права сечиренесуваат 
донесува с о б н и о т секретар" 

Член 2 
По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи: 

„Средствата на ЈНА можат да се здружуваат со 
средствата со кои располагаат општествено-поли-
тичките заедници или нивни органи односно орга-
низации. организациите на здружен труд или други 
самоуправни организации и заедници, општествено^ 
-политичките или други општествени организации, 
заради остварување на определени задачи на на-
родната одбрана што се од заеднички интерес и 
заради задоволување на определени потреби на Ју-
гословенската народна армија 

Односите што настануваат од здружувањето на 
средствата во смисла на став 1 од ОВОЈ член се 
уредуваат со самоуправна спогодба, а можат да се 
уредуваат и со договор 

Самоуправната спогодба односно договорот од 
став 2 на ОВОЈ член од името на федерацијата Г? 
склучува сојузниот секретар или старешината на 
воената единица односно на воената установа кого 
тој ќе го овласти. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, во случаите и под условите што ќе ги пропи-
ше сојузниот секретар, определени средства на ЈНА' 
можат да се здружуваат со средства во сопственост 
ма граѓаните коишто личен труд самостојно вршат 
земјоделска ИЛЈГ друга стопанска дејност." 

Член 3 
По член 18 се додава нов член 18а, кој гласи: 
, Од паничните средства наменети за редовна 

дејност на воените единици и на воените установи 
се исплатуваат и платите, односно личните доходи 
на активните воени лица и на граѓанските лица на 
служба во Југословенската народна армија, и тоа 
непосредно на тие лина преку текуштите сметки на 
тие лица или на друг начин што се применува во 
платниот промет, ЕО согласност со прописот што го 
донесува сојузниот секретар/4 

Член 4 
Член 27 се брише. 

Член 5 
Член 31 се менува и гласи' 
,,Општите прописи за недвижностите во опш-

тествена сопственост се применуваат и на недвиж-
ностите што ги користи и со кои управува и распо-
лага Југословенската народна армија (со натамош-
ниот текст недвижности на ЈНА), ако со ОВОЈ закоп 
не е определено поинаку " 

Член 8 
Во член 41 по зборовите' „Недвижностите на 

ЈНА" се додаваат запирка и зборовите ,,освен вое-
ните објекти изградени во в о е н и о т круг за потре-
бите на Југословенската народна армија,". 

По став 1 се додаваат три нови става, кои 
гласат: 
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„Под воени објекти од став 1 на овој член се 
подразбираат подземни и надземни градби со при-
дружната инфраструктура и со однапред опреде-
лена воена намена. 

Под воен круг од став 1 на овој член се подраз-
бира земјиште што ја сочинува недвижноста на 
ЈНА, како и друго земјиште во општествена сопст-
веност на граѓаните кое, врз кода и да било правна 
основа (закуп, послуга и сл), го користат воените 
единици или воените установи, освен земјиштето на 
кое се изградени објекти на станбениот фонд на 
ЈНА. 

Земјиштето од став 3 на овој член се смета за 
воен круг и кога на него не се изградени објекти, 
кога не е заградено или обезбедено со воена 
стража." 

Член 7 
Член 43 се менува и гласи: 
„Станбениот фонд на ЈНА го сочинуваат стан-

бени згради, станови како посебни делови на згра-
ди, деловни простории и гаражи што се наоѓаат во 
станбените згради или што се во составот на стан-
бените згради во станбениот фонд на ЈНА, како и 
придружните објекти, инсталациите и уредите што 
и служат само на таа зграда или на нејзин дел, а 
што се изградени од средства на ЈНА." 

Член 8 
Бо член 45 став 2 во уводната одредба по збо-

ровите: „воена служба" се додаваат зборовите: 
„пред да е донесена одлука по нивната молба за 
доделување стап на користење". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Стапови од станбениот фонд на ЈНА им се да-

ваат на користење и на граѓанските лица на кои 
службата во Југословенската народна армија ИЛЈ 
престанала пред да е донесена одлука за нивната 
молба за доделување стан на користење, освен ако 
таа служба им престане: 

1) по барање, а поднесувачот на барањето не ги 
исполнил условите за стекнување на право на ста-
росна или инвалидска пензија; 

2) поради одбивање да постапи по конечното 
решение за назначување односно преместување на 
друго работно место што, во смисла на законот со 
КОЈ е уредена службата БО вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
се смета дека му одговара на неговите стручни и ра-
ботни способности; 

3) поради тоа што при приемот во служба пре-
молчело или дало неточни податоци што биле од 
влијание ррз приемот во служба; 

4) поради забрана да ги врши работите од ра-
ботното место на кое работи; 

5) поради осуда на казна затвор во траење по-
долго од шест месеци; 

6) поради изречена мерка на безбедност, воспит-
на мерка или заштитна мерка во траење подолго од 
шест месеци; 

7) поради изречена казна отпуштање од служ-
бата во Југослоренската народна армија " 

По став 4 се додава нов став 5, КОЈ гласи: 
,ПРИ одлучувањето по молбата за доделување 

стап на користење на лицето од ст, 2 до 4 на овој 
член, големината и структурата на станот што му се 
дага на користење се определува според условите 
што бчле исполнети во моментот на престанувањето 
на службата, односно смртта на тоа лице чита по-
ранешна т у ж б а во Југословенската на год па арми-
ја е основа за доделување стан на користење од 

станбениот фонд на ЈНА, односно според измене-
тите услови поради кои на тоа лице му припаѓа 
помал стан." -

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 9 
Во член 48 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Лицето од член 45 на овој закон може да пок-

рене управен спор пред Врховниот воен суд и про-
тив одлуката со коза конечно е одбиена иии отфр-
лена неговата молба за доделување стан на корис- ' 
тење." 

Член 10 
Во член 56 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Сојузниот секретар може да го овласти дирек-

торот на Сојузната дирекција за промет и резерви 
на производите со посебна намена, во работите што 
таа дирекци-ја ги врши за потребите на вооружени-
те 'сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, да има права и должности на наред-
бодавец." 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член П 
Називот на глава VII се менува и гласи: 
,,Обврски спрема општествено-политичките за-

едници, самоуправните интересни заедници и други 
заедници и организации" 

Член 12 
Во член 79 ставот 3 се менува и гласи: 
„Под даноци и други давачки, во смисла на овој 

член се подразбираат даноците, царините, таксите 
и други давачки предвидени со сојузни, републички 
односно покраински или со општински прописи." 

По став 3 се додава нов став 4 КОЈ гласи: 
„Југословенската народна армија не е должна 

на паричните средства што ги вложува за намените 
од став 1 на овој член да издвојува средства за 
задолжителни заеми ниту да плаќа придонеси, ос-
вен придонесите што се плаќаат согласно со одред-
бата на член 81 од OBOI закон како надомест за. 
извршени услуги врз основа на договор односно на 
самоуправна спогодба, доколку таквите обврски не 
се утврдени со сојузен закон." 

Член 13 
Во член 80 се додава нов стас 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, кога земјиште, објекти и простории со кои 
управува Југословенската народна арми-а се даваат 
на бесплатно користење, под закуп или послуга на 
организации на здружен труд, на самоуправни ор-
ганизации и заедници, на општествено-политички 
или на други општествени организации, на граѓан-
ски правни лица, на граѓани и на нивни здружени-
ја. придонесот за користење на градско земјиште се 
плаќа согласно со прописите на општествено-поли-

тичките заедници." 

Член 14 
Во член 81 ставот 2 се менува и гласи: 
,,Воените единици и воените установи им пла-

ќаат на водостопанските и на други организации 'f 
заедници што им вршат услуга надомест кој 
ги содржи и средствата за инвестиции РО дез поста 
што ја вршат тие организации и заедници/' 
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По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој 

член, воените единици и воените установи не им го 
плаќаат па водостопанските и на други организации 
и заедници кои им вршат услуги оној дел на надо-
местот што е наменет за инвестиции, ако во таа 
дејност средства за инвестиции се обезбедуваат од 
средствата на ЈНА, 

Ако средства за инвестиции, во дејноста во која 
водостопанските и други организации и заедници 
им вршат услуги на воените единици и воените ус-
танови. само делумно се обезбедуваат од средствата 
на ЈНА, воените единици и воените установи го 
плаќаат делот од надоместот наменет за инвестиции 
во таа дејност, намален сразмерно со учеството на 
средствата на ЈНА во тие инвестиции, што се утвр-
дува со договор помеѓу воената единица или воена-
та установа и водостопанската или друга организа-
ција и заедница — вршител на услугите/' 

Член 15 
Во член 98 по зборовите: „за набавките, работи-

те и услугите; „се додаваат зборовите: ,,за начинот 
на исплатата на платите односно на личните доходи 
и другите парични примања на воените лица и на 
граѓанските лица на служба во Југословенската на-
родна арми1а; за номенклатурата на средствата на 
ЈНА;". 

Член 16 
Во член 51 став 4. член 53 став 2 и член 71 стап 

3 зборовите: „Поблиски прописи" се заменуваат со 
зборот' „Прописи". 

63. 
Врз основа на член 62 став 2 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) и член 129 
став 4 од Законот за девизното работење и за кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласноста од на-

. д л еж мите републички и покраински органи, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А ' 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕ-
ДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ МА ИНВЕСТИЦИОНИ 

РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Важењето на Уредбата за изведување на инве-

стициони работи во странство (,Службе,н лист на 
СФРЈ", бр 35/80 и 47/80) се продолжува до 31 де-
кември 1981 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п бр 38 

29 Јануари 1981 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретс ед ате л, 

Драгољуб Стакреѕѕ, с. р. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

62. 

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот за 
Социталистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 17 став 1 од Законот за Со-
јузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, 
на предлог од Комисијата за избор и именување, 
на седницата на Сојузниот собор од 3 февруари 
1981 година и на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 3 февруари 1981 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕННК-СОЈУЗЕН 

ОБВИНИТЕЛ 
ЈАВЕН 

За заменик-со1узен јавен обвинител се именува 
Милан Симичевиќ, окружен Јавен обвинител во 
Белград, 

Собрание на СФРЈ" 

АС бр 376 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, с. р, 

Претседател 
на Соборот на репу-
бликите и покраи- Претседател 

ните, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р, 

02 01/1g Месо говедско, со коска, 
ДРУГО ^ 

Месо говедско, без коска 
Брашно и прав од месо 
или од , други кланични 
производи, неподобни за 
човечка исхрана, џими-
ришш 
Брашно и прав од риби, 
че рушеа р и или мекотелци, 
неподобни за човечка 
исхрана 

02 01/2 
23 01/1 

23.01/2 

Р К 
РК 

РК 

Р К 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

л в 

64. 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1 Во Одлуката за определување на стоките 
чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ \ бр. 35/78), 2 5 / 7 9 , 54/79, 34/80, 41/80, 54/80, 
61/80, 66/80, и 67/80), во Списокот на стоките за кои 
се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е сос-
тавен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат след-
и т е измени: 



Страна 240 - Број 8 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 6 февруари 1381 

1 2 3 4 

23 64 Маслени погачи и други 
остатоци при добивање 
на растителни масла, 1 

освен талог РК Л Б " 

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

Е п. бр 33 
23 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

65. 

Брз основа на член 3 став 2 од Зако-нот за амо-
ртизација на основните средства на основните ор-
ганизации на здружен труд и на други корисници 
на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОС-
НОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

И НИВНИТЕ СТРУЧНИ С Л У Ж Б И 

1. За основните средства на сојузните органи на 
управата и сојузните организации и на другите ор-
гани на федерацијата и нивните стручни служби 
чие финансирање се врши од буџетот на федера-
цијата, се одлага обврската за пресметување на 
амортизација во смисла на одредбите од Законот за 
амортизација на основните средства "на освоените 
о р г а н и з а ц и и на здружен труд и на други корисни-
ци на општествени средства по завршната светка 
за 1980 година, во делот што го преминува вку-
пниот износ на средствата за нссгопѕнскп инвести-
ции и за -набавка па опрема што им се дадени од 
Буџетот на федерацијата за 1380 година 

2. Корисниците од точка 1 на оваа одлука на 
кои од Буџетот па федерацијата за 1980 година им 
се дадени средства за нестопанска инвестиции, од-
носно за набавка на опрема во поголем износ од 
износот на амортизацијата пресметана според ми-
нималните стапки пропишани со Законот за амор-
тизација на основните средства на основните орга-

низации на здружен труд и на други корисници 
на општествени средства, во конечната годишна 
пресметка на амортизацијата за 1980 година ќе ис-
к а ж а т износ што одговара на височината утврдена 
со примена на минималните стапки на амортиза-
ција пропишани со TOI закон 

3. Оваа одлука ќе се примени за конечна 
пресметка на амортизацијата за 1980 година. 

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
дено! на обесувањето во ,,Службен лист на СФРЈ'". 

Е п бр 40 
29 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

бб . ; 

Врз основа на чл. 1 до 5 и член 8 од Законот за 
пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА И З Д А В А Њ Е НА ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ К О -
ВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД О Д Р Ж У В А Њ Е Т О НА 36. 
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ ВО Н О -

ВИ САД 1981 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија по повод 
одржувањето на 36. светско првенство во пинг-понг 
во Нови Сад 1981 година ќе издаде пригодни сребрени 
ковани пари во апоени од 1 500, X ООО и 500 динари. 

2. Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 
па оваа одлука Народната .банка на Југославија ќе 
ги издаде во вкупен износ од 49,000 000 динари во 
следните количини и износи по апоени, и тоа: 

1) 16 000 парчиња апоени од 1.500 динари — во 
износ од 24 000 000 динари; 

2) 16 000 парчиња апоени од 1.000 динари — в о 
износ од 16 000 000 динари; 

3) 18 000 парчиња апоени од 500 динари - во 
износ од 9 000 000 динари. 

3 Пригодните сребрени ковани пари од точка 
1 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со 
финост од 750/1000 во специјална техника со висо-
косја јни рамни површини и со ма тирани релЈефии 
детали на пригодни мотиви и ќе ги имаат следните 
тежини и пречници: 

1) апоенот од 1 500 динари — тежина 22 грама 
и пречник 34 милиметри; 

2) апоенот од 1.000 динари — тежина 14 грама 
и пречник 30 милиметри; 

3) апоенот од 500 динари — тежина 8 грама и 
пречник 27 милиметри. 

Допуштено е отстапување сл тежината на секое 
одделно парче на пригодните сребрени ковани пари 
до (промитш) над и до 2%о (промили) под т е ж и -
ните наведени во став 1 од оваа точка. 

4 Изгледот од лицето на пригодните сребрени 
ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: 

1) апоенот од 1 500 динари — во средината се 
наоѓа цртеж на Градскиот спортски центар ,,Веј го-
дина" во Нови Сад ч к р с т е н а т а ' ,СПЕНС '81" а 
околу наведените обележја кружно е испишан на 
л л и к ни а текстот: ,,36. светско првенство у столном 
тенису Нови Сад"; 

2) апоенот од 1 ООО динари — во соединат? се 
ни оѓа детаљ па етилизирана рака со шшг-понг ре-
ката и кратенката ,СПЕНС 8Г', а околу наведени-
те соележ-ja кружно е испишан на латиница текстот: 
„3G, светско првенство у стоном тенису Нови Сад"; 

3) апоенот од 500 динари — во средината се нао-
ѓа знакот за 36 светско првенство во пинг-понг и 
кратенката ' СШ2КС 81" а околу наведените обе-
лсх^а кружно е испишан на латиница текстот5 ,36. 
светско првенство у стоном тенису Нови Сад". 

5. Изгледот од опачината на сите апоени на при-
годните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа 
одлука е следниот: во сред,ината се наоѓа грбот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, панорама на Нови Сад и ознака на годината на 
издавањето: „1981" Околу наведените обележја 
кружно се испишани називите: „СФР Југославија44, 
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латиница и кирилица, бројчената ознака на вред-
носта (,Д 500", ,Д ООО'' или „500") и зборовите' „де-
нара" кирилица и латиница, „динарјев" латиница 
и „динари" кирилица. 

6 Работ на пригодните сребрени ковани пари 
од точка 1 на оваа одлука ќе биде обрабен со рец-
ки 

7 Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 
на оваа одлука ќе се продаваат според цените што 
ќе ги определи Народна!а банка на Југославија. 

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

Е п. бр 41 
22 Јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен 'совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

ST. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за 
амортизација на основните средства на основните ор-
ганизации на здружен труд и на други корисници 
на општествени средства (,,Службен лист на СФРЈ ', 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЈТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ 

СМЕТААТ КАКО СИТЕН ИНВЕНТАР 

1. Во Одлуката за определување на предметите 
на опремата што се сметаат како ситен инвентар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77 и 70/78) во точ-
ка 1 став 1 бројот: „3 000'' се заменува со бројот: 
,10 000". 

2 Предметите на опремата чија поединечна на-
бавна цена е поголема од 3 000 а помала од 10 000 
динари, што до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука се искажани во книговодството на ко-
рисниците на општествени средства како основни 
средства, ќе се пренесат во ситен инвентар така 
што нивната набавна вредност според состојбата на 
31 декември 1980 година ќе се пренесе врз набавна-
та вредност на ситниот инвентар во употреба, а 
отпишаната вредност според состојбата на 31 де-
кември 1980 година ќе се пренесе врз исправката 
на вредноста на ситниот инвентар во употреба. 

Преносот на предметите на опремата од основ-
ните средства во ситниот инвентар во 1981 година, 
во смисла на став 2 од оваа точка, ќе се изврши во 
книговодството на корисниците на општествени 
средства најдоцна до 31 март 1981 година. 

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

Е п. бр, 42 
29 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев,с.р. 

68. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерките 
единици и мерилата (,Службен лист на СФРЈ1', бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТРАН-
СФОРМАТОРИ ЗА БРОИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

L Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат мерни-
те трансформатори за брои л а на електрична енер-
гија со класа на точност од ОД, 0,2 и 0,5 што се ко-
ристат за пресметување на електичната енергана 
во колата на наизменичната струја, со фреквенци-
ја од 50 Hz. 

Член 2 
Под мерни трансформатори, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) струен мерен трансформатор; 
2) струен мерен трансформатор со проширен 

опсег; 
3) група на струјни мерни трансформатори, из-

работена како целина од два или три струјни мер-
ни трансформатори; 

4) напонски мерен трансформатор, еднололно 
изолиран; 

5) напонско мерен трансформатор, дгополно 
изолиран, поединечен или два трансформатора во 
V-cnoj, во заедничко Куќиште со три изолатора, 

6) капацитивен на попски мерен трансформатор; 
7) комбиниран мерен трансформатор, израбо-

тен како целина од еден струен мерен трансфор-
матор и од еден напонско мерен трансформатор 
едноно л но изолиран во заедничко Куќиште; 

8) група на мерни трансформатори, изработе-
на како целина од два три струјни мерни трансфор-
матори со два или три канонски мерни трансфор-
матори во заедничко Куќиште. 

Член 3 
Одделни изрази употребени во ОВОЈ правилник 

ги имаат следните значења' 
1) номинален однос на трансформац,ијата на 

струјниот мерен трансформатор или на напонскмот 
мерен трансформатор е односот помеѓу номинал-
ната примарна и номиналната секундарна струга 
или односот помеѓу номиналниот примарен и но-
миналниот секундарен напон. 

Номиналниот однос на трансформацијата се да-
ва во облик на нескратена дропка; 

2) номинална примарна и номинална секундар-
на струја на струјниот мерен трансформатор се 
ефиктивни вредности на примарната и на секун-
дарната струја, што се запишуваат на натписпата 
плочка и според кои се определуваат особините на 
трансформаторот; 

3) номинална сила на струјниот мерен транс-
форматор е привидна сила изразена во волтгмпери, 
со пропишан фактор на силата што трансформ-
аторот може да му ja дава на секундарната коло 
при номинална секундарна струја и при приклу-
чен номинален товар; 
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4) товар на струјниот мерен трансформатор е 
привиден отпор на секувдарното коло изразен во 
оми со наведен фактор на силата 

Товарот може да се изрази како привидна си-
ла на секундарното коло во волтампери, со назначен 
фактор на силата и со номинална секундарна отруi а; 

5) номинален примарен и номинален секунда-
рен напо-н на напонскиот мерен трансформатор се 
ефективни вредности на примарниот и на секун-
дарниот напон, што се запишуваат на наточената 
плочка и според кои се определуваат особините на 
трансформаторот, 

6) номинална сила на напонскиот мерен транс-
форматор е привидна сила изразена во волтампери, 
со пропишан фактор на силата што трансформато-
рот може да му ја дава на секундарното коло при 
номинален секундарен напон и при приклучен но-
минален товар, 

7) товар на напонскиот мерен трансформатор е 
привидна проводност на секундарното коло изразе-
на во сименси, со наведен фактор на силата. 

Товарот може да се изрази како привидна си-
ла на секундарното коло во волтампери со назна-
чен фактор на силата и со номинален секундарен 
напон, 

В) номинален товар е вредност на товарот врз 
КОЈ се засноваат условите пропишани со ОВОЈ пра-
вилник во поглед на точноста. 

II. Номинални вредности 

Член 4 
Мерните трансформатори мораат да ги имаат 

следните номинален! вредности, и тоа 
1) секундарни номинален струи 1А и 5А, а за 

струјните горни трансформатори со класа на точ-
ност од 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ, само 5А; 

2) секундарни номинален напони 100 V, 100/ К 3 
V, 2 X 100/ К 3 V, 200/i/У V, и 2 X 200// 3 V, 

3) примарни номинална струи 10 А, 12,5 А, 
15 А, 20 А, 30 А, 40 А 50 А, 60 А и 75 А, како и нив-
ните децимални делови и производи, а за струј-
ните мерни трансформатори со класа на точност 
од 0 2 Ѕ и 0 5 Ѕ, 25 А, 50 А, 100 А, и нивните деци-
мални производи. 

Овие вредности се однесуваат и на најмалата 
вредност на примарната струја ка ј преспоивите 
трансформатори; 

4) номинални сили 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA 
и 30 VA за струјните мерни трансформатори', а за 
стручните мерни трансформатори со класа на точ-
ност од 0,2 Ѕ и 0,5 Ѕ, 2 5 VA, 10 VA, и 15 VA; 

5) номинален! сили 10 VA, 15 VA, 25 VA. 30 VA, 
50 VA. 75 VA 100 VA, 150 VA. 200 VA и 300 VA за 
напонските мерни трансформатори. 

Мерните трансформатори мораат да имаат но-
минална вредност со фреквенција 50 Hz. 

III. Натписи и ознаки 

Член 5 
Мерниот трансформатор мора да има на видно 

место натписна плочка на која, на еден од јазиците 
и писмата на народите на Југославија, се назна-
чени податоците, ознаките и симболите, што при 
нормални услови па работа на трансформаторот 
треба да останат трајни и лесно читливи. 

На натписната плочка на мерниот трансфор-
матор мораат да се назначат следните податоци, и 
тоа: 

1) ознака на видот на трансформаторот, на при-
мер ,струен трансформатор", „канонски транс-
форматор", итн, 

2) назив на производителот k или неговиот заш-
титен знак; 

3) ознака на типот; 
4) фабрички број и година на производството, 

со тоа што можат да се дадат последните две број-
ки на годината на производството одвоени со коса 
линија од фабричкиот број, на пример 25 050/30; 

5) номинални вредности на примарната и секун-
дарната струја или на примарниот и секундарниот 
напон; 

6) номинална фреквенција; 
7) номинална сила и соодветна ознака на кла -

сата на точноста; 
8) иоминални сили и соодветни ознаки на кла-

сата на точнаста, ка ј трансформатори со повеќе 
ночинални сили и класи на точност, на пример 
15 (30) VA, к л. 02 (0,5); 

9) службена ознака на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали, на пример ТЅ-1 15; 

10) ознаки на соодветните приклучоци и тадра 
или на навоите ако трансформаторот има два или 
повеќе јадра или навои; 

1) највисокиот погонски напон, одвоен со ко-
са 1дрта од вредноста на подносливиот наизмени-
чен напон и на подносливиот ударен напон. 

Подносливост ударен напон се дава само ка ј 
трансформатори наменети за вградување во пос-
тројки во изложена положба; 

12) ознака на проширениот опсег, на пример 
ехт. 150%; 

13) топлотна класа на изолацијата, ако се раз-
ликува од класата А; 

14) фактор на сигурноста; 
15) номинална краткотрајна термичка струја 

ка ј струјните мерни трансформатори; 
16) номинален фактор на напонот и соодветно-

то номинално траење ка ј напонските мерни тран-
сформатори. 

Член 6 
За мерните трансформатори со повеќе состав-

ни делови, покрај податоците од член 5 на овој 
правилник, на натписната плочка мора да се наз-
начат податоците за составните делови. 

За струјните мерни трансформатори со повеќе 
јадра или за напонските мерни трансформатори со 
повеќе навои, покрај податоците од член 5 на овој 
правилник на натписната плочка мора да се наз-
начат номиналните вредности на силите за секое 
јадро или за секој навој. 

За комбинираните мерни трансформатори и 
групи на мерни трансформатори се даваат одвоена 
податоците за струјниот и за напонскиот дел. 

Член 7 
За капацитивните напонски мерни трансфор-

матори, покрај податоците од член 5 на овој пра-
вилник. на натписната плочка мора да се назначат 
податоците, и тоа: 

1) номиналниот капацитет на делителот на на-
понот; 

2) номиналниот напон на иапонскиот делител 
во киловолти. 
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IV, Граници на грешките 

Член 8 
Струјната грешка на струјниот мерен трансфор-

матор (изразена во проценти) се добива по след-
ниот образец: 

Кп13 - 1Р 

Р, = X 100 
р 

каде што : 

К а - - е номиналниот однос на трансформацијата; 
1Р - е ефективната вредност на примарната 

струја во А; 
1Ѕ — е ефективната вредност на секундарната 

струја во А, што одговара на струјата 1Р 
во дадените услови на мерењето. 

Член 9 
Фазна грешка на струјниот мерен трансфор-

матор е фазната разлика помеѓу векторот на при-
марната струја и векторот на секундарната струја. 
Насоката на векторот се избира така што кај совр-
шен трансформатор базната разлика треба да биде 
рамна на нула. 

Фазната грешка е позитивна ако векторот на 
секундарната струја временски е пред векторот на 
примарната струја. Таа грешка се изразува во ми-
нути. 

Член 10 
Канонската грешка на напонскиот мерен транс-

форматор (изразена во проценти) се добива по след-
ниот образец1 -

каде што: 
Ко — е номиналн-иот однос на трансформаци-

јата; 
Up — е ефективната вредност на примарниот 

напон во V; 
Us — е ефективната вредност на секундарниот 

напон во V, што одговара на напонот U?  
во дадените услови на мерењето. 

Член 11 
Фа-зна грешка на напокскиот мерен трансфери 

матор е фазната разлика помеѓу векторот на при-
марниот напон и векторот на секундарниот напон, 
Насоката на векторот се избира така што за совр-
шен трансформатор фазната разлика треба да биде 
рамна на нула. 

Фазната грешка е позитивна ако векторот на 
секундарниот напон временски е пред векторот на 
примарниот напон. Таа грешка се изразува во ми-
нути. 

Член 12 
Струјните мерни трансформатори со проширен 

опсег мораат на натписната плочка покрај ознаката 
за класата на точноста да имаат и додатна ознака, 
што претставува вредност на номиналната трајна 
термичка струја на проширените струјни опсези 
во проценти на номиналната струја, дадени во об-
лик ext 150% или ext 200%. 

Ако струјниот опсег е проширен до 1% на но-
миналната струја, по ознаката на класата на точ-
носта се става буквата В, на пример 0,5 Ѕ. 

Член 13 
Границите на грешките на струјните мерни 

трансформатори се дадени во следната табела: 

Табела X 
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Член 14 
Стручните и фазните грешки на струјните мер-

ни трансформатори при номинална фреквенција не 
смеат да ги надминат вредностите дадени во табе-
лата 1 за сите вредности на -товарот помеѓу 25% и 
100% на номиналниот товар. 

Товарот употребен при испитувањето треба да 
е индуктивен, со фактор на силата 0,8 освен ако 
неговата сила е под 5 VA, а во ТОЈ случај факторот 
на силата на товарот треба да биде рамен на еди-
ница 

Товарот, изразен во волтампери, во НИКОЈ слу-
чај не треба да биде помал од 1 VA. 

Член 15 
Грешките на струјни!е мерни трансформатори 

со повеќе јадра, за секое јадро што се користи за 
пресметуварве на електричната енергија мораат да 
се одржат во границите дадени во табелата 1 и Kaj 
краткоспоените секундарни HQEOH на другите 
Задра, како и кога тие секундарни напон се оптова-
рени со номинална! товари. 

\ 

Член 16 
Границите на грешките на напопските мерни 

трансформатори се дадени во следната табела: 

Табела 2 

Граници на грешките зависно од про-
сена км цеитот на минималниот напон 
на класата 
на аочноста Напонско грешка Фазна грешка 

± Ри % ±би минути 

120 100 80 120 100 80 

ОД ОД ОД ' од 5 5 5 

0,2 02 02 0,2 10 10 10 

05 0,5 0,5 0,5 20 20 20 

Член 17 
Напонските и фазните грешки на напонските 

мерни трансформатори при номинална фреквенци-
ја., а за капацитетон мерен трансформатор во опфат 
99% до 101% номинална фреквенција, не смеат да 
ги надминат вредностите дадени во табелата 2 за 
сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% на 
номиналниот товар, со индуктивен фактор на си-
лата од 0,8%. 

Грешките мораат да се определат на приклу-
чоците на трансформаторот, вклучувајќи го и вли-
јанието на осигурувачи^ или на отпорниците ако се 
составен дел на трансформаторот. 

Член 18 
Грешките на напонските мерни трансформа-

тори со повеќе навои мораат за секо! навој што се 
користи за пресметување на електричната енерги-
ја да се одржат во границите дадени во табелата 2 
и при празен од на другите на вон, како и кога тие 
навои се оптоварени со номинална! товари. 

Навојот за врзување во отворен триаголник при 
испитување на класата на точноста останува неоп-
товарен. 

Член 19 
Границите на грешките дадени во табелите 1 и 

2 важат за кое било траење на вклучувањето и на 

температурата на околината, помеѓу највисоката 
средна дневна температура од + 30оС и најниската 
температура за сместување во простории од —5С С, 
како и на најниската температура за сместување 
на отворен простор од — 250С. За капацитивните 
нановски мерни трансформатори границите на 
грешките од табелата 2 важат по достигањето на 
стационарна состојба. 

Член 20 
За комбинираните мерни трансформатори из-

работени како целина од еден струен и еден канон-
ски мерен трансформатор, еднополно изолиран, во 
заедничко Куќиште треба: 

1) при работата на напоискиот мерен трансфор-
матор помеѓу 80%? и 120% номинален напон, за сите 
вредности на товарот помеѓу 25% и 100% на но-
миналниот товар, струјниот мерен трансформатор 
да ги задоволи границите на грешките што одго-
вараат на неговата класа на точноста; 

2) при работата на СТРУЈНИОТ мерен трансфор-
матор помеѓу 50/о, односно 10/о номинална струја 
и номинална трајна термичка струја, за сите вред-
ности на товарот помеѓу 25% и 100% номинален 
товар на сите јадра, напонскиот мерен трансфор-
матор да ги задоволи границите на грешките што 
одговараат на неговата класа на точноста. 

V. Преглед и жигосување 

Член 21 
Со преглед на мерните трансформатори се утзрг 

дува дали се исполнети условите пропишани со 
одредбите на овој правилник. 

Член 22 
Зависно од конструкцијата, мерните трансфор-

матори мораат да имаат потребен број места на 
кои се става жигот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали. 

Жигот се става на наточената плочка, како и 
на други делови на мерниот трансформатор што 
треба да се заштитат од несакани зафати. 

Натписната плочка мора да биде прицврстена 
на мерниот трансформатор така што да не може 
да се симне или замени, а тоа да не се забележи. 

Член 23 
Секој мерен трансформатор мора да има соод-

ветен капак за пакривање на секундарните прик-
лучоци. 

Капакот мора да биде изработен така што се-
кундарните приклучоци да можат со жигосување 
да се обезбедат од несакани зафати. 

VI. Преодна и завршна одредба 

Член 24 
Одредбите на овој правилник ќе се примену-

ваат на мерните трансформатори што се користат 
за пресметување на електрична енергија произ-
ведена од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

v 
Член 25 

За мерните трансформатори што се вградени во 
мрежата пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, преглед и жигосување ќе се врши без 
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претходно испитување на типот според техничките 
услови пропишани со Југословенските стандарди. 

Член 26 

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

Бр 0207-9611/1 
6 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Бојчиќ, с. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
с т а н д а р д и з а ц и ј а ( ,Службен лист на СФРЈ", бр, 
3 8 / 7 7 и 1 1 / 8 0 ) , директорот на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛА-
ВИЈАТА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕД-
МЕТИТЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БРОЈЧЕНИТЕ 

ПОДАТОЦИ 

Член Д 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за з а г л а в н а т а на карактеристи-
ките на предметите и претставувањето на броше-
вите податоци, кои ги и.маат следните називи ц 
ознаки: 

1) Заглавија на карактеристики,те 
но предметите. Основни поставки — JUS А AO 070 

2) Претставување на 
податоци Пишување на 
броеви - — - — -

број цените 
децимални 
- - - JUS А.А1 060 

3) Претсавуваље на броЈчените 
податоци Заокружување на броевите JUS А А1 061 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот за -
вод за стандардизација 

70. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 л 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МА-
ШИНИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ ВО РУДНИЦИ П 
ЗА ПРЕСЕЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРО-

СТОРИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските стандарди за машини, уреди и постројки во 
рудници и за пресеци на руднички подземни про-
стории, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Машини, уреди и постројки во 
рудници Бесшински возила, уреди и 
постројки. Облик и мери — — — JUS Р Ѕ9120 

2) Пресеци на руднички подзем-
ни постројки Ходник. Тип D, за при-

' мена на бесшински возила, уреди и 
постројки - - - . - - - - JUS Р Z0117 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на СОЈУЗНИОТ за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ^ овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на машините, уредите и постројките 
во рудниците и на просените на рудничките под-
земни простории што ќе се произведат, односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Б р 5 0 - 3 4 9 
12 Јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во ,,Службен 
лист на СФРЈ" 

Бр 31-15856/1 
9 октомври 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

71. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т С Т А Н Д А Р Д З А Т О П Л О Т -

НА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува Југословен-

скиот стандард за топлотна техника во градежни-
штвото, кој го има следниот назив и ознака: 

Топлотна техника во градежни-
штвото. Термини и дефиниции — - JUS TJ Ј5 001 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод зз 
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 

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

Бр. 50-272/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

- - - - - JUS М ВО 070 

J U S М . В 0 0 7 1 

- - - JUS М ВО 072 

JUS М ВО 514 

72. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80). директорот на СОЈ,УЗНИОТ завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 
ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕ-

ДИЦИНСКИ п о м о ш н и СРЕДСТВА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди од областа' на производството 
на медицински помошни средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/63). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-273/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

1) Кос метрички навој. Профили 
на навојот. 

2) Кос метрички навој. Номинал-
ки iтревници, чекори и означување на 
на воите — — - — — — — 

3) Кос метрички навој, Систем на 
ТЕ ПРОЕКЦИИ — — — 

4) Трапез ни метрички навој — 
ISO Гранични и контролни мерила 
за надворешен и внатрешен навој. 
Толеранции на навои на мерилата. — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на 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, 

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

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

1) Кос навој. Дефиниција и пре-
сметување на елементите — — — JUS М ВО 070 

2) Коси навои Преглед - - - JUS М В0.071 
3) Коси нормални на вон од 22 до 

300 mm Основни вредности за е д по-
воен навој. — 

4) Коси ситни мавои од 10 до 300 
mm Основни вредности за ед повоен 
навој. — — 

5) Кос крупен навој од 22 до 300 
mm Основни вредности за ед повоен 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за навои („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/52). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

- - - J U S М ВО 0 7 2 

JUS М ВО 073 

JUS М ВО 074 

Б р 50-274/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновмќ, с р. 

73. 

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

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

И ТРАПЕЗНИ МЕТРИЧКИ НАВОИ 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат југословен--

ските стандарди за коси и метрички навои, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

74. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

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

ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦ1Ш 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за кабли за радиофреквенции, кои! 
ги имаат следните називи и ознаки: 
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1) Кабли за радиофреквенции. 
Опит ги поими и дефиниции - - - JUS NC6 000 

2) Кабли за радиофреквенции. 
Методи на мерење на средната карак-
теристика на иппендансата (Zm) и 
релативна брзина на простирањето — JUS П Г^ г'02 

3) Кабли за радиофреквенции. 
Специфична отпорност на внатреш-
ниот спроводник — — — — — JUS N С6 003 

4) Кабли за радиофреквеицпи. 
Испитување на диелектричната цврс-
тина на затката на кабелот и отпор-
носта на и з о л а ц и ј а — - - — JUS N С6 004 

5) Сви гкувачки коаксијални ка-
бли за приклучок на авто-радиоан-
тена за автомобили. RF 130-4-4 - JUS N.C6 073 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание н а Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од плен 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на каблите за радиофрскпенцгш што 
Ќе се произведат, односно увезат од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

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

вилник престануваат да важат jyi словенските 
стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

Кабли за радиофреквенции. 
Дефиниции и објасненија — — — JUS NC6.000 

2) Кабли за радиофреквенции. 
Методи на мерење на средната к а -
рактеристична импенданса (Zm) и 
рела гивна брзина на простирање - JUS N Св 002 

3) Кабли за ралиофреквенции 
Специфичен отпор па" внатрешниот 
(ате) спроводник и отпор на из,олација JUS N С6 003 

А) Кабли за ра д ̂ ф р е к в е н ц и и , ' 
Испитување на диелектричната цврс-
тина на затката на кабелот — — JUS N Сб 004 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за кабли за рлдиофреквенции („Службен лист 
на СФРЈ", бр 31/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр 50 275/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 

75, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
"стандсфдизаци!ата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/30). директорот на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНА-
ЛОГНИ СИГНАЛИ НА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА 

И ЕДНОНАСОЧЕН НАПОН ЗА СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за аналогни сигнали на еднона-
сочна струја и еднонасочен напон за системи за 
управување со процеси, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Аналогни сигнали на еднона-
сочна струја за системи за управу-
в а л е со npouecTf. Дефиниции и вред-
ности - - - - - - - - JUS L.N4.QI0 

2) Аналогни сигнали на еднона-
сочен напон за системи за управу-
вање со пронеси. Дефиниции и вред-
ности - - - - - - - - JUS L.N4 012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ово-ј 

правилник се составен дел на 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. 

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

вилник престанува да важи -Југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив pi ознака: 

Аналогни сигнали на еднонасоч-
на струја за системи за управување 
со процеси Дефиниции и пропишани 
вредности — - - — — — — — JUS L N4 010 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за апарати за управување со производствени 
процеси во индустријата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-276/1 
12 јануари 19В1 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација. 
Милан К р а ј н о в и ќ с р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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76. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗ-
Б Е Д Н О С Т Н А Е Л Е К Т Р И Ч Н И Т Е А П А Р А Т И З А 

ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за безбедност на електричните 
апарати за домаќин ство, кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки' 

1) Барања за безбедност. Елек-
тр-ични шпорети Посебни технички 
услови и испитувања — — — — JUS N Ml 020 

2) Барања за безбедност. Нуркач-
ки грејачи Посебни технички ус-
лови и испитувања — - — — JUS N MI 0-80 

3) Барања за безбедност. Ошорни 
електрични лемила Посебни технич-
ки услови и испитувања - — - JUS N.M1 140 

4) Барања за безбедност.4 'Елек-
трични апарати за сушење прес леќи. 
Посебни технички услови и испиту-
вања - - - - - - - - JUS К Ml 200 

5) Барања за безбедност. Елек-
трични пумпи. Посебни технички ус-
лови и испитувања - — — - — JUSNM2 011 

6) Барања за безбедност, Машини 
за сушење преслеки со тапав! Посеб-
ни технички услови и испитување JUS N М2 112 

7) Барања за безбедност. Елек-
трични апарати за масажа. Посебни 
технички услови и испитувања — — JUS N М2 160 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на 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, а ќе се при-
менуваат на електричните апарати за домаќинств,о, 
кои 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 престануваат да важат ^Југословенските 
стандарди, кои in имаат следните називи и ознаки: 

1) Шпорети, трпез-ни варила и 
слични направи. Дополнителни тех-
нички услови - - - - . - - JUS N Ml 020 

2) Шпорети, топезни варила и 
слични направи Дополнителни ис-
питувања - - - - - - - - JUSN.M1025 
до-несени со Решението за југословенските стандар-
ди за електротермички направи за домаќинство 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр 43/71). 

4) Елекгротерми-тки направи. 
Нурн\г;ачки грбачи Доносители!! 
испитувања — — — -- - - JUS N Ml 035 
донесени со Решението за 1угослсценските стандар-
ди за електрични направи за домаќинство (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 18/72) 

5) Електротермички направи На-
прави за сушење на прес лека. Допол-
ните л ни технички услови — — — JUS N Ml 200 

6) Електротернички направи На-
прави за сушење на преслика Допол-
ните л и и испитувања — — — -

7) Направи со електромотор^ 
Курдски машини Дополнителни тех-
нички услови - — — — — — 

В) Направи со елекромотоии 
Кујнски машини. Дополнителни ис-
питувања — — — — — — — 

9) Направи со електромотор^! На-
прави за масажа. Дополнителни тех-
нички услови — - — — — — 

10) Направи со електромотор^ 
Направи за масажа Дополнителна 
испитувања - - - - - - JUSNM2165 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електрични направи за домаќинство С,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 18/73). 

Члеа 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по петокот на 

девет месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 

JUS П Ml 205 

JUS N . M 2 0 8 0 

JUS N M2 085 

JUS N M2 160 

Бр 50-277/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандард иза ци ј а, 

М м ш Кра јазвиќ, с р, 

3) Електротермички направи. 
Нурнувачки грејачи. Дополнителни 
технички услови — -- — — — JUS N Ml 080 

77, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЕГА-
ВОСТА НА ПОВРШИНИТЕ НА ИЕ1ДУ СЕРИСКИ' 

ТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за рапавоста ма површините на 
индустриските производи, кои ги имаат следните 
називи и ознаки' 

1) Цртежи во машинството Озна-
чување на сосаоЈбата на површините JUS MAG065 

2) Рапавост на површините на 
индустриските производи од метал. 
Основни поими и дефиниции — — JUS М А1020 

3) Рапавост на површините. Рас-
поредување м означување на повр-
шинските грешки на производите од 
м е т а л - - - - — - - - J U S М . А 1 0 2 4 
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4) Рапавост на површините Ко-
релација nmiei'y класите на pans Бис-
та и квалитетот на то лера идните — JUS М А1 025 

5) Рапавост на површините. Ко-
релација помеѓу површинската рапа-
вост и начинот на формирање на 
површината 

6) Рапавост на површините. 
Класификација на гребени површини 

2) Текстилни 
вини — — -

секундарни суро-

78, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стздардизацијата (“Службен лист на СФРЈ", бр. 

38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува ПРАВИЛНИК 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕК-
СТИЛНИ ОТПАДОЦИ, ТЕКСТИЛНИ СЕКУНДАР-

НИ СУРОВИНИ И ТЕКСТИЛНИ РЕГЕНЕРАТИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат -југословен-

ските стандарди за текстилни отпадоци, текстилни 
секундарни суровини и текстилни регенератор кои 
ги имарт следните називи и ознаки: 

1) Текстилни отпадоци - : : - - JUS F.B1.311 

3) Текстилни регент -рати 

Член 2 

JUS F В! 312 
- - JUS F ВЈ 313 

^ - - - - JUS М А1026 

JUS М.А1.027 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Освен -Југословенските стандарди JUS М А1 021, 

JUS М Л! 025 и J U S М А 1.027, -Југос лоис неки ге 
станд-арди од член 1 на ОВОЈ правилник се задол-
жителни во целост. 

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

вилник престануваат да важат Решението за iyro-
гослоненските стандарди од областа на класифика-
цијата на површинската рапавост на индустриски-
те производи („Службен лист на СФРЈ". Hp. 20/64), 
Решението за југословенскиот стандард од областа 
на класификацијата на површинската рапавост на 
индустриските производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр 5?/65) и Решението за југословенските 
стандарди од областа на класификацијата на по-
вр п пп1 ек ата рапавост па индустриските производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр 50-278/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с р. 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се составен дел на 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, а ќѕ се при-
менуваат на текстилните отпадоци, текстилните се-
кундарни суровини и текстилните регѕнерати што 
ќе се произведат, односно увезат од денот на вле-
гувањето 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 50- 279/1 
12 Јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизацИja, 
Милан Крајновиќ с р. 

79. 

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

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

НИ АКУМУЛАТОРИ ЗА MOTOPНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за оловни акумулатори, за моторни 
возела, KOI го ИМА следниот назив и ознака: 

Оловни акумулатори. Стартерски 
акумулатори. Опи.-ти барања, услови 
на квалитетот и методи на испиту-
вање - - - - - - . - - JUS N J 3 72I 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на оловните акумулатори за моторни во^ 
зила што ќе се произведат, односно увезат од делот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, КОЈ го илич следниот назив и ознака: 

Оловна акумулатори за моторни 
возила Услови на квалитетот и ме-
тоди па испитување - - - — JUS N ЈЗ 721 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за оловни ак,умулатори за -моторни возила („Служ-
бен лист на СФРЈ ' , бр. 8/87). 

Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот НА^ 

шест месеци од денот на објавувањето во , Служ-
бен лист на СФРЈ", 

Бр 50-280/1 
12 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст? 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опре-
делување на основицата за пресметување на цари-
ната и на другите увозни давачки, на даночните 
о л е с н е ш е при увозот и за искажување па правото 
Н Ј УВОЗ И плаќање, објавен по ,,Службен лист на 
СФРЈ", бр 69/80, се поткрала долупадедсната гре-
шка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕ-
ВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
Њ Е НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДА-
В А Ч К И , Н А Д А Н О Ч Н И Т Е О П Р О М Е Н И Ј А Ш Р И 
УВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ 

Во називот на Одлуката и во тон, 1, 2 и 3 збо-
ровите: „и за искажување на правото на увоз и. 
плаќање" треба да се бришат. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград 15 јануа-
ри 1981 година. м 

У К А З И 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 

"38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
З А П Р Е С Т А П У В А Њ Е Н А В А Ж Е Њ Е Т О Н А ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВИВКИ И  
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА ЗАВРТКИ И НАВРТКИ ЗА ГОРЕН СТРОЈ НА 

Ж Е Л Е З Н И Ч К И П Р У Г И 

Член 1 
1) Со денот на влегувањето во сила на овој 

правилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

Витвортова на винка - Дефини-
ција и пресметување на елементите JUS М ВО 050 

— Витвортова навивка — Основ-
ни вредности - — - — — — JUS М ВО 051 
донесени со Решението за донесување на југосло-
венските стандарди за навивки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 21/52). 

2) Решение за југословенскиот стандард за за-
вр-ши и навртка за горен строј на железнички пру-
ги („Службен лист на ФНРЈ", бр 27/59). 

Член 2 
ОВОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 

Деног на објавувањето во „Службен лист па СФРЈ". 

Бр 50-1092/1 
26 jaнуари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
З А О Т П О В И К О Д Д О Л Ж Н О С Т А Н А И З В О Н Е Р Е Н 
И О П О Л Н О М О Ш Т Е Н А М Б А С А Д О Р Н А С О Ц И Ј А -
ЛИСТИЧКА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА НА-
З Н А Ч У В А Њ Е Н А И З В О Н Р Е Д Е Н И О П О Л Н О М О -
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А В О 

РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

Се отповикува 
Момчило Вучековиќ од должноста на извонре-

,ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Репубилка 
Парагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

И 
Се назначува 
Живко Кнежевиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Соција пистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Аргентина, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославша во Ре-
публика Парагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

Ш 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ, 

IV 
ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У бр 15 
31 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Поетседателството 
"на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р, 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната упр.ава и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата (,,Службен лист на СФРЈ'', бр 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ KOMIITFT ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за труд, зјгоаестпо 
и социјална заштита Томислав Кнежевиќ, со 31 
декември 1930 година, заради замижување на друга 
должност. 

С. п. п. бр, 70 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за Со-
јузниот правен сонет („Службен лист на СФРЈ", бр.-
3/79) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е III Е И И Е 
ЗА РАЗРГШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ 

Се разрешува од функци-јата член на Сојузни-
от правен совет д-р Растко Мочник, заради зами-
нување во пензија а за ччен на Сојузниот правен 
совет се именува МПЧРН Баокосчч , ррлубтгзчки 
сог:етпгк во Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија. ' 

С, п, п, бр 73 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 



Страна 252 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 6 февруари 1381 

Нижић Вања, Новаковиќ Љиљана, Скушек Мари-
на, Зупан Марија-Мича, Живковић Станка. 

Бр 88 
3 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р, 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈА,ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето на стопанската со-
работка и за зацврстување но пртгатслските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
хославија и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Rolf Незнае, генерален директор на Bauknecht 
GMBH 

Бр 90 
10 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството па СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

61. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за средствата и за финансирањето на 
Југословенската народна арчича — — — 237 

62 Одлука за именување заглечик-сојуоен 
Јавен обвинител - - — - - — — 239 

63 Уредба за продолжување на важењето на 
Уредбата за изведување на инвестициони 
работи ЕО странство — — — — — — 239 

64 Одлука за измена на Одлука!а за опреде-
лување на сЈоките чит извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — 233 

65 Одлука за одлагање на амортизацијата за 
основните средства на сочузните органи на 
управата и с о б н и т е организации и на 
другите органи на федерацијата и нивните 
стручни служби — — — — — — — 240 
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