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Врз основа она член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федератив,на Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ МА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛ-
НЕНИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1983 ГОДИНА 

Се 'прогласуваат Измените и дополненијата на 
Буџетот на 'федерацијата за 1983 година, што ги ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 17 ноември 1983 година. 

П. бр. 308 
17 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика. Шпиљак, с. р, 
Претседател 

на Собранието н,а СФРЈ, 
Војо Срзентиќ, с. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1983 ГО-
ДИНА 

Член 1 
-Во Буџетот на федерацијата за 1983 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 78/82), во член 1 точ-
ка 1 износот: „151.280,800.000" се заменува со изно-
сот: „164.297,500.000", во точка 2 износот: 
„245.323,100.000" се за,менув-а со износот: 
„261.654,100.000", а в,о точка 3 износот: „94.042,300.000" 
се заменува со износот: „97.356,600.000", 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1983 годин,а, во 
оддел I. Приходи, се вршат следните измени: 

1) во Видот 03. Даноци на промет на производи 
и на надомести за вршење на услуги, во формата на 
приходите ОЗ-1 Данок н,а промет на производи, из - ' 
носот: - „106.185,700.000" се заменува со износот: 
„111.200,000.000", во потформата н,а приходите ОЗ-1-1 
Дел од основниот данок на промет, износот: 
„106.185,700.000" се заменува со из,носот: 
„111.300,000.000", а во ставката Вкупно. вид 03 изно-
сот: „106.185,700.000" се заменува со износот: 
„111 200,000.000"; 

2) во Видот 05. Такси, во формата на приходите 
05-1 Административни такси, износот: „371,900.000" 

се заменува со износот: „521,900.000", во потформата 
на приходите 05-1-1 Конзула,рни такси, износот: 
„210.000.000" се заменува со износот: „341,000.000", во 
иотформата на приходите 05-1-2 Царински такси, 
износот: „142,000.000" се заменува со износот: 
„148,000.000", во потформата на приходите 05-1-3 
Други сојузни адми,нистративни такси, износот: 
„19,900.000" се заменува со износот: „32,900.000", а 
во ставката Вкупно вид 05 износот: „372,000.000" се 
заменува со износот: „522,000.000". 

3) во Видот 06. Царина и посебни давачки, во 
формата на приходите 06-1 Царина, износот: 
„22.796,500.000" се заменува со износот. „27.475,600.000" 
во формата на приходите 06-2 Посебни увозни д а -
вачки и такси, износот: „16.222,600.000" се заменува 
со износот: „18.122,900.000", во потформата на 
приходите 06-2-2 Посебни давачки за израмнување 
на даночното оптоварување, изн,осот: „13.317,000.000" 
се заменува со износот: „15.125,500.000", во потфор-
мата на приходите 06-2-3 Посебни давачки за ца-
ринско евидентирање, износот: „2.901,600.000" се з а -
ме,нува со износот: „2.993,400.000", - а во ставката 
Вкупно вид 06 износот: „39.019,100.000" се заменува 
со износот: „45.598,500.000"; 

4) во Видот 07. Приходи по посебни сојузни про-
писи, приходи на органите на управата и други 
приходи во формата на приходите 07-2 Приходи на 
'органите на управата, износот: „3.953.000.000" се 
заменува со износот: „4.356,000.000", а во потформата 
на приходите 07-2-1 Приходи на сојузните органи 
и организации, износот: „3.953,000.000" се заменува 
со износот: „4.356,000.000", во формата на приходите 
07-4 Други приходи, износот: „1.751,000.000" се заме-
нува со износот: „2.621,000.000", а во ставката Вкуп-
но видот 07 износот: „5.704,000,000" се заменува со из-
носот: „6.977,000.000"; 

5) во Видот 08. Приходи од други општествено-
-политички заедници, во формата на приходите 08-1 
Придонеси од републиките и од автоно-мните покра-
ини, износот: „94.042,300.000" се заменува со износот: 
„97.356,600.000", во потформата на приходите 08-1-1 
Придонес на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, износот: „12.195,500.000" се заменува 
со износот: „12.647,100.000", во потформата на при-
ходите 08-1-2 Придонес на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, износот: „5.273,200.000" се заме-
нува со износот: „5.467,400.000", во потформата на 
приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Р е -
публика Словенија износот: „14.755,400.000" се заме-
нува со износот. „15.257,300.000 во потформата на 
приходите 08-1-4 Придонес на Социјалистичка Ре -
публика Србија без автономните покраини, износот: 
„23.058,300.000" се заменува со износот: „23 869,600.000". 
во потформата на приходите 08-1-5 Придонес на 
Социјалистичка Република Хрватска. износот: 
„25.215,500.000" се заменува со износот: 26.098,000.000", 
во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, износот: 
„2.013,400.000" се заменува со износот: „2.082,700.000", 
во оотформата на приходте 08-1-7 Придонес на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Војводина, из-
носот: ,,11.083,300.000" се заменува со износот: 
„11.471,400.000", во чпотформата на приходите 08-1-8 
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Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, износот: „447,700.000" се заменува со изно-
сот: „463,100.000", а во ставката Вкупно ви,д 08 из-
носот: „94.042,300.000" се заменува оо износот: 
„97.356,600.000"; 

6) во ставката Вкупно приходи за распоред 
(в-ид 01 до 08), износот: „245.323,100.000" се заменува 
со износот: „261.654,100.000." 

Во Оддел II. Распоред на приход,ите, се вршат 
следните измени: 

1) во Основна намена 01. Средства за работа на 
органите на управата, во раепоредната група 01-2 
Средства за материјални трошоци, износот: 
„585,510.000", се заменува со (износот: „631,935.000", 
во распоредната група 01-3 Средства за посебни н а -
мени, износот: „9.481,816.000" се заменува со изно-
сот: „12.839,"491.000", во раслоредната подгрупа 01-3-2 
Други посебни намени, износот: „3.659,221.000" се за -
менува со износот: „5.286,330.000", во распоредпата 
подгрупа 01-3-3 Средства за општи општествени 
потреби, износот: „4.421,059.000" се заменува со и з -
носот: „6.014,615.000", во' распоредната под,група 01-
-3-4. Текушто финансирање на сојузните дирекции 
за стоковни резер-ви, износот: „934.341,000" се заме-
нува со (износот: „1.141,351.000", во распореди,ата гру-
па 01-4 Нестопанска инвестиции и средств-а за оп-
рема, износот: „1.020,000.000" се заменува со изно-
сот: „1.157,000.009", а во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот: „18.412,864.000" се заменува со 
износот: „21.973,964.000"; 

2) Во Основна намена 02. Народна одбрана и оп-
штествена самозаштита, во распоредната група 02-1 
Средства за Југословенската народна армија, из -
носот: „150.581,200.000" се заменува со износот: 
„152.783,200.000", во распоредната подгрупа 02-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во те-
куштата година, износот: „150.581,200.000" се замену-
ва со износот: „152.783,200.000", а во ставката Вкуп-
но основна намена 02 износот: ,,152.481,200.000" се з а -
менува со износот: „154.683,200.000"; 

3) во Основн,а намена 04. Трансферот! средства 
на други с1пштестаен0-п0'л!итички заедници, во рас-
поредната група 04-2 Дополнителни средства, из -
носот: „24.268,707.000" се заменува со износот: 
„24.778,707.000", во распоредната подрупа 04-2-1 До-
полнителни средства на буџетите на републиките и 
на автономните покраини, износот: „24.268,707.000" 
се заменува со износот: „24.778,707.000", а во став-
ката Вкупно основна намена 04, износот: 
„24.268,707.000" се заменува со износот: „24.778,707.000"; 

4) во Основна намена 05. Обврски ЕО финан-си-
рањето на општествените дејности, во распоредната 
група 05-9 зборовите: „За боречко-ин^алидска заш-
тита" „34,994.360" се заменуваат со зборовите: „За 
пензиско и инвалидско осигурување " „44.892,260.000", 
во распоредната група 05-11 зборовите: ,,За пензис-
кото и инвалидското осигурување" „12 552,111.000" се 
заменуваат со зборовите: „За боречко-инвалидска 
заштита" „10.123,900.000", а во ставката Вкупно ос-
новна намена 05 износот: „45.118,260.000" се замену-
ва со износот: „55.016,160.000". . 

5) во Основна намена 06. Други општи оп-
тестзени потреби, во распоредната група 06-2 
Н9 општес тв ен о - п ол и тичк и организаиии, износот: 
„734,973 000" се заменува со износот: „894,973.000", а 
во ставката Вк.упно основната намена 06 износот: 
„932 879.000" се заменува со износот: „1.092,879 000"-

Во ставката Вкупно распоредени и нераспоре-
дени приходи, износот: „245.323,100.000" се заменува 
со износот: „261.654,100.000". 

Член 3 
1) во член 4 во Раздел 1. Претседателство на 

СФРЈ, Глава 1. Претседателство, во позицијата 17 
распоредна група 01-3-2 во колона 3 зборот: „за-
вод" се заменува со зборот: „совет". Во глава 2. Слу-
ж б а за репрезентативни објекти на Претседателство-

то на СФРЈ , Основна намена 01 — Средства за рабо-
та на органите на управата, во позицијата 27 01-3-2 
Трошоци за одржување и користење на специјалниот 
воз, износот: „14,423.000" се заменува со 'износот: 
„21,823.000", во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот: „57,131.000, се заменува со износот: 
„61,531.000", во ставката В-купно Глава 2, износот: 
,.57.131.000" се заменува со износот: „64,531.000", а во 
ставката Вкупно Раздел 1 (позиции 1 до 27), износот: 
„162,571.000" се заменува со износот: „109,971.000"; 

2) Во Раздел 2. Собрание на СФРЈ , Глава 1. 
Собрание на СФРЈ , Основна намена 01 — Средства 
за работа на органите на управата, во позицијата 
31 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-
шоци, износот: „7,548.000" се заменува со износот: 
„11,548.000", во позицијата 34 01-3-2 Трошоци з а р а -
бота на делегатите и на собраниските тела, изно-
сот: „35,246.000" се заменува со износот: „45,246.000", 
во позицијата 37 01-3-2 Издавање на стенографски 
белешки, износот: „1,681.000" се заменува со износот: 
„3 181.000", во позицијата 38 01-3-2 Изработка на пуб-
ликации па Собранието на СФРЈ , информации, бил-
тени и други собраниски материјали, износот: 
„3,300.000" со заменува со износот: „5,300.000", во по-
зицијата 42 01-3-2 Членски влог за Интерпарламен-
тарната унија , износот: „9С5.000" се заменува со и з -
носот: „2,313.000", во позицијата 44 01-3-2 Трошоци 
за одржување на возниот парк, износот: „8,600.000" 
се заменува со износот: „9,600.000", во позицијата 45 
01-3-2 Трошоци на печатницата, износот: „7,200.000" 
се заменува со износот: „8,700.000" во позицијата 46 
01-3-2. Набавка на опрема и адаптација , износот: 
„3,200.000" се заменува со износот: „3,800.000", во по-
зицијата 49 01-3-2 Канцелариски материјал ситен 
инвентар, харти ја и друг потрошен материјал, из -
носот: „15,221.000", се заменува со износот: 
„20.221 ООО" во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „569,646.000", се замерува со износот: 
„596,564.000", а во ставката Вкупно Глава 1, износот: 
„569.646.000" се заменува со износот: „596,564.000". 

Во Глгва 3. Секретаријат за законодавство на 
Собранието на СФРЈ , Основна намена 01 — С р е д с т в а 
за работи на органите на управата во позиција 61 
распоредната група: „01-3-2" се заменува со распо-
редната група: „01-3-1". 

Во ставката Вкупно Раздел 2 (позиции 28 до 61), 
износот: „595,362.000" се заменува со износот: 
„622,280.000"; 

3) во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. 
Сојузен извршен совет, Основн,а намена 01 — Сред-
ства за работа на органите на управата, во позици-
јата 88 01-3-2 Печатење и умножување н,а материја-
ли за едници, износот: „9,012.000" се заменува со из -
носот: „14,012.000", во позицијата 90 01-3-2 Трошоци 
за меѓународна соработка, износот: „11,000.000" се 
заменува со износот: „15,000.000", во позицијата 104 
01-3-2 Членарини на меѓународн,и организации, из-
носот: „24,280.000" се заменува со износот: 
„118,389.000", во позицијата 109 01-3-2 Придонес на 
С Ф Р Ј за УНИЦЕФ, износот: „9,887.000" се заменува 
со износот: „20,712.000", во позицијата 111 01-3-2 
При,донес на С Ф Р Ј за Организацијата на Обединети-
те нации за исхрана и земјоделство (ФАО), износот: 
„26,708.000" се заменува со износот: „120,950.000", во 
позицијата 117 распоредната група: „01-3-2" се за-
менува со распоредната група: „01-3-3", во позици-
јата 119 01-4 Кестопански инвестиции и средства на 
опремата, изноост: „1.020,000.000" се заменува со из-
носот: „1.157.000.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот: „1.382,191.000" се заменува со из -
носот ,„1.727,367.000", во ставката Вкупно Глава 1. и з -
носот: „1.382,191.000" се заменува со износот: 
„1.727,367.000", а во ставката Вкупно Раздел 4 (пози-
ции 74 до 131), износот:„1.446,838.000" се заменува со 
износот: „1.792,014.000"; 

4) во Раздел 5. Уставен суд на Југославија , Ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата во позицијата 133 01-2 Средства за ма-
теријални трошоци, износот: „1,070.000" се заменува 
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со износот: „1,470.000", во позицијата 135 01-3-2 На-
домест за одвоен живот од семејството, -износот: 
„504.000" се заменува со износот: „576.000", во позици-
јата 136 01-3-2 Трошоци за постапка, износот: 
„250.000" се заменува со износот: „350.000", во по-
зицијата 137 01-3-2 Издавање на збирката на 
одлуки и мислења на Уставниот суд на Југослави-
ја, износот: „647.000" Се заменува со износот: 
„947.000", во ставката Вкупно основна намена 01, из-
носот: „34,894.000" се заменува со износот: „35,766.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 5 (позиции 132 до 146), 
износот: „34,894.000" се заменува со износот: 
„35,766.000"; 

5) во Раздел 11. Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи, Основна намена 01 — Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 204 
01-3-2 Трошоци за учество на домашна делегаци-
ја на Конференцијата за европска безбедност и со-
работка, износот: „1,521.000"' се заменува со износот: 
„4,221.000", во позицијата 207 01-3-2 Надомести за 
одвоен живот од семејството, износот: „2,023.000" се 
заменува со износот: „3.528.000", во позицијата 209 
01-3-2 Членарина за меѓународни организации, из-
носот: „175,135.000" се заменув-а со износот: 
„208Д35.00С", во поз-ицијата 210 01-3-2 За потребите 
на документацијата, износот: „10,139.000" се замену-
ва со износот: „20,139.000", во позицијата 214 01-3-3 
Лични и материјални расходи на дипломатските и 
конзуларните претставништва во странство, износот: 
„2.744,391.000" се заменува со (износот: „4.155,491.000", 
во позицијата 215 01-3-3 Обврски по ануитети за ку-
пени згради на кредит за потребите на дипломат-
ските и конзуларните претставништва во странство, 
износот: „85,622.000" се заменува со износот: 
„161,622.000", во позицијата 216 01-3-3 Замена на пат-
ни изправи на југословенски граѓани во странство, 
износот: „3,000.000" се заменув-а со износот: 
„11,000.000", во став-ката Вкупно основна намена 01 
износот: „4.018,240.000" се заменува со износот' 
„5.560,540.000", а во ставката Вкупно Раздел 11 (по-
зиции 196 до 226) износот: „4.018,240.000" се заменува 
со износот „5.560,540.000". 

6) во Раздел 12. Сојузен секретаријат за народ-
на одбрана, Основна намена 02 — Народна одбрана 
и општествена самозаштита, во позицијата 227 02-1-1 
Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година, износот: „150.581,200.000" се замену-
ва со износот: „152.783,200.000", во ставката Вкупно 
основна намена 02, износот: „152.481,200.000" се заме-
нува со износот: „154.683,200.000" , а во ставката 
Вкупно Раздел 12 (позиции 227 до 228), изно-
сот: „152 481,200.000" се заменува со износот: 
„154.683,200.000"; 

7) ео Раздел 13. Сојузен секретаријат за внатре-
шни работи, Основна намена 01 — Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 237 во 
колона 3 зборот: „Службени" се заменува со зборот: 
„Селидбени", во позицијата 241 01-3-2 Надомест за 
работа подолга од полното работно време и ноќна 
работа, износот: „2,000.000" се заменува со износот: 
„27,300.000", во стапката Вкупно основна намена 01 
износот: „2.793,475.000" се заменува со износот: 
„2.818,775.000", а во ставката Вкупно Раздел 13 (пози-
циите 229 до 248), износот: „2.793,475,000" се заменува 
со износот: „2.818,775.000". 

8) во Раздел 14. Сојузен секретаријат за финан-
сии, Глава 1. Секретаријат, основана намена 01 — 
Средства за работа на органите на управата, по по-
зицијата 256 се додава нова позиција 256а, која гла-
си: „256а 01-3-2 Обврски спрема САП Косово за по-
критие на разликите во каматата на земените 
меѓународни кредити „90,000.000", во позицијата 258 
01-3-2 За определени потреби износот: „789.000" 
се заменува со износот: „9,334.000", во позици-
јата 259 01-3-2 Средства з а усогласување на линиите 

доходи во органите на федерацијата, износот: 
„995.000", се заменува со износот: „905,995.000", 
а во ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
„330,895.000" се заменува со износот: „1.334,440.000". 

Во основна намена 04 — Трансфереи средства 
за други општествено-политички заедници, во пози-
цијата 270 04-2 Посебни дополнителни средства за 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, из -
носот: „1.677,600.000" се заменува со износот: 
„2.187,600.000", а во ставката Вкупно основна намена 
04, износот: „24.268,707.000" се заменува со износот: 
„24.778,707.000". 

Во основна намена 05 — Обврски во финансира-
њето на општествените дејности, во позицијата 271 
05-9 Дополнителни наменски средства на Заедницата 
за пензиско и инвалидско осигуруваше на СР Црна 
Гора за покритие на дефицитот во Фондот на пензи-
ско и инвалидско осигурување, износот: „833,700.000" 
се заменува со износот: „1.043,100.000", позиција 274 
05-9 Вкупно основна намена 05 се менуваат и 
гласат: „274 05-9 Дополнителни средства за исплата на 
воените пензии 9.061,211.000 Вкупно основна намена 05 
14.611,511.000", а во ставката Вкупно Глава 1, изно-
сот: „41-458,809.000" се заменува со износот: 
„45.031,754.000"; 

Во Глава 2. Сојузен девизен инспекторат, основ-
на намена 01 — Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 293 01-2 Средства за матери-
јални трошоци, износот: „3,300.000" се заменува со из-
носот: „4,800.000", во ставката Вкупно основна наме-
на 01, износот: „76,192.000" се заменува со износот: 
„77,692.000", во ставката Вкупно Глава 2, износот: 
„"0,102.000" се заменува со износот: „77,692.000", а 
во ставката Вкупно Раздел 14 (п-озиции 249 до 300), 
износот: „41.535,001.000" се заменува со износот: 
„45.109,446.000". 

9) во Раздел 15. Сојузен секретаријат за надво-
решна трговија, основна намена 01 — Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 311 
01-3-2 Членарина за меѓународни организации, и з -
носот: „21,815.000" се заменува со износот: „46,357.000'4, 
во ставката Вкупно основна намена 01, из-
носот: „104,291.000" се заменува со износот: 
„128,833.000" а во ставката Вкупно Раздел 15 (пози-
ции 301 до 313) износот: „104,291.000" се з,аменува со 
износот: „128,833.000"; 

10) во Раздел 16. Сојузен секретаријат за пазар 
и општи стопански работи. Глава 1. Секретаријат 
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 323 01-3-2 Членрини 
за меѓународни организации, износот: „4,328.000" се 
заменува со износот: „13,986.000", во ставката Вкуп-
но основна намена 01, износот: „111,009.000", се заме-
нува со износот: „120,667.000"',„а во ставката Вкупно 
Глава 1. износот: „111,009.000" се заменува со износот: 
„120,667.000". 

Во Глава 4 Сојузна дирекц,ија за резерви на пре- -
хранбени производи, Основна намена 01 — Средства 
за работа на органите на управата, во позицијата 361 
01-3-4 Средства за определени потреби, износот: 
„749,055.000" се заменува со износот: „906.065.000" 
во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „786,487.000" се заменува со износот: 
„943,497.000", во ставката Вкупно Глава 4. износот: 
„786,487.000" се заменува со износот: „943,497.000", 
а во ставката Вкупно Раздел 16 (позиции 
314 до 361) износот: „1.235,417.000" се заменува со 
износот: „1.402,085.000". 

11) во Раздел 17. Сојузен секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа, Глава 
2. Завод за унапредување на сојузната управа, ос-
новна намена 01 — Средства за работа на орг.аните 
на управата, во позицијата 380 01-3-2 Трошоци за из -
давање Билтен на Заводот, износот: „6.000", се заме-
нува со износот: „106.000", во ставката Вкупно осно-
вна намена 01, износот: „9,290.000" се заменува со 
износот: „9,390.000^, во ставката Вкупно Глава 2. из-
носот: „9.2Ѕ0.000" се заменува со износот: „9,390.000" 
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а во ставката Вкупно Раздел 17 (позиции 362 ,до 400), 
износот: „106,492.000" се заменува со износот: 
„106,592.000". 

12) во Раздел 18. Сојузен секретаријат за инфор-
мации, Основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 405 распоредена 
група: ,,01-3-3" се заемнува со распоредната група: 
„01-3-2", во позицијата 412 01-3-3 Издавачка дејност, 
актуелни лишувани информации, откуп на издани-
ја за Југославија на странски јазици, информатив-
но-докумептарни филмови, фото-инфармации, из-
ложби, посебни акции, оперативен фонд при Секре-
таријатот и трошоци на транспорт на инфзрматив-
но-пропагандниот материјал, износот: „29,532.000" се 
заменува со износот: „37,988.000", во ста.вката Вкуп-
но основна намена 01, износот: „561,!53.000" се заме-
нува со износот: „569,614.000", а во ставката Вкупно 
Раздел 18 (позиции 401 до 421), износот: „561,153.000" 
се заменува со изноост: „559,611.000". 

13) во Раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај 
и врски, Глава 1. Комитет, Основна намена 01 — 
Средства за работа на органите на управата, во по-
зицијата 495 01-3-3 За безбедноста на пловидбата во 
речниот сообраќај, износот: „105,029.000" се заменува 
со износот: „125,029.000", во поз-ицијата 498 01-3-3 
Средства за покритие на обврските за пов-ластено 
возеше во патничкиот сообраќај, износот: „139,900.000" 
се заменува со износот: „209,900.000", во ставката 
Вкупно основна намена 01, износот: „492,080.000" се 
заменува со износот: „582,080.000", а во ставката 
Вкупно Глава 1, износот: „492,080.000". се заменува 
со износот: „582,080.000". 

Во Глава 2. Сојузна управа за контрола на ле-
тањето, основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 500 01-2 Сред-
ства за материјални трошоци, износот: „5,500.000" 
се заменува со износот: „7,000.000", во позицијата 501 
01-3-2 Трошоци за погон, износот: „90,900.000", се за -
менува со износот: „105,000.000", в-о позицијата 503 
01-3-2 Трошоци за користење на авионите, износот: 
„18,000.000" се заменува со износот: „33,530.000". во 
позицијата 504 01-3-2 Надомести за работа ноќе и во 
денови на државните празници и за продолжена 
работа, износот: „19,000.000" се заменува со износот: 
„26,000.000", во позицијата 506 01-3-2 Трошоци за ко-
ристење на возила, износот: „13,000.000" се заменува 
со износот: „16,000.000", во позицијата 508 01-3-2 Па-
тни трошоци во земјата, износот: „11,000.000" се за -
менува со износот: .,14,397.000", во позицијата 510 
01-3-2 Набавка на облека и обувки, износот: „3.000.000" 
се заменува со износот: „11,248.000", во позицијата 
511 01-3-2 Трошоци на банкарската провизија, изно-
сот: „2,500.000" се заменува со износот: „6.000.000", во 
позицијата 513 01-3-2 Членарини на меѓународните 
и на други организации, износот: „279.000" се заме-
нува со износот: „600.000", во позицијата 516 01-3-2 
Поштенско-телграфски и телефонски трошоци, из-
носот: „40,000.000" се заменува со износот: „43,000 ООО", 
во позицијата 517 01-3-2 Чување и обезбедување на 
имот, износот: „4,000.000" се заменува со износот: 
„8,500.000", во позицијата 522 01-3-2 Трошоци што се 
плаќаат според воените прописи, износот: „2,500 ООО" 
се заменува со износот: „3,500.000", во ставката Вку-
пно основана намена 01, износот: '„871,211.000" се за -
менува со износот: „936,307.000", во ставката Вкупно 
Глава 2, износот: „871,211.000" се заменува со изно-
сот: „936,307.000". а во ставката Вкупно Раздел 21 
(позиции 475 до 555), износот: „1.446,643.000" се заме-
нува со износот: „1.601,739.000". 

14) во Раздел 22. Сојузен комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита, Глава 1. Комитет, Основ-
на намена 01 — Средства за работа на органите на 
управата, во позицијата 559 01-3-2 Патни трошоци 
во странство, износот: „2,330.000" се заменува со из-
носот: „3,030.000", во по-зицијата 565 01-3-2 Членари-
на на меѓународни организации, износот: „61,490.000" 
се заменува со износот: „158,490.000", во позицијата 
572 01-3-2 Закуп и одржување на деловн,ите про-
стории за гр-аничен санитарен надзор, износот: 

„1,000.000"' се заменува со износот: „1,300.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
,ДУО,! ио.0001" се заменува со износот: „288,786.000", 
а во ставката Вкупно Глава 1. износот: „190,786.000" 
се заменува со износот: „288,786.000"; 

Во Главо 2. Со-јузно биро за работи на вработу-
вањето, Основна намена 01 — Средства за работа h i 
органите на управата, во позицијата 592 01-3-2 М а -
теријални трошоци на постојаните југословенско-
-странски комисии, износот: „513.000" се заменува со 
износот: „713.000", во ставката Вкупно основна н а -
мена 01. изнрсот: „39,280.000" се заменува со износот: 
„39,480.000",' во ставката Вкупно Глава 2, износот: 
„39,280.000" се заменува со износот: „39,480.000", а во 
ставката Вкупно раздел 22 (позиции 553 до 599), из -
носот: „230,066.000" се заменува со износот: 
,328,266.000"; 

15) во Раздел 23. Сојузен комитет за прашања на 
борците и воените инвалиди, Основна намена 05 — 
Обврски во финансирањето на општествените де ј -
ности, во позици-јата 608 05-9 Средства за бенефици-
рани пензии (без воените пензии) во смисла на од-
редбите од Законот за обв,рските на федерацијата за 
пензиите на борците, износот: „22Л42;249.С00" се за-
менува со износот: „30.280,749.000", во ставката Вку-
пно основна намена 05, износот: „32.566,149.000" се 
заменува со износот: „40.404,649.000", а во ставката 
Вкупно Раздел 23 (позиции 600 до 615), износот: 
„32.579,759.000" се заменува со износот: „40.418,259.000"; 

16) во Раздел 25. Сојузна управа за царини, Ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 624 01-2 Средств,а за ма-
теријални трошоци на Сојузната управа за царини, 
износот: „23,000.000" се за,менува со износот: 
„28,000.000", во позицијата 625 01-2 Средства за ма-

теријални трошоци на ца рин врсниците, износот: 
„150,000.000" се заменува со износот: „178,200.000"', во 
позицијата 628 01-3-2 Патни трошоци в-о стран-ство, 
износот: „500.000" се заменув,а со износот: „1,200.000", 
во позицијата 630 01-3-2 Одржување на зградите, 
рампите и другите објекти, износот: „2,000.000" се 
заменува со износот: „6,550.000"', во позицијата 631 
01-3-2 Набавка на облека и обувки, износот: 
„28,727.000" се заменува со износот: „37,997.000", во по-
зицијата 632 01-3-2 Членарина на меѓународните 
организации износот „1,800.000" се заменува со из-
носот: „3,500.000", во позицијата 633 01-3-2 Трошоци 
за одржување на електронскиот сметачки центар, 
износот: „28,000.000" се заменува со износот. 
„41 000.000" г^ р ^ т з т т а Вкупно основна намена 01, 
износот: „2.106,009.000" се заменува со износот: 
,,2.163,2/9 0U0". а во ставката Вкупно Раздел 25 (по-
зиции 623 до 641). износот: „2.106,009.000" се замену-
ва со износот: „2.168,229.000", 

17) во Раздел 27. Сојузна заедница за работите 
на цен,ите. Основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 653 01-2 
Средства з? материјални трошоци, износот: „1,350.000" 
се заменува со износот: „1,750.000", во позицијата 657 
01-3-2 Трошоци за одржување на седницата на Со-
ветот на Заед,ницата, износот: „1.717.000" се замену-
ва со износот: „2,317.000'', во став,ката Вкупно осно-
вна наме,на 01, износот: „27,964.000" се заменува со из-
носот: „28.964.000", а во ставката Вкупно Раздел 27 
(позиции 652 до 662), износот: „227,964.000" се замену-
ва со износот: „28,964.000": 

18) во Раздел 29. Сојузен завод за меѓународна -
научна, проеветно-културна и техничка соработка 
Основна намена 01 — Средства за работа на орга-
ните на управата во позицијата 684 01-3-3 Трошоци 
за редовно школување, специјализација и студиски, 
престој на странски граѓани во Југославија износот: 
, 566,801.000" се заменува со износот: „56,801.000"; 

19) во Раздел 30. Сојузен хидрометеоролошки 
завод, Основна намена 01 — Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 698 01-3-2 Н а -
домести за работа во недела, неќе и во денови на др-
жавните празници, износот: „6,700.000" се заменува 
со износот. „9,700.000". во позицијата 705 распоред" 
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ната група 01-3-2 зборовите „Печатење на Годишник, 
атлас на климата и други стручни публикации — 
Дополнување на опремата се заменуваат со зборо-
вите: „Печатење на Годишник, атлас на климата и 
други стручни публикаци,и", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот: „216,505.000" се заменува 
со износот: „219,505.000", а во ставката Вкупно Раз -
дел 30 (позиции 696 до 716), износот: „216,505.000" се 
заменува со износот: „219,505.000"; 

20) во Раздел 31. Сојузен завод за стандардиза-
ција, Основна намена 01 — Средства за работа на ор-
ганите н,а управата, во позицијата 718 01-2 Средства 
за материјални трошоци, износот: „2,540.000" се за-
менува со износот: „3,640.000", во позицијата 719 
01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на ју -
гословенските стандарди и техничките прописи, из-
носот: „6,175.000" се заменува со износот: „7,225.000", 
во позицијата 720 01-3-2 Преведување на југословен-
ските стандарди н,а јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија, износот: ,,4,500.000" се заме-
нува со износот: „4,950.000", во позицијата 721 01-3-2 
Членарина на . меѓународ,ни организации, износот: 
„4,370.000" се заменува со износот: „8,585.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
„79,701.000" се заменува со износот: „86.516.000" а во 
ставката Вкупно раздел 31 (позиции 717 до 727), из-
носот: „79,701.000" се заменува со износот: „86,516.000"; 

21) во Раздел 32. Сојузен завод за патенти, Ос-
новна намена 01 — Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 730 01-3-2 Трошоци за пе-
чатење на патентни списи и документација, износот: 
,,2,800.000", се заменува со износот: „8,777.000", во по-
зицијата 733 01-3-2 Печатење на латентен гласник, 
износот: „1,281.000" се заменува со износот: 
,,2,971 ООО'', во ставката Вкупно основна намена 01, 
износот: „59,358.000" се заменува со износот: 
,.67,025.000", а во ставката Вкупно Раздел 32 (пози-
ции 728 до 744), износот: „59,358.000" се заменува со 
исносот: „67,025.000"; 

22) во Раздел 33. Сојузен завод за мери и ска-
поцени метал,и, Основна намена 01 — Средства за 
работа на органите на управата, во позицијата 746 
01-2 Средства за материјални трошоци, износот: 
,.8,200.000" се заменува со износот: „9,700.000", во по-
зицијата 747 01-3-2 Закупи, износот: „1.100 ООО" се за -
менува со износот: „1,300.000", во позицијата 750 
01-3-2 Член,арини на меѓународни организации, из-
носот: „1,175.000" се заменува со износот: „1,745.000", 
во позицијата 751 01-3-2 Патн,и трошоци во земјата, 
износот: „12,685.000" се заменува со износот: 
„16,185.000", во позицијата 761 01-3-2 Трошоци за 
одржување на товарните возила, износот: „2.330.000" 
се заменува со износот: „2,830.000", во позицијата 
771 распоредната група: „01-3-2 се заменува со рас-
поредната група: „01-3-3"; во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот: „189,589.000" се заменува 
со износот: „195,859.000", а во ставката Вкупно Раз -
дел 33 (позиции 745 до 771), износот: „189,589.000" се 
заменува со износот: „195,859.000"; 

23) во Раздел 36. Сервис за давање услуги за по-
требите на репрезентација на сојуз-ните органи, Ос-
новна намена 01 —Средства за работа на органите 
на управата, во позицијата 794 01-2 Средства за ма-
теријалн,и трошоци, износот: „8,400.000" се заменува 
со"износот: „8,725.000", во позицијата 795 01-3-2 Тро-
шоци за одржување на објектите и опремата, изно-
сот: „105,251.000" се заменува со износот: „146,235.000", 
во позицијата 796 01-3-2 Трошоци за одржување и 
унапредување на Ловно-шумското стопанство „Је-
лена Белград, износот: „29,700.000", се заменува со 
износот: „36,040.000", во позицијата 798 01-3-2 Надо-
мест за работа подолга од полното работно време, 
ноќна работа и надомест за надворешни соработни-
ци, износот: „9,000.000", се заменува ' со износот: 
„22.906.000", во ставката Вкупно основна намена ОД, 
износот: „316,746.000", се заменува со износот: 
„378?301.000", а во ставката Вкупно Раздел 36 (пози-
ции 793 до 799), износот: „316,746.000" се заменува со 
износот: „378,301.000"; 

24) во Раздел 38. Сервис за биротехнички работи 
на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, Основна намена 01 — Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 806 01-2 
Средства за материјални трошоци, износот: 
„13,345.000" се заменува со износот: „19,845.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
.,127,398.000" се заменува со износот: „133,898.000", а 
ва со износот „894,973.000; а во ставката Вкупно Р а з -
дел 43 (позиции 848 до 887), износот: „734,973.000" се 
заменува со износот: „894,973.000". 

25) во Раздел 43 Дополнителни средства за оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции, Основна намена 06 — Други општи општестве-
ни потреби, по позицијата 885 06-2 Вонредни прог-
рами на спортските манифестаци,и, што се извршу-
ваат само во 1983 година, се додава нова позиција 
885а, која гласи: „885а 06-2 Средства за зимските 
олимписки игри 160,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 06-2, износот: „734,973.000", се заменува 
со износот: „894,973.000", а во ставката Вкупно Р а з -
дел 43 (позиции 848 до 887), износот: „734,973.000" се 
заменува со износот: „894,973.000". 

Член 4 
Овие измени и дополненија влегуваат во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

732. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Срциј а листичка Федерати-
вна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДО-
МАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува За,конот за измена на Законот за 
попис на населението, домаќинствата и становите во 
1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ. на 
седницата на Сојузниот собор од 17 ноември 1983 
годин,а. 

П. бр. 310 
17 ноември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Војо СрзентиК, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕ-
ЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО 

19ах ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за попис на населението, домаќин-

ствата и становите во 1981 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/80) во член 18 зборовите: „1984 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „1985 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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733. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕ-
НА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 

1983 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за привремена забрана на располагањето 
со дел од општествените средства на општествено-
-политичките заедници и на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности за потрошу-
вачка во 1983 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 ноем-
ври 1983 година. 

П. бр 304 
17 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВА-

ЧКА ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на распо-

лагањето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејно-
сти за потрошувачка во 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/83 и 41/83) во член 1 став 1 се 
менува и гласи: 

„Општествено-политичките заедници, освен фе -
дерацијата, и самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности не можат во 1983 година 
да располагаат се дел од општествените средства 
за потрошувачка што ќе ги остварат над стапката 
на растежот од 18'0/о во однос на остварениот приход 
во 1982 година, намален за износот на придонесот 
на републиките и на автономните покраини во бу-
џетот на федерацијата, за обврските на републи-
ките и на автономните покраини за отстранување ^а 
последиците од земјотресот во СР Црна Горт, за 
обврските за премостување на разликите наста-
нати поради различите услови за упис на заем и 
за ,пласман на средствата на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно разивиените републики и автоном-
ни покраини и за придонесот на Фондот на солидарно-
ста со неврзаните земји и со земјите во развој, како 
и за средствата за исплата на пензии и инвали-

днини со додатоците и придонесите на тие исплати 
и за средствата за надомест на разликата во цен,ата 
на железничкиот сообраќај, ако тие средства се 
вклучени во приходите на буџетот до донесувањето 
на овој закон, средствата остварени од данокот од 
личниот доход наменети за унапредување на земјо-
делското производство, средствата за изградба на 
југословенскиот дел од железничката пруга Тито-
град-Скадар и средствата од придонесите на само-
управните интересни заедници од општествените 
дејности што ги плаќаат индивидуалните земјо-
делски производители и граѓаните што вршат сто-
панска дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓаните." 

Став 2 се брише. 
Во став 3 кој станува став '2, зборовите' „ст. 

1 и 2" се заменуваат со зборовите: „,став 1" 
Во став 4 ко ј станува став 3, зборовите: „на 

став 3" се заменуваат со зборовите: „на став 2". 
Во став 5, кој станува став 4, зборовите' .,ст. 

1 и 2" се заменуваат со зборовите: „на став 1", а 
зборовите: „во ст. 1 и 2U — со зборовите: „во став 1.". 

Во став 6, кој станува став 5, зборовите: „на 
став 5", се заменуваат со зборовите: „на став 4", а 
зборовите: „ст. 1 и 2" — со зборовите: „на став 1". 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „ст. 1 и 2" се заме-

нуваат со зборовите: „став 1", зборовите: „покра-
ини, за" се заменуваат со зборовите: „покраини и за", 
а зборовите: и за износот на средствата што се 
користат за надомести што имаат карактер на лични 
примања," се заменуваат со зборовите: ,.и за износот 
на средствата што се користат за исплати на пензии 
и инвалиднини со додатоците и придонесите т:а тие 
исплати и за надомест на разликата во цената на 
железничкиот сообраќај, средствата остварени од 
данокот од личниот доход наменети за унапреду-
вање на земјоделското производство, средствата за 
изградба на југословенскиот дел од железничката 
пруга Титоград-Скадар и средствата од придонесите 
на самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности што ги плаќаат индивидуалните 
земјоделски производители и граѓаните што- вршат 
стопанска дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните." 

Во став 2 зборовите: „ст. 1 2" се заменуваат со 
зборов,ите: „став 1". 

Досегашниот став 3 се брише. 
Во став 4, кој станува став 3, зборовите: „став 3" 

се заменуваат со зборовите: „став 2". 

Член 3 
Во член 3 став '3 зборовите: „ст. 1 и 2"-се заме-

нуваат со зборовите: „став 1". 
Во став 5 зборовите: „став 3" се заменуваат со 

зборовите: „став 2". 
По став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„По исклучок од одредб,ите на ст. 1, 2 и 3 од овој 

член, општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници од општествените 
дејности се должни податоците за планираните из-
носи на средствата што ги доставиле до Службата 
на општественото книговодство и податоците за ди-
намиката на приходите за јануари-ноември и јану-
ари" декември 1983 година да ги усогласат со одредби-
те на член 1 од овој закон и да ги достават до Служ-
бата на општественото книговодство к а ј која ја водат 
својата жиро-сметка во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. Службата на оп-
штественото книговодство, во рок од десет дена од 
денот на истекот на рокот за доставување на по-
датоците, ќе утврди дали наведените износи се усо-
гласени со одредбата на член 1 став 1 односно став 
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4 од овој закон и ќе ги издвои вишоците на приходите 
за периодот јануари—ноември 1983 година. Служ-
бата pia општественото книговодство ќе ги утврдува 
вишоците на приходите за периодот јануари"декем-
ври во времето од 20 декември до 31 декември 1983 
година, согласно со утврдените планови на п р е о д и т е 
и со остварените приходи за тој период." 

Член 4 
Во член 4 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, на општествено-политичката заедница и на 
самоуправната интересна заедница која не ќе ги дос-
тави податоците за планираните износи на сред-
б а в а и податоците за динамиката на средствата 
Е о согласност со одредбата на член 3 став 6 од ОВОЈ 
закон, Службата на општественото книговодство ќе 
и пренесе на жиро-сметката на општествено-поли-
тичката заедница односно на самоуправната инте-
ресна заедница средства во височина на месечниот 
просек на тие 'средства од претходната година." 

Член 5 
Во образецот — План на средствата за општи 

општествени и за заеднички потреби — ПС, КОЈ е со-
ставен дел на Законот за привремена забрана на 
располагањето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоупра-
вните интересни заедници од општествените дејности 
за потрошувачка во 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/83 и 41/83), во делот А. Годишен 
план, во редниот број 2 се додава нов реден број 
2.7. кој гласи: „2.7. Средства за изградба на југо-
словенскиот дел од железничката пруга Титоград— 
—Скадар", а редниот број 4 се заменува со нов 
текст кој гласи: 

„4. Средства чие користење не се ограничува: 
4.1. за исплата на пензии и инвалиднини со до-
датоците и придонесите на тие исплати; 
4.2. за покритие на надоместот на разликата во 
цената на железничкиот сообраќај; 
4.3. за средствата остварени од данокот од лич-
ниот доход наменети за унапредување на зем-
ј оделското производство; 
4.4. за средствата од придонесите на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените деј-
ности што ги плаќаат индивидуалните земјо-
делски производители и граѓаните што вршат 
стопанска дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните". 

Во редниот број 6 зборовите: „(реден број 5 ко-
лона Зх о/о од член 1 ст. 1 и 2 односно став 5)" се за-
менуваат со зборовите: „(реден број 5 колона 3 зго-
лемен за % од член 1 став 1 односно став 4)". 
Делот В. месечни планирани износи за 1983 година 
се менува и гласи: 

,— во илјади динари — 

Реден Реден број 6 
број Период колона 4 

1 2 3 

8. Јануари-ноември 
9. Јануари-декември 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

734. 

Тргнувајќи од Заклучоците усвоени на седни-
ците на Сојузниот собор и на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ од 25 
април 1983 година, по повод разгледувањето на И з -
вештајот на делегацијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за работата и ре-
зултатите од Седмата конференција на шефовите 
на државите или владите на неврзаните земји во 
Hby Делхи и ставовите на Претседателството на 
СФРЈ и Претседателството на ЦК СКЈ, што се ус-
воени на заедничката седница на 12 април 1983 го-
дина во врска со разгледувањето на овој извештај ; 

Оценувајќи дека Седмата конференција на ше-
фовите на државите или владите на неврзаните 
земји ги потврди историските цели и изворните 
принципи на политиката и движењето на неврза-
носта како независна вонблоковска сила во меѓу-
народните односи; 

Истакнувајќи го, посебното значење на пред-
лозите и иницијативите на Седмата конференција 
на шефовите на државите или владите на неврза-
ните земји за развивање на рам-ноправна меѓуна-
родна соработка заради решавање на основните 
светски проблеми, како и на заедничките акции на 
неврзаните земји во борбата за запазување на ми-
рот, спречување на употребата на сила, спречува-
ње на трката во вооружување и почеток на про-
цесот на разоружување, попуштање на меѓународ-
ната затегнатост врз универзална основа и спро-
тивставување на сите посегнувања врз незави-
сноста, суверенитетот, територијалниот интегритет 
и слободниот развој на земјите и народите; 

Укажува јќи на нужноста од итно воспоставу-
вање на нов меѓународен економски поредок преку 
глобални преговори, како основи за излез од кри-
зата на светското стопанство и за менување на по-
стојните нерамноправни меѓународни економски 
односи; 

Сметајќи дека посебен приоритет во спроведу-
вањето на одлуките на Седмата конференција на 
шефовите на државите или владите на неврзаните 
земји треба да им се даде на унапредувањето и 
проширувањето на меѓусебната економска соработ-
ка на неврзаните земји и на земјите во развој, к а -
ко на значајно средство за нивниот развој со потпи-
рање врз сопствени сили, и дека дејствувањето на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во овој правец претставува и составен дел од 
нашите усилби за спроведување на Долгорочната 
програма за економска стабилизација; 

Подвлекувајќи дека во сестраната општествена 
акција за спроведување на одлуките на Седмата 
конференција на шефовите на државите или вла -
дите на неврзаните земји треба да остварат полно 
учество сите носители на меѓународната активност 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија — општествено-политичките заедници, др-
жавните органи, општествено-политичките органи-
зации, и другите општествени организации, органи-
зациите на здружен труд и нивните заедници, сто-
панските комори и другите самоуправни организа-
ции и заедници; 

Откако беше разгледан предлогот на Основната 
програма за мерките на активностите на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
спроведување на одлуките на Седмата конферен-
ција на шефовите на државите или владите на 
неврзаните земји, што ja поднесе Сојузниот извр-
шен совет, 

Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 17 ноември 1983 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
3 ноември 1983 година, врз основа на член 129 од 
Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, односно на член 118 од Деловникот на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ, ги донесе следниве. 
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З А К Л У Ч О Ц И 735. 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА СЕД-
МАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДР-
ЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ 

ЗЕМЈИ 

1. Соборите на Собранието на СФРЈ ја усвоју-
ваат Основната програма за мерките и активности-
те на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија за спроведуваше на одлуките на Седмата 
конференција на шефовите на државите или вла-
дите на неврзаните земји како основа за активност 
и однесување на сите учесници на меѓународната 
соработка во Југославија. 

2. Соборите на Собранието на СФРЈ го обврзу--ѕ-
ваат Сојузниот извршен совет, сојузните органи на 
управата и сојузните организации доследно да ја 
спроведуваат утврдената програма за мерките и 
активностите за остварување на одлуките на Сед-
мата конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји и за тоа да го извес-
туваат Собранието на СФРЈ. 

3. Соборите на Собранието на СФРЈ ги повику-
ваат собранијата на општествено-политичките заед-
ници, а посебно собранијата на републиките и со-
бранијата на автономните покраини да ги насочу-
ваат, координираат и поттикнуваат"напорите за 
спроведување на одлуките на Седмата конференци-
ја на шефовите на државите или владите на невр-
заните земји и да донесат свои програми за мерки 
и активности за спроведување на тие одлуки. 

4. Соборите на Собранието на СФРЈ ги повику-
ваат организациите на здружен труд и нивните 
заедници, посебно внимание во своите планови да 
му посветат на унапредувањето и развивањето на 
економските односи со неврзаните земји и земјите 
во развој, во согласност со политиката што ја утвр-
дило Собранието на СФРЈ. 

5. Соборите на Собранието на СФРЈ им нала-
гаат на своите работни тела, во'соработка со Одбо-
рот за надворешна политика на Сојузниот собор 
и со Одборот за економски односи со странство на 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, во рамките на своите надлежности, да 
ги разгледуваат документите од Седмата конфе-
ренција на шефовите на државите или владите на 
неврзаните земји и акциите што произлегуваат од 
нив, да придонесат за остварувањето на Основната 
програма за мерките и активностите на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и да им 
предлагаат на соборите на Собранието на СФРЈ, по 
потреба, да преземат соодветни мерки. 

6. Соборите на Собранието на СФРЈ, најмалку 
еднаш годишно, ќе го разгледуваат извршувањето 
на Основната програма за мерките и активностите 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија за спроведување на одлуките на Седмата 
конференција на шефовите на државите или вла-
дите на неврзаните земји. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 06-32/83-025 
17 ноември 1983 година 

Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
На Соборот на републиките 

и покраините 
Антун Бубиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија , с. р. 

Собранието на СФРЈ, на седницата на 'Сојузниот 
собор од 17 ноември 1983 година, разгледувајќи го 
материјалот: Актуелните прашања на остварува-
њето на уставната улога на правосудството, врз ос-
нова на член 129 од Деловникот на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, и тргнувајќи од тоа дека 
еден од битните услови за заштита на моралните 
и материјалните вредности на системот на соција-
листичкото самоуправување и неговиот ната,мошен 
развој, е однесувањето на 'сите субјекти на опште-
ството да биде во согласност со Уставот, законите 
и самоуправните општи акти, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Имајќи ги сгредвид честите појави на кршење 
на законитоста во нашето општество, а со тоа и на 
уставноста, Со-јузниот собор на Собранието на СФРЈ 
укажува дека е неопходно правосудните орган,и дос-
ледно да ги остваруваат своите уставни и законски 
функции, да ја усовршуваат организацијата и ме-
тодата на работа и во сите средини и на сите нивоа 
секојдневно ефикасно да дејствуваат и со тоа да 
придонесуваат за спречување на појавите на кршење 
на законитоста во сите области од општествениот 
живот. 

Правосудните органи треба уште подоследно да 
ги применуваат законските средства, поефикасно да 
ги штитат самоуправните ошнтествено-економски од-
носи и општествената сопственост, самоуправните 
права на работните луѓе и другите општествени 
вредности, енер,гично да го спречуваат кршењето на 
прописите, ка,ко и сите обиди на какви и да било 
и чии и да било монополи на одлучување и, заедно 
со сите др-уги субјекти на општествената самозаш-
тита, да придонесуваат за зацврстување на закони-
тоста, општествената одговорност и социј а тшстич-
киот морал. 

2. Оценувајќи дека -правосудството на Југослави-
ја е организирано врз устав,ни основи и дека проце-
н т ?т-тссћоnvацшата на надлежноста и органи-
зацијата на правосудството и понатаму се врши врз 

синови, но со различен интензитет во одделни 
среди,ни. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
нагласува потребата и со тие промени да се овоз-
можи уште поефикасно дејствување на правосуд-
ните органи во остварувањето на нивната единствена 
задача на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија: заштита на инте-
ресите на работничката класа и на единствениот 
политички и општествено-економски систем на со-
цијалистичкото самоуправување, обезбедување на 
уставната еднаквост на граѓаните и заштита на за -
едничките општествени вредности. При тоа, посебно 
е неопходно да се обезбеди уедначување на крите-
риумите за гонење, квалификување на делата, каз -
нената политика и примената на соодветните санк-
ции спрема извршителите на деликти од иста опште-
ствена опасност, водејќи сметка за степенот на оп-
штествената опасност на одделни деликти во кон-
кретните услови и средини. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ кон-
статира дека процесот па поопштествување на пра-
восудната функција се врши врз уставните обнови, 
макар што со различен интензитет во одделни об-
ласти. 

Неопходно е натамошно заемно отворање, ин-
формирање и соработка на правосудните органи со 
другите субјекти на политичкиот систем, посебно со 
делегатските собранија на отлтествено-политичките 
заедници и другите државни органи, организациите 
на здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници и со општествено-политичките организа-
ции што ќе води кон побрз развој на функцијата на 
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правосудството во политичкиот систем на социјалис-
т,ичкото самоуправување и поттикнување на развојот 
и поефикасно дејствување на правосудните органи. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно 
ја (истакнува потребата и значењето на побрзиот 
развој на самоуправното судство во целост, особено 
во средините во кои досега не беа преземени сите 
мерки и активности за развој на сите форми на 
самоуправното судство утврдени со Уставот на СФРЈ 
и важечките 'закони, дотолку побргу што определени 
форми на самоуправното судство во практ,иката т,е ќе 
се'афирмирале. Затоа, како и за натамошната опште-
ствена трансформација и ефикасност на целокуп-
ниот правосуден систем, од суштествено значење е 
општествената акција со која Не се поттикнува раз-
војот на самоуправното судство во целост. 

Потребно е организирано да се развиваат и афир-
мираат, покрај судовите на здружениот труд, и сите 
други форми на самоуправното судство (арбитражи-
те, избраните судови, мировните совети и др.), за 
во што поголема мера да се разрешуваат споровите 
по самоуправен пат во средините во кои настануваат. 

Тргнувајќи од меѓусебната зависност и потреба-
та од поврзување на дејствувањето на сите институ-
ции на правосудниот систем, потребно е да се забрза 
донесувањето на прописи со кои се уредуваат пра-
шањата значајни за развојот и дејствувањето на 
самоуправното судство ЕО целост, како и односите 
помеѓу редовните и самоуправните судови. 

Оценувајќи дека правосу,дните органи постиг-
нале значаен напредок во остварувањето' на функ-
цијата на следењето и проучувањето на општестве-
ните односи и појави, Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ истакнува дека е неопходно овие органи 
уште подоел едно да ги следат и проучуваат опште-
ствените односи и појави и, врз основа на своите со-
знанија, да им даваат на собранијата на општестве-
но^ политичките заедници и на другите државни ор-
гани, на организациите на здружен труд и на дру-
гите самоуправни организации и з?едници, предлрзи 
за спречување на општествено' опасните и штетните 
појави и за зацврстување на устав-носта и закони-
тоста, општествената одговорност и социјалистичкиот 
морал. 

Во врска со тоа, Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ укажува дека е потребно' сите субјекти до 
кои се обраќаат правосудните органи во вршењето на 
својата уставна функција — следење и проучување 
на општествените односи и појави, во поголема мера 
отколку досега, да им посветуваат внимание на 
предлозите на правосудните органи и да преземаат 
соодветни мерки и активности. 

4. Остварувањето на сите уставни функции на 
правосудн,ите органи и нивната ефикасна и квали-
тетна работа се неопходен услов за натамошно за-
цврстување на уставноста и законитоста, безбедноста 
на човекот и граѓанинот, на економската стабилност 
и политичката кохезија во општественото, з а п р а ш у -
вање на довербата во нашиот социјалистички само-
управен систем, право и власт. Затоа е нео-пходно 
правосудните органи, но и сите други државни ор-
гани, во рамките на своите права и должности, да 
ги преземаат соодветните марки и активности со кои 
ќе се зацврснува уставната позиција на правосуд-
ните органи и ќе се обезбеди нивната поквалитетна 
и поефикасна работа. 

Затоа е посебно значајно сите органи во опште-
ството да придонесуваат за обезбедување на мате-
ријалните, кадровските, организационите и другите 
претпоставки со кои ќе се создадат општи опште-
ствени услови за квалитетна, ефикасна и ажурна 
работа на правосудните органи. 

Еден од основните услови за тоа е изградува-
њето на долгорочна кадровска политика во изборот 
на носителите на правосудните функции во сите 
општествено-политички заедници. Доверувањето на 

оваа општествено мошне значајна функција на со-
одветните, стручни, морално и идејно-политички 
проверени кадри, најнепосредно ќе се одрази врз 
квалитетот на вршењето на правосудната функција 
во целост. Особено значење има систематското во-
ведување на млади стручни кадри во правосудните 
органи, за што постојат потребните услови и нивно-
то постојано стручно усовршување и идејно-полити-
чко изградување. 

Неопходно е на носителите на правосудните 
функции да им се обезбеди општествен третман кој 
одговара на значењето и одговорноста на функци-
јата што ја вршат. Тоа, покрај другото, треба не-
посредно да се изразува и во височината на нивните 
лични доходи, решавањето на станбените и другите 
животни и работни потреби. 

Едновремено со усилбите на општеството за под-
обрување на условите за поквалитетна работа на 
правосудните органи и нивниот адекватан опште-
свен третман, неопходно е овие органи, органи-
зирано и континуирано, да ја унапредуваат метода-
та за работа, да ја подигаат стручноста и идејно-
-политичката оспособеност на носителите на право-
судните функции и да ја јакнат одговорноста на 
секој одделен носител на правосудната функција за 
квалитетот на работата, за ажурно вршење на рабо-
тите и законитост на постапувањето. 

5. Независноста на судовите и самостајноста на 
другите правосудни органи се гаранција и битен услов 
за правилно остварување на правосудната функција . 
Затоа тие мораат да се чуваат и постојано да се 
обезбедуваат. 

Во согласност со принципите на социјалисти-
чкото самоуправување што обезбедуваат вистинска 
самостојност и рамноправност на сите субјекти во 
општествено-политичкиот систем, како и во согла-
сност со општествениот углед и авторитет на право-
судните органи остварен врз тие принципи и опште-
ствената потреба таквата практика и понатаму да 
се развива и унапредува, не смее да се дозволи 
правосудните органи да подлежат на притисци на 
парциј алките, односно регионалните интереси и на 
сите други влијанија од кој и да било, бидејќи со 
тоа се крши уставноста и законитоста, се загрозува 
еднаквоста и рамноправноста на субјектите на 
општеството и се поткопуваат основите на поли-
тичкиот систем. 

Уставна должност на правосудните органи и но-
сителите на правосудните функции е решително и 
непоколебливо да го одбиваат секој обид на нарушу-
вање на принципите на сомостој ност и независност 
и за таквите обиди да ги известуваат собранијата 
на општествено-политичките заедници и органите 
на општествено-политичките организации за навре-
ме да се преземат соодветните законски и поли-
тички мерки спрема оние што се обидуваат да ја 
загрозат самостојноста и независноста на правосуд-
ните органи. 

При тоа, потребно е собранијата на општествено-
политичките заедници доследно да ја вршат својата 
уставна обврска, при разгледувањето на извештаите 
за работата на про - осудните органи и секогаш кога 
ќе се укаже за тоа потреба, да ја разгледуваат ефи-
касноста и квалитетот на работата на овие органи 
и на одделни носители на правосудните функции 
и да спречат зад принципите на самостојност и не-
зависност да се крие толерирање на одолговлечу-
вањето на постапката, занемарување на законските 
обврски за итноста на постапката и роковите, па и 
недоволна работа на оделни носители на правосуд-
ните функции. Тоа не е во спротивност со принци-
пите на самостојноста и независноста, туку обезбе-
дување на остварувањето на дијалектичко един-
ство на уставните принципи — на самостојноста, 
независноста и одговорноста. 

6. Со оглед на појавите на бавност во извршува-
њето на судските одлуки, ,посебно на одлуките на 
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судовите на здружениот труд, Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата од 
поефика,сно надминување на овие слабости во ра-
ботата на органите што се должни да ги извршуваат 
судските одлуки. 

7. Сојузниот извршен совет ќе то следи спрове-
дувањето на овие заклучоци и за преземените мерки 
и активности во оваа област, како и за постигнати-
те резултати, повремено ќе го известува Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

8. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.2-16/83-037 
17 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, с. р. 

736. 

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со^член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот 
собор од 17 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ 
УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕД-
НИЧКАТА ПОЛИТИКА ВО ОБЛАСТА НА ВРА-
БОТУВАЊЕТО И ЗА НИВНОТО ОСТВАРУВАЊЕ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се усвојува Предлогот Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучу-
вањето на Општествениот договор за основите на 
заедничката политика во областа на вработувањето 
и за нивното остварување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

2. Се задолжува Одборот за труд, здравје и со-
цијална политика да учествува во постапката на 
подготовка на овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 271 
17 ноември 1933 година 

Белград 

Претседател 
на Собрание-то на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, с. р. 

737. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги изби,ра или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, („Службен лист на СФРЈ" бр. 30/75, 16/77, 
62/79 и 13/83) Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 9 ноември 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗВИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБ-

РАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ се усогласува за 10% и се утвр-
дува во износ од 11 ЛЗО — динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јули 1983 година, а ќе се изврши на 
товар на наменските средства на органот во кој 
функционерот остварува личен доход. 

3. Право на усогласување на личниот доход од 
точка 1 на оваа одлука имаат и раководните работ-
ници во службите на Собранието на СФРЈ што ги 
поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за из-
бор и именуварва. 

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

Број 120-131/83-013 
9 ноември 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

Емил Тоздажич, с. р. 

738. 

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за на -
доместите на личните доходи и на другите примања 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
одржана на 9 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ ЦА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДО-
МЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
кои надомест на личниот доход во постојан месечен 
износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се усо-
гласува за 10fl/o. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот до-
ход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 ј у -
ли 1983 година, а надоместот на личниот доход ќе се 
исплати на товар на наменските средства на Собра-
нието на СФРЈ. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа од-
лука имаат и делегатите и функционерите кои ос-
тваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ спо-
ред Законот за работата и правата на делегатите во 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
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лика Југославија и функционерите во федерацијата 
на кои им престанала функцијата („Службен лист 
на СФРЈ, бр. 17/67 и 34/77). 

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

Број 120-130/83-013 
9 ноември 1983 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на комисијата, 

Емил Томажич, с. р. 

739. 

Врз основа на член 19 од Законот за употре-
ба и заштита на знакот и називот црвец крст („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/82), на предлог од 
Црвениот крст на Југославија, Сојузниот комитет 
за труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЗНАКОТ ДР-

ВЕН КРСТ 

Член 1 
Знакот црвен крст како знак за означување 

и знак за заштита во мир и во војна се употребува 
и докажувањето на правото на носење на знакот 
црвен крст и водењето на евиденцијата за лицата 
што имаат право на носење на знакот црвен крст 
се врши на начинот и под условите што се пропи-
шани со овој правилник. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат 
на начинот на означување со знакот црвен крст на 
воените санитетски единици и установи, згради, 
уреди, на санитетскиот материјал и транпортните 
средства што се во состав на санитетската служба 
на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Член 2 
Зградите на организациите на здружен труд во 

областа на здравството и зградите на организации-
те на здружен труд во областа на социјалната за-
штита за згрижување на лица на кои им е пот-
ребна постојана медицинска нега (во натамошниот 
текст: здравствените организации) се означуваат 
во мир со знакот црвен крст како знак за означу-
вање така што знакот црвен крст се става на таб-
ла или на ѕидот од зградата на кој се наоѓа нази-
вот на организацијата, и тоа на средина над нази-
вот. Големината на знакот црвен крст мора да би-^ 
де во сразмер со. големината на називот на органи-
зацијата, со тоа што краците на црвениот крст не 
смеат да бидат пократки од 50 mm. 

Член 3 
Превозните средства што се употребуваат за 

превоз на ранети и болни лица се означуваат во 
мир на следниот начин: 

1) на предната страна од покривот на мотор-
ното возило се става светлечки знак црвен крст, 
со тоа што краците на црвениот крст не смеат да 
бидат пократки од 30 mm, а во средина на покри-
вот — на бело поле — знак црвен крст чии краци 
не смеат да бидат пократки од 12 mm; 

2) на надворешната страна на левата ,и на дес-
ната врата на моторното возило, над називот или 

во текстот на називот на организацијата на ко-
ја и припаѓа возилото, се става знак црвен крст 
чии краци не смеат да бидат пократки од 33 mm. 
Ако називот на организацијата на која и припаѓа 
моторното возило се наоѓа на бочните страни на 
возилото, знакот црвен крст се става на тие стра-
ни на возилото; 

3) на задната страна на моторното возило се 
става знак црвен краст чии краци не смеат да би-
дат пократки од 30 mm. Ако задната страна на 
моторното возило се состои од двокрилна врата, 
знакот црвен крст се става така што да биде во 
средината на таа врата кога е затворена. 

Член 4 
Вагоните во состав на постојан санитетски воз 

шт,о се изградени и уредени исклучително за пре-
воз на ранети и болни лица во мир, се означуваат 
со знаци црвен крст на бело поле, со соодветна 
големина, на покривот и на секоја бочна страна на 
вагонот. Знакот црвен крст што се става на покри-
вот на вагонот мора да биде поголем од знакот 
црвен крст што се става на бочните страни на ва -
гонот. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
и на означување со знакот црвен крст на вагоните 
во состав на привремен санитетски воз, додека тие 
вагони се користат за превоз на ранети и болни 
лица. 

Локомотивата на санитетски воз не може да 
биде означена со знакот црвен крст. 

Член 5 
Воздухопловите што се изградени и уредени 

исклуч,ително за превоз на ранети лица, болни ли-
ца и бродоломци или за превоз на санитетски пер-
сонал и санитетски материјал во мир, освен со 
државно знаме, се означуваат со знакот црвен крст 
на бело поле, и тоа: 

1) авионите — на долните и горните површини 
на полуразмавот на крилата и на бочните страни; 

2) хеликоптерите — на долните, горните и боч-
ните страни на трупот. 

Големината на знакот црвен крст мора да од-
гова,ра на тетивата на полуразмавот на крилата, 
како и на широчината и восочината на трупот на 
воздухопловот. 

Член 6 
Чамците што се користат исклучително за пре-

воз на ранети и болни лица или се користат во 
служба за спасување во мир, мораат да бидат бо-
јосани со бела боја и означени со знакот црвен 
крст на бочните страни и на горната страна на 
чамецот, со тоа што големината на знакот црвен 
крст мора да биде сразмерна со големината на ча-
мецот. 

Чамците од став 1 на овој член покрај тоа што 
се означени со знакот црвен крст, можат да го ко-
ристат и знамето на црвен прст со големина која е 
сразмерна со големината на чамецот. 

Другите чамци што се користат за целите од 
став 1 на овој член можат да го користат знамето 
на црвен крст и не мораат да бидат бојосани бело. 

Член 7 
Знамето на црвен крст е од бело платно, во 

форма на квадрат или правоаголник, на кое во 
средината се наоѓа знакот црвен крст со големина 
што е сразмерна со големината на платното. 

Член 8 
Торбите, кутиите и сандачињата со санитетски 

материјал за давање прва помош или за итна ме-
дицинска помош на ранети и болни лица се озна-
чуваат со знакот црвен крст со соодветна големи-
на, кој се става на нивната надворешна страна. 
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Член 9 
На патиштата, знакот црвен крст се употребу-

ва како знак за означување на близината на места 
определени за давање прва медицинска помош, во 
форма, бо-ја и големина што се предвидени со про-
писите за сообраќајните знаци на патиштата. 

На местата определени за давање прва меди-
цинска помош во населбите, во организациите на 
здружен труд и во другите организации и заедни-
ци, како и на местата на кои е сместен санитетски 
материјал и опрема што служат за давање прва 
медицинска помош, знакот црвен крст се употре-
бува така што се истакнува на табла, на влезот во 
зградата, на опремата за давање медицинска по-
мош или на друго' погодно место. 

Член 10 
Зградите на здравствените организации во вој-

на се означуваат со знакот црвен крст како знак 
за заштита така што, покрај употребата на начинот 
од член 2 на овој правилник, знакот црвен крст 
на бело поле се става и на покривот и на бочната 
страна од зградата. 

На зградите од став 1 на овој член како знак 
за заштита може да се употребува и знамето на 
црвен крст чија големина е сразмерна со големи-
ната на зградата. 

Знакот црвен крст што се става на покривот 
и на бочната страна на зградата и знамето на цр-
вен крст мораат да бидат со големина која овоз-
можува знакот односно знамето да се видат од 
воздух и од земја. 

Здравствената организација сместена во згра-
да што служи и за други цели може да го упо-
требува знакот црвен крст само на делот од згра-
дата што го користи. 

Аптеките што не се наоѓаат во составот на ста-
ционарни здравствени организации не можат да 
го употребуваат знакот црвен крст како знак за 
заштита. 

Член И 
Превозните и преносните средства и санитет-

скиот материјал на здравствените организаци,и во 
војна се означуваат со знакот црвен крст на на-
чинот предвиден во чл. 3 до 7 на овој правилник. 

Другите превозни и преносни средства за коп-
нен, воден и воздушен сообраќај, ако во војна се 
употребуваат за превоз или за пренос на ранети 
и болни лица, се означуваат со знаме со знакот 
црвен крст, само за време додека се употребуваат 
за таа цел, а ако тие средства се користат во не-
прекината колона — се означуваат со знаме со 
знакот црвен крст на почетокот и на крајот на ко-
лоната. 

Член 12 
Превозните средства и преносните средства на 

странски организации на Црвениот крст, на Црве-
ниот полумесец и на други странски доброволни 
друштва за помош, кога на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република -Југославија 
г,ушат санитетска дејност, се означуваат со знакот 
црвен крст како знак за заштита во форма и на 
начин што се определени со прописите на земјата 
на која и припаѓаат. 

Член 13 
Бродовите што се изградени и уредени исклу-

чително за давање помош на ранети, болни и не-
моќни лица и на бродоломци или за нивни превоз 
(болнички бродови), во војна се означуваат така 
што на секоја страна на бродскиот труп и на хо-
р и з о н т а л н и т е површини се става по еден знак или 
по повеќе знапи црвен крст со темно црвена боја, 
со големина што овозможува нивна видливост. 

Покрај тоа што се обележени со знакот црвен 
крст на начинот од став 1 на овој член, болнички-
те бродови истакнуваат бело знаме со знакот црвен 
крст на големиот јарбол на бродот, и тоа на што е 
можно поголема в,исочина на јарболот. 

Болничките бродови мораат да бидат бојосани 
бело. 

Ако трговски и други бродови во војна служат 
за целите од став 1 на овој член, се означуваат, 
додека служат за тие цели, со знакот црвен крст, 
како и.болничките бродови. Тие бродови, ако не се 
бојосани бело, се означуваат со знакот црвен крст 
на бело поле. 

Член 14 
Зградите односно деловите од зградите, сани-

тетскиот материјал, превозните и преносните сред-
ства на Црвениот крст на Југославија што служат 
во војна за пронаоѓање, собирање, пренесување и 
нега на ранети и болни или за спречување на бо-
лести, се означуваат со знакот црвен крст на на-
чинот од чл. 10, 11 и 13 на овој правилник. 

Член 15 
Лицата што, во смисла на член 8 од Законот 

за употреба и заштита на знакот и називот црвен 
крст, имаат право на носење на знакот црвен крст 
како знак за заштита, носат лента која мора да 
биде изработена од траен материјал во бела боја 
КОЈ а на надворешната страна има знак црвен крст. 

Образецот на лентата^ од став 1 на овој член е 
отпечатен кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 16 
Лицата од член 15 на овој правилник мораат 

во Бојна да имаат легитимација со своја фотогра-
фи ја и втиснат сув жиг, со означени работи што ги 
вршат и со други податоци според образецот на 
легитимацијата на цивилниот санитетски персо-
нал, што е отпечатен кон овој правилник и прет-
ставува негов составен дел. 

Член 17 
Сувиот жиг втиснат на легитимацијата на ци-

вилниот санитетски персонал мора да има трка-
лезна форма, со пречник од 20 mm и околу грбот 
на СФРЈ да носи натпис: „Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија". 

Член 18 
Лицето што ќе ја загуби легитимацијата или 

лентата односно што на друг начин ќе остане без 
легитимација или лента, должно е тоа да му го 
пријави на органот што ја издал легитимацијата 
односно лентата веднаш или кога за тоа ќе му се 
укаже можност. 

Член 19 
Издадената легитимација се заменува со нова 

во следните случаи: 
1) ако не постои можност во неа да се внесат 

нови податоци поради пополнетост на рубриките; 
2) ако дотрае и стане неупотреблива поради 

оштетутвање; 
3) ако имателот на легитимацијата го промени 

името и презимето; 
4) ако имателот на легитимацијата битно го 

промени личниот опис. 

Член 2С 
Заради издавање легитимации и ленти на ли-

цата од член 15 на овој - правилник, здравствената 
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организација, друга организација на здружен труд,, 
самоуправната организација, и заедница, надлеж-
ниот орган на цивилната заштита и Црвениот 
крст на Југославија доставуваат до надлежни-
от орган во републиката односно автономната 
покраина список на лицата што имаат право на 
носеше на знакот црвен крст, со фотографии и 
други податоци што се потребни за издаваше леги-
тимација и за водење евиденција. 

Член 21 
Органот што ги издал легитимациите и лентите 

води книга на евиденција за издадените легити-
мации и ленти. Книгата мора да биде укоричена и 
прошиена со емственик, запечатен на книгата со цр-
вен восок, и заверена со печат на надлежниот орган. 

Книгата на евиденција за издадените легити-
мации и ленти содржи: 

1) реден број; 
2) датум на издавањето на легитимацијата и 

лентата; 
3) име и презиме на лицето на кое му се издава 

легитимација и лента; 
4) податоци за работите што ги врши лицето" 

на кое му се издава легитимација и лента; 
5) назив на здравствената организација, друга 

организација или заедница во која работи лицето 
на кое му се издава легитимација и лента; 

6) рок на истекот на важењето на легитимаци-
јата (ако е утврден); 

7) забелешка (датум кога легитимацијата е за-
менета, вратена, исчезнала и сл.). 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за упо-
треба на знакот на црвен крст во мир и во војна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/73). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2370 
9 септември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 
социјална заштита, 

. д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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Образец на лента 

740. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Зако-
нот за здравствената исправност на ж,ивотните на -
мирници и на предметите за општа употреба („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/78), во согласност со 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи и Сојузниот комитет за земјоделство, 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ 
ОТРОВНИ МАТЕРИИ, ХОРМОНИ, АНТИБИОТИ-
ЦИ И МИКОТОКСИНИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАО-

ЃААТ ВО ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ 

Член 1 
Во животните намирници што се пуштаат во 

промет во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во натамошниот текст: намирниц,и) 
можат да се наоѓаат остатоци од пестициди и дру-
ги отровни материи, хормони, антибиотици и мило-
то к е иии во количини пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Под пестициди, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат хемиски средства што се употребу-
ваат: 

1) за сузбивање на предизвикувачи на расти-
телни болести, штетни инсекти, крлежи, стоногал-
ки, полжави, нематоди, глодачи и птици или за суз-
бивање на плевел или за регулирање растежот на 
растениј ата; 

2) за уништување на штетници и габички што 
напаѓаат складирани земЈ одел ски производи; 

3) За уништување на инсекти и други организ-
ми што пренесуваат предизвикувачи на заразни 
болести врз луѓе и животни и на разни молестанти 
и паразити ка ј луѓето и животните. 

Под пестициди, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат и продукти од биотрансформација 
на пестициди, како и загадувања во готов производ. 

Член 3 
Под отровни мтерии, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат: олово, кадмиум, жива, 
метил-жива, цинк, калај , арсен, бакар,, железо и 
други токсични метали и неметали. 

Член 4 
Намирниците можат да се пуштаат во промет 

ако количините на пестициди што тие ги содржат 
при пуштањето во промет не ги преминуваат ко-
личините означени во табелата I — Дозволени ко-
личини на пестициди во намирниците, што е отпе-
чатена кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Водата што служи за јавно снабдување на н а -
селението како вода за пиење или за производство 
на намирници наменети за продажба може да се 
употребува за пиење односно за производство на 
намирници наменети за продажба, ако количините 
на пестициди не ги преминуваат количините озна-
чени во таблета И — Дозволени количини на пес-
тициди во водата што служи за јавно снабдување 
на населението ка,ко вода за пиење или за произ-
водство на намирници наменети за продажба, што 
е отпечатена кон овој правилник и претставува не-
гов составен дел. 

Одредбите на став 1 од овој член не се приме-
нуваат врз намирниците од растително потекло до-
дека се наоѓаат во складовите на производителските 
организации на здружен труд. 

Член 5 
Зачините, мирудиите, додатоците на храна 

(адитиви) и слични производи можат да содржат до 
десетпати поголеми количини, а чаевите до петпати 
поголеми количини пестициди од максимално доз-
волените количини. 

К а ј концентрати за супи, полномасно и обрано 
млеко во прав, к а ј суво' овошје и зеленчук и к а ј 
слични дехидрирани намирници кои се употребу-
ваат во разредена или реконституирана форма, то-
леранцијата за пестциди се испитува на формата 
во која намирниците се употребуваат за исхрана. 

К а ј намирниците што содржат помалку од 4?/о 
масти, остатоците на пестициди во тие намирници 
раствориливи во мастите се искажуваат на вкуп-
ната тежина на производот, а не на содржината на 
мастите, освен ако за одделни такви намирници не 
е изречно нагласено во табелата I дека количини-
те на пестициди се искажуваат на содржината на 
мастите. 

Член 6 
Намирниците што содржат остатоци од два 

или повеќе пестициди или нивни метаболити со 
исто деј ствување, можат да се пуштаат во промет 
ако збирот на процентите на остатоците на секој 
пестицид и на штетниот метаболит ^о однос на 
нивната толеранција не преминува 100'а/о. 

Намирниците кои содржат остатоци од два или 
повеќе пестициди или од нивни метаболити, со поз-
нато синергистичко дејство на зголемување ца ток-
сичноста врз топлокрвни организми, не можат да 
се пуштаат во промет, без оглед на количините на 
пестициди односно метаболити што ги содржат. 

Член 7 
v Суровите или полупреработените намирници кои 

содржат пестициди во поголеми количини отколку 
што се дозволени можат да се пуштаат во промет 
ако по соодветна обработка според технолошкиот 
процес на производство количините пестициди не се 
поголеми од количините определени во табелата I. 

Намирниците од став 1 на овој член можат да 
се пуштаат во промет по соодветна обработка спор,ед 
технолошкиот процес на производството само ако со 
лабораториско испитување во овластена организа-
ција на здружен труд што. ги исполнува условите за 
испитување на пестиц,ид,и во намирниците се утврди 
дека количините на пестициди^ не ги преминуваат 
количините на пестицидите определени во табелата I. 

Член 8 
Намириниците можат да се пуштаат во промет 

ако содржината на отровни материи во тие на-
мирници не ги преминува количините означени во 
табелата III — Дозволени количини на отровни ма-



Петок:, 18 ноември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 59 — Страна 1639 

ерни во намирници^ изразени во mg/kg (1), што е 
отпечатена кон овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

Член 9 
Намирниците од животинско потекло можат да се 

пуштаат во промет ако не содржат остатоци од хор-
мони во количини кои 'СО пропишаните pi ли со при-
знатите метода можат да се докажат. 

Член 10 
Млеко и про-изводи од млеко, месо и производи 

од месо, ја јца и производи од јајца, слатководна ри-
би и мед можат да се пуштат во промет ако не со-
држат количини на антибиотици во количини кои 
со пропишаните или со признатите методи можат да 
се докажат. 

Член 11 
Афлатоксииите (B1 G1) не смеат да содржат, 

и тоа: 
1) пченицата, пченката, оризот, јачменот и дру-

ги жита — повеќе од 5 микрограми/kg; 
2) брашната од жито — повеќе од 3 микрогра-

ми/kg; 
3) гравот, грашокот, леќата — повеќе од 5 ми-

кро грами/kg ; 
4) лешникот, оревот, бадемот, брашното од кокс 

— повеќе од 3 микрограми/kg; 

5) прженото кафе, пржениот какаовец и прже-
ните кикиритки — повеќе од 5 микрограми/kg; 

6) чаевите — повеќе од 5 микрограми/kg; 
7) зачините — повеќе од 30 микрограми/kg. 

Член 12 
АКО намирниците не одговараат на условите од 

чл. 4, 8, 9, 10 и 11 на овој правилник, се сметаат ка-
ко хигиенски неисправни и не смеат да се пуштаат 
во промет и да се употребуваат за човечка исхрана. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

н,ик престанува да важ,и Правилникот за количините 
на пестициди, хормони и антибиотици кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/80 и 51/81). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-1629 
28 јуни 1983 година 

Белград 

Табела I 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 
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6 AMITRAZ N-metilbis (2,4-ksililiminometil)amin 0,05 овошје, соја 

7 AMITROL l,2,4-triazhl-3-liamin 0,01 

8 AMITRAZIN 2-hloro-6-etil-amino-4-izopr opiamino 1,4,5,-tr iazin ОД овошје и зеленчук 
0,5 пченка 
0,02 месо, производи од 

месо (на содржината 
на масти) и јајца 

0,03 млеко и производи 
од млеко (на содржи-
ната на масти) 

9 AZINFOS 
(metil и etil) 

S-(3,4-dihidro-4-oksabenzo (d)-(1,2,3)-triazin-3-ilme-
til) 0,0-dietil fosfaroditioat 0,4 овошје и зеленчук 

10 AZIPROTRIN 2-azido-4-izipropilamino-6-mitil-tio-l,3,5-triazin ОД зелки, 
мид 

грашок, кро-

11 BENAZOLIN 4-hlor-2-oksobenzotiozolin-3-il оцетна киселина 0,05 жита и 
ка 

маслена реп-

12 BENFLURALIN N-butil-N-etil-3-alfa-trifluoro-2,6-dinitro-p-to-
ludin 

0,05 

13 BENOMIL metil l-(butilkarbamoily 2-benzimidazol-2-ilkarba-
(заедно со karbe- mat 
dazin и 2-amino-
benzimidazol) 

7 цитруси 
2 овошје и грозје 
1 зеленчук (без краста-

вици) и банани (без 
кора) 

0,5 жита и краставици 
ОД други намирници 

14 BENTAZON 3-izopropil-(lH)-benzo-2,l,3-tiadiazin 4-on-2,2-diok-
sid 0,1 жита 

15 BENZOILPROP-
-ETIL 

etil-N-benzol-N- (3,4-dihlorof enil) -DL-alaninat 0,2 жита 

16 BILOKSAZOL beta-(l, l '-bifenil-4-iloksi)-alfa-(l, l-dimetiletil) ,-
-lH-l,2.4-triazol-l-etanol 

3,0 
0,5 

овошје со јадра 
грав 

17 BETA-NAFTOKSI оцетна киселина 0,02 домат 

18 BINAPAKRIL 2-sec-butil-4,6-dinitro-fenil- З-теШ-оцетна кисели-
на 

0,3 

19 BROMFENOKSIM 3,5-dibromo-4-hidroksibenznidehid 2A -dirntrofenil-
-oksim ОД жита 

20 BROMOFOS 0-(4-brom-2,5-dihlorfenil) 0,0-dimetil-fosforotioat 0,5 
0,2 

овошје 
зеленчук и други на-
мирници 

21 BROMOFOS-ETIL 0-(4-brom-2,5-dih!orfeml) 0,0-dieii) -fosforotioat 0,5 
ОД 

овошје 
зеленчук и други на-
мирници 

22 BROMPROPILAT izopropil-4,4-dibrombenzilat 5 
2 
0.2 

цитруси 
овошје и зеленчук 

банани (без кора) 

23 BUFENKARB 3-(l-metil-butil) fenil meti l-karbamat 0,05 пченка, шеќерна ре-
па, сончоглед 

24 BUPIRIMAT 5-(butil-2-etilamino-6-metil-pirimidin-4-il dimetil-
-sulfamat 0.5 овошје 

25 BUTILAT S-etil di-izobutiltiokarbamat ОД пченка 

26 CIHEKSATIN 
(заедно со органо-
калатни метаболи-
ти и со производи 
на деградација) 

tncikloheksi kalajni hidroksid 50 хмељ 
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27 CIANAZIN 2-(4-hlor-6-etil-amino-l,3,5-triazim-2-ilamino)-2-
-metil-propionitril 

0,05 пченка, грашок 

28 CIKLOAT S-etil N-cikloheksi-N-etil (tiokarbamat) ОД шеќерна репа 

29 CIMOKSALIN l-(2-ciano-2-metoksiirmnoacetil)-3-e til-urea 1,0 грозје 

30 CINEB cink-etilenbds (ditiokarbamat) (види ditiokarbamati) 

31 CIPERMETRIN . (RS)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil 
(IRS)-cis,trans-3-(2,2-dihloroviniI) 
-2,2-dimetil-ciklopropankarboksilat 

1 овошје и зеленчук 

32 CIRAM cink dimetilditiokarbamat (види ditiokarbamati). 

33 2,4-D (2,4 dihlorfenoksi) оцетна киселина 0,05 

34 DALAPON 2,2-dihlorpropionska kiselina ОД 

35 DAZOMET tetrahidro-3,5-dimetil-l,3,5-tiadiazin-2-tion 0,01 

36 D-D Dihloropropan i dihlorpropen (1,2-dihlopropan) i 
(1,3-dihloptropen) 0,001 

37 DDT и Деривати l,l,l-trihlor-2,2-bis(4-hlorfeml) etasn 3,0 масла од растително 
потекло (нерафини-
рани и рафинирани) 
и нивни производи 
(на содржината на 
масти) 

1,5 месо: говедско, свињ-
ско, овчо, живинско, 
дивеч, рибино (на 
содржината на мас-
ти) 

3,0 маст и производи од 
месо (на содржината 
на масти) 

1,25 млеко и производи од 
млеко (на содржина-
та на масти) 

0,25 ја јца без лушпа и 
производи од ј а јца 
на 1 kg 

0,03 жита 
0,01 преработки од жито 
ОД овошје, зеленчук и 

други намирници 

38 DEKAMETRIN (S)-alfa-ciano-3-fenoksibenzil (lR)-cis-3-(2,2-di-
bo?omvinil)-2,2-dimetii,lopropankarboksilat ОД 

39 DEMEFION смеша: 0,0-dimetil 0-imetiltioetil fosforotioat i 0,0-
-dimetil S-2-metil-tioet'il fosforotioat 

0,02 овошје, зеленчук и 
компир 

40 DEMEFTON 
(заедно со deme-
tonsulfoksid смеша 
и demetonsulfon) 

смеша: 0,0-dimetil 0-2-etil-tioetil fosforotiat u 0,0-
-dietil S-2 etil-tioetil fosforotioat 

0,5 

0,2 
0.05 

овошје, зеленчук и 
шеќерна репа 
жита и морков 
други намирници 

41 DEMEFTON-S- S-2-etil-tioetil 0,0-dimetil fosforotioat 0,5 овошје и шеќерна 
-MEFTIL репа 
(заедно со okside- 0,05 други намирници 
metonmetil смеша и 
demeton S-metilsul-
fon) 

42 DISMEDIFOM etil-3-fenilkarbamoiloksifenil-karbamat 0,2 шеќерна репа 

43 DIALIFOS S-2-hlor-l-f talamidoeti l 0,0-dietil fosforoditioat 0,5 
ОД 

овошје и грозје 
други намирници 
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44 DIAZINON 0,0-dietil 0,2-izopropil-6-metilpirimidil-4-il fosforo-

tioat 
0,5 
од 

овошје и зеленчук 
други намирници 

45 DICIKLIDIN 
PROSIMIDON 

N - (3,5 -dihlorf enil) -1,2-di metilciklopropan-
-1,2-dikarboksimid 3,0 грозје 

' 46 DIELDRIN 1,2,3,4,10, 10-heksahlor-l,4,4a,5,6,8, 8a-oktahidro- 0,05 млеко и производи 
-6,7-epoksi-l,4:5,8-dimetanonaftalen од млеко (на содржи-

ната на масти) 
ОД месо, маст и произ-

води од месо (на со-
држината на масти) 

0,05 ј а јца и производи од 
ј а јца на 1 kg (смета-
но без лушпа) 

0,02 жита 
0,01 преработки од жита 
0,01 овошје, зеленчук и 

други намирници 

47 DIFLUBENZURON l-(4-hlorfenil)-3-(2,6-difluorobenzO!il) urea 1 јаболчесто овошје и 
зелка 

0,05 месо, маст и произ-
води од месо содр-
жина на масти) 

48 DIFENAMID N,N-dimetil-2,2-difenilacetamid 1,0 домати, јаготки, 
ОД овошје, зеленчук 

49 DIFENIL Difenil 30 цитруси 

50 DIFENZOKVAT l,2-dimetil-3,5-difenil pirazolium 0,05 пченица, јачмен 

51 DIHLOBENIL 2,6-dihlorbenzonitril 0,2 кромпир 
ОД овошје и грозје 

52 DIHLOFLUANID 
(заедно со dimetil 
aminosulfanilid) 

N-dihlorofluorometiltio-N, 
N-dimetil-N-f en ilsulf amid 

10 
5 

грозје 
овошје 

53 DIHLORPROP (±) -2- (2,4-dihlorf enoksi) пропинска киселина 0,1 
0,05 

жита 
други намирници 

54 3,6-D 3,6-dihlorpikolinska biselina 0,3 

0,4 

жита (зрно на пче-
ница и ечмен) 
слама 

55 DIHLORVOS 2,2-dihlorvinil dimetil fosfat 2 

0,3 

ОД 

жита 
преработки од жито и 
зеленчук 
други намирници 

56 DIKAMBA 3,6-dihloro-2-metoksibenzoeva kiselina 0,05 

57 DIKLOFOP-
-METIL 

(± )-2-(4-(2,4-dihlorf enoksi)-f enoksi) " 
пропинска киселина 0,02 жита 

58 DIKOFOL 2',2,2-trihlor-l,l-bis-(i-florfenil) etanol 5 
2 
0,0 

ч а ј 
овошје и грозје 
намирници 

59 DIKVAT 1,1 '-etilen-2,2'-bipirdilijum jon 0,5 
0,1 
0,05 

маслени растенија 
компир 
други намирници 

60 DIMETOAT 0,0-dimetil S-metilkarbamoilmetil fosforoditioat 1 

0,5 

маслинки за јадење, 
овошје, зеленчук 
други намирници 

61 DIMINOZIT N-dimetilaminosukcinam;d 25 јаболко 

62 DINITRAMIN N/N'-dietil-2,6-dimUro-4-trifluorometil-
-m-fenilendiamin 0,05 
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63 DINOBUTON 2-sec-butil-4,6-dinitrofenil izopropil karbonat 0,5 
од 

овошје и зеленчук 
други намирници 

64 DINOKAP 2-Cmetil-heptil)-4,6-d'initrofenil krotonat 1 овошје и зеленчук 

65 DINOTERB-
-METIL 

2-tert-butil-4,6-dinitrofenol 

66 DINOSEB 
DINOSEBACETAT 

2-sec-butil-4,6-dinitrofenol 
2-sec-butil-4,6-dinitrofenil acetat 0,05 

67 DIPROPETRIN 2-etiltio-4,6bis (izipropilamino)-l,3, 5-triazin од лубеници 

68 DIBP. DNC 2,4-Dinitro-6 sec. buti l-fend 0,05 

69 DNOC 2-metil-4J6-dinitrofenol 0,05 

70 DIOKSAKARB 2-(l,3-dioksolan-2-il) fenil met i l -karbamat 0,05 

71 DIOKSATION S,S'-(l,4-dioksan-2,3-d il) 0,0,0',0'-tetraetil d i 
(fosforoditioat) 0,2 

72 DISULFOTON 0,0-diietil S-2-etil-tioetil fosforoddtioat 
(заедно со disulfo-
ton-sulfoksid, disul-
fotcxn-sulfon deme-
ton demeton-sulfok-
sid, и demeton-sul-
fon) 

73 DITIANON 5,10-dihidro-5,10-dioksanofto-(2,3-b)-l,4-ditin-
-2,3-dikarbonitril 1 

74 DITIOKARBA-
MATI 

— dimetil-ditiokarbamati (ciram, metan, t iram, 
ferbam) 

— etilen bis-ditiokarbamati-(cineb, maneb, manko-
zeb) 

— propdlen bis-ditiokarbamati (propineb, metiram, 
metizan-metil) 

2 

0,05 

овошје, зеленчук, ту-
тун 
други намирници 

75 DIURON 
(заедно со 3,4 
dihloranilin) 

3-(3,4-dihlorofenil)-l,l-dimetilurea 

од 
76 DODIN 1-dodecilgvenidisnium acetat 1 

77 ENDOSULFAN l,4,5J6,7,7-hefeahlor-8,9,10-trinorborn-
(заедно со alfa и 5-en-2,3-ilendimetil sulfit 0,5 
beta endosulfan и 0,2 
endosulfan sulfait) 

0,1 

78 ENDRIN (lR,4S,5R,8S)l,2,3,4,10,10-heksahlor-l,4,4a,5,6,7,8,8a-
-oktahidro-6-7-epoksi-l,4:5,8 dimetanonaftalen 0,001 

79 ЕРТС S-etil N,N-dipropiilkarbamat од 
80 ETION 0,0,0',0'-tetraetil S,S'-metilen di (fosforoditioat) 1 

од 
цитруси 
овошје и зеленчук 

0,05 други намирници 

81 ETOFUMESAT (±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzo-
-furan-5- i l metanosulfomat од 

82 ETOPROFOS 0-etil Ѕ,Ѕ-dipropil fosforoditioat 0.02 

83 ETRIMFOS 0,6-etoksi-2-etil-pirimidin-4-il 
0,0-dimetil fosforotioat 

0,2 јаболко, зелка, ком-
пир 

84 FENARIMOL 2,4'-dihlor-alfa-(pirimidm-5-il)-difenilmetanol 0,2 овошје, грозје, зелен-
чук 

85 FENBUTATIN 
OKSID 

bis-/tris (2metil-2-fenilpropil) kalaj /oksid 
2 грозје, овошје 

7 хмељ 
ОД други намирници 
0,2 овошје и зеленчук 

овошје и зеленчук 
морков и маслени 
растенија 
други намирници 

бб FENHLORFOS 0,0-dimeti! 0-2,4,5-tnhlorofenil fosforotioat 0,5 
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87 FENITROTION O,0-dimetil 0,4-nitro-m-tolil fosforotioat 0,2 домат 
0,002 млеко 
0,5 производи од млеко 

(на содржината на 
масти) 

0,02 маст, месо и произво-
ди од месо (на содр-
жината на масти) 

0,4 други намирници 

88 FENMEDIFAM З-m-tOlilkarbamoiloksi-femlkarbamat ОД шеќерна репа 

89 FENTIN 1 целер 
(acetat и hidroksid)trifenil kalaen acetat i hidroksid 0,2 шеќерна репа 

ОД морков, компир, ма-
слени растенија, ка -
каовец и к а ф е 

90 FENTION 
(заедно со fention-
sulfoksid и feniton 
sulfon) 

0,0-dimetil 0,4-metiltio-m-tolil fosforotioat 1 
од 

овошје 
други намирници 

91 FENTOAT S-alfa-etoksikarbonilbenzil 0,0-dimetil fosforOditioat 0,2 овошје 

92 FENVALERAT alfa-ciano-m-fenoksibenzil-alfa-izopropil-p-
-hlorfenlacetat 0,5 

93 FERBAM 
fero dimetilditiokarbamat 

(види ditiokarbamati) 

94 FLAMPROP-
DINOSEB ACETAT ' 
-IZOPROPIL 

izopropil-N-benzoil-N(3-hlor-4-fluorfenil)-
-L-aianimat , 

од 

1 

жита, зрна од гапе-
ница и јачмен 
слама 

95 FLURENOL 9 -hidroksifluoren -9-карбоксилна киселина 0,05 жита 

96 FOKSIM 0,0-dietil alfa-cianobenzildenamino-
-oksifosfoinotioat 0,05 

97 FOLPET N-(trihlormetiltio) f tal imid 15 

5 
2 

овошје, грозје и зе-
ленчук 
домат 
краставици и кромид 

98 FONOFOS ( ± j 0-etil S-fenii etil-fosfonoditioat о д 

99 FORAT 
(заедно со foratsul-
foksid и foratsulfon) 

0,0-dietil S-etil-fiometil fosforoditioat 

0,01 

100 FORMOTION S-(N-formil-N-metil-karbamoilmetil)0,3 
0,0-dimetil fosforoditioat 0,3 

101 FOSALON 
S-6-hlor-2,3-dihidro-2-oksibenzoksazoil-3-ilmetil 
0,0-dietil fosforoditioat 

2 
0,5 
0,2 

овошје 
маслени растенија 
други намирници 

102 FOSETIL-AL 
aluminium tr is (etil) fosfonat 

5 . 
200 

зеленчук 
хмељ 

103 FOSFAMIDON 2-hlor-2-dietilkarbamoil-l-metil-vinil dimetil fosfat 0,2 

0,05 

овошје и листест зе-
ленчук 
компир, коренест зе-
ленчук и други на-
мирници 

104 FOSFOROVODIK РНз ОД 
0,01 

жита 
брашно, сушено ово-
шје, зеленчук и ча ј 

105 FOSMET 0,0-dimetil S-ftalimidometil fosforoditioat ОД 

106 GLIFOSAT (fosfonometil) glicin 0,05 
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107 НСВ HeksahlorbenmL 0,01 жита 
0,05 месо, производи од 

месо, млеко и произ-
води од млеко (на со-
држината на масти) 

0,005 производи од расти-
телно потекло 

108 НСН ' ОД месо, говедско, свињ-
с к а - f Beta + Delta) 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan еко. овчо, живинско, 

дивеч (на содржината 
на масти) 

0,3 маст и производи од 
месо (на содржината 
на масти) 

0,05 млеко (на содржината 
на масти) 

ОД производи од млеко 
(на содржината на 
масти) 

ОД ја јца (без лушпа) на 
1 kg 

О,03 производи од ја јца на 
1 kg 

О,03 какао без лушпа -
пржен (на содржина-
та на масти) 

0,01 какао прав 
0,05 какао маса, какао пу-

тер, производи од к а -
као (на содржината 
на масти) и кикирит-
ки 

0,3 масла од растително 
потекло (нерафини-
рани и рафинирани и 
нивни) производи (на 
,содржината на мас-
ти) 

0,02 жита 
0,01 преработки од жито 
0,01 овошје, зеленчук и 

други намирници 
0,02 пиварски слад 
0,01 пржено к а ф е 
ОД чаеви и зачини 

109 HCN HCN (цијановодородна киселина) 6 жита, свежо и суво 
овошје, сув зеленчук, 
и габи и зачини 

110 HEPTAHLOR и 0,05 млеко и производи од 
HEPTAHLOR- 1,4,5,6,7,8-hep-ahlor-3a млеко, (на содржина-
-EPOKSID 4,7,7 a-tetrahidro-4 J7-metancinden та на масти) 

од производи од месо, 
маст (на содржината 
на масти) 

0,05 ја јца и производи од 
ја јпа на 1 kg (смета-
но без лушпа) 

111 HEPTENOFOS 7-hlorobiciklo (3,2,0)-hepta-2,6-dien-6-il 
dimetil fosfat од 

112 HINOMETIONAT 6-metil-l,3-ditiolo (4,5-b)-hinoksalin-2-on од овошје и зеленчук 

113 HLORBROMURON 3-(4-bromo-3-hlorfenil)-l-metoksi-l-metil-urea 0,2 пченка, сончоглед. 
зеленчук и компир 

114 HLORDAN 1,2,4,5,6,7,8, 8-oktahlor-2,3a,3,4,7, 
7a-heksahidro-4,7-metanoinden 0 05 

115 HLORFENAMIDIN N,N-dimetil-L-N-(2-metil-hlorfenil) 
formamidin-hidrohlorid 0,5 
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116 HLORFENSON 
4-hlorfenil 4-hlorbenzolsulfonat 

0,05 овошје, зеленчук 
други намирници 

117 HLORFENVINFOS 0,4 морков 
(Alfa и Beta) 2-hlor-l (2,4-dihlorfenil)-vinil dietil fosfat е ОД зелечук, компир, ма-

слени растенија и 
шеќерна репа 

0,05 други намирници 

118 HLORIDAZON 5 -arnino-4 -hloro-2 -f enilpirid azin-3 -on 0,3 
ОД 

шеќерна репа 
други намирници 

119 HLORMEFOS S-hlormetil 0,0-d,ietil fosforoditioat 0,05 
120 HLORMEKVAT 3-/4-(4-hlorfenoksi)-fenil / l , l -dimeti lurea 1 

од 
жита 
млеко и производи од 
млеко (на содржина-
та на масти) 

121 HLOROKSURON 3 -/4 - (hlorf enoksi) -f enil/1,1 -dimetilurea од 
0,05 

овошје и зеленчук 
други намирници 

122 HLORPIFIROS 0,0-dietil 0-(3,5,6-trihlor-2-piridil) fosforotioat 0,05 

123 HLOR PIFIROS-
-METIL 0,0-dimetil 0-(3,5,6-trihlor-2-piridil) fosforotioat 

5 
1 
0,5 
ОД 

жита 
преработки од жито 
овошје 
зеленчук 

124 HLORPROFAM izopropil 3-hlorf eni l-karbamat 0,5 компир (без лушпа) 

125 HLORPROPILAT izopropil 4,4'-dihlorobenzilat 0,5 

126 HLORTALONIL tetrahl orizof taloni tril 0,05 
0,5 

компир 
домат,, репа 

127 HLORTOLURON 
(заедно со 3-hlor-
-4-melil-anilin) 

3 - (3 -hlor-p-tolil) -1Д -dimetilurea од 
0,05 

ж и т а 
други намирници 

128 IPRODION 3-(3,5-dihlorfenii)-N-izopropil-
-2,4-dioksoimidazolidin-l -karboksamid 2 јаготки и . грозје 

129 IZOPROTURON 3- (4-izopropilf enil) -1Д -dimetilurea 0,05 пченица 

130 JOKSINIL 
(заедно со joksinil 
oktanoat) 

4-hidroksi-3,5-di-jodo benzonitril 
0,05 ж и т а 

131 KAMFEHLOR 
(TOKSAFEN) Hlorovani kamfen 0,4 

132 KAPTAFOL l,2,3,6-tetrahidro-N-(l,l,2,2-tetrahloroetiltio) 
f talamid 

3 
од 

овошје и зеленчук 
други намирници 

133 KAPTAN 1,2,3,6-tetrahidro-N-(trihlormetiltio) f talamid 50 
15 

од 

хмељ 
зеленчук:, овошје и 
грозје 
други намирници 

134 KARBARIL 1-naft i l meti lkarbamat 2 
0,2 
од 

овошје и зеленчук 
компир 
други намирници 

135 KARBENDAZIM 
(заедно со metabo-
lit 12-aminobenzi-
midazol) 

metil benzimidazol-2-ilkarbamat (види benomiil) 

136 KARBOFURAN 
(заедно со 3-hi-
droksikarbofuran) 

2,3-dihidro-l,2-dimetil-benzofuran-7-il metil 
karbamat 

0,2 
0,2 

0,05 

зеленчук 
жита и шеќерна ре-
па 
други намирници 
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137 KARBOKSIN 
(заедно со karbo-
ksinsulfoksid и 
karboksinsulfon) 

5,6-dihidro-2-metil-l,4-oksatin-3-karboksanilid 
0,2 жита 

138 KARBOSULFAN 2,3-dihlor-2,2-dimetil-7-benzoil-furanil 
(dibutilamino) t iometilkarbamat ОД компир 

139 КАНТАР S,S'-2-dimetiliaminotrimetilen bis (tiokiarbamat) ОД компир 

140 KELEVAN etil-1 la, 3, За, 4, 5, 5a, 6-dekahloroktahidro-2-hi-
droksi-l,3,4,-meteno-(lH)-ciklobuta ed(pentalen-2-le-
vulinat 0,01 

141 KVINALFOS 00-dietil 0-kvmoksalin-2-il fosforotioat од овошје, зеленчук 

142 KVINTOZEN pentahlornitrobenzol / ОД 
0,02 
0,01 

зеленчук -
зелки и салата 
банани, (без кора 
и други намирници 

143 LENACIL 3-cikloheksil-6, 7-dihidro-lH-ciklopen-tapirimidin-
-2,4-dion од 

144 LEPTOFOS 0-4-bromo-2,5-dihlorofenil 0-metil fenilfosfomotioat 0,05 

145 LINDAN 99% gama izomer 1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksana ОД месо: говедско, свин-
-ѕ, еко, овчо, живинско, 

дивеч и рибино (на 
содржината на масти) 

0,5 маст и производи од 
месо (на содржината 
на масти) 

ОД млеко (на содржина-
та на масти) 

0,25 производи од млеко 
(на содржината на 
масти) 

0,05 ј а јца (без лушпа) и 
производи од ја јца на 
1 kg 

0,5 масла од растително 
потекло (нерафини-
рани и рафинирани) 
и нивни производи 

, (на содржината на 
масти) 

0,05 кикиритки 
0,25 какао-путер 
ОД жита 
0,05 преработки од жита 
1 овошје и други на-

мирници 

146 LINURON 
(заедно со 3,4-
-dihlor-anilin) 

' 3-(3,4-dihlorofenil)-l-metoksi-l -metilurea 
од 

147 MALATION S-l,2-bis (etoksikarbonil) 0,0-dimetil fosforoditioat 3 
1 
0,5 

жита 
преработки од жита 
други намирници 

148 MANEB mangano-etilenbis (dithlocarbamat) (види ditiokarbamati) 

149 MANKOZEB kompleks cink i maneb (содржи 20% mangan во 
2,5% cink) (види ditiokarbamati) 

150 МСРА (4-hlor-0-tililoksi) ocetna kiselina 0,05 

151 MEKOPROP 
(МСРР) (±)-2-(4-hlor-o-tililoksi пропионска киселина 0,05 

152 МЕТАМ-
-NATRIUM Natrium N-metil-ditiokarbamat 0,01 
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153 METANBENZTIA-
ZURON 1 - (benzotiazol-2-il) -1,3-dimetilurea од 

154 METALDEHID 2,4,6,8-tetrametil-l,3,5,7-tetraoksooiklooktan 1 
0,5 

зелки, салата 
други намирници 

155 METAMIDOFOS O-S-dimetil fosforoamidotioat ОД 

156 METAMITRON 4-amdno-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-l,2,4,-Wazin-
-5-on ОД шеќерна репа 

157 METIDATION S-(2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-l,3,4-tradiazol-3-
-ilmetil) 0,0-dietil ditiofosfat од 

158 METILBROMID 
brom-metan 

50 ж и т а и преработки од 
жита (сметано на 
бром) 

159 METIRAM amonium kompleks cineba i polimetilen-
t iuram disulfid ' (види diitiokarbamati) 

160 METIRAM-METIL amonium kompleks cineba i polimetilen-
tuiramdisulfid 

161 METOBROMUROM 
(заедно со 
4-bromamlin) 

3 - (4 -bromof eml) -1 -m et oksi -me t ilu rea 
20 

ОД 

суво овошје и цитру-
си (сметано на бром) 

162 METOKSURON 3-(3-hlor-4-mefcoksif enil)-1Д-dimetilurea ОД жита, морков 

163 METOLAHLOR 2-hlor-6-etil-N-(2-metoksi-l-metil-etil)-
-acet-0-toluidid 0,05 

164 METOMIL S-metil-N-(metil-karbomoiloksi) tioacetamidat од 
165 METOPROTRIN 2-izo'propilamino-4-(3-metoksipropilamino)-

-6-metiltio-l,3,5-triazin од жита 

166 METRIBUZIN 4-amino-6-tero-butil-4,5 dihidro-3- jmetiltio-
-l,2,4,-triazin-5-on ОД компир и домат 

167 MEVINFOS 2-metoksikarbonil-metil-vinil demetil-fosfat од 
168 MILFURAN 2-hlor-N-(2-6-dimetilfenil)-N-

(2-oksiotetra-hidrofuran) acetamid 0,5 грозје 

169 MOLINAT S-etil-N,N-heksametilen ti tfkarbamat од ориз 

170 MONOKROTOFOS . (E)-l-metil-2-metil-karbamodlvinil fosfat , 0,05 

171 MONOLINURON 
(заедно со 
4-hloranilin) 

3- (4-hlorof enil) -1 -metoksi-1 -meti l-urea 
од 

172 NALED l,2-dibromo-2,2-dihlor-etil-dimetil fosfat од 
173 NAPROPAMID l4TN-diet3il-2-(l-naftiloksi) propionamid од 
174 NEBURON l-butil-3-(3,4-dihlorfenil)-l-metilurea од 
175 NITROFEN 4-nitrOfenil-2,4-dihlorfenil-etar 0,01 

176 NITROTAL-
-IZOPROPIL di-izopropil 5-nitroizofealat 1 овошје 

177 OKSAMIL N,N-dimetil-2-metilkarbamodloksi-
imino-2-(metiltio) acetamid од домати 

178 OKSIDEMETON-
-METIL S-2-etilsulfinil 0,0-dimetil fosforotiat 

(види demeton-S-me-
til) 

179 OKSIFLUORFEN 2-hlor-l-eto'ksi-4-nitrofenoksi-4-
- tnf 1 orom etilbenzen од овошје, грозје 

180 ОМЕТОАТ 0,0-dimetil S-metilkarbamoilmetil fosforotioat 0,5 
0,05 

зеленчук и овошје 
шеќерна репа и дру-
ги намирници 
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181 PARAKVAT ^-dimet i l -4 ,4-bipir idi l i jum 0,05 

182 PAKATION 0,0-dietil 0-4-ndtrofenil fosforotioat 0,5 зеленчук и овошје 
од други намирници 

183 PARATION-METIL 0,0-dimetil 0-mtrofenil fosforotioat 

184 PEBULAT S-propil-buti l-eti l- t iokarbamat од 

185 PENTAHLOR-
-FENOL pentahlorfenol 0,01 

186 PIPERONIL- 5-/2-(2-butoksietoksi) etoksimetil/- 20 жита 
-BUTOKSID - 6-propil-1,3-benzodioksil 8 преработки од жита, 

овошје, зеленчук 

187 PIRAZOFOS 0,5 јаболка, краставици и 
0-6-etoksdterbonjl-5-metil-pirazolo-(l,5a)-- , морков 
-pirimidin-2-il-0,Q-dietil fosforotioat ( ОД жита 

10 хмељ 

188 PIRETRIM 2-metil-4-okso-3-/(Z)-penta-2,4-dienil/ 0,05 месо, маст и произ-
(piretrim, cineriu, cikloperiit-2-enil води од месо (на со-
jasmolin) 70 :21 :7 3-/(Z)-but-2-enil/-2-metil-4- држината на масти) 

oksocaklopent-2-enil 3 жита 
2-metil-4-okso-3-/(Z)-pent-2-enil/ ; ' 1 преработки од жита, 
ciklopent-2-enil овошје и зеленчук 

189 PIRIDAFENTION од овошје и ориз 
0,0-dietil-0(3-oksi-2-fenil-2H- 0,05 зеленчук и легумино-
-piridazin-6-il) fosfo'rotioat зи 

190 PIRIMIFOS- 0-2-dimetilamino-6-metilpirimidin- 1 овошје и зеленчук 
-METIL -4-il 0,0-dimetil-fosforotioat 0,05 компири и други на-

4 мирници 
4 жита 
0,05 преработки од жита 

191 PENDIMETALIN Н-(1-еШ-ргорП/-2,6 diinitro-3,4-ksilidin i од жита, сончоглед и 
компир 

192 PERMETRIN 3-fenoksibenzil-/ lRS/-cis, trans,-3 
(2,2-dihlorvinil)-2-2-dimetilciklo- 1 овошје 
propankarbtfksila/t (odnos cis i trams izomera 25:75) 0,5 зеленчук 

193 PIRIMIKARB 2-diimetil-amino-5,6-dimetil-pirimidin- 0,2 овошје, зеленчук и 
-4-11 dimeti l-karbamat грозје 

од компир и жито 
194 PROF AM izopropil-N-fenilkarbamat (види hlorprofam) 
195 PROMETRIN 2,4-bis (izipropilamino)-6-metil-tio- 0,5 зеленчук и овошје 

-1,3,5,-triazin од други намирници 
196 PROPAHLOR 2-hlor-N-izopropilacetanilid 0,2 зеленчук, пченка 
197 PROPANIL 3,4-dihlor propiofranilid 0,5 ориз 
198 PROPARGIT 2-(4-terc-butilfenoksi) cikloheksilprop- 30 хмељ 

-2-inil sulfit 5 цитруси и ча ј 
2 овошје и зеленчук 
0,5 краставици и шеќер-

од 
на репа 

од компир и „пченка 
199 PROPIKONAZOL cis/trans-l-(2,4-dihlorfenil)4-propil-l,3-

-dioksolan-2-il-metil/-lH-l,2,4-trazol 0,05 жита и грозје 

J200 PROPINEB /propilenbis (ditiokarbamat)/-cink polimer (види ditiokarbamati) 
ти) 

201 PROPIZAMID 3,5-dihlofr-N-a,l-dimetil-propinil) benzamid 0,2 салата 

202 PROPOKSUR 2-izopropoksifenil met-J-karbamat ОД 

203 PROTOAT 0,0-dietil S-izopropilkarbamoilmetil fosforoditioat 0,05 овошје и зеленчук 
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204 SIMAZIN 2-hlor-4,6-bisetilamino-l,3,5, triazin 0,5 
0,05 

пченка 
други намирници 

205 SULFOTEP 0,0,0',0'-tetraetil ditiopirofosfat 0,1 ппм зеленчук 

206 СРЕДСТВА ЗА З А -
ШТИТА НА РАС-
ТЕНИЈАТА ВРЗ 
БАЗА НА НЕОР-
ГАНСКИ СОЕДИ-
НЕНИЈА НА Б А -
К А Р 
(сметано како ба-
кар) 

15 

10 

овошје, зеленчук и 
хмељ (сушен) 
други намирници 

207 СРЕДСТВА ЗА З А -
ШТИТА НА РАС-
ТЕНИЈАТА ВРЗ 
БАЗА НА НЕОР-
ГАНСКИ СОЕДИ-
НЕНИЈА НА СУЛ-
Ф У Р (сметано к а -
ко сулфур) 

50 зеленчук (со исклу-
чок на коренест зе -
ленчук) и овошје 

208 2,3,5-ТВА 2,3,6-трихлорбензоева киселина 0,2 жита 

209 2,4,5-Т 2,4,5-trihlorfenoksi оцетна киселина 0,01 шумски габи и други 
намирници 

210 ТСА natrium-trihloracetat 0,05 шеќерна репа 

211 ТСМТВ 2-ftiociaaometiltio) benzotiazol од 

212 TERBACIL 3 -1 ere -butil-5 -hlor-6 -m etil-aracil од овошје и цитруси 
(без кора) 

213 TERBUMETON" 2-terc-butilamino-4-etil-amincr-6-
-metoksi-1,3,5,-triazin 0,05 овошје и грозје 

214 TERBUTILAZIN 2-terc-butilamino-4-hlor-6-etil-amino-l,3,5,-
-triazin од овошје, грозје 

215 TERBUTRIN 2-terc-butilamino-4-etil-amino-6-
-metiltio-l,3,5-triazin од жита 

216 TETRADIFON 4-hlorfenil-2,4,5,-trihlorfenil sulfid 1 овошје и зеленчук 

217 TETRAHLOR-
VINFOS 

trans-2-hloro-l-(2,4,5-trihlorfenil) vinal 
dimetil fo'sfat 

2 
0,5 
од 

овошје и грозје 
зеленчук -
цвекло, зелка и пчен-
к а 

218 TETRASUL 4-hlorfenil-2,4,5,-trihlorfenil sulfid 0,05 овошје и грозје 

219 TIABENDAZOL 2-(4 tiazol-4-il)-beizimidazol 6 
0,2 

цитруси 
банани (без кора) 

220 TXOFANAT-
-METIL 

dimetil-4,4- (0-f enilen) bis (3-tioalofanat) 7 
3 
1 
0,2 
ОД 

цитруси 
грозје 
овошје и зеленчук 
банани (без лушпа) 
жита и шеќерна ре-

/ 
0,5 краставици 

221 TIOMETON S-2-etil-tioetil 0,0-dimetil fosforoditioat 0,5 
0,05 

овошје и зеленчук 
компир, морков и 
шеќерна репа 

222 TIRAM tetrametil t iuram disulfia (види ditiokarbamati) 

223 TRIAL АТ S-2,3,3-trihloroalil di-izopropiltiokarbamat од жита 

224 TRIADIMEFON l-(4-hlofrenoksi)-3.3-dimetil-
-l-(l,2,4,-triazol-l-il) butanon 

ОД овошје, гројзе и пче-
ница 

225 TRIAZOFOS 0,0-dietil 0-l-fenil-L2,4-lriazol-3-il- fosforotioat 0,2 

223 TRIDEMORF 2,6-d:metiI-4-tndecil-morfolin од жита 
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227 TRIFLURALIN 3-alfa-trifluoro-2,6-dinitro-N-N- 2 карфиол 
-dipropil-p-toluidin 1 морков 

0,5 цвекло, зелка и кељ 
о д други намирници 

228 TRIFORIN 1,4-di (2,2,2-trihlor-l-formamid-etil)-piperazin 1,0 овошје 
0,5 домати и краставици 
0,2 жита 

229 TRIHLORFON dimetil-2J2,2-trihlor-l-hidroksietilfosfonat 0,5 спанаќ и салата 
ОД овошје, зеленчук, 

жита, млеко и про-
изводи од млеко и 
месо и производи од 
месо (на содржината 
на масти) 

0,05 шеќерна репа 

230 VAMIDOTION 
(заедно со vamido-
tionsulfoksid и va- 0,0-dimetil S-2-(l-metil-karbamoil-etiltio) meti'l-
midotion-suilfon) -fosforotioat 

0,5 

231 VERNOLAT S-propil dipropiltio karbamat ОД, 

232 VINKLOZOLIN 3- (3,5-dihlorferuil) -5-meti'l-5-vinil oksazolideffi-
' -2,4-dion 

5 грозје, јаготки и зе -
ленчук 

ЗАБЕЛЕШКА: Максимално дозволените количини на одделни пестициди (толеранции) покрај кои не 
е назначен видот1 на животната намирница, се однесуваат на сите видови животни на-
мирници. 

Табела П 

ДОЗВОЈГЕНШКОЛИЧИНИ НА-ПЕСТИШЗДИ ВО ВОДА ШТО СЛУЖИ ЗА ЈАВНО СНАБДУВАЊЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО КАКО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ З А ПРОИЗВОДСТВО НА НАМИРНИЦИ НАМЕНЕТИ 

З А ПРОДАЖБА 

Реден Тривиален 
број (генерички) 

назив 
Хемиски назив 

Дозволени количини 
изразени во mg на 1 литар 

вода 
X 2 ^ 3 4 

1 ALDRIN 1,2,3,4,10, 10-hiksahloro-l,4,4a,5,8,8a-heksahidro-
-1,4-5-8-dimetanotiaftalen 0,002 

2 ATRAZIN 2-hloro-4-etilamino-6-izo1propilamino 1,4,5-itriazin 

3 DDT и деривати l,l , l-trihlor-2,2-bis (4-hlorfenil) etan 0,02 

4 DIAZINON 0,0-dietil-0-2-izopropil-6-metilpirimidil-4-il-
-fosforotioat 0,01 

5 DIELDRIN 1,2,3,4,10, 10-heksahlor-l,4,4a,5,6,8, 8a-oktahidrcr-
-6,7-epoksi-l,4:5,8-dimetanonaftalen 0,002 

6 DIKVAT l,l-etilen-2,2-bipiridilijum jon 0,01 

7 DIMETOAT 0,0-dimetil-S-metil-karbamoilmetil fosforoditiat 0,01 

8 DIFIOKARBA-
MATI 

— dimetil-ditiokarbomaiti (ciram, metam, 
tiram, ferbam) 

— etilen bis-ditiokarbamati (cineb, maneb, 
mankozeb) 

— propiien bis-ditiokarbamati (propineb, 
metiram metiram-metil) 

0,01 

9 2,4-D 2,4-dihlorfenoksi оцетѓта киселина 0,01 

10 ENDOSULFAN 1.4,5,6,7,7-beksahlor-8,9.10-trinorhorn 
-5-en-2,3-ilendimetil sulfit 

0,005 
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1 2 3 4 

11 ENDRIN l,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-6.7-epoksi-
1,4:5,8-dimetanonaf talin 0,001 

12 FENITROTION 0,0-dimetil 0,4-nitro-m-tolil fosforotioat 0,001 

13 KAMFEHLOR 
(TOKSAFEN) 

hlorovanil kamfen 
0,005 

14 НСВ heksahlorbenzol 0,002 

15 НСН 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan 0,005 

16 HEPTAHLOR 
1 EPOKSID 

1,4,5,6,7,8, 8-heptahlor-3a,4,7,7a-tetrahidro-
-4,7-metanoinden 0^002 

17 KARBARIL 1-naft i l -meti l -karbamat 0,01 

18 LINDAN gama-l,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksan 0,01 

19 MALATION S-l,2-bis (etoksikarbonil) 0,0-dimetil fosforditioat 0,01 

20 PARATION 0,0-dietil 0-4-nitrofenil fosfoirotioat 0,005 

21 2,4,5-Т 2,4,5-trihlorf enoks ? -оцетна киселина 0,001 

22 TRIHLORFEN dimetil-2,2,2-trihlor-l-hidmksietilfosfonat 0,005 

Табела Ш 

ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА ОТРОВНИ МАТЕРИИ ВО НАМИРНИЦИТЕ ИЗРАЗЕНИ ВО m g / k g (1) 

Реден број и вид на 
намирницата 

Олово Кадми- Ж и в а Метал- Цинк К а л а ј Арсен Б а к а р Ж е - Други 
ум - ж и в а лезо загадувања 

1. Аскорбинска 
киселина 5 

2. 1) Ча ј 2 
2) Домашен ча ј 5 

3. Чоколада 0,5 

4 Чоколада без 
шеќер 1 

5. Декстроза 
1) Анхидричва 2 
2) Монохидрантна 2 

6 Фоефати. полифосфати и 
нивни мешаните 10 

7. Фруктоза 2 

8 Јаболчна киселина 10 

9 К а ф е 1 

10 Какао погача 1 

11 Какао прав 0,5 

12 Какао зрна 1 

13 Лзктоза 2 

34 Ликери 0,5 

15. Лимонска киселина 5 

0,02 

0,05 

1 i 
1 
1 

0,5 IS 

В 

1 
1 

5 

1 

3 

30 

2 
2 

10 11 

Флуор 30 
Бариум 20 

Малеинска 
киселина 
0,05 
Фумарна 
киселина 1 

0,5 30 

1 2 

30 30 

1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Лој (за јадење) 0,5 0,05 0,3 0,5 0,4 

17. Маргарин од од 0,4 

18. Маст свињска 0,5 0,05 0,3 0,5 0,4 

19. Мед 0,5 0,03 0,5 

20. Месо 
1) Свеже месо 0,5 0,05 0,03 од 
2) Дробови 1,0 0,5 од 0,5 

21. Производи од месо 
1) Конзерви 1 ОД 0,05 100 100 0,3 
2) Производи од дробови 1 0,5 ОД 100" 100ф 0.5 
3) Други производи од 

месо I од 0,05 0,3 

22. Млечна киселина 5 1 

23. Производи од млеко 
1) Путер 0,4 ' 0,03 од 0,5 
2) Други производи од 

млеко 0,4 0,02 0,03 од 

24. Млеко од 0,01 0,03 од 

25. Габи 
1) Свежи 1 0,5 0,5 0,3 
2) Суви 5 3 3 1,0 
3) Конзерви 1 0,5 0,5 200 0,3 

26. Ректински препарати 
1) во прав 2 1 20 
2) во течност 2 1 10 

27. Пијачки газирани 0,3 0,03 0,3 

28. Пиво 0,3 0,03 0,01 0,3 

29. Зеленчук 
1) Свеж зеленчук 1 0,05 0,02 0,3 
2) Сушен зеленчук 3 0,3 од 1 

30. Производи од зеленчук 
1) во лимена амбалажа 1 0,05 0,02 20 200 0,5 5 
2) во амбалажа од друг 

вид 1 0,05 0,02 0,3 5 
3) Трократен концентрат 

од домат 2 од 0.05 1 20 

31. Производи од овошЈе 
1) Џем 1 0,5 5 
2) Компот 1 0,5 5 
3) Мармалад 1 0,5 5 
4) нектар од кајсии. пра-

ски или круши во ли-
мена амбалажа 0,3 5 200 0.2 5 

5) Пекмез 1 0.5 20 
6) Сирење овошно 1 0,5 20 

х) во конзерви 

10 11 

1,5 

1,5 никел 0,5 

1,5 

20 

15 
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10 11 

х) Риби што подолго живеат (туна, сабљарка и др), ракови, школки и сл. 
хх) Фина и бела риба освен угор и јегулка 
ххх) Други видови на риби, ракови и школки 
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ЗАБЕЛЕШКА: Непоподиетите колони при одделни отровни материи, значат дека за нив не е определен; 
норматив. 

741. 

Врз основа на член 136 точка 2 од Законот за ос-
новите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74, 29/77 и 52/83), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за народна одбрана и СО сојузниот се-
кретар за внатрешн,и работи, претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТРАН-
СКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ВНЕСУВААТ, 
КОРИСТАТ И ИЗНЕСУВААТ РАДИОСТАНИЦИ 
ВО ВРСКА СО ОДРЖУВАЊЕТО МА XIV ЗИМ-
СКИ ОЛИМПИСКИ ИГРИ, САРАЕВО 1984 ГОДИНА 

1. Со ова упатство' се пропишуваат начинот и ус-
ловите под кои странски правни лица можат да 
внесуваат, користат и изнесуваат радиостаници за -
ради учествување на XIV зимски олимписки игри, 
Сараево 1984 година (во натамошниот текст: Зимски-
те олимписки игри) или вршење на работи во врска 
со одржувањето на Зимските олимписки игри. 

2. Странско правно лице кон барањето за изда-
вање дозвола за работа на радиостаница, што му го 
поднесува на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на радиоврска доставува, особено: 

1) податоци за фреквенцијата односно фреквен-
циите или опсегот на фреквенциите; 

2) назив на локацијата на фиксната или копне-
ната радиостаница или на зоната на работата на 
мобилната радиостаница; 

3) позивен знак или податоци за другиот начин-
на идентификација; 

4) податоци за видот на емисијата односно еми-
сиите и широчината на потребниот опсег; 

5) податоци за видот на радиостаницата и при-
родата на радиослужбата; 

6) податоци за моќноста на радиопредавателот; 
7) податоци за видот на антената; 
8) краток опис на радиостаницата или радиомре-

жата во која се предвидува да се користи радио-
станицата; 

9) податоци за лицето кое во име на странско 
правно лице одговара, користи и внесува односно 
изнесува радиостаница (име и презиме, година на 
раѓањето, државјанство, место н,а живеење и број на 
патната исправа). 

3. Барањето за издавање дозвола за работа на 
радиостаница од точка 2 на ова упатство странското 

правно л,ице го поднесува на образецот број 1, што е 
отпечатен кон ова упатство и претставува негов со-
ставен дел. 

4. Дозвола за работа н,а радиостаница може да 
му се издаде на странско правно лице под Следните 
услови: 

1) радиостаницата во поглед на своите тех-
нички и оперативни карактеристики да е таква 
што при работата да не предизвикува штетни радио-
пречки на други радиостаници; 

2) Организациониот комитет на Зимските олим-
писки игри, односн,о друг орган или орган,изација во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, што учествуваат во организирањето на Зимски-
те олимписки игри, да му потврд,и на сојузн,иот ор-
ган на управата надлежен за работи на ра,диоврски 
дека странското правно лице, к,ое поднело барање за 
издавање дозвола за работа на радиостаница учес-
твува на тие игри, односн,о дека врши работи во вр -
ска со одржувањето на тие игрх^. 

5. Дозволата за работа на радиостаница од точ-
ка 4 на ов,а упатство престанува да важи со денот 
на официјалното затворање на Зимските олимписки 
игри. 

6. Дозволата за работа на радиостаницата се из-
дава во два примерока на образецот бр. 2, што е 
отпечатен кон ова упатство и претставува негов со-
ставен дел. 

7. Лицето кое во име на странско правно лице 
одговара за радиоста,ница, односно кое внесува или 
привремено увезува радиостаница на граничниот 
премин на надлежниот орган за внатрешни работи 
му предава два примерока од дозволата за работа на 
радиостаницата. 

8. Едниот примерок на дозвол,ата за работа на 
радиостаницата со втиснатиот штембил 'Според обра-
зецот бр. 3, во кој се запишуваат датумот и местото 
на внесувањето на радиостаницата и типот и фабри-
чкиот број на рад,иостан,ицата се срамнува со пода-
тоците наведени во дозволата за работа на радиоста-
ницата и му се враќа на лицето кое во име на стран-
ското правно лице одговара за радиостаницата, од-
носно кое ја внесува или привремено увезува радио-
станицата. 

Образецот бр. 3 е отпечатен кон ова уп,атство и 
претставува негов составен дел. 

9. Органот за внатрешни работи на граничниот 
премин го известува Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи на СОЦИЈ а листичка Република 
Босна и Херцеговина и Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи за внесените и изнесените радио-
станици според податоците од дозволата за работа 
на радиостаница, која при влегувањето1 односно из-
легувањето ја задржува. 
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10. Лицето кое во име на странско правно лице' 
одговара за радиостаница е должно, во рок од 24 
часа од часот на доаѓањето во Сараево, да ја донесе 
радиостаницата во Центарот за преглед на радиоста-
ници на странци заради: 

1) визуелен преглед на радиостаницата и неј-
зината документација за да се провери дали 
податоците од дозволата за работа на радиостаница-
та се согласув-аат со вистинската состојба; 

2) испитување на ра,диостаницата, ако е тоа по-
требно, за да се провери дали карактеристиките на 
радиостаницата се ЕО согласност со карактеристики-
те определени во дозволата за работа на радиостани-
цата и со прописите во областа на врските и радио-
врските, а особено следните карактеристики: 

— фреквенциите и грешките на фреквенциите: 
— излезната моќност; 
— широчината на опсегот „на х dB" или девија-

ции ата на фреквенцијата (за видот на емисијата 
(F3E); 

— моќноста на според,ните компоненти; 
3) издавање на потврда за прегледот на радио-

станицата во вид на налепница која мора да се на-
лепи на радиостаницата и на дозволата за работа на 
радиостаницата; 

4) добивање на подетални информации од об-
ласта на радиоврските. 

11. Странското правно лице мора да ја користи 
ра,диостаницата на начинот и под условите што се 
утврдени во дозволата за работа на радиостаницата 
Меѓународната конвекција за телекомуникациите, 
Меѓународниот правилник за радиокомуникациите 
на таа конвенција и со југословенските прописи во 
областа на врските и радиоврските. 

12. Стран,ското правно лице, при користењето на 
радиостан,ицата, 'мора да се идентификува, а сооп-
штенија може да пренесува само со говор без кори-
стење на кодови, ишфарски документи и уреди за за-
штита во преносот на информаци,ите, податоците и 
др. 

13. Странското правно лице може да ја користи 
радиостаницата само за остварување на в,рската за 
намени во радиомрежата за кои има дозвола за рабо-
та и не смее да ја користи за одржување на радио-
врски со дипломатски односно конзуларни п,ретстав-
ништва во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, ниту со лица што се наоѓаат на терито-
ријата на други држави. 

14. Ако радиостаницата на странско правно ли-
це при користењето предизвикува штетни радиопре-
чки на друга радиостаници, лицето кое во име на 
странското правно лице одговара за радиостаницата 
мора, по барање на службеното лице на органот на 
управата надлежен за работи на радиоврските да ја 
запре работата на таквата радиостаница и веднаш 
да преземе соодветни мерки заради отстранување на 
таквите пречки. 

15. Ако радиостан,ицата на странско правно ли-
це трпи штетни радиопречки предизвикани од дру-
ги радиостаници, лицето кое во име на странското 
правно лице одговара за радиостаницата може пре-
ку Организациониот комитет на Зимските олимписки 
игри да поднесе барање до органот на управата над-
лежен за работи на радиозрските заради презема-
ње на мерки за отстранување на таквите пречки. 

16. Странското правно лице е должно најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на официјалното затво-
рање на Зимските олимписки игри да ја изнесе ра-
диостаницата од територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и дозволата 
за работа на радиостаницата да му ја предаде на 
надлежниот орган за внатрешни работи на гранич-
ниот премин. 

17. Овластеното службено лице на надлежниот 
орган за внатрешни работи на граничн,иот премин 

Петок, 18 ноември 1983 

ги срамнува податоците од дозволата за работа на 
радиостаницата со податоците втиснати на радиоста-
ницата и ако утврди дека податоците се согласуваат 
дозволува изнесување на радиостаницата, а дозво-
лата за работа на радиостаницата ја задржува и до-
ставува до сојузниот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

18. Оаза упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5763 ' 
3 ноември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

Назми Мустафа, с. р. 
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742. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за заш-
тита на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/82), претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ПОЈАВАТА 
И РАСПРОСТРАНЕТОСТ А НА КАРАНТИНСКИ 

РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на об-

јавување податоци за појавата и распространетава 
па карантински растителни болести и штетници, ут-
врдени во Листата на карантински и економски 
штетни растителни болести и штетници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/83). 

Член 2 
Податоците за појавата и распространетоста на 

карантински растителни болести и штетници можат 
да се објавуваат за оние видови растителни болести 
и штетници што се утврдени во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и се објавени 
во Наредбата за прогласување на подрачјата зара-
зени со карантински растителни болести и штет-
ници. 

Член 3 
Податоците за појавата и распространетоста на 

карантински растителни болести и штетници што 
не се утврдени во Наредбата за прогласување на 
подрачјата заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници можат да се објават по извршена-
та детерминација на тие болести и штетници. 

Детерминација од став 1 на овој член врши 
научна организација на здружен труд специјализи-
рана за проучување на растителни болести и штет-
ници. 

Ако научната организација на здружен труд не 
е во можност да изврши детерминација на каран-
тински растителни болести и штетници, детермина-
цијата може да ја изврши, по претходно прибавена 
согласност од Сојузниот комитет за земјоделство, 
странска научна институција специјализирана за 
проучување на растителни болести и штетници. 

Член 4 
Податоци за појавата и распространетоста на 

карантински растителни болести и штетници можат 
да објавуваат научни работници што се занимаваат 
со проучување на растителни болести и штетници, 
научни организации на здружен труд и органи на 
управата надлежни за работи на заштита на расте-
нијата. 

Член 5 
Податоците за појавата и распространетоста па 

карантински растителни болести и штетници што се 
објавуваат задолжително ги опфаќаат латинскиот 
јазик и систематското место на видот на растител-
ната болест или на штетникот; датумот на открива-
ње на видот; локалитетот (местото, потегот) на 
откривањето на видот; видот на растението на кое 
е откриена болеста или штетникот; описот на видот 
со цртежи или фотографии; описот на штетата со 
оригинални цртежи или фотографии; распростране-
тава на растителните болести односно на штетни-
ците во светот; видовите на растенија што расти -

телната болест односно штетникот ги напаѓа и ли-
тературата што е користена заради утврдување на 
видот. 

Податоците за појавата и распространетава на 
карантински растителни болести и штетници што се 
објавуваат можат да ги опфаќаат и биолошките и 
еколошките карактеристики од значење за запозна-
вање на видот и неговата штетност и мерките за 
сузбивање. 

Член 6 
Податоците за појавата и распространетава на 

карантински растителни болести или штетници мо-
раат пред објавувањето, заедно со документацијата 
и потврдата за детерминација, да се достават до Со-
јузниот комитет за земјоделство. 

Член 7 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5568/1 
4 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
д -р Милорад Станоевиќ, с. р. 

743. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стан-
даг д из аци јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), Сојуз-ниот завод за стандардизација објавува 

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 
МА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-

ЛАСТЕШЕ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на волна („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/79) во точка 1 зборовите: ,.Работ-
ната заедница" се заменуваат со зборовите: „Основ-
ната организација на здружен труд". 

Бр. 50-15194/1 
18 октомври 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

744. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува 

ИЗМЕНА НА СПИСОКОТ 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУК 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на памук („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/79 и 46/79) во точка 1 зборовите: 
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„Работната заедница" се заменуваат со зборовите: 
„Основната организација на здружен труд". 

Бр. 50-15195/1 
18 октомври 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

745. 

Врз основа на член 23 од Статутот на Интерес-
ната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/76, 26/77 и 15/78), Собранието на Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управу-
вање со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

' О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА РАБОТИТЕ НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

1. Во Одлуката за финансирање на работите на 
станбената изградба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/79 и 35/80) во точка 2 став 1 по зборовите: ,,со 
ставање во однос" зборовите: „на трошоците" се за-
менуваат со зборовите: „на вкупните трошоци". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Процентот од став 1 на оваа точка изнесува: 
1) 0,50 — за работи на прибавување на станбени 

згради, станови и гаражи за потребите на здружува-
ните ; 

2) 3 — за организирање и самостојно вршење на 
инвестициони работи, за адаптација, реконструкција, 
доградба и надградба на станбени згради, станови, 
заеднички простории и гаражи, како и за изградба 
на посебни станбени објекти до шест станови; 

3) .1,8 — за организирање и самостојно вршење 
на инвестициони работи за изградба на станбени 
згради, станови и гаражи за евидентирање на недо-
статоците на изградените објекти заради нивно од-
странување во рамките на гарантниот рок". 

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

Бр. 02/2-3004/9-83 
19 октомври 1983 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Собранието на Заедн,ицата 

за домување, 
Здравко Шеко, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА СЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
Ч1ГН "8 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЌ 
ЊЕГОШ", ВО ИЛВДДА, ОД 21 ДЕКЕМВРИ 1979 ГО-

ДИНА 

1. Мухамед Шагсиќ и Душанка Обрадовиќ, од 
Илиџа, дадоа иницијатива Уставниот суд на Југо-
славија да ја оцени уставноста на одредбите од член 
38 на Правилникот за решавање на станбените по-
треби на работниците на Основното училиште „Пе-

тар Петровиќ Његош" во Илиџа, донесен со рефе -
рендум на 21 декември 1979 година, затоа што со 
нив се пропишува, како услов за добивање стан на 
користење според овој правилник, да се вреднуваат 
со поголем број бодови годините на работниот стаж 
што работникот ќ е ги оствари но ова училиште од 
годините на работниот стаж остварени во други ор-
ганизации на здружен труд и работни заедници. 
Тие сметаат дека со такво пропишување се нару-
шуваат уставните начела за рамноправноста на ра-
ботниците во здружениот труд и дека, спротивно 
на уставот, се пропишуваат нееднакви услови за 
давање на работниците станови на користење по 
основ на работниот однос и придонесот на работни-
кот со неговиот вкупен и минат труд. 

2. Во член 38 од наведениот правилник е утвр-
дено дека редот на првенство за давање станови на 
користење на работниците според овој правилник, 
покрај другите услови, се утврдува и според годи-
ните на работниот стаж на работн,иците, со тоа што 
секоја година на работен стаж на работниците ос-
тварен во ова училиште се вреднува со десет бодо-
ви, а секоја година на работен стаж, остварен во 
други организации на здружен труд и работни за -
едници, со 5 бодови. 

3. Уставниот суд на Југославија, разгледувајќи 
ја иницијативата, најде дека таа содржи основани 
причини, па со решението У-бр. 144/79 од 19 јану-
ари 1983 година, поведе постапка за оценување на 
согласноста на член 38 од овој правилник со Уста-
вот на СФРЈ. 

Во писмениот одговор на Основното училиште, 
во однос на причините з о ова решение, е наведено 
дека самоуправно право на работниците е во свои-
те самоуправни општи акти да ги уредуваат усло-
вите" за давање станови на работниците на корис-
тење од средствата за заедничка потрошувачка и 
дека работниците на училиштето, покрај другите 
услови, со овој правилник предвидеа, како еден од 
условите, со поголем 6poj бодови да се вреднуваат 
годините на работниот стаж што работникот ги ос-
тварил во ова училиште, тргнувајќи од тоа дека 
работниците кои подолго работеле во ова училиш-
те дале поголем придонес за создавање на доходот 
од кој издвојувале средства за задоволување на 
своите станбени потреби. 

Во текот на постапката, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија и Сојузниот комитет 
за законодавство изнесоа дека, според нивното соз-
нание," годините на работниот стаж, кога се пред-
видуваат како еден од условите за остварување на 
други права од работниот однос, еднакво се вредну-
ваат. Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија го изнесе и ставот дека синдикатот се за-
лага годините на работниот стаж на работниците, 
како еден од условите за давање станови на кори-
стење, еднакво да се вреднуваат, без оглед на тоа 
во која организација на здружен труд или работна 
заедница се остварени. Покрај другото, овој став го 
засноваа врз уверувањето дека новите станови, што 
им се даваат на работниците на користење, се при-
бавуваат од средствата за станбена изградба издво-
ени последната година или, по исклучок, неколку 
години на назад, и од кредити односно заеми, и 
дека порано издвоените средства за станбени по-
треби немаат значење, бидејќи се искористени. Трг-
нувајќи од тоа, тие тврдат дека сите работници, 
заедно и под еднакви услови, придонесуваат за 
стекнување на доходот и за издвојувана на сред-
ства, покрај другите намени, за заедничка потро-
шувачка и за задоволување на станбените потреби 
на работниците, односно за прибавување на нови 
станови. Поради овие причини, тие сметаат дека 
поповолното вреднување на годините на работниот 
стаж остварен во организацијата што дава стан на 
користење ги доведува работниците во нерамно-
правна положба и во нееднакви услови при оства-
рувањето на правата од работниот однос, врз осно-
ва на правото на работа со општествени средства и 
на вкупниот придонес што работниците со својот 
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тековен и минат труд го даваат за остварување на 
доходот. 

4. Уставниот суд на Југославија тргна од ф а к -
тот дека станот е еден од основ,ните услови за жи-
вот и работа на работните луѓе и граѓаните, дека е 
еден од битните елементи на општествено-економ-
ската положба на работниот човек, важен услов за 
стабилност на семејството на работникот, како ос-
новна ќелија на нашето општество, и значаен ф а к -
тор за зголемување на продуктивноста на трудот и 
на материјалниот напредок на општеството. Оства-
рувањето на станарско право на стан во опште-
ствена сопственост е ед,но од основните права на 
работниците во здружениот труд, утврдено со уста-
вот и законот, кое се остварува врз основа на заем-
ност, солидарност и рамноправност на работниците 
во организациите на здружен труд. 

Во остварувањето на правото на учество во 
распределбата на станови и кредити за станбена 
изградба, годините на рбетниот стаж се земаат ка-
ко едно од мерилата за из,разување и вреднување 
на минатиот труд на работникот. Без оглед на тоа 
што овие две категории не можат да бидат идент-
и ч н и , годините на работниот стаж претставуваат 
важен показател на минатиот труд. Тие се важни 
како временски показател на должината на трае-
њето на тековниот труд на работникот и како заед-
нички показател на минатиот труд на општеството 
ка,ко целина. 

Правата на работникот по основ на минатиот 
труд произлегуваат од општествено-економската 
положба на работникот во здружениот труд која, 
според основните начела на Уставот на СФРЈ, му 
обезбедува, работејќи со4 средства во општествена 
сопственост и решавајќи непосредно и рамноправно 
со другите работници во здружениот труд за сите 
работи на општествената репродукција во условни 
односи на меѓусебна зависност, одговорност и со-
лидарност, да го остварува својот личен и морален 
интерес и правото да се користи со резултатите од 
својот тековен и минат труд и со придобив,ките од 
општиот материјален и општествен напредок и, врз 
таа основа, што поцелосно да ги задоволува своите 
лични и општествени потреби и да ги развива 
своите работни и други творечки способности. 

Како неотуѓиво право на работникот, кое е про-
излезено од општествената сопственост на сред-
ствата за производство и од правото на работа со 
тие средства, пра,вата по основ на минатиот труд не 
можат да му се ограничат на работникот, ниту да 
му се одземат. Поради тоа, правото на учество во 
распределбата на доходот по основ на минатиот 
труд не се губи со' преминување од една во друга 
организација на зружен труд, бидејќи основот за 
стекнување на тоа право е минатиот труд на работ-
никот, т.е. неговиот придонес што со својот минат 
ТРУД го дал за на,предок на организациј ата на здру-
жен труд и на општеството во целина. Притоа, не 
е битно во колку организации на здружен труд 
работникот работел, односно колкав му е т.и. „инте-
рен" односно „екстерен" работен стаж, туку е битен 
вкупниот придонес на работникот, кој со својата 
работа во изминатиот период, како минат труд, го 
дал за зголемување на материјалниот напредок на 
општеството како целина. 

Остварениот доход на основната организација 
на здружен труд не е резултат само од работата на 
работниците во таа организација на зд,ружен труд, 
туку е резултат и од вкупниот општествен труд 
'член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ). Остварен во 
тековниот период, доходот на секоја организација 
на здружен труд, покрај другото, е резултат од по-
трошениот жив' труд, како и резултат од користе-
њето на минатиот труд од претходните генерации. 
Затоа доходот на секоја организација на здружен 
труд, како дел од вкупниот општествен производ, 
е од општествен карактер. 

Поради тоа, придонесот на работникот за оства-
рениот доход мора да се посматра не само како 

придонес за остварениот доход на организацијата 
на здружен труд во коза го остварува правото на 
доделување стан, туку и како придонес што го дал 
за остварениот доход на општеството како целина, 
и тоа преку неговиот целокупен минат труд, без 
оглед на тоа дали тој е остварен во една или во по-
веќе организации на здружен труд. 

Самоуправно право на работниците во здруже-
ниот труд е самостојно и непосредно да ги уреду-
ваат меѓусебните односи во здружениот труд и, во 
рамките на тоа, со свој самоуправен општ акт да 
ги уредуваат основите и мерилата за утврдување 
на редот на првенство при распределбата на ста-
нови и кредити за станбена изградба. 

Меѓутоа, работниците можат да ги уредуваат 
меѓусебните односи во здружениот труд само во 
согласност со уставот и законот. За уредување на тие 
меѓусебни односи в а ж и уставното начело дека ра -
ботниците остваруваат еднакви права, под исти ус-
лови, како и принципот за единствена положба на 
работниците во здружениот труд. Бидејќи работни-
от стаж, како дел од минатиот труд, работниците го 
остваруваат во единствен систем на огаптествено-
-економски односи, тој стаж кој се зема како основ 
за стекнување на определени права на работници-
те, мора, во рамките на иста работна организација, 
да се вреднува на еднаков начин. Отстапувањето 
од овој уставен принцип ги 'доведува работниците 
во нерамноправна положба при остварувањето на 
нивните права по основ на минатиот труд, односно 
при утврдувањето на нивниот редослед за доделу-
вање станови на користење. 

Средствата за станбена изградба, како дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, се користат 
и во согласност со принципот на заемност и соли-
дарност во остварувањето на уставната обврска за 
постојано подобрување на животните услови на ра -
ботниците во здружениот труд (член 32 став 1 од 
Уставот на СФРЈ). Принципот на солидарност мора 
да дојде до израз к а ј редоследот на доделувањето 
станови, осбено во однос на работниците кои имаат 
подолг работен стаж, а го немаат решено станбено-
то прашање, за да не може работниците да се ста-
ваат во нееднаква положба и да се доведуваат во 
ситуација различно да ги остваруваат своите права 
по основ на м,инатиот труд. 

Средствата за решавање на станбените потреби 
на работниците се наменски средства за заедничка 
потрошувачка, што работниците ги обезбедуваат со 
издвојување на средства од остварениот доход и на 
други средства на организацијата на зружен труд 
и на други организации и заедници, сразмерно со 
нивниот придонес во остварувањето на доходот, 
што го дале со својот труд и со вложување на оп-
штествени средства, како минат труд на работни-
ците (член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ). Матери-
јална основа за стекнување на средства за заедни-
чка потрошувачка односно на средства за решава-
ше на станбените потреби на работниците претста-
вуваат и општествените средства на трудот, созда-
дени со минатиот труд, како општествени вложу-
вања. Затоа средствата за станбена изгрдба, како, 
впрочем, и целиот доход на организацијата на здру-
жен труд од кој тие потекнуваат, не се само резул-
тат од трудот и вложувањата на работниците на 
таа организација, туку, на определен начин, се ре-
зултат од вкупниот општествен труд изразен преку 
остварениот доход по основ на стопанисување со ми-
натиот труд односно со средствата за проширена 
репро дукциј а. 

Со различно вреднување на работниот стаж, 
т. е. со поголемо вреднување на годините на работ-
ниот стаж што с,е остварени во организацијата на 
здружен труд во која се остварува правото на до-
делување стан, од годините на работниот стаж што 
се остварени во други организации односно работ-
ни заедници се доведува до затворање на органи-
зациите на здружен труд, до групно-сопственичко 
однесување, а со самото тоа и до оневозможување 
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на подвижност на работната сила, со што се оне-
возможува изменливост на стручните кадри од ед-
на во друга организација на здружен труд и од 
едно во друго место на работа и живеење. 

Поради тоа Уставниот суд наоѓа дека е опште-
ствено оправдано и во согласност со уставот една-
кво а не различно вреднување на работниот стаж 
во организациите на здружен труд и во работните 
заедници. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на сед-
ницата од 5 октомври 1983 година, со мнозинство 
гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинуваат одредбите од член 38 на Пра-
вилникот за решавање на станбените потреби на 
работниците на Основното училиште „Петар Пе-
тровиќ Његош" во Илиџа од 21 декември 1979 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ", а во Основното училиште ,,Петар Петро-
виќ Његош" во Илиџа —, на начинот на кој е обја-
вен Правилникот од став 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југо-
славија во состав: претседател на Уставниот суд на 
Југославија Воислав Ракиќ, и судиите: д-р Јосиф 
Трајковиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, д-р Александар Фира, Божидар Булато-
виќ, Рамадан Враниќи, Иван Франко, Славко Ку-
хар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ и Душан Штрбац. 

У бр. 144/79 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Боислав Ракиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 
6 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗДАТО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА МА РАБОТНИЦИТЕ ШТО 
ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И 
НА ТОЧКА 7 СТАВ 2 ОД УПАТСТВОТО ЗА ПРИ-

МЕНА НА ТОЈ ДОГОВОР 

1. Занаетчиската работна организација за монта-
жа, поправка и одржување на лифтови „Електроди-
залица", Белград, пред Уставниот суд на Југослави-
ја поведе поста.пка за оценување на спротивноста на 
одредбата од точка 7 став 2 на Упатството за приме-
на на Општествениот договор за издатоците за ис-
храна на работниците што претставуваат материјал-
ни трошоци (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 47/81) со 
член 13 став 2 точка 4 од Законот за утврдување и 
распоредување на вкупниот приход и на доходот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), затоа што со 
оспорената одредба се предв-идува дека исплатите 
за исхрана на работниците врз товар на материјал-
ните трошоци не можат да се вршат во готови пари 
ни во бонови, туку единствено во рамките на орга-
низирана општествена исхрана. Наведениот закон не 
установил таква забрана кога предвидел можност за 
исплата на трошоците "за исхрана на работниците 
врз товар на материјалните трошоци на организаци-
јата на здружен труд. Предлагачот посебно истакну-
ва дека оспорените одредби ги погодуваат работ-
ниците што својата производствена дејност ја вршат 
на терен, на места каде што нема услови за органи-
зирање на општествена исхрана, ниту за п р и г о т в у -
вање на топол оброк. 

Уставниот суд на Југославија, разгледувајќи го 
да,дениот предлог, на јде дека основот за внесување 
на оспорената одредба во Упатството за примена на 
Општествениот договор за издатоците за исхрана на 
работниците што претставуваат материјални трошо-
ци е содржан во член 6 од Општествениот договор, 
ца постапката за оценување на законитоста ја про-
шири со своето решение У-261/81 од 15 септември 
1982 година и врз наведената одредба од општестве-
ниот договор', оценувајќи дека основано може да се 
постави прашањето за нејзината спротивност со од-
редбата од член 13 став. 2 точка 4 на Законот за ут-
врдување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот. 

2. Со член 6 од Општествениот договор за изда-
тоците за исхрана на работниците што претставу-
ваат материјални трошоц,и („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/81) е установено дека учесниците на 
Договорот се согласни средствата наменети за исхра-
на на работниците за време на работата да можат на-
менски да се користат во рамките на општествено 
организираната исхрана за време на работата, до-
дека со точка 7 став 2 од Упатството за примена на 
тој договор е определено под општествено организи-
рана исхрана за време на работата, во смисла на 
член 6 став 1 од Општествениот договор, да не се 
подразбираат исплати во готови пари и во парични 
бонови за исхрана на работниците. 

Општествениот договор за издатоците за исхра-
на на работниците што претставуваат материјални 
трошоци го склучија претставници на Советот на 
Сојузниот на синдикатите на Југославија и соодве-
тните совети на републиките и по-краините, Сојузни-
от извршен совет и извршните совети на републи-
ките и покраини! е, Стопанската комора на Југосла-
вија и стопанските комори на републиките и покра-
ините. Со одредбата на член 8 од Општествениот 
договор е основа,н Одбор за следење и спроведува-
ње на Општествениот договор, со овластување да 
донесе поблиски прописи за неговото спроведу-
вање. Врз основа на ова овластување Одборот го до-
несе оспореното упатство. 1 

3. Во текот на постапката по овој предмет и 
на јавната расправа што е одржана во Уставниот суд 
на Југославија н,а 18 февруари 1983 година, прет-
ставникот на Одборот за следење и спроведување 
на Општествениот договор и претставникот на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија из-
јавија дека тој совет се залага за што пошир-око 
организирање на општествената исхрана на рабо-
тниците во текот на работата, а против парични да-
вања на име трошоци за исхрана, бидејки на тој 
начин ненаменски се зголемуваат личните примања 
на вработените работници со средства што се пред-
видени исклучително за нивка исхрана на работа. 

Уставниот суд на Југославија, уважува јќи ги 
напорите на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија и на другите синдикални форуми да се 
подобри исхраната на работниците на работа и нив-
ните услови за живот и работа во целост, им опре-
дели на субјектите за склучување на оспорениот 
општествен договор, како и на Одборот за спрове-
дување на тој договор, рок од три месеци за пре-
испитување на ,спорните одредби и за нивно усо-
гласување со одредбата од член 13 став 2 точка 4 
на Законот за утводување и распоредување на вку-
пниот приход и на доходот. Бидејќи тримесечниот 
рок потекна на 29 јуни 1983 година, а ниту еден од 
оспорените акти не е изменет во смисла на забе-
лешк,ите од овој суд, Уставниот суд ја продолжи по-
стапката за оценување на оспорените акти. 

4. Со Одредбата од член 13 став 2 точка 4 на 
Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот е предвидено дека тро-
шоците за исхрана на работниците на работата прет-
ставуваат материјалн,и трошоци во износ што ќе се 
определи со општествен договор. Врз основа на оваа 
за,конска одредба е склучен оспорениот општествен 
договор, со кој е определен износот на трошоците 
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за исхрана кои можат да се пресметув-аат и исплату-
ваат како материјални трошоци, со тоа што е опре-
делено овие трошоци да не можат да бидат поголе-
ми од 100/о од просечниот личен доход на работн,и-
ците во претходната година. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
с в е д е н а т а одредба од сојузниот закон не им даза 
можност на субјектите на општественото договара-
ње да ја ограничат исплатата на овој износ само на 
општествената исхрана на работниците. Притоа, 
Уставниот суд на Југославија имаше предвид дека 
материјалното производство во некои деј,ности се 
организира надвор од населени места каде што' нема 
можност за орган,и,зирање на општествена исхрана, 
ниту економско оправдување за секојдневно донесу-
вање на топли оброци за работниците кои работат 
на тие работи, а на работниците и во тие услови за-
конот им обезбедува трошоците за исхрана да се 
исплатуваат врз товар на материјалните трошоци 
на организацијата на з-дружен труд. 

Уставниот суд на Југославија, на седницат,а за 
советување и гласање одржана на 12 октомври 1983 
година, во смисла на член 375 од Уставот на СФРЈ и 
член 34 од Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија, донесе 

О д л у к а 
Се укинуваат одредбите на член 6 од Опште-

ствениот договор за издатоците за исхрана на ра-
ботниците што претставуваат материјални трошоци 
и на точка 7 ста,в 2 од Упатството за п,римена на 
Општествениот договор за издатоците за исхрана 
на работниците што претставуваат материј ал,ии тро-
шоци. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југо-
славија во состав: претседател на Судот ЈВоислав Ра-
киќ и членови н,а Судот: д -р Јосиф Тра ј каевиќ, Бо-
жидар Булатовиќ д-р Александар Фира, Мустафа 
Сефо, д-р Ст,ана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, 
Иван Франко, Славко Кухар, Милосав Стиовиќ и 
Рамадан Вра,ниќи. 

У бр. 261/81 
12 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста сојузен советник во 
Сојузниот извршен совет Јоже Закоњшек, со 31 де-
кември 1983 година, поради истекот на времето на 
кое е назначен и заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 980 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совогг и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општестве-
но планирање се назначува Сава Надрдански, досе-
гашен директор во тој завод. 

С. п. п. бр. 1148 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК" ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За помошник-директор на Сојузниот хидроме-
теоролошки завод се назначува Спасо Вучиниќ, до-
сегашен помошник"директор на овој завод. 

С. п. п. бр. 1149 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на систе,мот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Миро-
слав Зотовиќ, заради заминување на друга долж-
ност. 

С. п. п. бр. 1150 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретсед а те л, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Радко 
Мочивник, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1151 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на соју-
зниот секретар за надворешни работи Илија fукиќ , 
заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1154 
20 октомври 1983 годрша 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

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

Врз основа на член 244 став 1' од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојуз-
јузниог секретаријат за надворешни работи Нусрет 
Сеферовиќ, заради заминување на друга должност. 

С, п. п. бр. 1152 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За директор на Сојузниот хидрометеоролошки 
завод се назначува Миле Шикиќ, досегашен дирек-
тор на тој завод. 

С. п. п. бр. 1155 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи Милан 
Георгиевиќ, заради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1153 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
^,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК" ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За заменик-директор на Сојузниот хидрометео-
ролошки завод се назначува д-р Здравко Мичевиќ, 
досегашен заменик-директор на тој завод. 

С. п. п. бр. 1156 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

. Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник на СОЈУЗНИОТ секретар за "надво-
решна трговија се назначува Милан Предоевиќ, ми-
нистер-советник за економски работи, наука и тех-
нологија на Амбасадата на СФРЈ во Бон. 

^ С. п. п. бр. 1157 
20 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шумовиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА ' 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра--
ботата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Клеменц А лојза Албин, Комац Хермана Дани-
ло, Мази Јооипа Ллојзиј, Шкринјар Франца Бран-
ко, Танко Јожета Јоже; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Алексич Павла Вељко, Кодре-Тумпеј Алојза 
Љуба, Маковец Антена Стојан, Мажгон Валентина 
Доминик, Стаме јчич Верозшак Адолфа Ми лис ла-
ва, Шијаков Гојка Миленко, Загорац Раде Дмитар, 
Зупанчич-Грегорич Ивана Драгица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антончич Ивана Алојз, Ашич Маќеа Марјан, 
Батистич Бернарда Милан, Бобовник Кристијана 
Кристијан Чахук Штефана Штефан, Чебен Стани-

ц а в а Андреј, Чедник Ивана Франц, Дежман Ва-
лентина Валентин, Дролц Франца Милојко, Фале-
тов Матије Мирослав, Гајшек Лудвика Ристо, Го-
лоб Франца Ја,н,ко, Гранда Ива,на Јанез, Хочевар 
Алојза Валентин, Јуречич Јожета Антон, Коши,р 
Ивана И,ван, Ќ о в т е Ивана Ерснеет, Мартинјак Фри-
долина Винко, Месеснел-еурко Франица Јелица, 
Млинар Антон а Здравко, Мравље Ивана Ив.ан, 
Мурко Јакова Игнац, Новак-Магдич Франц а Ани-
ца, Осредкар Иван аКарел, Петеркоч Франц а Јоже, 
Пичулин Алојза Ото, Пижмохт Јанеза Алојз, По-
пович Д,имитрија Бранко, Репич' Милоша Вељко, 
Сила Едмуида Душан, Скочир Ивана Никтор, Шкер-
јг,нец Иван,а Јанез, Танчар Јосипа Здравко, Трчак 
Франца Јоже, Трофоник-Гачник, Терезија Марија, 
Видрих Лудвика Цирил, Врањек Јанка Смиљан, 
Задникар Јосип а Маријан, Знимшек Павел, Ж м и -
тек Ивана Здравко; 

— з-а оосбени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ба јец Рудолфа Руд,и, Боштја,нчич Ј о ж е Лео-
полд, Цонради-Пун,герча,р Ернеста Аница, Форте-
-Јеретин Ивана Ива, Г ашнер шич Франц а Франц, 
Глук Маќеа Јох^е, Гра,д Матевка Метевж, Херма,н 
Јоже Еди, Јерика Ја,неза Мирко, Мрдавшич Урба-
на Алеш, Оцвирк-Задравец Драго Соња, Пухало 
Петра Данило, Стропник Ивана Иван, Шкопорц 
Франца Јоже, Шорго Јосипа Рудолф, Телич Јане-
за Станко, Туш Андреја Божидар, Балич Карл а 
Јоже, Вртачник Франца Славко, Зора Алберта Ен-
гелберт, Зорник Иоала Оскар, Зриич-Гошек Фран-
ци Марија 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анчник Фра,нца Антон, Авбаршек Леопол,да 
Јанез, Авшич Јакоба Алојз, Ажман Матија Зоран, 
Бајц-К-уцлер Јуриј а Марија, Батагељ Франца 
Франц, Батиста-Мохогрич Павел а Вера, Берав-с 
Алоајза Антон, Вертонцељ Петра Петар, Благотин-
шек Франца Тоне, Б л а ж Јоже Јанез, Црница-Малец 
Јожета Марија, Чебела Ви,ктора Јоже, Чесен А лој-
за Јанез, Чибеј Франца Мирко, Чучек Драго Дра-
го, Чуден Франца Зора, Ди мни к - Цера р Јанеза Ште-
фан PI ја, Дух Франца Луд,БИК, Екар Франца Франц, 
ФајФар Јожета Јоже, Ф а рчни к - М рв а Р' Ј о ж е Јожи-
ца, Ферме Михаел Миха, Гердина Ловро Франчи-
шох, Герл ица -Шкр,т анц Франца Иванка, Голичиик-
-Стакне Андреја Терезија, Горјакц Франца Радо, 
Горшек Розал,и!а Зофка, Хрон Ивана Лудвик, Хри-
бар-Хрибабр Винка Штефка, Худомал Ф раица 
Франц, Јеленко Петера Антон, Јереб Франца Франц, 
Керсиик-Лесничар Алојза Марија, Кит-Божичек, 
Франца Гецилија-Слава, Копач Ивана Радо, Кору-
2 а - Ж е л езни,к а р Јанеза Иванка, Котник Доминика 
Симон, Краљ Фрапца Макс, Кром бергер Конрада 
Конрад, Кшела Богољуб Јанко, Кумер Ивана Иван, 
Кустерле Петера Ана, Лах Ловренца Франц, Ла-
т и ќ - Т а б о р Винка Милка, Лебе Франца Јоже, Лов-
ренчич Игнаца Милан, Лубеј Мартина Антон- Блан-
ко, Маринц-Кершан Херија Јања, Map јетич Фри-
дерик Божидар, Маролт Јоже Мартин, Матјашец-
-Герич Јанеза Марија, ' Медвед Јанеза Јоже, Мех 
Јожета Драго, Мештров-Симонич Франца Магдале-
на, Микек Јанеза Јоже, Миклавжина Антона Вин-
ко. Микуш Антена Карол, Миљ евич - В ол а рич Мир-
ка Босиљка, Мулеј -Ксшак Франца Олга, Оберснел 
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Алојза Адолф, Оавирк Антона Антон, Пеклај Јако-
ба Јакоб, Пеер Стевана Бранимир, Пипан Јанева 
Виктор, Погоревц Михаела Штефан, Полајнар Ми-
хаела Штефан, По лај ќар Ј о ж е ф а Јакоб, Плачек 
Антона Антон, Прачек-Бух Августина Херта, Пра-
пшикар Ивана Стане, Принчич Михаела Павел, 
Продгож Кристин ана Станко. Пурич Франц Франц, 
Пурнат-Сеница, Фраеца Јожица, Рамор Иво,на Вла-
до, Равшек Антина Франц, Ресинович Штефана 
Божо, Реш-Корник Мирка Матилда, Рутар И "ана 
Иван, Скок Алфонза Милан, Скок Штефана Ште-
фгда. Смоле-Липозж Франица Милева, Стебловшс 
Мартина Мартин, Степанчлч-Боргтн,ар Антена Ива, 
Шеругј-Талер Ивана Мајда, ШкрСш-та А лој за А,лојз, 
Шмајдл Јожета Стане, Штухец Франце Актон, 
Штубеј-Старихе Мартина Маријана, Теховник Ан-
тена Владимир, Тополовец-Фебраи Антона Марија, 
Тушак-Фурлан Јосипа Павла, Брх-Зорко Фрања 
Магда, Вубихал Вилијем Вилијем, Видмар Франца 
Здрав-ко, Винко Антова Фрањо, Височник-Медвед 
Франца Штефка, Вижин Андреја Валентина, Заго-
зда Рудолфа Франц, За јц Јзкоба Мимица, Запокар 
Франца Душан, Зупанчич Ивана Вера, Зупанчич-
Периц Ивана Вера, Жеварт-Повх Франца Хелена, 
Ж в а н Франца Милан; 

— за залагање и постигнати успеси во работа-
та од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агић Мурата Мустафа, Алич Јанка Јанез, Ан-
долшек Франца Андреј, Арлич Ивана Иво, Авбар-
шек Гашпер Балта,с ар, Авбершех Леополда Франц, 
Бадник Ивана Винко, Бачер-Станшшик Игнаца 
Катарина , .Барлец Антонија Јоже, Б е л т а к Антена 
Нико, Белтран - Ритоња Франца Мара, Еељаи-Пу-
совнкк Штефана Зинка, Бенд Вероника Вили, Ве-
штер Алојза Јоже, Брхзјак Антена Тоне, Богади 
Ивана Иван, Бохорч-Симчич Јожета Иванка, Бол-
та Франца Франц, Боштјанчич-Јанеза Франц-Славц, 
Божич Ј о ж е Борис, Вречко Матије Хинко, Бремен 
Леополда Изид,ор, Бренко-Јагер Рудолфа Даница, 
Бркић Фрањо Мирослав, Брглез Андреиа Франц, 
Букавец-Ограјшек Балтазара Ерн,а, Цанкар Ива-
на Марјан, Чахук Штефана Франц, Ча,нч Антона 
Јоже, Чех Франца Антон, Черноша-Михурко Рома-
на Соња, Чешновар Јанеза Јанез, Дајчман Франца 
Франц,, Дамиш Алојзија Сречко. Домазет Букана 
Радован, Дорин Антена Антон, Драгар Јакоба Ци-
рил, Дробнак Марије Марјан, Дрозг Алојзија Мар-
та, Дрозг Ви леј ма Ватлер, Ема,н Антона Рајко, Ер-
ман Маќеа Ото, Фанедл-Логар Албина Терезија, 
Фекоња Иван,а Станко, Фело-Хрибар Антена Ама-
лија, Флис Ќарла Антон, Фрас-Фалеж Франца К а -
тарина, Форназарич Ј о ж е ф а Алојз, Фреце Јанеза 
Станко, Фрелих-Еицххолцер Ернеста Ерика, Фра-
иц-Прегулар Франца Ана, Фригељ Мартина Мар-
тин, Фурлан Ивана Јоже, Габаршчек Ј о ж е Јоже, 
Габријел- Пустослемшек Јоже Вера, Гавез Франца 
Иван, Гаведа-Парадиш Мартина Олга, Герл Анте-
на Франц, Глажар Петра Анд,реј, Глиншек Алојзе 
Станко, Голоб Владимира Владимир, Голјат-Божи-
чко Штефана Јожефа , Ѓорше Антова Антон, Гроб-
нар Ја,неза Јоже, Градишник Јоже Карел; Грах Ма-
ти ј е Алојз, Грајфонер Франца Франц, Грандошек 
Августа Август, Грило Андреја Карол, Гројздек 
Ивана Милан, Грујић Вошка Лазо, Гбелман-Хостар 
Алојза Змогослава, Гутник Јанеза Станко, Хабја-
нич Леополда Милан, Хфнер Ј о ж е Винко, Хансел 
Сречко Љубо, Хеклич-Сечко Коломан Јоланк,а, Хер-
цигоња Ивана Јуре, Хрибар-Шкрј анц Франца Иван-
ка, Хубер Франца Франц, Иванчич Андреја Бруно, 
Јаким Андреја Алојз, Јанкоеич-Ширцељ Људмиле 
Емиља, Јастробник-Хотко Франца Силва, Јерано-
ЕИЧ Франц,а Јоже, Јеричек Ивана Златко', Јовано-
виќ Р а нив о ја Живојин, Кац-Кац Августа Ана Ма-
рија, Кац Франца Иван, Каденшек Јанеза Јоже, 

Калан-Пан,герц Франца људмила, Калан Јанеза, 
Станко, Ка,мбич Ивана Цирил, Кантарџић Вејсила 
Селим, Капелари-Ившек Ивана Аница, Кастелио 
Фраица Јанез, К е р н Ивана Гојислав, К л а ј н ш е к -
-Уршич Рафаела Ив,анка, Кланчник Франца Франц, 
Кн,афлич-Орехвк Фортуната Катариа-ха, Коцбек-Дер-
новшек Јулија Зорка, Коцјанчич-Луфт Антена 
Станис лава, Коцм.ан Алберта Милан, Код ерман Ми-
хе Јоже, Којц Ј о ж е Мирослав, Кокељ-Грегорц Ан-
тон а Тоника, Коландер Ј о ж е ф а Ив,ан, Коленц Ива-
на Иван, Колетник Ј о ж е Франц, Колич-Грбец Ан-
тена Ана, Коприна Ј о ж е Јоже, Корен Августа Стане, 
Ксрен-Кожељ Фрањо Златка, Корени Барут Јоси-
па Јоланда, Корошец Штефана Алојз, Кос Антена 
Б,ранко, Коси Јанеза Антон, К о т а р - К а р а т Ферди-
канда Марија, Коштомај Франца Павел, Кошу-
љандич Ивана Ловренц, Козоле-Крејачич Ивана 
Ангел ца, Козорог Јанеза Иван, Кра јшек Едварда 
Едвард, Краљ Б л а ж а Блаж, Краљич Винкота Јосип, 
Краморштетер Ивана Јуриј , Крањц Августа Стане, 
Крулеј -Болте Метод Хилда, Кукович Антона Ан-
тон, Кунстељ Јанеза Станисла,в, Кутњак Јакоба 
Фрањо; 

Лах-Водорник Антона Мирослава, Лакович 
Франца Алојз, Лампрет Миха Франц, Лавтар Гре-
гора Валентин, Ленаси Конрад Јанез, Лешник Ав-
густа Август, Летоња Јакоба Марја,н, Летоња Ми-
хаела Михаел, Левпушчек Мрхрка Владимир, Лев-
стек Франца франц, Либер-шар- Флopјанчич Ј о ж е 
Габриела , Лип,ник Адолф а Јоже, Липуш Ивана 
Антон, Лога,р Сречко Александар, Махнич Ш т е ф а -
на Милан, Мајценович-Артењак Мартина Штефка, 
Мајер-Мајер Сречка Марта, Мајер Антена Винко, 
М j х е н Астјелан Мијо, Марензи-Марензи Рихарда 
Рената, Марин Марка Мичо, Маркович Франца Ан-
тон, Мари Јанеза Роман, Мартикшек Франца Јоже, 
Мавсер-Зупа,нчич Тома Јожица, Мел,ић Марјана 
Анте, Ме ДЕ ед Ј о ж е Милан, Медвешек Франца Вик-
тор, Меланшек Ј о ж е Богомир. Менхарт Јоже Ми-
лан, Мерц Јуриј а Владо, Межа Ивана Франц, Меж-
нар Фраица Даниел, Мијатовић-Мијатовић Мило-
ра,д а Даница, Миклавчич-Колман Антена Ана, Ми-
клавец-Ловше Франца Штефка, Миклавж-Марти-
нович Франца Јол^ефа, Милавжина Јернеја Владо, 
Мисија Антена Антон, Млакар Матевжа Франц, 
Млинар Михаела Иван, Млин,ар Мартин,а Мартин, 
Млинарич Винка Франц, Мочник Ивана Фра,нц, 
Мохорич Феликса Сречко, Мохорко-Плохл Авгу-
ста Ан,ица, Мори Ива,на Макс, Мотох Франца К а -
рел, Мрављак Антена Бранка, Мушич Јанеза Ј а -
нез, Најмилер Франца Славко, Напотн,ик Јернеја 
Франц, Нардин Данијела Данијел, Цосан-Брглес 
Фердинанда Мариј,а, Новак Ернеста Ернест, Нов-ак 
Франци Фрањо, Новак-Кољшек Јожета Хилда, Но-
вак Франца Јанез, Облишар Ивана Иван, Оловец 
Јанез а Јоже, Орозел-Зорец Ивана Иванка, Ошер 
Јанеза Албин, Овник Марије Гвидо, Иантелић Мир-
ка Милан, Павлин Андреја В,инко, Печечник-Кра-
јнц Франц а Анка, Печовник Јожета Франц, Печов-
ник Алојза Рудолф, П'ен Августа Август, Перко Ан-
тона Антон, Перко Јожета Јоже, Перне-Крашовец 
Ивана Вида, Петавар Алојза Алојзиј, Петерца-Мај-
пгкерц Франца Матилда, Пико-Штрбцл Михаела 
Кристи,на, Пинтарић Фрањо Винко, Пинтер Фран-
це Франц, Пирманшек Франца Антон, Пивац Лука 
Миро, Пивец Иван,а Јоже, Плибершек Ивана Фер-
дшханд, Плој Франца Франц, Поцајт Алојза Слав-
ко, Подбошек Катарине Антон, Подхостник Кази-
мира Франц, Погачар Франца Јакоб, Плохт Ивана 
Иван, Поштрак -Адамич Антена Тилчка. Пот очник 
Ивана Јанез, Повше Л адис лава 4 Јоже, Предраг 
Вт^нка Петер, Прекоршек Франца Владо, Примо-
жич-Розман Карла Драгица, Пучник Фердинанда 
Бранко, Пунцер-Совец Винка Драга, Пунгарник Ер-
неста Ото; 

Р а ј х Франца Владо, Ракић Драгољуба Алексан-
дар. Ромовш Ј о ж е Јоже, Раутер Фердинанда М,и-
хаел, Речник Иван,а Антон, Рејец-Рудолф Јанеза 
Јожефа , Р и ф е љ Јакоба Јанез, Робин-Корбна Фра,н-
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ца Марија, Рожм ан-Жари Фердинанда Силва, Рож-
ман-Лешник Алојза Тончка, Рудар-Поток ?р А лој" 
зија Јожефа, Сенте Фран Јанко, Савшек-Флере 
Франц Вида, Симончич Нгнаца Јоже, Скарлев ник 
Мариј е Бернард, СкриСз Фраица Франц, Старинар 
Јанеза Миха, Смртник Томо Иванка, С-оѕглич-Пан-
герц Михаела Магдалена, Среден Антона Антон, Ср-
шен Матије Станко, Стегнар Франца Миро, Стер-
гар-Јошоец Антова Аница, Стражар Франца Франц 
Стропник Ј о ж е Карл, Сурровиа-Пиковни,к Франца 
Даниела, Сузпч Јована Душан, Сзетичич Јанеза 
To м а т , Шемрл Франца Марија, Шешко Антон а Ан-
тон, Шипуш Ивана Штефан, Ш к а ф а р Фраица Лео-
подд, Шкета Ивана Јанез. Шарабл Лудвиха Луд-
вик, Шнофл Андреја Макс, Шнудерл-Врегант Ма-
ријо Марија, Шолаја" Динар И,вана Доротеј а, Шпа-
нмгер Јозкефа Славко, Шпуреј Јурија Иван, Ште-
кар Ивана Станислав, Шттхц-Мајцен Франица Хеле-
на-Иреша, Штиглиц-Лебјак Франка Вида, Шуштар 
Јанеза Па,вел, Швзган Јурја Антон, Тадина-Ферк 
Мирослава Олга, Тетавец-Жугич Мартина Марија, 
Тиргушек Алојз а Алојз, Тодоровиќ Симон Петар, 
Тотх лак Јуриј а Јуриј, Томашич Винка Павла, То-
но лок ед Ангола Данило, Торош Јожета Мирко, То-
ворнжс Фраеца Мартин, Тратник Флорјана Вален-
тин, Тркај Станислава Бојан, Турин Ивана Ирена, 
Турк-Вербич Јанез а Амалија, Унук Мартина Иван, 
Варл-Зупан Станицава Ивана, Вавпотич Леополда 
Јоже, Веич Бшадле Стј елан, Верстовшек-Верстов-
шек Антона Соња, Видац-Логар Ловро Михаела, 
В и дмар -Ранчник Ј о ж е ф а Пепца, Вирјент-Кључар 
Луке Хероина, Влаеак-Куловица Валентина Мари-
ја, Водеб Јакоб а Јакоб, Водушек-Шетор Карл а Мај -
да, Вогелник-Коцијанчич Мирослава Хелена, Вовк 
Франца Јоже, Bp а бич Даниела Даниел, Врабл Мар-
тина Винко', Врбњак Лудвик Алојз, Загоде Ј о ж е -
фа Јожеф, За ј ец Игнаца Едуард, Заишвшек Јанез а 
Франц, Замерник-Кумер Франца Иванка, Заплетал 
Антони Антон, Збил -Ховиик Антена Марија, Зем-
љак Ивана Ивда, 'Задашиек-Крајц Јосипа Јелка, 
Зримшек-Заковшек Алојза Милка, Зупанчич Ј о ж е 
Милан, Жагер Марије Матија, Ж а р и Јанеза Јоже, 
Ж и ж е к Андреја Јанез, Жуљан-Крапец Франца Јо -
жица, Зупаичич Петра Отон; 

— за заслуги во развива,њето и реализирање-
то на концепциј.ата на општонародната одбрана и 
за успеси во подигањето на воено-стручното знае-
ње и борбената гото-вност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бенуоси Винцензо Грегорио, Церквеник Јулија 
Ms-oi-n, Д пол и Рудолсђа Јанез, Фурлан Тонажа Ју -
риј, Хорват Франца Геза, Кошир Фраица Франц, 
Турк Ивана Иван, Зулан Фраица Петар; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Амброж-Чож Јоже Иванка, Аубрехт Алојза 
Франц, Баша Франца ВОЈКО, Циленшек Циленшек 
Радована Бреда, Доленц А лој за Игор, Дрегарич 
Ивана Наташа, Дробеш Душана Душан, Ержен-Кер-
шеван Ивана Тања, Габершек Јакоба Иван, Голи-
чник-Добелшек ' Јанеза Марија, Грашич Франца 
Вили, Грегорич Корела Иван, Гробелник-Залубер-
шек Марија Јожефа, Херјавец Херјавец В а лента 
Рудолф, Јакомин Ернеста Виргилиј, Јанчич-Пек-
лар Феликса Марија, Јепај -Новак Јакоба Јустина 
Јереб-Прапротник Јоже Даринка, Јурич Антона Ан-
тон, Јурич Фраица Макс, Капус-Кнап Антена Мари-
ја, Кастелиц Франца Војка, Кирбиш Рајмунда К а -
чило, Коларич Маќеа Вилијем, Кра јнц Леополда 

Елизабета, Креп Викторија Виктор, Литшикар Фран-
ца Д01МИНИК, Месарич Симона Станко, Межа Михаел 
Милан, Михелач Мартина Адолф, Михелич Терези-
ја Алојз, Михељ Франца Франц, Мрлак Игнац Ма-
рија, Ноеинец-Јакопич Андреја Ев^алда, Петрич 
А лој за Марјан, Пиртушек Рудолфа Даворин, Плани-
шек-Крошл Јожефа Франц, Попович Ђуре Милорад, 
рад, Пуреат Јоже Иван, Пусар Франца Франц, Р а ј х 
Игнаца Золтан, Рамшак А в г у с т Франц, Рамшак 
Ивана С лавабо, Ремгкгар Франца Фран чишка, Р ела с 
Маќеа Јоже, Ветар Антена Јусти, Севчникар Мар-
тина Стане, Смердељ Гранц-а Антон, Соршак Лео-
н о р а Штефан, Средовеик Франца Франц, Тајншек: 
Фрат:ца Ста-не, Тарман-Тарман Ј о ж е Марија, Том-
гарѕпич Јуриј а Јакоб, Требичник Владимир а 
Метод, Венгар А лој за Алојз, Видановиќ Николе Ј о -
ван, Врабич Мартина Аница, Врабич-Горшек Ама-
лија Фаника, Вујиновић Божо Миро, Загер Вален-
тина Виктор, Завршник-Цизеј Мартина Ида, Зидар 
Ми ложана Митја, Ж а г а р Ивана Ма1рија, Ж а р и Ј а -
нева Алби,н, Ж о х е р Хиеко Анита; 

— за залагање и (постигнати успеси; (Во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
л? 

Б а р л ец- П,итнарич Франца Јожефа, Баук Мила-
на Младен, Беденик Антон а Стј елан, Белец Анте-
на Милан, Б е л т а к Фрањо Иван. Бој ич-Зорко Ива-
на Ана, Берак Мирко Марјан, Божек Фрањо Фра -
њо, Браттаоѕић-Мертик Мартина Марија, Брумец 
Лудвика Иван, Бух Јалова Станицава , Ценцељ-
-Алош Ивана Емилија, Цветновић Владимир^ Пав-
ле, Чзлофига Ивана Драган, Дерственшек Фраица 
Јоже, Долинар-Цизеј Франца Марија Драгачевић-
-Брашић Драгомира Лепѕосава, Дур јава Владимир^ 
Борис, Ђуран Павао Стјелан, фингушт Франца 
Алојз, Габер Леоподда Јуриј , Грдана Андреја Јо-
ж е ф , Градник Ивана Роман, Грушовник-Калчич Ан-
това Мери ја, Хорват Андреја Владимир, Јесеншек 
Рудолфа Здравко, Каисер Михаела Марија, К а м -
пуш-Кидрич Ма.ртина Штефха, Клинар-Кукович 
Јури ј а Милена, Коцуван-Полутник Василка Ал ен-
ка, Кохек Мартина Нада, Колман Леополда Леополд, 
Ковач Јанеза Франц, Ковачевич Остоје Ниинко, 
Ковачич-Ребершек Андреја Иванка, Ковачич Фраи-
ца Петер- Крабл Франца Иван, Лавренчич Марја -
на Брзоно, Лавугер Ото Отмар. Лазар Антона Ан-
тон, Лазар Јули ја Иван, Лобник Антена Франц, 
Ледник Акт о на Антон, Матавж Рудолфа Фрањо, 
Маврич Романа Роман, Медвед Бојана Змато, Ми-
лавец Андреја Петер, Мрак Виктора Херман, Не-
мец Франка Јанко, Пунгартник Франца Франц. Р е -
поточник-Лесјак Петерка Ангела, Рокавец Франца 
Конрад, Ротар Франца Франц, Розман-Кершнер 
Антена Јања, Саблер Ј о ж е ф а Леополд, Словенец 
Зв-онка Златко, Стргар-Новак Ј о ж е Ирена, Ш а ј н 
Милана Винко, Шилц Франца Антон, Шкрубе Ро-
ман Бранко, Шпрах-Зупанчич Терезија Ида, Шту-
хец Јанез а Франц, Шверц Оовалд Руди, Та јник 
Фраица Станислав, Терник Ивана Валтер, Тисељ 
-Грах Ивана Славка, Товорник-Крајнц Јоже Јоже-
фа, Трантура Антена Марија, Уранк-Ерменц Ива-
на Магдалена — Магда, Урдих Карела Драготин, 
Вато^вец Антона Антон, Ваухник Франца Франц, 
Вебер Ивана Јожица. Задравец-Брачко Ива-на Зла-
та, Звер Мартина Штефан, Жулич-Лекше Јанез 
Марија, Зупанић Ката Иван; 

— за залагање и постигнати успеси во работа-
та на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Фабјан Антона Боштјан, Голоб Антена Едвард, 
Гомбоц Штефана Штефан, Грмек Доминика Доми-
ник, Кумер Јанка Јанез, Матко Филипа Филип, Не-
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мед Карела Штефан, Огринц Франце Јоже, Пав-
лич А ЛОЈ за Јоже, Плашшц Рудолфа Ми,ран, Пре-
лец Франце Франц, Гојко Павла - Карел, Селам 
Мартина Алојз, Свете Јоже Албин, Танасков,ић 
Неђе елвко, Телкеш Иде Андреј, Ткачич Матије 
Николај ; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Доседаа Карела Карел, Кајба Марија Фоиде-
рик, Штефан чич Јожета Марјан, Box Франца Бо-
рис. 

Бр. 7 
2 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз осрхова на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републ,ика Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за сторено хумано дело и покажана храброст 
во спасувањ-ето на човечкиот живот 

О д С о ј у з н и о т с е к р е т а р и ј а т з а н а р о д -
н а о д б р а н а 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Путанец Алојза Жељко. 

Бр. 9 
10 февруари 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Пета^ Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

731. Измени и дополненија на Буџетот на ф е -
дерацијата за 1983 година — — — — 1621 

732. Закон за измена на Законот за попис 
на населението, домаќинствата и стано-
вите во 1981 година — — — — — 1625 

733. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за привремена забран,а на располага-
њето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на 
самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачка во 
1983 година — — — — — — — 1626 

Страна 
734. Заклучоци на Соборите на Собранието 

на СФРЈ за спроведувањето на одлуки-
те на Седмата конференција на шефо-
вите на државите или на владите на 
неврзаните земји — — — — — — 1628 

735. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ за остварувањето на ус-
тавната улога на правосудството — — 1628 

736. Одлука за усвојување на предлогот Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ да 
биде ,учесник во склучувањето на Оп-
штествениот договор за основите на за -
едничката политика во областа на вра-
ботувањето и за нивното остварување во 
Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија — — — — — — — 1630 

737. Одлука за усогласување на основицата 
за утврдување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ — — — —v , 1630 

738. Одлука за усогласување на надоместите, 
на личниот доход на делегатите кои 
надомест на личниот доход остваруваат ^ 
во Собранието на СФРЈ — — — — 163% 

739. Правилник за начинот на употреба на 
знакот црвен крст — — — — — — 1631 

740. Правилник за количините на пестициди 
и други отровни материи, хормони, ан-
тибиотици и микотоксини кои можат да 
се наоѓаат во животните намирници — 1634. 

741. Упатство за начинот и условите под кои , " 
странски правни лица можат да внесу-
ваат, користат и изнесуваат радиостаници 
во врска со одржувањето на XIV зим-
ски олимписки игри, Сараево 1984 година 1651 

742. Упатство за објавување на податоци за 
појавата и распространетоста на каран-
тиски растителни болести и штетници — 1655 

743. Измена на Списокот на организациите 
на здружен труд овластени за атестира-
ње на волна — - — — — — — 1655 

744. Измена на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени за атестирање 
на памук — — — — — — — — 1655 

745. Одлука за измена на Одлуката за фи-
нансирање на работите на станбената из-
градба - - - - - - - - - - 1656 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите 
од член 38 на Правилникот за решавање на 
станбените потреби на работниците на 
Основното училиште „Петар Петровиќ 
Његош" во Илиџа, од 21 декември 1979 
година — — — — — — — — — 1656 

Одлука за' оценување на законитоста на член 
6 од Општествениот договор за издато-
ците за исхрана на работниците што пре-
тставуваат материјални трошоци и на 
точка 7 став 2 од Упатството за примена 
на тој договор — — - — — — — 1658 

Назначувања и разрешувања — — — — 1659 
Одликувања — — — 1660 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тодиќ. - Печати Белградски издавачко-графички завод, Белград, булевар војводо 
- ^ МшшѕЕа lit 


