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151. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА 

Се прогласува Законот за компензација, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 26 февруари 
1980 година 

ПР бр. 844 
26 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
од Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател ' 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

З А К О Н З А К О М П Е Н З А Ц И Ј А 

Член 1 
Федерацијата обезбедува соодветна компенза-

ција, како составен дел на мерките на заедничката 
економска политика за определен плански период, 
ако со актите на органите на федерацијата со кои 
за тој период се утврдува или во тој период се 
спроведува заедничката економска политика, се на-
рушува рамноправноста на организациите на здру-
жен труд во стекнувањето на доходот и во распо-
лагањето со резултатите од трудот. 

К о м п е н з а ц и ј а им се обезбедува на организа-
циите на здружен труд истовремено со донесува-
њето на актите од став 1 на овој член. 

N Член 2 
Се смета дека со актите на органите на феде-

рацијата е нарушена рамноправноста на организа-
циите на здружен труд во смисла на член 1 од овој 
закон, ако со тие акти за одделни дејности, а со 
тоа и за организациите на здружен труд што ги 
вршат се создаваат такви услови за стекнување на 
доходот и односи во располагањето со резултатите 
од трудот што им го оневозможуваат остварува-
њето на доход во височината утврдена со примена-
та на критериумите од сојузниот закон со кој се 
уредени основите на системот на цените и на оп-
штествената контрола на цените. 

Собранието на СФРЈ утврдува кога се стекнале 
условите за компензацијата оД став 1 на овој член 
и ги утврдува мерките односно насоките и рамките 
за донесување на мерки со кои на организациите 

на здружен труд им се обезбедува компензација во 
смисла на член 1 од овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, со сојузен закон може да се утврди дека ком-
пензација се обезбедува и според други основи со 
кои се нарушува рамноправноста на организациите 
на здружен труд во стекнувањето на доходот и во 
располагањето со резултатите од трудот. 

Член 3 
Како акти" на органите на федерацијата со кои 

се утврдува заедничката економска политика, во 
смисла на ОВОЈ закон, се сметаат договорите за ос-
новите на среднорочнлот општествен план на Југо-
славија, односно тој план, актите со кои годишно 
се утврдува политиката на спроведувањето на сре-
днорочниот општествен план на Југославија, како 
и други акти на органите на федерацијата со кои 
за определениот плански период се утврдува заед-
ничката економска политика во одделни области на 
општествената репродукција, ако со тие договори, 
со планот, односно со други акти се утврдуваат и 
насоките и рамките за донесување на мерките што 
органите на федерацијата ги донесуваат заради 
спроведување на таа политика. 

Член 4 
Како акти на органите на федерацијата со кои 

се спроведува заедничката економска политика, во 
смисла на овој закон, се сметаат прописите и мер-
ките во областа на економските односи, што орга-
ните на федерацијата ги донесуваат заради оства-
рување на заедничката економска политика, вклу-
чувајќи ги и соодветните прописи и мерки што 
тие органи ги донесуваат заради спречување или 
отстранување на растројствата во општествената 
репродукција, заштита на животниот стандард на 
граѓаните или остварување на други заеднички ин-
тереси и цели. 

Член 5 
Ако основата за обезбедување компензација на 

организациите на здружен труд е обврска на тие 
организации во погчед на извршувањето на опреде-
лени цели и задачи на општествениот план на Ју-
гославија што тие организации ја преземаат со до-
говорот за основите на тој план, со договорите се 
утврдуваат и насоките и рамките за донесување на 
мерките со кои органите на федерацијата обезбеду-
ваат соодветна компензација. 

Мерките со кои им се обезбедува компензација 
на организациите на здружен труд, органите на 
федерацијата се должни да ги донесуваат во согла-
сност со утврдените насоки и рамки од став 1 на 
овој член. 

Ако мерките што би биле основа за компенза-
ција ги донесува во рамките на своите овластува-
ња Сојузниот извршен совет, а донесувањето на 
мерките со кои се обезбедува соодветна компенза-
ција е во надлежност на Собранието на СФРЈ, тој 
е должен, пред нивното донесување да го извести 
Собранието на СФРЈ за намерата и причините' за 
донесувањето на таква мерка и да му предложи 
донесување на мерки со кои се обезбедува компен-
зација односно да предложи соодветна измена на 
целите и задачите на заедничката економска поли-
тика за односниот плански период. 
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Член, 6 
Со актот за обезбедување компензација се утвр-

дува обликот на' соодветната компензација, обемот 
на компензацијата и начинот на кој таа се обезбе-
дува, како и времето за кое на односните организа-
ции на здружен труд им се обезбедува компензаци-
јата. 

Компензацијата се обезбедува за време додека* 
во смисла на овој закону постои основа за нејзино-
то обезбедување и додека не се остварат целите и 
задачите на заедничката економска политика зара-
ди чие остварување се обезбедува компензација, од-
носно додека не се стекнат услови тие цели и за-
дачи да можат да се остварат и без соодветна 
компензација, со тоа што времето за обезбедување 
на компензацијата не може да биде подолго од 
времето за кое е утврдена заедничката економска 
политика. 

Член 7 
Компензацијата, по правило, се обезбедува во 

парична форма. 
Со актот со кој федерацијата им обезбедува на 

организациите на здружен труд компензација во 
парична форма, покрај условите под кои на орга-
низациите на здружен труд им се обезбедува таква 
Компензација, се утврдуваат и изворите на сред-
ствата за плаќање на соодветна компензација и 
нивниот обем. 

Член 8 
Организациите на здружен труд на кои, во сми-

сла на овој закон, им се обезбедува компензација-
та, се должни на надлежните органи на федераци-
јата навреме да им даваат податоци што се потреб-
ни заради утврдување на постоењето основа за 
обезбедување компензација, односно постоењето 
услови за нејзино остварување. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

152. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА 
БАЗА НА МОБИЛНА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на средствата за финансирање на Про-
грамата за изградба и модернизација на техничка-
та база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 
1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 26 февруари 1980 година. 

ПР бр. 845 
26 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
од Претседателот на Републиката 

потпреседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА' 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА МОБИЛНА РАДИО ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
За финансирање на Програмата за изградба и 

модернизација на техничката база на. мобилна Ра-
дио Југославија од 1981 до 1985 година (во ната-
мошниот текст: Програма) се утврдува вкупен из-
нос на средства од 161,534.526 динари. 

Потребните девизни средства ќе се обезбедат во 
смисла на член 25 од Законот за девизното работе-
ње и за кредитните односи со странство, за дел од 
опремата која не може да се обезбеди од домашно 
производство. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбеду-
ваат во буџетот на федерацијата, без обврска за 
враќање. ^ 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат за одделните години, и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1981 година — * 

— 34,248.140 динари; 
2) во Буџетот на федерацијата за 1982 година 

— 38,783.650 динари; 
3) во Буџетот на федерацијата за 1983 година —* 

— 36,562.968 динари; 
4) во Буџетот на федерацијата за 1984 година — * 

— 32,071.780 динари; 
5) во Буџетот на федерацијата за 1985 година —* 

— 19,867.988 динари. 

Член 3 
Средствата за финансирање на Програмата св 

предвидени врз база на цените од 1979 година. 
Валоризација на износите предвидени за од-

делните години ќе се врши во согласност со репуб-
ликите и автономните покраини при утврдувањето 
на вкупниот обем на расходите во буџетот на ф е -
дерацијата за наредната година, врз основа на по-
датоците од Сојузниот завод за статистика за дви-
жењето на цените на производите и услугите од-
носно на цените на градежните услуги, ако расте-
жот на тие цени е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризација на^ 
средствата од став 2 на овој член ги утврдува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 4 
За изградба и модернизација на техничката 

база на мобилна Радио Југославија од 1981 до 1985 
година, во рамките на вкупниот износ на средства-
та што се обезбедуваат со овој закон, а во смисла 
на член 1 став 2 од овој закон, за делот од опрема-
та која не се произведува во земјата може да се* 
склучи договор за кредит во странство за набавка 

k на таа опрема. 
Договорот за кредит од став 1 на овој член од 

името на федерацијата го склучува директорот на 
' Радио Југославија, во границите на овластувањата 
добиени од Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Средствата утврдени во член 2 на овој закон, 

што не се потрошат до крајот на годината за која 
се определени, можат да се користат во наредната 
година за истите намени. 

Член в 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де* 

Бот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"ј 
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153. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

I 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАР-

ДИЗАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за стандардизацијата, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 27 февруари 1980 година. 

ПР бр. 837 ' 
27 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за стандардизацијата („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 38/77), член 3 се менува и 
гласи: 

„Заради остварување на целите од член 1 став 
2 на овој закон и обезбедување усогласен развој 
на единствениот систем на стандардизацијата во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот завод за стандардизација, го коор-
динира програмирањето и планирањето на стан-
дардизацијата, на технолошки единствените систе-
ми, на организациите на здружен труд здружени 
во деловни и други самоуправни заедници и на ор-
ганизациите на здружен труд. 

Сојузниот секретар за народна одбрана доне-
сува прописи со кои поблиску се уредува дејноста 
на стандардизацијата во прашањата од интрес за 
вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, како и постапката' за 
изработка и донесување на стандарди на народна-
та одбрана и на други акти на стандардизацијата 
во Југословенската народна армија. 

Организациите на здружен труд и деловните и 
други самоуправни заедници можат, во согласност 
со самоуправниот општ акт и со овој закон, да ги 
утврдуваат стандардите што ќе ги применуваат под 
условите утврдени со овој закон 

Член 2 1 

Во член 9 став 2 се менува и гласи: 
„Исправите од став 1 на овој член и техничко-

то упатство односно упатството за работа мораат 
да бидат испишани на јазиците и писмата на наро-
дите на Југославија, а ознаките и податоците на 
производот, односно на декларацијата на оригинал-
ното пакување — на еден од јазиците и писмата на 
народите на Југославија.*4 

Член 3 ' ( 
Во член 11 став 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот"секретар за народна одбрана ја про-

пишува постапката за изработка и донесување на 
стандардите на народната одбрана и прописите за 
техничките нормативи односно за нормите на ква-
литетот за специфичните средства за потребите на 
територијалната одбрана, цивилната заштита и 
службата за набљудување, јавување, известување 
и тревожење." 

Член 4 
Во член 13 став 1 точка 6 точката се заменува 

со точка и запирка и се додава точка 7 која гласи: 
„7) методологијата на изработката на гранските 

и интерните стандарди." 

Член 5 
Во член 19 став 1 зборот: „јавна" се брише. 

Член 6 
Во член 20 став 1 зборот: „јавна" се брише, а по 

зборот: „дискусија" се додаваат зборовите: „на 
заинтересираните организации на здружен труд, 
на други самоуправни организации и заедници и 
на органите на општествено-политичките заедници". 

Во став 2 зборовите: „на сите работни луѓе и 
граѓани" се бришат. 

Член 7 
Во член 24 по зборовите: „југословенските стан-

дарди" се додаваат запирка и зборовите: „со тоа 
што рокот за разгледување на нацртот на измени-
те и дополненијата на југословенскиот стандард и 
за доставување мислења, забелешки и предлози не 
може да биде пократок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на тој нацрт". 

Член 8 
Во Глава II називот на оддел 2 се менува it 

гласи: 
„2. Грански и интерни стандарди". 

Член 9 , 
Во член 25 став 1 се менува и гласи: 
„За производите и работите за кои не е доне-

сен југословенски стандард со задолжителна при-
мена и за елементите што не се утврдени со југо-
словенски стандард со задолжителна примена, ор-
ганизациите на здружен труд здружени во деловни 
и други самоуправни заедници и заедниците во кои 
се здружени организациите на здружен труд заради 
обезбедување на технолошко единство на систе-
мот можат, во согласност со самоуправниот општ акт 
и со овој закон, заеднички да ги утврдуваат стан-
дардите што ќе ги применуваат во своето работење 
(во натамошниот текст: грански стандарди)." 

Член 10 
Член 26 се брише. 1 

Член U 
Во Глава II називот на оддел 3 се брише. 

Член 12 . 
Во член 27 став 1 по зборовите: „со задолжи-

телна примена" се додаваат зборовите: „и за еле-
ментите што не се утврдени со југословенски стан-
дард со задолжителна примена", а зборовите: „со 
самоуправен општ акт" се заменуваат со зборови-
те: „на начинот определен со самоуправниот општ 
акт". 
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Ст. 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Организацијата на здружен труд може, во по-

глед на производството на производи, со интерен 
стандард да утврди барања построг« од барањата 
што се утврдени со прописот за југословенскиот 
стандард заради постигање на квалитетот на тој 
производ што се бара со прописот за југословенскиот 
стандард. 

Организацијата на здружен труд може, заради 
типизација, со интерен стандард да утврди потесен 
избор на деловите и склоповите на производите 
утврдени со прописот за југословенскиот стандард." 

По став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„Производите произведени според интерниот 

стандард од ст. 3 и 4 на овој член се сметаат како 
производи произведени според прописот за југо-
словенскиот стандард." 

Член 13 
По член 27 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 27а 
Гранските стандарди и интерните стандарди не 

можат да го носат називот „Југословенски стандар-
ди", ниту ознаките утврдени за југословенските 
стандарди. 

Гранските стандарди и интерните стандарди 
содржат забелешка за усогласеноста со југосло-
венските стандарди со задолжителна примена од-
носно со други југословенски прописи и податоци 
за називот на прописот и за бројот на службеното 
гласило во кое е објавен тој пропис. 

Член 276 
Градските стандарди ги донесува органот опре-

делен со самоуправниот општ акт на заедницата 
од член 25 на овој закон. 

Заради подготвување предлози на гранските 
стандарди се формира комисија за грански стан-
дарди. 

Членовите на комисиите за грански стандарди 
ги именува органот определен со самоуправниот 
општ акт на заедницата од член 25 на овој закон. 

За членови на комисиите за грански стандар-
ди се именуваат стручњаци за соодветните подрач-
ја од организациите здружени во деловна заедни-
ца односно во заедница на здружен труд за меѓусеб-
на планска и деловна соработка и од други заин-
тересирани организации на здружен труд, самоу-
правни организации и заедници,Ј организации на 
потрошувачи односно на корисници на услуги, на 
предлог од тие организации и заедници. 

Нацртот на гранскиот стандард се става на ди-
скусија и мора да се објави на начин кој им овоз-
можува на заинтересираните, организации на здру-
жен труд и на други самоуправни организации и 
заедници да го разгледаат и да дадат за него свое 
мислење, забелешки и предлози, што комисијата за 
грански стандарди е должна да ги разгледа. 

Гранскиот стандард се доставува до Сојузниот 
завод за стандардизација." 

Член 14 
Називот на оддел 4 се брише. 

Член 15 
Во член 30 по став 5 се додава став 6, кој гласи: 
„Ако функционерите што раководат со сојуз-

ни органи на управата од ст. 1 до 5 на овој член 
не дадат согласност во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето »а нацртот на прописот, ќе се сме-
та дека таа согласност е дадена." 

Член 16 
Во член 31 став 2 зборовите: „освен семе и по* 

садочен материјал на земјоделски и шумски рас-
тенија" се бришат. 

Член 17 
Во член 32 став 3 зборовите: „Југословенскиот 

завод за стандардизација" се заменуваат со зборов 
вите: „директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација". 

Во став 4 зборовите: „сојузниот комитет за зем-
јоделство" се заменуваат со зборовите: „претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство".. 

По став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„Ако функционерите што раководат со сојуз-

ни органи на управата од ст. 1 до 3 на овој ^лен 
не дадат согласност во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на нацртот на прописот, ќе се сме-
та дека таа согласност е дадена." 

Член 18 
Називот на глава VI и одредбите на чл. 42 до 

53 се менуваат и гласат: 

"VI. ИСПРАВИ ШТО ГО ПРИДРУЖУВААТ ПРО-
ИЗВОДОТ ВО ПРОМЕТОТ, ТЕХНИЧКО УПАТ-

С Т В О И СПИСОК НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЕРВИСИ 

Член 42 
Организацијата на здружен труд е должна 

производите што ги пушта во промет да ги снаб-
ди со определени исправи и податоци ако е тоа оп-
ределено со ОВОЈ закон или со прописи донесени 
врз основа на овој закон. 

Организацијата на здружен труд може произ-
водите што ги пушта во промет да ги снабди со ис-
прави вообичаени во прометот на стоки, како и со 
исправи предвидени со овој закон или со прописи 
донесени врз основа на овој закон и во случаите 
кога тоа не е должна да го стори. 

Член 42а 
Семето и посадочниот материјал на земјодел-

ски и шумски растенија што се извезуваат мораат 
да бидат снабдени со цертификат за квалитетот 
што го издава организацијата на здружен труд што 
ќе ја определи претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство. 

Семето и посадочниот материјал на земјодел-
ски и шумски растенија што се увезуваат мораат 
да бидат снабдени со цертификат за квалитетот 
што го издава надлежниот орган на земјата извоз-
ничка. 

Член 43 
Со пропис на директорот вк Сојузниот завод за 

стандардизација се определуваат производите што 
можат да се пуштаат во промет само ^ко се снаб-
дени со гарантен лист, како и најмалото траење 
на гар^дтниот рок за тие производи. 

Со прописот од став 1 на овој член, зависно од 
видот и природата на производите, се определуваат 
производите кои во прометот покрај гарантниот 
лист мораат да бидат снабдени и со техничко упат-
ство и за кои во гарантниот рок мораат да бидат 
обезбедени резервни делови и сервис за нивно одр-
жување и поправки во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, како и рокот во кој 
давателот на гаранцијата односно овластениот сер-
вис мора да постапи по барањето па имателот на 
гарантен лист за извршување на услуги на одржу-
вање односно поправка на производот. 

Ако производителот, увозникот, односно зас-
тапникот на странска фирма не ги испорача зам 
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резервните делови или ако самиот не ги одржува 
и п е н а в а производите определени со прописот од 
ст. 1 и 2 на овој член, должен е таквите производи 
во прометот да ги снабди и со список на сервисите 
што ги овластил за вршење на тие услуги. 

За производите за кои е тоа определено со про-
писот од став 1 на овој член гарантниот рок поч-
нува-.да те*1е со денот на пуштањето на производот 
во'-погон, односно со денот на предавањето на про-
изводот на употреба, а за сите други производи — 
©о денот на продажбата на производот на мало. 

: Гарантниот лист, техничкото упатство и опи-
сивог на овластените сервиси ги издава организа-
цијата на здружен труд што го произвела произ-
водот, за увозните производи — увозникот, а за 
производите што се продаваат од консигнационен 
склад —- застапникот на странска фирма. 

Организацијата на здружен труд не е должна 
да издаде гарантен лист и техничко упатство, ка-
ко ни да обезбеди резервни делови, одржување и 
поправки на производите што ги увезува поедине-
чно за сметка на граѓани. 

Член 44 
Гарантниот лист што во прометот ги придру-

жува производите од член 43 на овој закон, мора 
да ги содржи следните елементи и податоци: 

1) фирма односно назив и седиште на давате-
лот на гаранцијата; 

2) податоци за производот со кои се идентифи-
кува производот (вид и модел или фабрички броз 
или друг соодветен податок со кој се идентифику-
ва производот); 

"3) изјава за гаранцијата и за условите на га-
ранцијата; 

4) траење .на гарантниот рок; 
5) фирма односно назив и седиште на органи-

зацијата на здружен труд што го продала^ произ-
водот на мало. датум на продажбата односно датум 
на пуштањето во погон или на предавањето на 
производот на употреба и печат и потпис на овлас-
тениот работник на продавачот. 

Гарантниот лист може да содржи и други еле-
менти и податоци што ги определува давателот на 
гаранцијата. Тие елементи и податоци не смеат да 
бидат во спротивност со одредбите на овој закон и 
со прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 45 
Гарантниот лист што во прометот ги придржу-

ва .производите определени со прописот донесен врз 
основа на член 43 став 1 од овој закон содржи из-
јава tia давателот на гаранцијата дека производот 
ги има пропишаните односно декларираните ка -
рактеристики на квалитетот, како и дека се обвр-
зува — по барање на имателот на гарантен лист 
поднесено во гарантниот рок — на свој трошок да 
обезбеди отстранување на дефектите и недостатоци-
те на производот што произлегуваат од несовпад-
носта на вистинските со пропишаните односно де-
кларираните карактеристики на квалитетот на 
производот, или да го замени производот што има 
такви недостатоци со нов производ. 

Под трошоци на давателот на гаранцијата од 
став 1 на овој член се подразбираат трошоците за 
материјал, резервни делови, работа, пренос и пре-
воз на производот, што настануваат при поправка-
та на производот односно при неговата замена со 
нов производ. 

Член 46 
Гарантниот лист што во прометот ги придру-

жува производите определени со прописот доне-
сен врз основа на член 43 ст. 1 и 2 на овој законѓ 
содржи изјава на давателот на гаранцијата дека 
производот ќе функционира во гарантниот рок ис-

правно ако се применуваат дадените технички 
упатства и дека се обврзува — по барање на има-
телот на гарантен лист поднесен во гарантниот рок 
— на свој трошок да обезбеди отстранување на де-
фектите и недостатоците на производот поради кок 
производот не функционира исправно, или произ-
водот што не функционира исправно да го замени 
со нов производ. 

Под трошоци на давателот на гаранцијата од 
став 1 на овој член се подразбираат трошоците за 
материјал, резервни делови, работа, пренос и пре-
воз на производот, како и трошоците за подвиж* 
ниот сервис што настануваат при одржувањето И 
поправката на производот односно при неговата 
замена со нов производ. 

Член 47 
Организацијата на здружен труд што го про-

дала производот на мало е должна, по барање на 
имателот на гарантен лист, во гарантниот рок да 
обезбеди отстранување на дефектите и недостато-
ците на производот и негово одржување пбд усло-
вите од гарантниот лист, како и резервни делови, 
ако тоа не го сторил давателот на гаранцијата во 
местото на продажбата на производот. 

Член 48 
Остварувањето на правата по основ на гарани 

ција не исклучува остварување на правата и по 
други основи. 

Член 49 
Техничкото упатство мора да ги содржи тех-

ничките и други податоци од значење за исправ-
ното монтирање, пуштање во погон и употреба на 
производот, за отстранување на пречките и дефек-
тите и за набавка на резервни делови, предупредува-
ње за опасностите при употреба на производот ако тие 
постојат, и упатство за отстранување на таквите 
опасности, како и упатство за правилно ракување 
со производот при употребата и за негово одржу-
вање. 

Со пропис на директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација се определуваат производите 
што мораат да бидат снабдени со техничко упат-
ство и поблиската содржина на техничкото упат-
ство за определени производи. 

Техничкото упатство мора да биде лесно раз-
бирливо. 

Член 50 
Списокот на овластените сервиси содржи фир-

ма, односно назив, седиште и други податоци за 
сервисните работилници односно за сервисите што 
давателот на гаранција тк овластил за одржување 
и отстранување на дефектите и недостатоците на 
производот. 

Член 51 
За технички сложени индустриски производи со 

потрајна употреба, чија употреба е обу ел овена чод 
техничките својства, од начинот на користење и 
одржување на производот, производителот, увоз-
никот, односно застапникот на странска фирма е 
должен да го утврди и во техничкото упатство или 
во декларацијата да го наведе рокот на обезбеде-
ното сервисирање на производот и за тоа време да 
обезбеди сервис за одржување и поправка на тој 
производ, резервни делови, прибор и други произ-
води што се неопходни за нормално користење на 
тој производ според неговата намена. 

Во време на обезбеденото сервисирање на про-
изводот, за производите што можат да се пуштаат 
во промет само ако се снабдени со гарантен лист if 
со техничко упатство, се засметува времетраењето 
на гарантниот рок. 
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Член 52 
Со пропис на директорот на Сојузниот завод за 

стандардизација се определуваат производите за 
кои, во смисла на член 51 од овој закон, мора да 
биде утврден рокот на обезбеденото сервисирање, 
како и најмалото траење на рокот на обезбедено-
то сервисирање. 

Член 53 
Со пропие на директорот на Сојузниот завод 

за стандардизација се определуваат производите 
што можат да се пуштаат во промет само ако се 
снабдени со определени исправи кои не се наведе-
ни во чл. 42 до 44 на ОВОЈ закон, односно работите 
за кои мора да се прибави исправа со која се пот-
врдува дека ги исполнуваат пропишаните услови." 

Член 19 
Називот на глава VII и одредбите на чл. 54 до 

69 се менуваат и гласат: 

"VII. ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ 
. (ХОМОЛОГАЦИЈА) 

Член 54 
Задолжителното атестирање (хомол опцијата) е 

постапка за утврдување на сообразноста на карак-
теристики! е на квалитетот на производот со про-
пишаните карактерестики на квалитетот на произ-
водот заради издавање на атест и издавањето на 
атестот. 

Член 55 
Задолжително атестирање (хомологација) на 

производ може да се пропише заради обезбедува-
л е постигање на техничка и конструкциона сигур-
ност во производството, изградбата и употребата на 
производ или при изведувањето на работи, заради 
извршување на меѓународни договори што ја обвр-
зуваат Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и на д ру ги' спогодби и аранжмани за ате-
стирање (хомологациЈа), заради безбедност и заш-
тита на животите и здравјето на луѓето, на опште-
ствените средства и РЈМОТОТ на граѓаните, на чо-
вековата животна и работна средина, заштита на 
позначајните економски интереси на општествена-
та заедница и ако тоа го бараат интересите на на-
родната одбрана. 

Член 56 
Производите за кои е тоа определено со пропи-

сот за задолжително атестирање (хомологација) по-
длежат на задолжително атестирање (хомологација). 

Со прописот од став 1 на овој член ре опреде-
луваат карактеристиките на квалитетот што подле-
жат на испитување, постапката и начинот на зема-
њето на мостри, методите на испитување, контро-
лата на сообразноста на производот со атестирани-
от (хомологиракиот) тип односно мострата, постап-
ката за задолжително атестирање (хомологација), 
начинот на поднесување и содржината на извешта-
јот за испитувањето на производот заради издава-
ње на атест, начинот и постапката за издавање на 
атестот, времето на важењето на атестот, како и 
специфичните услови за задолжително атестирање 
(хомологација) на определени производи. 

Со прописот од став 1 на овој член се опреде-
луваат и посебните услови кои мора да ги испол-
нува организацијата на здружен труд што Сојуз-
ниот завод за стандардизација може да ја овласти 
за задолжително атестирање (хомологација) на про-
изводи, а особено условите во поглед на техничка-
та опременост, стручната квалификација на кад-
рите и нивната посебна стручна оспособеност и ра-
ботно искуство на соодветни работи. 

Прописите од став 1 на овој член ги донесува 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесу-
ва прописи за задолжителното атестирање (хомо-
логација) на производите наменети исклучително за 
потребите на вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 57 
Атестот е исправа што ја издава СОЈУЗНИОТ за-

вод за стандардизација или од него овластена ор-
ганизација на здружен труд, врз основа на извеш-
тај за испитување на производот, со која се потвр-
дува дека производот е испитан на пропишаниот 
начин и дека ги исполнува пропишаните услови и 
барања во поглед на карактеристиките на квали-
тетот. 

Сојузниот завод за стандардизација, организа-
цијата на здружен труд овластена за атестирање 
(хомологација) и подносителот на барањето се дол-
жни да чуваат по еден примерок од атестот. 

Составен дел на атестот е извештајот за испи-
тувањето односно соопштението за хомологација на 
производот. 

Атестот. и неговите составни делови се издаваат 
на образец што го издава Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 58 
Со атестен знак односно со хомологациопа оз-

нака се означува на производот што подлежи на 
задолжително атестирање (хомологација) дека про-
изводот е подложен на задолжително атестирање 
(хомологација) и дека ги исполнува пропишаните 
услови и барања. 

Производите . што подлежат на задолжително 
атестирање (хомологација) мораат во прометот да 
бидат снабдени со атестен знак односно со хомоло-
гациона ознака, на начинот определен за односниот 
производ со пропис на директорот на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Изгледот и употребата на атестниот знак од-
носно на хомологационата ознака се уредуваат со 
пропис на директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 59 
Постапката за задолжително атестирање (хомо-

мологација) се спроведува по барање на организа-
цијата на здружен труд која произведува односно 
пушта во промет производи што подлежат на за-
должително атестирање (хомологација). 

Постапката за задолжително атестирање (хомо-
логација) не се спроведува за производите што се 
снабдени со атест односно со соопштение за хомоло-
гациЈа на странска организација кое се признава ка- v 
ко соодветна исправа во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија врз основа на меѓуна-
роден договор што ја обврзува Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Во согласност со меѓународниот договор што ја 
обврзува Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Сојузниот завод за стандардизација 
може да врши проверување на сообразноста на к а -
рактеристиките на квалитетот на производите од 
став 2 на овој член со пропишаните карактеристи-
ки на квалитетот. I 

Член 59а 
Трошоците на задолжителното атестирање (хо-

мологација) ги поднесува подносителот на барање-
то за атестирање (хомологација) на производот што 
подлежи на задолжително атестирање. 

Височината на надоместот за задолжително 
атестирање (хомологација) ја пропишува Сојузниот 
завод за цени, на предлог од Сојузниот завод за 
стандардизација, а по претходно прибавено мисле-
ње од општото здружение односно Стопанската ко-
мора на Југославија. 
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Член 60 
Овластување за задолжително атестирање (хо-

мо логаци ја) на производот што подлежи на задол-
жително атестирање (хомол огади ја) може да и се 
даде на организација на здружен труд чија основна 
дејност е контрола на квалитетот односно испиту-
вање и развој на производите, која ги исполнува 
условите определени со пропис донесен врз основа 
на член 56 од овој закон. 

По исклучок, Сојузниот завод за стандардиза-
ција може организацијата на здружен труд што гп 
исполнува условите од член 56 став 3 на овој за -
кон да ја овласти само за дел од постапката за ате-
стирање (хомодотација), ако тоа го бараат специ-
фичностите на заштитата на животите и здравјето 
на работните луѓе и граѓаните или на општестве-
ните средства. 

Член 61 
Сојузниот завод за стандардизација или од не-

го овластена организација издава атест за произ-
водите што подлежат на задолжително атестирање 
(хомологација) врз основа на прописите донесени 
заради извршување на меѓународните договори што 
ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, односно спогодбите и аранжма-
ните за атестирање (хомологација). 

Член 62 
Ако определени производи или определени к а -

рактеристики на квалитетот на производот кој под-
лежи на задолжително атестирање (хомо дотација) 
не можат на пропишаниот начин да се испитаат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Сојузниот завод за стандардизација или орга-
низацијата што ќе издаде атест врз основа на из-
вештајот за испитувањето и за резултатите од ис-
питувањето на производот што ќе го изврши стран-
ска организација која во странство врши соодветна 
дејност. 

Атестот од став 1 на овој член ќе се издаде са-
мо ако извештајот за испитувањето и за резулта-
тите од испитувањето на производот го издала 
странска организација за која Сојузниот завод за 
стандардизација^ утврдил дека ќе ги прифати неј -
зините испитувања. 

Член 63 
Решението со кое организацијата на здружен 

труд се овластува за вршење на работите на задол-
жително атестирање (хомологација) на производи 
го донесува Сојузниот завод за стандардизација. 

Со решението од став 1 на овој член се опреде-
луваат производите што подлежат на задолжител-
но атестирање (хомологација), а кои овластената ор-
ганизација на здружен труд може да ги атестира. 

Против решението од став 1 на овој член не е 
дозволена жалба 

Списокот на овластените организации се обја-
вува во „Службен лист на СФРЈ", а CRHCKOT на ов-
ластените организации со податоците за обемот на 
овластувањето се објавува во гласилото на Сојуз- . 
ниот завод за стандардизација. 

Член 64 
Сојузниот завод за стандардизација води реги-

стар на организациите на здружен труд овластени 
за вршење на работите на задолжително атестира-
ње (хомологација) на производи. 

Упатство за водењето на регистарот од. став 1 
на овој член донесува директорот на Сојузниот за-
вод за стандардизација. 

Член 65 
Организацијата на здружен труд овластена за 

вршење на работите на задолжително атестирање 

(хомологација) е должна, во границите на своето 
овластување, да постапи по секое барање за атес-
тирање на производи што подлежат на задолжител-
но атестирање (хомологација) и овие работи да 
врши за сите подносители на барања под исти ус -
лови. 

Организацијата на здружен труд од став 1 н$ 
овој член е должна при вршењето на своите овлас* 
тувања до постапува со зголемено професионална 
внимание (внимание на добар стручњак). 

Организацијата на здружен труд од став 1 на 
овој член е должна да ја чува како деловна та јна 
техничката документација, исправите, податоците п 
мострите што претставуваат производствена та јна 
или што се резултат на истражувачка работа или 
на конструкторска работа на друга организација 
на здружен труд и на странска организација за K O I I 
ќе дознае, односно кои ќе и бидат ставени на рас* 
полагање при вршењето на работите за кои е ов-
ластена. 

Ј • 

Член бб ' 
За правилното и уредното атестирање на прои-

з в о д и т е што подлежат на задолжително атестира-
ње (хомологација) е одговорен Сојузниот завод за 
стандардизаЦиј а. 

Сојузниот завод за стандардизација е одгово-
рен за извршувањето на одредбите од меѓународ-
ните договори што ја обврзуваат Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а кои се од-
несуваат на задолжителното атестирање (хомоло-
ѓација) на производи, на вклучувањето во меѓуна-
родните системи за атестирање и меѓусебното приз-
навање на атестите, извештаите за испитувањето 
на производи односно соопштенијата за хомолога-
цијата на производи и другите исправи за квалите-
тот на производите што ги придружуваат произво-
дите во надворешнотрговскиот промет. 

Член <07 
Сојузниот завод за стандардизација врши над-

зор над организациите на здружен труд што ги ов -
ластил за вршење на работите на задолжително 
атестирање (хомологација) на производи во поглед 
на трајното исполнување на пропишаните услови if 
може во тој поглед да им дава упатства. 

Ако во вршењето на надзорот од став 1 на овој 
член Сојузниот завод за стандардизација утврди д е -
ка овластената организација на здружен труд по-
веќе не ги исполнува пропишаните услови или дека 
при вршењето на работите за кои е овластена не се 
придржува кон прописите и дадените упатства, со 
решение ќе и го одземе на таа организација даде-
ното овластување. 

Против решението од став 2 на овој член не в 
дозволена жалба. 

Член 68 
Ако испитаните производи не ги исполнуваат 

пропишаните услови, Сојузниот завод за стандар-
дизација односно организацијата на здружен труд 
овластена за вршење на работите на задолжително 
атестирање (хомологација) ќе го одбие барањето за 
издавање на атест. 

Член 69 
Ако во вршењето на надзорот од член 67 на о -

вој закон Сојузниот завод за стандардизација утвр-
ди дека производот за ко ј е издаден атест не ги 
исполнува пропишаните услови, ќе донесе решение 
со кое се поништува тој атест. 

Против решението од став 1 на овој член не е 
дозволена жалба. 

Ако во вршењето на надзорот од член 67 на 
овој закон се утврди дека производот ги исполнува 
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пропишаните услови, но вистинската состојба не им 
одговара на податоците наведени во атестот, Сојуз-
ниот завод за стандардизација ќе го замени атестот 
што го издала организацијата на здружен труд ов-
ластена за вршење на работите на задолжително 
атестирање (хомологација) со нов атест. 

Трошоците за контролното испитување на про-
изводите од ст. 1 и 3 на овој член ги поднесува ор-
ганизацијата на здружен труд што го издала неис-
правниот атест. Ако со контролно испитување на 
производот се утврди дека производот ги исполну-
ва пропишаните услови и дека податоците наведени 
во атестот се точни, трошоците за тоа испитување 
на производот ги поднесува Сојузниот завод ?а 
стандардизација. 

Член 69а 
Ако со сојузен закон за определени производи 

е пропишан начинот на контролата на квалитетот во 
надворешнотрговскиот промет, контролата на ква-
литетот и издавањето на пропишаните исправи што 
тие производи ги придружуваат во надворешнотр-
говскиот промет се вршат под уд ловите и на начи-
нот што се определени со тој закон. 

Член 696 
Признавањето на исправите што му одговараат 

на атестот во смисла на овој закон, на извештајот 
за испитувањето на производот односно на соопште-
нието за хбмологацијата, што ги издале органи и ор-
ганизации во странство, се врши во согласност со 
меѓународните договори што ја обврзуваат Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот завод за стандардизација или орга-
низацијата на која и дал овластување може да из-
даде атест за увезен производ односно за производ 

- што го продала од консигнационен склад, врз основа 
на извештајот за испитувањето на тој производ што 
го извршила странска организација која врши соо-
дветна дејност во странство, ако утврди дека испи-
тувањето е извршено според југословенските про-
писи или според странските прописи кои не се во 
спротивност со југословенските прописи, а произ-
водот ги исполнува условите и барањата што не се 
во спротивност со југословенските прописи, под ус-
лов да постои спогодба или договор со таа стран-
ска организација. 

Член 69в 
Споредбени испитувања на производи и услуги 

од ист вид и намена, заради оценување на карак-
теристиките на квалитетот и соопштување на ре-
зултатите од таквите испитувања на јавноста, или 
заради јавно наградување на производителите или 
производите што врз основа на такви испитувања 
се оценети како нај квалитетни, можат да се вршат 
на иницијатива од организациите на потрошувачи, 
организациите на здружен труд или нивните асо-
цијации, под условите и на начинот што со прописи-
те донесени врз основа на овој закон се определени 
за истерување н а соодветните производи. 

Споредбените испитувања на земјоделски и 
прехранбени производи и 'на индустриски произво-
ди наменети за општа употреба се вршат под усло-
вите и на начинот што се определени за испитува-
ње на тие производи со прописите донесени врз ос-
нова на овој закон и со прописите за здравствената 
исправност на тие производи. 

Лабораториски испитувања на производи зара-
ди споредбени испитувања врши организацијата на 
здружен труд што за соодветна дејност е регистри-
рана во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а испитување со дегустација и со ор-

ганолептички методи — комисија на организаторот 
НЈ споредбените испитувања од став 1 на овој член.44 

Член 20 
Во член 80 став 3 се брише. 

Член 21 
Член 82 се брише. 

Член 22 
Член 84 се менува и гласи: 
„Со прописите за југословенските стандарди, за 

техничките нормативи односно за нормите на ква-
литетот или со други прописи на директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација се определуваат 
производите што можат да се пуштаат во промет 
само ако се запакувани на пропишаниот начин, ка -
ко и условите И барањата во поглед на оригинал-
ните пакувања на производите и на материјалите 
за пакување на производи. 

Производи во оригинално пакување, во смисла 
на овој закон, се производите кои пред нивното 
пуштање во промет се запакувани на начин со-кој е 
осигурено содржината на пакувањето да не мож« да 
се измени, да се потроши односно да се употреби 
без отворање или оштетување на пакувањето, а со 
цел така запакуваниот производ да му биде пону-
ден на непосредниот потрошувач. 

Член 23 
Член 90 се брише. 

Член 24 
Член 91 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако во производството или прометот, однос-
но во врска со производството или прометот на про-
изводи односно услуги или при проектирање, кон-
струирање, изградба, употреба или одржување на 
објекти, постројки, уреди или опрема, или при из-
ведување на работи не ги примени прописите за 
"југословенските стандарди за техничките нормати-
ви односно за нормите на квалитетот, сообразно со 
одредбите од овој закон (член 5): 

2) ако при вршењето на својата дејност не обез-
беди исполнување на условите и барањета- во пог-
лед на карактеристиките на квалитетот на произ-
водите, работите, односно услугите определени со 
прописите донесени врз основа на овој закон, или 
ако пред да го пушти производот во промет не про-
вери дали производот одговара на условите и бара-
њата што се утврдени со прописите донесени врз 
основа на овој закон, и тоа под услови и на начин 
што се определени со тие прописи (член 8 ст. 1,2 
и 3); 

3) ако не го примени стандардот на народната 
одбрана (член 11); 

4) ако производот што го пушта во промет не 
го снабди со исправа пропишана со овој закон или 
со пропис донесен врз основа на овој закон (член 
42 став 1 и член 53); 

5) ако без гарантен лист, однсно без гарантен 
лист и техничко упатство пушти во промет произ-
вод за кој со пропис донесен врз основа на овој за-
кон е определено дека може да се пушти во промет 
само ако е снабден со гарантен лист, односно со 
гарантен лист и техничко упатство (член 43 ст. 
1 и 2); 

6) ако не обезбеди резервни делови, прибор' и 
други производи неопходни 5а нормално користе-
л е на определен производ или сервис за одржува-
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ње и поЈгравкн на производом во гарантниот рок од-
носно' за времето означено како време ка обезбеде-
ното сервисирање на производот (член 43 став 2 и 
член 51); 

7) ако производот за кој со пропис донесен врз 
основа на овој закон е определено дека може да се 
пушти во промет само е снабден со техничко упат-
ство го пушти во промет без техничко упатство, или 
ако таквиот производ го снабди со техничко упат-
ство кое не ги содржи сите елементи и податоци 
определени со прописот за поблиската содржина на 
техничкото упатство (член 49); 

8) ако неовластено издаде атест (член 57 став 1); 
9) ако пушти во промет производ кој подлежи 

на задолжително атестирање (хомологација), а тој 
производ не е означен со атестен знак односно со 
хомологациона ознака (член 58 став 2); 

10) ако означи производ со знакот за квалитет 
ЈУС или го употреби знакот за квалитет ЈУС, а за 
тоа не, е дадено одобрение од Сојузниот завод за 
стандардизација или со решение на Сојузниот завод 
39 стандардизација е одземено правото на користење 
на знакот за квалитет ЈУС за тој производ (член 73 
став 1 ц член 74 став 1). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 1.000 до 50.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго правно лице 

Член 25 
Член 92 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пропишаните исправи односно техничко-
то упатство не ги напише на јазиците и писмата на 
народите н$ Југославија (член 9); 

2) ако пропишаните озаки и податоци на произ-
водот, на деклерацијата односно на оригиналното 
пакување на производите што ги пушта во промет 
не ги напише на еден од јазиците и писмата на на-
родите в а Југославија (член 9 став 2); 

3) ако пушти во промет производ што е произве-
ден според грански стандард или интерен стандард 
или производител ска спецификација, и тој производ 
не одговара на условите и барањата определени со 
тој стандард односно со таа спецификација (член 28 
став 1 и член 34 став 2); 

4) ако во птхжзводство на одделни производи 
или при изведувањето на работи или при увозот на 
производи отстапи од Дописите за југословенските 
стандарди односно за нормите на квалитетот и за 
тоа отстапување претходно не е прибавено одобре-
ние од Сојузниот завод за стандардизација односно 
од Сојузниот секпетаоијат за пазар и општи сто-
пански работи (чл. 36 и 38); 

5) ако производот што ќе го пушти во промет 
не го снабди со податоците определени со овој закон 
или со пропис донесен врз основа на овој закон 
(член 42 став 1 и член 51); 

6> ако за производ што може да се пушти во 
промет само ако е снабден со гарантен лист издаде 
гаранте« лист чии елементи и податоци не се во 
согласност со одредбите од овој закон, или кој не ги 
содржи сите пропишани елементи (чл. 44, 45 и 

7) ако не постапи според барањето за атестира-
ње на производите што подлежат ца задолжително 
атестирање, во согласност со своите овластувам 
(член ов став 1); 

8) ако пушти во промет производ кој не е на 
пропишаниот начин деклариран, означен, односно 
обележен или на кој не се означени негови опреде-
лени особини или карактеристики (чл&н 81 став 1); ' 

9) ако пушти во промет производ кој не е на 
пропишаниот начин запакуван (член 84 став 1). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице." • 

Член 26 
Член 93 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако на барање од надлежниот орган на ин-
спекцијата, на тој орган не му достави на увид при- џ 

мерак од соодветниот гракав^ стандард или од ин-
терниот стандард или од* производителската специ-
фикаци ја (член 28 став 2 и член 34 став 3); 

2) ако не донесе производителот специдуикаци-* 
ја што е должна да ја донесе (член 33 став 3); 

3) ако неовластено врши континуирана контро-
ла на сообразности на производите кон посебниот 
југословенски стандард со тсој се утврдени условите 
на квалитетот заради означување на ггооизводите со 
знакот за квалитет ЈУС (член 72 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице." 

Член 27 
Во Законот за стандардизацијата во член 8 став 

5, *Глен 12 ст. 2 и 3 член 14 став 1, член 15 ст. 1, 2, 3, 
и 4, член 18 ст. 1, 2 и 3. член 19 став 2, член 20 став 
4, член 21 став 2̂  член 22 став 2, член 23, член 30 ст. 
1 и 2, член 32 став 1. член 33 став 3, член 36 став 2, 
член 38 став 2, член 39 ст. 1 и 2. член 73 ст. 1, 2 и 3, 
член 76, член 77 став 1 и член 81 ст. 1 и 2 зборовите: 
^Југословенски завод за стандардизација" се заме-
нуваат со зборовите: „Сојузен завод за стандарди-
зација", а во член 1 став 1 точка 1, член 29, став 1 н 
член 35 став 2 зборовите: „човековата природна и 
работна средина" се заменуваат со зборовите: „чо-
вековата животна и работна средина". 

Во член 6, член 8 став 5 и член 19 став 2 збооо-
вите: „Југославија" се заменува со збогатете: „Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија1 ' . 

Во член 30 став 4 зборовите: „Сојузниот комитет 
за труд и вработување се заменуваат со зборовите; 
„Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита". 

Во член 32 став 1 зборовите: „Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита" се заменуваат со 
зборовите: „Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита". 

Член 28 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузниот собор на Собранието на С Ф Р Ј да го утвр-
ди пречистениот текст на Законот за стандардизаци-
јата. 

Член 29 
Овој закон влегува во сида на триесеттиот де** 

од денот на објавувањето во „Службе« лист н а 
СФРЈ". 
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154. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна- Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
НЕСТОПАНСКИТЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со општествени средства за фи-
нансирање на нестсхпанските и ^производствените 
Инвестиции во 1980 година, што го усвои Собрание-
•уо на СФРЈ, на седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 27 
февруари 1980 година. 

ИР бр. 836 
27 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
од Претседателот на Републиката 

потпретседателот 
на Претседателството на СФРЈ, -

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-

ВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1980 година општествените средства со кои 

располагаат не можат да ги користат за финанси-
рање на изградба, доградба и купување на адми-
нистративно-управни згради и за набавка на кан-
целариски мебел и друга опрема за вршење на ад-
министративно-стручни и други канцелариски ра-
боти, како и за изградба, доградба и купување на 
објекти и опрема за задоволување на потреби на 
репрезентацијата, разонодата, културата, уметноста, 
физичката култура и спортот, и тоа: 

— основните организации на здружен труд, ра-
ботните организации, сложените организации на 
здружен труд, договорните организации на здру-
жен труд, основните задружни организации, земјо-
делските задруги, основните организации на коопе-
ранти и други задружни организации, основните и 
здружените банки, заедниците за осигурување на 
имоти и лица, заедниците за ризици и заедниците 
за реосигурување и други финансиски организации, 
работните заедници и други облици на здружување 
на трудот и средствата кои користат општествени 
средства; 

— самоуправните интересни заедници и месни-
те заедници, стопанските комори и други здруже-
нија на организациите на здружен труд и другите 
самоуправни организации и заедници; 

— народните банки,' службите на општестве-
ното книговодство, општествено-политичките заед-
ници и нивните органи, онштествено-политичките 
и други општествени организации и другите ко-
рисници на општествени средства. 

Организациите, заедниците и органите од.став 
I на овој член, во смисла на овој закон, се сметаат 
како корисници на општествени средства. 

Корисниците на општествени средства од опре-
делени дејности, што во Одлуката за единствената 
класификации на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76 и 62/77) се распоредени во областа 
II — Финансиски, технички и деловни услуги, ос-
вен јавните складови и геолошките истражувања и 
истражувачко-разввЈната работа, областа 12 — Об-
разование, наука, култура и информации, областа 
13 — Здравствена и соци]ална заштита и областа 
14 — Општествено-политички заедници, самоуправ-
ни интересни заедници и општествено-политички 
организации, не можат во 1980 година општестве-
ните средства со кои располагаат да ги користат 
за финансирање на изградба, доградба и купување 
на згради и други градежни објекти и за изработ-
ка, доработка и купување на опрема. 

Член 2 
По исклучок од одредбите на член 1 од овој 

закон, корисниците на општествените средства мо-
жат да ги користат општествените средства со кои 
располагаат, и тоа: 

1) за финансирање на изградба, доградба и ку-
пување на зграда или друг градежен објект, освен 
административно-управната зграда, како и за при-
бавување (изработка, доработка и купување) на оп-
рема, ако повеќе од 50% од нивната вкупна прет-
сметковна вредност е обезбедено од средства на 
заем собран од граѓаните и од самопридонеси и 
други средства на граѓаните дадени без обврска за 
враќање; 

/^ОЈако за прибавување на опрема се користи 
непотрошената амортизација пресметана според 
минималните стапки пропишани со закон; 

3) ако изградбата, доградбата и купувањето на 
градежни обЈекти односно прибавувањето на опрема 
се врши заради отстранување на последици од зе-
мјотресот или од други елементарни непогоди; ако 
изградбата, доградбата и купувањето на градежни 
објекти односно прибавувањето на опрема се врши 
само за потреби на народната одбрана, на општес-
твена самозаштита, на јавната и државната без-
бедност и за завршување на започнати згради и 
опремање на објекти за извршување на кривични 
санкции; ако изградбата, доградбата и купувањето 
на градежни објекти односно прибавувањето на оп-
рема се врши за царинење на стоки и за царинска 
и друга контрола на патничкиот и друг промет со 
странство; ако изградбата, доградбата и купувава-
њето на градежни објекти односно прибавувањето 
на опрема се врши за XIV зимски олимписки игри 
1984 година во Сараево и за Светското првенство 
во пинг-понг 1981 година во Нови Сад. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот на утврдување на износот на непотроше-
ната амортизација пресметана според минималните 
стапки пропишани со закон. 

Член 3 
Корисниците на општествените средства можат 

во 1980 година да го продолжат финансирањето на 
изградбата, доградбата и купувањето на згради и 
други градежни објекти и опрема од член 1 на овој 
закон, ако до крајот на февруари 1980 година е 
завршено повеќе од 65% од нивната вкупна прес-
метковна вредност е завршено односно наплатено и 
можат да ја продолжат изградбата и доградбата на 
згради и на други градежни објекти ка ј кои до 
крајот на февруари 1980 година е завршено однос-
но исплатено 80% од предвидениот обем на гра-
дежните работи. 



Петок,. 29 февруари 1980̂  СЛУЖБЕН ЈГИСТ НА СФРЈ 

f ^ Член 4 
Вкупна пресметковна вредност на инвестиции-

те, во смисла на овој закон, претставуваат: 
1) зградите и другите градежни објекти во 

вредност на работите и материјалите потребни за 
нивна изградба, со издатоците за изградба на идеј-
циот и на други проекти и друга инвестиционо-тех-
ничка документација врз основа на која се приста-
пува кон изградба, со издатоците за прибавување и 
уредување на локацијата во согласност со урбани-
стичкиот односно со просторниот план и со издато-
ците за потребните откупи и отштети и другите 
трошоци неопходни за оспособување на зградата 
односно објектот за работа. Вредноста на потребни-
те работи и материјали за изградбата на згради и 
други градежни објекти, како и другите издатоци, 
се сметаат според износите утврдени во инвести-
циониот елаборат односно во инвестиционо-технич-
ката документација врз основа на која изградбата, 
доградбата или купувањето се вршат, приспособени 
кон пазарните услови на крајот на 1979 година; 

2) опремата во вредноста на набавната цена со 
трошоците на преносот (вклучувајќи го ка ј увозна-
та "опрема и износот на царината и другите давач-
ки) и трошоците на монтажата, како и другите из-
датоци неопходни за нејзино оспособување за Бр-

ишење на функцијата за која е наменета. Износот 
на набавната цена, како и трошоците на преносот 
и монтажата и другите издатоци неопходни за ос-
пособување на опремата за вршење на функцијата 
за која е наменета, се сметаат според износите 
утврдени во инвестициониот елаборат односно во 
инвестиционо-техничката документација врз основа 
на која се врши изработка, доработка или купува-
ње на опрема, приспособени кон пазарните услови 
на крајот на 1979 година. 

Член 5 
Како општествени средства што не можат да се 

користат за изградба, доградба и купување на ад-
министративно-унравни згради и други објекти и 
за изработка, доработка и купување на опрема од 
член 1 на овој закон, во смисла на овој закон се 
сметаат: 

1) сопствените средства на корисниците на оп-
штествени средства; 

2) средствата што на корисникот на општестве-
ни средства му се пренесени врз основа на закон, 
општествен договор или врз основа на самоуправна 
спогодба за здружување; 

3) средствата што корисникот на општествени 
средства ги остварил од заем распишан со закон, 
бсвен средствата што ги остварил од заем на гра-
ѓаните; 

4) средствата што корисникот на општествени 
средства ги остварил врз основа на задолжително-
то здружување пропишано со закон односно со оп-
штествен договор и самоуправна спогодба, склуче-
ни врз основа на закон; 

5) средствата што на корисникот на општестве-
ни средства му ги обезбедила банка или друга ор-
ганизација, во вид на кредит. 

; Член 6 
Одредбите на овој закон не се применуваат на 

користењето на општествени средства за финанси-
рање на: 

1) изградба, доградба, адаптација и купување 
ћа училишни згради за потреби на основното обра-
зование и за продолжување на започната градба, 
Адаптација и реконструкција на училишни згради 
ра средното насочено образование; изградба, до-
градба и купување на згради за дипломатските и 
конзуларните претставништва на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија во странство; 
Изградба, доградба и купување на згради за оп-
штествена заштита на децата и младината и на воз-
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расните инвалидни и остарели лица и изградба, ден 
градба и купување на згради за здравствена заш-ч 
тита; 

2) прибавување на медицински уреди, инстру-
менти, прибор и апарати; опрема за давање опште* 
ствена и социјална заштита на децата и младината 
и социјална заштита на возрасните лица; теренска 
санитетски возила и возила за брза помош; учили-
шен прибор и училишен мебел за работа на основ* 
ките училишта и училиштата за средно насоче-
но образование; опрема за службата за врски на 
органите за надворешни работи и за техничко 
физичко обезбедување на дипломатските и конзу-
ларните претставништва; опрема за потребите на 
Радио Југославија и опрема за производство, пре-
нос и емитирање на радио и телевизиска програма 
за радио и ТВ станиците во републичките и покра-
инските центри; опрема за автоматско прибирање* 
обработка, пренос и емитирање на податоци за ра-, 
бота на Сојузната управа за царини, на народните 
банки, на заводите за статистика гл на службата на 
општественото книговодство — ако таа опрема ее 
набавува заради спроведување на програмата за 
автоматизација чијашто реализација е започната во 
1979 година или во поранешните години; 

3) изградба и доградба на споменици на Народ-
ноослободителната војна, народната револуција и 
работничкото движење, ако изградбата односно до-
градбата е врзана за зубилеи од позначаен карак-
тер утврдени со републичките и покраинските про-
грами; 

4) изградба, доградба и купување на згради и 
други објекти и изработка, доработка и купување 
на опрема во областите на образованието, здрав-
ството и социјалната заштита на територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, што 
се финансираат од средствата издвоени за таа на-
мена во Буџетот на федерацијата за 1980 година и 
што се утврдени во член 9 на Законот за дополни-
телните средства на републиките и на автономните 
покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 33/76), како и адаптација 
на зградата на Заводот за статистика на Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово; 

5) изградба, доградба и купување на градежни 
објекти и за изработка, доработка и купување на 
опрема за вршење на материјално производство во 
случај кога тие објекти односно предмета на опре-
мата се наоѓаат ка ј корисник на општествени сред-
ства од нестопански и непроизводствени дејности, 
како и за изработка на проектна и друга докумен-
тација и прибавување на други материјални права 
и за прибавување на фонд на книги како основни • 
средства. 

6) адаптација и реконструкција на згради неоп-
ходни за работа на органи на општествено-политич-
ките заедници што се основани во 1979 година. 

Член 7 
Со парична казна од 100 000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап корисник на оп-
штествени средства: 

1) ако спротивно на одредбата од член 1 став 1 
на овој закон општествените средства со кои распо-
лага ги користи во 1980 година За финансирање на 
изградба, доградба или купување на административ-
но-управна зграда и за набавка на канцелариски 
мебел и друга опрема за вршење на административ-
но-стручни и други канцелариски работи, како и за 
изградба, доградба и купување на објекти и опрема 
за задоволување на потреби на репрезентацијата и 
разонодата, културата, уметноста, физичката култу-
ра и спортот, освен ако тие средства ги користи со-
образно со одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон; 

2) ако спротивно на одредбата од член 1 став Ѕ 
на овој закон општествените средства со кои распо-
лага ги користи во 1980 година за финансирање на 
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изградба доградба или купување на зграда или друг 
градежен објект или за изградба, доработка или ку-
пување на опрема, освен ако тие средства ги користи 
сообразно со одредбите на чл. 2 и 3 од овој закон; 

3) ако вкупната претсметковна вредност ја утвр-
дува спротивно на одредбите на член 4 од овој за-
кон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице на корисникот на општествени 
средства со парична казна од 10.000 до 30 000 динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

155. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА 
СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРО-

ПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Се прогласува Законот за дополненија на За-
конот за објавување на сојузните закони и други 
сојузни прописи и општи акти, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на СОЈУЗНИОТ собор 
од 27 февруари 1980 година. 

ПР бр. 838 
27 февруари 1980 година 

Белград 

По овластување 
од Претседателот на Републиката 

потпретседателот 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И НА ДРУГИ 

СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Член 1 
Во Законот за објавување на сојузните закони 

и на други СОЈУЗНИ прописи и општи акти („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/76) во член 1 се додаваат 
ст. 2 и 3, кои гласат: 

„Прописите и другите општи акти на Собрание-
то на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет, што 
содржат податоци чие објавување би било во спро-
тивност со интересите на безебдноста и одбраната 
на земјата и со други општествени интереси утвр-
дени со закон, за кои тоа ќе го определи Собрание-
то на СФРЈ односно Сојузниот извршен совет, се 
објавуваат во посебно службено гласило на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: посебно службено гласило на 
СФРЈ). 

Во посебно службено гласило на СФРЈ се обја-
вуваат и прописите на функционерите што раково-
дат со сојузни органи на управата и со сојузни ор-
ганизации и прописите ЈЛ сојузните комитети, што 
содржат податоци чие објавување би било во спро-

тивност со интересите на безбедноста и одбраната 
на земјата и со други општествени интереси утвр-
дени со закон, за кои тоа ќе го определи функци-
онерот односно сојузниот комитет што тој пропис 
го донел." 

Член 2 
Во член 6 се додава став 2, кој гласи: 
„Прописите и другите акти на Советот на гу-

вернерите на Народната банка на Југославија, на 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија, на Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство и на Стопанската 
комора на Југославија, што содржат податоци чие 
објавување би било во спротивност со интересите 
на безбедноста и одбраната на земјата и со други 
општествени интереси утврдени со закон, а со кои, 
врз основа на овластувања од СОЈУЗНИОТ закон, се 
уредуваат права и обврски на организације на 
здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници, се објавуваат во посебното службено 
гласило на СФРЈ, ако е така определено со тој 
пропис односно со друг акт." 

Член 3 
По член 16 се додава член 16а, кој гласи: 
„Прописите со кои поблиску се определуваат 

условите и начинот на издавањето и користењето 
на посебното службено гласи ло на СФРЈ ги доне-
сува СОЈУЗНИОТ извршен совет." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

156. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со член 237 став 1 од Законот за 
основите на системот па државната управа PI за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата, Собранието на СФРЈ, на предлог од прет-
седателот на Сојузниот извршен совет и врз основа 
на мислењето од Комисијата за избор и именувања, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 февруари 1980 година и на седницата на 
Сојузниот собор од 27 февруари 1080 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕ-

ТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За заменик-сојузен секретар за информации 
се именува Тихомир Кондев, досегашен директор на 
Културно-информативниот центар на СФРЈ во Њ у -
јорк. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 248 
27 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките Претседател 
и покраините, на Сојузниот собор, 

Зоран Полич, е. р. Стана Томашевић-Арнесен, е. р. 
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157. 
/ 

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во врска 
со член 36 став 4 и член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ- -
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/73, 26/79 и 5/80), врз основа на соглас-
носта на надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИ 
И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА ГИ ДРЖАТ НА 
ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН 

ВЛОГ 

1. Девизите што ќе ги внесат или примат од 
странство граѓаните и граѓанските правни лица мо-
жат Да и ги продадат на овластена банка и на овлас-
тен менувач или да ги стават на девизна сметка 
или на девизен штеден влог ка ј овластена банка j 
или поштенска штедилница. 

Девизните сметки и девизните штедни влого -
ви гласат на име. 

2. Граѓаните и граѓанските правни лица ги ко-
ристат девизите од девизната сметка или од девиз-
ниот штеден влог во оној вид девизи во-кој ги де-
понирале. 

По барање на граѓаните и граѓанските правни 
лица овластената банка може да изврши замена од 
една конвертибилна валута во друга за потребите 
за плаќање во странство и за трошоците за пату-
вање во странство. 

По барање на граѓаните и граѓанските правни 
лица девизната сметка или девизниот штеден влог 
во конвертибилна валута може да се води 41 во ди-
нарска противвредност на таа валута (во конверти-
билни динари^, со право на купување на ко]а било" 
конвертибилна валута за потребите за плаќање во 
странство и за туристички патувања во странство и 
За купување на домашни стоки и трајни потрошни 
добра во земјата. 

3. Девизите ставени на девизна сметка или на 
девизен штеден влог граѓаните и граѓанските прав-
ни липа можат да ги користат: 

1) за плаќање во странство што се однесуваат 
на УВОЗ на стоки и за други плаќања за лични по-
треби на сопственикот на девизната сметка и за 
потребите на членовите на неговото семејство (бра-
чен другар, деца родители, браќа и сестри)* 

2) за купување на хартии од вредност што ор-
ганизациите на здружен труд ги издаваат во смис-
ла на член 89 од Законот за девизното работење и 
за кредитните односи со странство. 

4. Граѓани! е и граѓанските правни лица можат, 
динарите што потекнуваат од продажбата на деви-
зи од нивната девизна сметка или девизен штеден 
влог, да ги користат и за купување на следните ин-
дустриски стоки и трајни потрошни добра од 
домашно производство, под условите од точ. 5 и 
6 на оваа одлука, и тоа: 

1) градежен материјал: бетонски челик валана 
жица и други производи од челик и железо за гра-
дежништвото, производи од обоени метали за гра-
дежништвото, керамички плочки и керамички плоч-
ки за ѕидови и подови, санитарни уреди од кера-
мика и порцелан, тули и ќерамиди, цемент вар и 
производи од цемент и гипс за градежништвото, са-
ло нитки цевки и плочи, сечена и делкана граѓа, др-
вени плочи, градежна столарија, пресувани поли-
естер-плочи и елементи од полиестер, ѕидни тапети 
и мебел; 

2) патнички автомобили од став 1 точ. 1 и 2 на 
тарифниот број 6 и други моторни возила од та-

рифниот број 1 и точка 13 на тарифниот број 11 оч 
Тарифата на основниот данок на промет: мотори за 
бродови и чамци со јачина до 18 КЅ, моторни пи-
ли, ловечко оружје и прибор, земјоделски справи 
и орудија, стопански инвентар неопходен за врше-
ње на дејност со самостоен личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани; 

3) фрижидери, машини за перење алишта, ма-
шини за перење садови, електрични и други шпо-
рети, телевизори, грамофони, магнетофони, радио-
апарати, машини за шиење и други машини и апа-
рати за домаќинство; 

4) новоизградени и неуселени станови и делов-
ни простории неопходни за вршење на дејност со 
самостоен ли^ен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани. 

5. Градежниот материјал од одредбата под 1 
на точка 4 од оваа одлука може да се купува под 
условите утврдени со оваа оттука само ако факту-
рата за купувањето на наведените видови граде-
жен материјал гласи за вредност од најмалку 2.000 
динари. 

Производите наведени во одредбите под 2 и 3 
на точка 4 од оваа одлука можат да се купуваат 
под условите утврдени со оваа оцл^/ка, ако поеди-
нечното цепа им е поголема од 2 ООО динари; 

6 За продажбата на стоки од точка 4 одредби 
под 1, 2 и 3 од оваа оплачеа што подлежат на пла-
ќање на основен данок на промет, не се плаќа ос-
новен данок на промет на производи, ако продаж-
бата на тие стоки се врши согласно со одредбите 
на оваа одлука. 

Продавачите на стоки од став 1 на оваа точка 
се должни за така продадените стоки да водат по-
себна евиденција 

7. Организациите на здружен труд — произ-
водители на стоки и ТРАЈНИ ПОТРОШНИ добра од точ-
ка 4 на оваа одлука можат, при условите под кои 
на граѓаните и граѓанските правни лица им прода-
ваат такви стоки на начин од точ 5 и 6 на оваа од-
лука, да одобрат, во согласност со прописите поку-
си рокови за испорака и други погодности што тие 
организации можат да ги обезбедат во своето ра-
ботење. 

8 Корисниците на дознаки кои сз исплатени по 
пат на меѓународни поштенски или банкарски у-
патници РО динари можат, во рок од 30 дена од де-
нот на приемот на диварската противвредност, при-
мените динари да и ги предадат на овластената 
банка или на поштенската штедилница која на де-
визната сметка или на девизниот штеден влог ќе 
им го положи износот на КОЈ гласи упатнииата. 

9 Упатството за спроведување на одредбите од 
точ. 4 до 7 на оваа одлука го дава сојузниот секре-
тар за финансии во спогодба од сојузниот секре-
тар за пазар и општи стопански работи. 

10 Оваа одлука се применува од 1 март 1980 
година. 

11 Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за ко-
ристење на девизите што граѓаните и граѓанските 
правни лица ги држат на девизна сметка или де-
визен штеден влог („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/77 и 19/78) 

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од Д Р И О Т на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е п бр 79 
21 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 
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158. 

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за ком-
пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
и за обезбедување средства за исплатување на таа 
компензација („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/77), 
врз основа на согласноста на надлежните републич-
к и и покраински органи, СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н А Н А О Д Л У К А Т А З А И З Н О С И Т Е , Н А -
Ч И Н О Т , У С Л О В И Т Е И Р О К О В И Т Е З А У П Л А Т У -
В А Њ Е Н А С Р Е Д С Т В А Т А З А И С П Л А Т У В А Њ Е Н А 
К О М П Е Н З А Ц И Ј А З А В Е Ш Т А Ч К И Ѓ У Б Р И Њ А В О 

1979 Г О Д И Н А 

1. Во Одлуката за износите, начинот, условите и 
роковите за уплатување на средствата за исплату-
вање на компензација за вештачки ѓубриња во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/79) во точ-
ка 1 став 1 табелата се менува и гласи: 

„Република, односно 
автономна покраина 

Учество 
во #/t 

Износ 
динари 

1) Босна и Херцеговина 12,713 58,566 ООО 
2) СР Македонија 5,574 25,678.000 
3) СР Словенија 16.304' 75,109.000 
4) СР Србија 24,664 113,621.000 
5) СР Хрватска 26,963 124,212.000 
6) СР Црна Гора 1,963 9,043.000 
7) САП Војводина 11,401 52,522.000 
8) САП Косово 0,418 1,926.000" 

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

Е. п. бр. 80 
21 февруари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

159. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А Н А В Н Е С У В А Њ Е Т О И Р А С Т У Р А -

Њ Е Т О Н А С П И С А Н И Е Т О „ P R A L I N E " 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Praline" броз 5 од 24 
јануари 1980 година, што излегува на германски 
Јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/834 
7 февруари 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

160. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ' З А Б Р А Н А Н А В Н Е С У В А Њ Е Т О И Р А С Т У Р А -
Њ Е Т О Н А В Е С Н И К О Т „ I N T E R N A T I O N A L H E -

R A L D T R I B U N E " 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „International Herald Tri-
bune", број 30158 од 30 јануари 1980 година, што 
излегува на англиски Јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-32/663 
8 февруари 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

161. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А Н А В Н Е С У В А Њ Е Т О И Р А С Т У Р А -

Њ Е Т О Н А В Е С Н И К О Т „ B I L D " 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Bild" бр. 24/5 од 29 јану-
ари 1680 година, што излегува на германски јазик 
во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/836 
13 февруари 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

162. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А Н А В Н Е С У В А Њ Е Т О И Р А С Т У Р А -

Њ Е Т О Н А С П И С А Н И Е Т О „ G E N T E " 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Gente" број 5 од 1 ф е -
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вруари 1980 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/513 
21 февруари 1980 година 

Белград 

Замегагк-сотузен -
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

163. 
Врз основа на член 43 став 4 од Законот за дол-

горочна производствена кооперација, деловно-тех-
ничка соработка и за прибавување и отстапување 
материјално право на технологија помеѓу органи-
зациите на здружен труд и странски лица („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/78), во спогодба со Служ-
бата на општественото книговодство и Народната 
банка на Југославија, претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ДОСТАВУВАЊЕТО НА ГО-
ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ДОГОВОР ЗА ДОЛГОРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА 
КООПЕРАЦИЈА, ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХ-
НИЧКА СОРАБОТКА, ДОГОВОР ЗА ПРИБАВУ-
ВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО НА ТЕХНОЛО-
ГИЈА И ДОГОВОР ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТОА 
ПРАВО ПОМЕЃУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД И СТРАНСКИ ЛИЦА 

Член I 
Годишен извештај за извршувањето на дого-

вор за долгорочна производствена кооперација, до-
говор за деловно-техничка соработка, договор за 
прибавување материјално право на технологија и 
договор за отстапување на тоа право помеѓу орга-
низациите на здружен ТРУД и странски лица под-
несуваат: ѓ 

1) производствена основна организација на 
здружен труд која извршува договор за долгорочна 
производствена кооперација; 

2) производствена и друга основна организација 
на здружен труд која извршува договор за делов-
но-техничка соработка; 

3) производствена основна организација на 
здружен труд или основна организација на здруже« 
труд која се занимава со научноистражувачка деј-
ност, која извршува договор за прибавување, од-
носно отстапување на материјално право на техно-
логија. 

Член 2 
Годишниот извештај за извршувањето на дого-

вор за долгорочна производствена кооперација ги 
содржи следните податоци: 

1) фирма, односно назив и седиште на содого-
варачот; 

2> предмет на договорот, рок на траење на до-
говорот, место' и датум на склучувањето на дого-
ворот; 

3) 6pof и датум на решението за одобрување на 
договорот и за запишувањето во посебниот регис-
тар на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија; 

4) планираните количини и вредноста на де-
ловите и производите што организацијата на здру-
жен труд е должна да му ги'испорача на стран-

скиот содоговарач во годината за која се дава из-
вештајот, и количините и вредноста на деловите И 
производите што организацијата на здружен труд 
му ги испорачала (по царинската декларација) на 
странскиот содоговарач во годината за која се да-
ва извештајот; 

5) планираните количини и вредноста на дело-* 
вите и производите што странскиот со договарач е 
должен да и ги испорача на организацијата, на 
здружен труд во годината за која се дава извешта-
јот, и количините л вредноста на деловите и про-
изводите што странскиот содоговарач и ги испора-
чал на домашната организација на здружен^фруд 
(по царинските декларации) во годината за која се 
дава извештајот. 

Ако договорот за долгорочна производствена 
кооперација содржи и прибавување на материјално 
право на технологија, организацијата на здружен 
труд е должна да ги достави и следните податоци: 

1) начинот на плаќање на странскиот ^ д о г о -
варач за користењето на материјалното право на 
технологија за производство на договорените де-
лови и производи; 

2) динарската вредност за плаќањето извршена 
со испораките на деловите и производите; ^ 

3) денарската вредност и плаќањето со гото-
вински средства односно од други извори. 

Ако договорот за долгорочна производствена 
кооперација содржи и вложување на средства на 
странски лица, организацијата на здружен труд о 
должна да достави и к о т л а од исполнетиот обра-
зец „УССЛ", објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/78 и 10/79. 

Покрај податоците од ст. 1 до 3 на овој член, 
годишниот извештај треба да содржи: оцена на из-
вршувањето на договорот во изминатиот период, 
како и други податоци и известувања од значење 
за извршувањето на договорот, оцена на технич-
ката опременост, на применливоста, односно на 
евентуалната измена на технологијата, проблемите 
околу извозот, оцена на влијанието на договорената 
соработка врз развојот на домашната организација 
на здружен труд и ел. 

Член а 
Годишниот извештај за извршување л а дого-

ворот за деловно-техничка соработка, покрај по-
датоците од член 2 став 1 точка 1 до 3 на овој пра-
вилник ги содржи следните податоци: 

1) динарската вредност на плаќањето на орга-
низацијата на здружен труд за извршените услуги 
на странското лице по склучениот договор за де-
ловно-техничка соработка. 

2) плаќањето на придонесот на организацијата 
на здружен труд на странската фирма на име на-
учноистражувачка работа по склучениот договор за 
деловно-техничка соработка; 

3) други наплати или исплати по договорот; 
4) вредноста на остварениот извоз од договоре-

ното производство; 
5) други податоци значајни за извршувањето 

на договорот за деловно-техничка соработка. 

Член 4 
Годишниот извештај за извршувањето на до-

говорот за прибавување на материјално право на 
технологија, покрај податоците од член 2 став 1 точ. 
1 до 3 на овој правилник, ги содржи и следните 
податоци: 

1) вредност на оствареното производство по тех-
нологијата за која се плаќа надоместот; 

2) вкупен износ на надоместот што му е платен 
на давачот на технологијата по вклучениот дого-
вор, и тоа: 
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а) еднократни надомести (годишен паушал) ис-
кажани во динари; 

б) надомести за преземената технологија спо-
ред остварениот промет искажани во динари; 

в) надомести за преземената технологија спо-
ред оствареното производство искажани во динари. 

3) податоци за тоа дали организацијата на здру-
жен труд отпочнала со производствотр, односно сз 
вршењето на услуги по прибавената технологија 
во договорениот рок; 

4) вредност на извозот и увозот во динари но 
основ на ОВОЈ договор; 

5) други податоци и известувања од значење 
за извршувањето на договорот, како* оцена на тех-
ничката опременост, на применливоста, односно на 
евентуална измена на технологијата, проблемите 
околу извозот, оцена на влијанието на договорената 
соработка врз развојот на домашната организација 
на здружен труд и др. 

Член 5 
Годишниот извештај за извршувањето на дого-

ворот за отстапување на материјално право на тех-
нологија покрај податоците од член 2 став 1 точ. 
1 до 3 на овој правилник, ги содржи и следните 
податоци: 

1) вкупен износ на надоместот што е договорен 
и наплатен од примачот на технологијата по склу-
чениот договор, и тоа: 

а) еднократни надомести (годишен паушал), 
6) надомести според остварениот промет, 
в) надомести според оствареното производство; 
2) други податоци од кои може да се оцени зна-

чењето на трансферот на домашната технологија 
во странство, како и проблемите во врска со реа-
лизацијата на договорот. 

Член 6 
Ако со договор за вложување на средства на 

странски лица во организациите на здружен труд 
или со договор за долгорочна производствена ко-
операција се регулира и деловно-техничката сора-
ботка и прибавувањето и отстапувањето на мате-
ријално право на технологија, организацијата на 
здружен труд е должна, покрај извештајот со по-
датоците од член 2 на овој правилник и член 1 од 
Правилникот за содржината и доставувањето на го-
дишен извештај за извршувањето на договор за 
вложување средства на странски лица во домашни 
организации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр 11/80), да достави посебни извештаи за 
извршувањето на договорот во смисла на чл. 2 до 
5 од ОВОЈ п р а в и л н и к . ч 

Член 7 
Податоците се даваат за извештајниот и прет-

ходниот период со индекс (извештајниот период во-
однос на претходниот период). 

Член 8 
Овој правилник влегува ЕО сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 527/2 
7 февруари 1980 година 

Белград 

Претседател 
-на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, 

инж. Стојан Маткалиев, е. р. 

164. 

Врз основа на член 51 став 3, од Законот за вло-
жување средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/78), во спогодба со Службата на оп-
штественото книговодство, Сојузниов комитет за 
енергетика и индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ЗА ДОСТАВУВАЊЕТО НА 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ДОГОВОР ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА 
СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Годишниот извештај за извршувањето на дого-

вор за вложување средства на странски лица во до-
машни организации на здружен труд кој го подне-
сува за секоја година домашна организација на 
здружен труд, чијшто договор за вложување сред-
ства на странски лица (во натамошниот текст: до-
говор за вложување) е одобрен и запишан во реги-
старот, мора да ги содржи следните податоци, и тоа: 

1) фирма, односно назив и седиште на ^догова-
рачот; 

2) предмет на договорот, рок на траење на дого-
ворот, место и датум на склучувањето на договорот; 

3) број и датум на решението за одобрување и 
запишување на договорот за вложување во посеб-
ниот регистар што го води Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија. 

4) износ на договорените вкупни вложувања во 
динари, како домашен влог и како влог на стран-
ското лице; 

5) податоци за извршувањето на договорената 
соработка со состојбата на 31 декември, а според об-
разецот „УССЛ" објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/78 и 10/79, кој се доставува до Служ-
бата за општествено книговодство, односно копија 
од исполнетиот образец „УССЛ"; 

6) преглед на вредноста на остварениот извоз на 
производи и на девизниот прилив од заедничкото 
работење во валути и во динари по важечкиот курс 
на 31 декември; 

7) други средства потребни за финансирање на 
заедничкото работење според утврдената конструк-
ција на финансирањето по склучениот договор со 
состојбата на 31 декември, и тоа: 

а) износ на кредитот кој се отплатува од до-
ходот пред распределбата на добивката (вкупна 
вредност и вредност на отплатата во извештајниот 
период), 

б) износ на кредитот кој се отплатува од ос-
татокот на доходот (чист доход) за распределба кој 
припаѓа на домашната основна организација на 
здружен труд - од заедничкото работење (вкупната 
вредност и вредноста на отплатата во извештајниот 
период), 

в) износ на кредитот кој се отплатува од 
други извори; 

8) вредност на остварениот извоз и увоз во ди-
нари по основ на долгорочна производствена коопе-
рација која е во врска со договорот за заеднички 
вложувања, според состојбата на 31 декември, на 
конто-корентната 'сметка; 

9) вредност на плаќањата на странскиот вложу-
вач за користење на материјалното право на техно-
логија за заедничкото работење кои не се влог на 
странското лице, а се создале во врска со договорот 
за вложување, со состојбата на 31 декември, и тоа: 

а) вкупен износ на еднократниот надомест иска-* 
жан во динари, односно годишен паушал, 

б) вкупен износ на надоместот за преземената: 
технологија според остварениот промет искажан во 
динари. 
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в) вкупен износ на надоместот за преземената 
технологија според оствареното производство, иска-
жан во динари. 

Член 2 
Годишниот извештај, покрај податоците од 

член 1 на овој правилник, треба да содржи и други 
податоци и известувања од значење за извршува-
њето на договорот за вложување, како: оцена на 
техничката опременост, на применливоста на техно-
логијата, односно на евентуалната измена на техно-
логијата, процентуално учество на увозот во заед-
ничкото производство, проблемите на извозот, оцена 
на влијанието на заедничкиот потфат врз развојот 
на домашната организација на здружен труд и др. 

Член 3 
Годишен извештај од член 1 на овој правилник 

се должни да достават и домашните организации на 
здружен труд чијшто договор за вложување на 
средства е одобрен и запишан во регистарот што го 
води Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, 
а изградбата на договорените капацитети е во тек. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи, по-
крај податоците од член 1 точ. 1 до 4 на овој пра-
вилник и податоци кои се однесуваат на: 

1) предметот и обемот на планираното производ-
ство; 

2) вкупниот износ на планираните средства за 
финансирање на изградбата на заедничкиот проект 
и нивните извори (влогови, кредити и др.); * 

3) текот на изградбата (динамиката) на заеднич-
киот проект, евентуалните тешкотии кои се јавуваат 
при тоа; 

4) други податоци значајни за изградбата на за-
едничкиот проект и за извршување на договорот 
за вложување на средства. 

Член 4 
Податоците се даваат за извештајниот и за прет-

ходниот период со индекс (извештајниот период во 
однос на претходниот период). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 527/1 

7 февруари 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, 

инг. Стојан Маткалиев, е. р. 

165. 

Брз основа на член 220 став 2 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќа!от на патишта-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), во спогод-
ба со сојузниот секретар за внатрешни работи и со 
претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ И ОСНОВНИТЕ 
УСЛОВИ ШТО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАДВОР ОД 
НАСЕЛБИ И НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ МОРААТ ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ОД ГЛЕДИШТЕТО НА БЕЗ-

БЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи и основните услови што јавните патиш-
та надзор од населби и нивните елементи (во ната-
мошниот текст: јавните патишта) мораат да ги ис-
полнуваат од гледиштето на безбедноста на сообра-
ќајот. 

Техничките нормативи и основните услови од 
став 1 на овој член што јавните патишта мораат да ги 
исполнуваат се утврдени со Техничките нормативи 
и основните услови што јавните патишта и нивни-
те елементи надвор од населби мораат да ги испол-
нуваат од гледиштето на безбедноста на сообраќа-
јот, што се печатени кон овој правилник и прет-
ставуваат негов составен дел. 

Член 2 
Техничките нормативи и основните услови пред-

видени со овој правилник се применуваат при из-
работката на инвестиционо-техничката документа-
ција за изградба и реконструкција на автопатишта 
и други јавни патишта. 

Член 3 
Иивестиционо-техничката документација и про-

ектната документација за јавни патишта се за-
сноваат врз резултатите од детаљни сообраќајни, 
економски, геолошки, геомеханички, педолошки, 
еколошки, климатски и хидролошки студии и ис-* 
питувања, односно врз расположивите податоци. 

^ Член 4 
По исклучок, за јавните патишта можат да се 

применат вредности што отстапуваат од екстрем-
ните вредности предвидени со овој правилник само 
при посебно документира нб образложение. 

Член 5 
Техничката документација за јавните патишта 

чија изградба и реконструкција е во тек, мора, ако 
е тоа можно, да се усогласи со одредбите од овој 
правилник. 

Техничката документација за изградба на јавни 
патишта чија изработка е започната пред денот на 
влегувањето во сила на овој правилник, може да се 
доврши според прописите што важеа до тој ден, ако 
поради преработка на таа документација, заради 
неј ЈЧНО усогласување со овој правилник, изградбата 
на јавниот пат би морала да се одложи за подолго 
време. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките прописи за елементите и основните услови 
што се примену ват при проектирање на јавни па-
тишта и објекти на нив („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/69). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила триесет! пот ден 

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

IV-02 Бр. 417/1 
25. јануаои 1930 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, е. р. 

ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ И ОСНОВНИ УСЛОВИ 
ШТО ЈАВНИТЕ ПАТИШТА НАДВОР ОД НАСЕЛ-
БИ И НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ МОРААТ ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ОД ГЛЕДИШТЕТО НА БЕЗБЕДНОС-

ТА НА СООБРАЌАЈОТ 
I. ПОДЕЛБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА, СО-

ОБРАЌАЈ И ВИДОВИ НА ТЕРЕН 
1.1. Поделба на јавните патишта 
1.1.1. Според Законот за основите на безбедноста 

ил сообраќајот на патиштата (во натамош-
ниот текст: Законот), мрежата на јавните 
патишта, зависно од нивното општествено и 
стопанско значење, ја сочинуваат: 
1) магистралните патишта; 
2) регионалните патишта; 
3; локалните патишта. 
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1.1.2. Според видот на сообраќајот за кој се на-
менети, јавните патишта се делат на: 
1') патишта за сообраќај* на моторни возила; 
2) патишта за мешовит сообраќај. 
Патиштата за сообраќај на моторни возила 
се наменети за возила што во смисла на 
точка 21 од член 7 на Законот се сметаат 
како моторни возила. 
Патиштата за мешовит ^сообраќај се наме-
нети за движење на сите видови друмски 
возила и други учесници во сообраќајот (за 
моторни и запрежни возила, велосипедист 
и пешаци и сл.). 
Елементите на патиштата за мешовит соо-
браќај се определуваат според потребите на 
сообраќајот на моторни возила. 

1.1.3. Патиштата за сообраќај на моторни возила 
се делат на: 
1) автопатишта; • 
2) патишта резервирани за сообраќај на 

моторни возила. 
Автопатот и патиштата резервира гш за соо-
браќај на моторни возила се определени со 
члеш 7 точ. 3 и 4 од Законот. Бројот на 
сообраќајните ленти на тие патишта зави-
си од потребниот пресметан капацитет на 
патот. 

1.1.4. Според големината на моторниот сообра-
ќај, изразен со просечниот годишен дне-
вен сообраќај (PGDS), т.е. со бројот на мо-
торните возила што на крајот од плански-
от период се очекуваат на патот во текот 
на 24 часа, јавните патишта се делат на 5 
разреди, и тоа: 

Табела 1 — Големина иа моторниот сообраќај 

Ознака на јавниот пат Големина на сообраќајот 
според сообраќајната ПГДС (број на моторни во-

поделба зила за 24 h) 

Автопатишта и пати-
шта од 1. разред многу голем над 12.000 

Патишта ОД 2. разред голем над 7.000 до 12.000 

Патишта ОД 3. разред среден над 3 000 до 7.000 

Патишта од 4. разред мал над 1 ООО до 3 000 

Патишта од 5. разред многу мал ДО 1.000 

1.2. Сообраќај 
При изработката на проекти за нови јавни 
патишта и за подобрување на постојните 
јавни патишта, големината и структурата 
на сообраќајот за определен плански пе-
риод се утврдуваат со сообраќајни студии. 
При проектирањето на реконструкција ил PI 
модернизација на јавен пат за плански пе-
риод до 10 години, односно при проектира-
њето на јавни патишта од 4. и 5. разред, 
утврдувањето на големината на моторниот 
сообраќај може да се изведе со упростени 
методи, односно со приближни пресметки 
што се вршат врз основа на расположивата 
статистичка документација без посебни ис-
тражувања. 

1.2 1. Времето за кое се проектираат нови или се 
подобруваат постојните јавни патишта прет-
ставува плански период, кој изнесува: 
?) 20 годиш! — за нови градења 
2) 5 до 20 години — за подобрување на ПО-

С Т О Ј И Ш ^ патишта. 
1.3. Видови на терени 

Терените на кои се проектираат јавни па-
тишта се делат на: 

I — рамничарски 
И — ритчести 
III — бреговити, и 
IV — планински; . 
Видот на теренот се определува £о про-
ектно та задача. 

2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
2.1. Сметковна брзина Vr 

Сметковна брзина е брзина врз основа на 
која се пресметзтваат елементите на трасата 
и н;. напречниот профил. 
Елементите мораат да бидат пресметани 
врз основа на сметковната брзина така што 
во потполност да биде осигурана безбедно-
ста на возилата 
За сметковна брзина се усвојува една од 

однете големини: 
— претходната брзина V,, илхг 
— очекуваната брзина на возење V0 
Сметковната брзина не може да биде по-
мала од* 
— 60 km/'h за магистралните патишта 
— 80 km/h за автопатиштата 

2 11. Претходна брзина УР 
2.1.1.1. Претходна брзина е појдовна брзина за 

определување на елементите на патот. Го-
лемините па претходните брахши се дадени 
>30 табела 2. 

Та&е-ла 2 — Големина* ва претходните брзини 

Претходна брзина Vp km,/h 

1 11 III IV 

рамни-
чарски 
терен 

ритчест 
терен 

брегови!' пла-
терен кин-

ски 
терен 

Автопатишта 120 120—100 100—80 80 

Патишта 
од 1 разред 120 100 80 70 (60)** 

Патишта 
од 2. разред 100 80 70 60 (50) 

Патишта 
од 3. разред 80 70 60 50 (40) 

Патишта 
од 4. разред 70 60 50 40 (30) 

Патишта 
од 5. разред 60 50 40 40 (30) 

*) За патишта од 1. разред со две сообраќајни ленти најго-
лема сметковна брзина е 100 km/h, 

**) Вредностите во заградата се применува исклучително во 
согласност со член 4 од ОВОЈ правилник. 

2.1.1.2. 

2 1 1.3. 

2 2. 
2 2.1. 

2 2.2. 

За патиштата од 3, 4. и 5. разред претход-
ната брзина VP претставува сметковна бр-
зина Vr. 
За автопатиштата и за патиштата од 1. и 2. 
разред претходната брзина Vp претставува 
брзина врз основа на која се определуваат 
елементите на ситуациониот план на тра-
сата штс ќе бидат употребени за облшѕу-
вање на оската во првата фаза на изра-
ботката на идејниот проект. 
Очекувана брзина на возење Vu 
За автопатиштата и за патиштата од 1. л 2. 
разред очекуваната брзина ira возење V* 
претставува сметковна брзина. 
Очекуваната брзина на возење се утврдува 
врз основа на крнвинските карактеристики 
и широчината на коловозот. Кривинскѕта 
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2.2.3. 

2.2.4. 
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За јавните патишта со 4 и повеќе сообра-
ќајни ленти, очекуваната брзина на возе-
њето претставува за 10 до 15 km/h зголе-
мена вредност определена во графиконот 1 
со линијата ѕ •= 8,5 т ; — Доколку колово-
зот опфаќа и додатни ленти (точка 7.1.1.4.) 
зголемувањето на брзината изнесува 20 до 
25 km/h. 

2.2.5. Ако разликата' на очекуваните брзини V«, 
за два соседни сектори не е поголема од 
10 km/h, ќе се усвои за обата сектори иста 
очекувана брзина VOJ со тоа што во пого-
лема" мера Да одговара на кривинските ка-
рактеристики па обата отсеци. 

2.3. Ако е Vp < V0 < (VP + 2(Kkm/h), за смет-
ковна брзина се усвојува V0 заокружена на 
10 km/h, согласно со точка 2.2.5. 
Ако е V„ > (Ур + 20 km/h), за сметковна 
брзина треба да се усвои брзината во гра-
ниците VPu и (Ур + 20 km), доколку со тоа се 
остваруваат поголеми заштеди во градење-
то. Ако не се остваруваат тие заштеди, 
сметковната брзина е еднаква на утврдена-
та брзина V0. 

2.4. Сметковната брзина усвоена во идејниот 
проект 6 меродавна за определување на 
сите елементи на трасата и на напречниот 
профил веќе во идеј ниат проект, како и за 
изработка на главниот проект. 

2.5. Сметковната брзина мора да биде обезбе-
дена на што подолги делници на патот, со 
тоа што тие делници не смеат да бидат по-
мали од: 

1) 10 km — на автопатиштата и на патиш-
тата од 1. разред 

2) 5 km — на патиштата од 2, 3, 4 и 5. раз-
ред 

На патиштата од 3, i и 5. разред сметков-
ната брзина, по исклучок, може да се ме-
нува на делниците со должина од 2 km 
ако трошоците на градењето при наведени-
те должини на делниците би биле неоправ-
дано високи во однос на користа. -

3. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЈАВЕН ПАТ 

3.1. Големината на минималниот полупречник 
на кружниот лак R„„n за определена смет-
ковна брзина Vr зависи од дозволените ?о-
лемини на коефициентите на радијалицот 
отпор КОБ лизгање F, и напречниот наклон 
на коловозот g„u,. 
Коефициентот на радијалниот отпор кон 
лизгање е единична сила на отпорот кон 
лизгање која учествува во совладувањето 
на центрифугалната сила. 
Напречен наклон на коловозот е односот на 
височинската разлика помеѓу двата раба 
на коловозот и неговата широчина и се из-

ведува со цел за одводнување PI ли за со-
владување на дел од центрифугалната сила. 

3.1.1. Дозволените вредности на коефициентот на 
рздијалниот отпор кон лизгање f r зависат 
од сметковната брзина и се дадени во та-
бела 3 

Табела 3 — Дозволени вредности на коефициентот на радиј&лннот отпор кон лизгање и соодветни вред-
ности на коефициентот на пропорционалноста Кр 

3.1.2. Најголемата дозволена големина на напреч-
ниот наклон на коловозот во кривина g™,, 
што се применува во кривина со минимал-
ен полупречник Rm,n, изнесува 

qma, = 7°/е 

3.1.3. Во кривини со полупречник R > R„.in се 
намалуваат најголемите дозволени големи-
ни f r и groax и тоа така што во кривина со 
полу пречник R параметрите и qR да 
бидат пропорционални со центрифу гал ната 
сила CR во иста мера, -како што се во кри-
вина со полупречник Rroin пропорционални 
fr У gmax СО Ста«, Т. в. 

3.1.4. 

3.1.4 1. 

Напречен наклон на коловозот (qR) во кри-
вини R > RP,in. 
Напречниот наклон на коловозот во кри-
вина е секогаш едностран (едноводен) и е 
насочен кон центарот на кривината. 
Двоводен наклон на коловозот односно на-
клон кон надворешната страна па криви-
ната може да се примени во исклучителни 
образложени случаи, кога е невозможно 
искривување поради надолжниот наклон во 
согласност со точка 6.2.2. и во подрачјето на 
приклучоците, и тоа во кривини со полу-
пречник еднаков или поголем од вреднос-
тите во табела 4. 

Табела 4 — Полупречници на кривините во 
кои е допуштено извршување на контра-

наклон 

каде што е КР = коефициент на пропорци-
оналноста 
Големините на коефициентот на пропорци-
налноста Кр се дадени во табела 3. 
Големините g R за разни сметковни брзини 
се дадени во функцијата на полупречникот 
R во графиконот 2. 

3.1 4.2. Најмалиот напречен наклон на коловозот 
во кривина g,ri„ е еднаков со наклонот на 
коловозот во правец и се изведува во кри-
вини со полупречник еднаков или поголем 
од 

Rf — 2 ,8 Rrnia 
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$.1.4.3. Напречен наклон на коловозот во правец 
Коловозот во правец е во напречен наклон 
заради одводнување. За сите разреди на па-
тишта и за сите видови современи постил-
к а напречниот наклон на коловозот во пра-
вец изнесува 

qmin = 2,5%. 
На патиштата со макадамска постилка се 
применува напречен нагиб со големина 

q™„ = 4°/о. 
3.1 4 4. Насока на наклонот на коловозот и на на-

клонот на други површини 
1. Коловоз со две сообраќајни ленти за дво-

насочен сообраќај и со современа пос-
тилка се изведува во едностран наклон. 

2. Еднонасочните коловози со две и пове-
ќе сообраќајни ленти се наклонети, ко-
га патот е во правец, кон работ на пла-
нумот. 

3. Коловоз со макадамска постилка нор-
мално се изведува како двостран. , 

4. Наклонот на додатните ленти и на лен-
тата за забрзување и забавување на во-
зилата се изведува како и к а ј колово-
зот. 

5. Лентите за запирање се со иста насока 
на наклонот како и коловозот. Лентата 
за запирање кон повисокиот раб на ко-
ловозот е во напречен наклон со големи-
на qmin. Лентата за запирање кон понис-
киот раб на коловозот е со наклон со ис-
та големина како и коловозот. 

6. Обете банкини се изведуваат со- наклон 
на надворешната страна. Повисоката 
бѕнкина е со големина на наклонот од 
4%. Пониската банкина се изведува со 
наклон каков што има и коловозот, но 
не помал од: 
1) за стабилизирана банкина — 4%; 
2) за нестабилизирана банкина — 7°/о. 

3.2. Прегледност при кочење 
Прегледноста на патот претставува можност 
за согледување на пречка која бара коче-
ње. Хоризонталната прегледност е обусло-
вена од пречки што се наоѓаат кон слобод-
ниот профил на патот. 
Вертикалната прегледност е обусловена од 
вертикалната з а к р ч е н о с т на патот 
Прегледноста при кочење во хоризонтална 
и вертикална смисла е еднаква со должи-

ната на патот за запирање. Должината на 
патот за запирање е определена, во општ 
случај, со раЕенката: 

Првиот член во равенката претставува пре-
оден пат, вториот.— пат на кочење, а тре-
тиот додатна должина која овозможува по-
степен пораст на силата на кочењето, при 
дозволена големина на подолжниот удар хи. 
Како коефициент на тангенцијалниот отпор 
кон л и з г а л е се подразбира единичната си-
ла на кочење што може да се реализира 
на допир па тркалото и коловозот. 

2 *> 1 Големините на одделни фактори во равен-
ката Z зависат од тоа за кои цели се ко-
ристи должината на прегледноста, односно 
какви услови за кочење се пропишуваат 
во определени услови на возење. 

3 2.2. Коефициентот на тангенцијалниот отпор 
кон лизгање f t и збирот на овој коефициент 
и на отпорот на воздухот (f, + и) се дадени 
во табела 5.« 

Табела 5. Големини I, и (f, + и) за разни сметковни брзини 

V, 
(km/h) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

ft - 0,353 0,314 0,279 0,247 0,218 0,192 0,170 0,151 0Д36 0,126 

№ + u) 0,472 0,440 0,410 0,382 0,353 0,337 0,318 0,300 0,286 0,277 

3.2.3. Прегледност при кочењето врз основа на 
која се утврдува широчината на појасот на 
прегледноста на - внатрешната страна на 
кривината на низок насип 
Големини на одделни фактори за пресме-
тување на должината на прегледноста: 
t = 2,5 sec 
ft = според табела 5 
и = 0 
ѕ = 0 
Хи = 1,5 ш/ѕес8 

Должината на прегледноста Pi за овие ус-
лови е дадена во табела 6. 

Табела 6 — Должина на прегледноста Pi на низок 
насип 

Vr (km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 ИО 120 

Pi* (m) 40 60 80 ИО 150 200 260 340 440 550 

*) Заокружени вредности 
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3.2.4. Прегледноста при кочењето е меродавна ^ а 
пресметување на бермета на прегледноста 
во засек и I определување на полупречникот 
на вертикалните кривини (Рг) 
Големини на одделни фактори 'за пресмету-
вање на бермета на прегледноста во засек 
и определување на полупречниците на вер-
тикалните кривини: 
t = 1,5 sec 
(f, -f и) = според табела 5 
Z * 0 
Должините на прегледноста Рг за одделни 
сметковни брзини и за ѕ = 0% се дадени во 
табела 7. 

Табела 7 — Должини на прегледноста Ра 

V r(km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 410 120 

p2(m) 20 30 45 60 85 ИО 140 175 215 260 

Должините на прегледноста Рг на надолж-
ните наклони се определуваат според гра-
фикон 3. 

3 2.5. Минимална прегледност при кочењето Ра 
што мора да биде обезбедена во хоризон-
талните кривини кога е неекономично да се 
оствари должина Рг Големини на одделни 
фактори за пресметување на минималната 
прегледност при кочењето: 

t = 1,5 sec 
а 5 m/sec2 за брзини до 80 k m / h 
а = 4 m/sec2 за брзини поголеми од 80 k m / h 
7л 0 
Должините на прегледноста Рз се дадени во 
табела 8. 

4.1.1, При обликување на оската на јавниот пат 
мора да се оствари усогласување на оддел-
ни елементи на хоризонталниот тек на тра -
сата со правилен избор на големините на 
тие елементи и правилен однос на нивните 
големини. При тоа е мошне важно усогла-
сувањето на полупречниците на соседните 
кривини. 
Трасата е усогласена, ако полупречниците 
на соседните кривини во следните подрачја 
се дадени на графиконот 4: 
1) — во „мошне добро подрачје" — на авто-

патиштата и патиштата од 1. разред 
2) — во „добро подрачје" на патиштата од 

2. и 3. разред 
3) — во „применливо подрачје" на другите 

патишта 
За патиштата од 2 и 3. разред се дозволува 
отстапување од овие критериуми доколку со 
кривинската карактеристика се установи 
можност и на друго решение. 
На патиштата од 4. и 5. разред полупречни-
ците на соседните кривини можат да се на-
оѓаат и надвор од применливото подрачје, 
ако со тоа осетно се намалуваат трошоците 
на градењето, што мора во проектот да се 
утврди со соодветна анализа. 

4 2. Правците се применуваат само во посебни 
топографски услови, заради приспособува-
ње на постојните комуникации, на градбите 
и -ел. 
Применетите правци не смеат да предизви-
каат монотонија на возењето ни изненаду-
вања што можат да бидат причина за соо-
браќајни незгоди. 

4.3. К р у ж н и лакови 

Табела 8 — Минимални должини на прегледноста Рз 

V r(km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Рз*(т) 20 30 40 50 65 85 115 140 165 190 

*) Заокружени вредности 

Доколку не е обезбедена должина на пре-
гледноста Рз, мора да се воведе ограничу-
вање на брзината на онаа големина која ре-
зултира од расположивата прегледност. 

4. ЕЛЕМЕНТИ НА ОСКАТА НА ЈАВНИОТ 
ПАТ 

4.1. Елементи на оската на јавниот пат се: 
1) правците; 
2) кружните лакови; 
3) преодниците. 
Кружните лакови и преодниците формира-
ат хоризонтални кривини со кои се заоблу-
ваат преломите во ситуациониот план 
Кружниот лак е дел од кривината со кон-
стантна закривеност 
Преодниците се делови на кривините на 
кои закривеноста расте од нула до закри-
веноСта на кружниот лак. 
Правците се делови од патот изведени во 
права линија во ситуациониот план. 

V r(km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 ИО 120 

RmiI,*(m) 25 45 75 120 180 250 350 450 600 750 

*) 3 ^окружени вредности 

4 3.3. Полупречникот Rmin се применува само ако 
тоа го бара тешкирт терен. Во сите други 
случаи мора да се применува полупречии-
кот R поголем од Rmjn. Во кривината па по-
лупречникот R се ангажира коефициентот 
f, и мора да се примени напречниот наклон 
qR како што е тоа утврдено во точка 3.1 3. 
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Ако кривината се јавува зад правецот, од-
носот помеѓу должината на правецот и го-
лемината на полупрсчникот на кривината 
мора да биде усогласен со условите па без-
бедниот премин на возилата од правецот во 
кривината. 
Преоднлци 4 

На сите патишта за сообракај на моторни 
возила и за мешовит сообраќа] задолжител-
на примена на преодница во форма на 
к лотом да. 

Основната равенка на клотоидата е 
А2 = R. L ' (5) 

каде што е: 
А = параметар на клотоидата; 
R = полупречник на кружниот лак, 
L = должина на клотоидата. 

4.4.1. Должината на преодницата е определена со 
вознотехнички, визуелни и естетски барања. 

4.4.1.1. Со оглед на вознотехничките барања дол-
жината на преодницата е определена со бо-
чен удар х (т/ѕее1) чии големини, за криви-
ната ка полупречникот Rnil„, пе смеат да си-
да^ пего деми од вредностите дадени во та-
бела 10. 
Под бочен удар се подразбира прирастот на 
радиј ал ното забрзување во единица на 
време. 
Вака утврдените должини претставуваат 
минимални должини на преодницата (L„„n) 
за сите кривини г»о подрачјето на полупреч-
никот од Rnil„ R«2 «» 3 Rm,„. 

• Големините L„..ni R.».n и Rg2 се дадени во та-
бела 10. 
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4.4 1.3. 

Должините на преодницата (L^ во функција 
на полупречник на кривината (R) за разни 4 4 14 
сметковни брзини, кои ти задоволуваат 
вознодинамичгште и визуелните барања се 
дадени so графиконом 5. 
Линијата на работ на коловозот ги задово- С4 1.5. 
лу ва барањето на естетиката ако прео дната 
кривина не е пократка од преоднѕта рам-
па, чиј максимален наклон ( w ) смее да 
изнесува: 

Дозволената минимална должина на преод-
ницата за примена е определена со најго-
лемата од напред наведените вредности. 

Минималната дозволена должина на преод-
ницата се применува само когд тоа го бара 
теренот. Во сите други случаи се приме-
нува поголема должина на преодницата. 

еп 
ЛОЛУ ПРЕЧНИК НА КРИВИНАТА R »0 Ш 
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4.4.2, 

4.4.2.1. 

4.4.2.2. 

4.4.2 3. 

4.4.2 4. 

4.4.2.5. 

4.4.3. 
4.4.3.1, 

Примена на преодницата 
Преодниците се применуваат во следните 
случаи: 
Помеѓу правецот и 'кружниот лак. 
Доколку правецот е подолг и доколку пат-
риса профил е поширок, дотолку преодни-
цата треба да биде подолга. 
Помеѓу два спротивнонасочни кружни лака, 
Преодниците што се запишуваат помеѓу два 
спротивнокасочни лака мораат да имаат 
приближно исто поместување на кругот Д R. 
Помеѓу два истонасочни кружни лака: 
а) помалиот кружен лак лежи внатре во 

* поголемиот. Помеѓу обата кружна лака 
се уфрлува дел од преодницата 

б) кружните лакови се еден покрај друг 
или се сечат. Кружните лакови се повр-
зуваат со трет кружен лак и на ТОЈ на-
чин се добиваат два случаи под а) 

в) Ако односот на полупречникот на круж-
ните лакови е 

Кружните лакови можат да се спојат без 
преод ница. 
ЛиниЈата составена од самите делови на 
преодницкте се применува само исклучи-
телно. 
Односот на параметрите на соседните дело-
ви на преодниците мора да биде 

Примената на две истонасочтти преодгшци 
со краток вметнат правец или без него во 
услови на потполна прегледност, не е доз-
волена. 
Гранични случаи ' 
Кружен лак без преодттици 
Премин од правец во кружен лак без пре-
одница исклучително може да се дозволи 
само за кривините со полупречник еднаков 
или поголем од вредностите дадени во та-
бела 12 и тоа само во случаите кога помес-
тувањето на кружниот лак би предизвикало 
големи трошоци, што мора да се докаже 
во инЕестициоао-техничката документациони 

5.1. 

5.1.1. 

4.4.3 2. Спојување на две преодници на нивните 
краишта (без кружен лак). 
При непосреден допир на две преодници го-
лемината ка закри вено ота во допирната 
точка мора да биде изразена со полунреч-
ник поголем или еднаков на R = 600 

ХОРИЗОНТАЛНА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЈА-
ВЕН ПАТ 

Прегледноста на патот во хоризонтална 
смисла мора да биде обезбедена: 
1) за безбедносно кочење на возилата; 
2) за престигнување. 
Хоризонтална прегледност при кочењето 
Потребната прегледност при кочењето се 
обезбедува со отстранување на пречките на 
внатрешната страна на кривината односно 
со обезбедувале потребна широчина на 
прегледноста. 

Широчината-на прегледноста се смета од па-
теката на окото на возачот која е оддалече-
на 1,5 m од работ на сообраќајната лен-
та (Слика 1:). 
Широчината на ћрегледноста (b) се смета 
според образецот 

каде што е: Р (т) прегледност при коче-
њето 

R (гп) оскен по лу пречник на 
кривината 

Обезбедување појас на .прегледност кога 
планумот на патот е на низок насип. 
На внатрешната страна на кривината мора 
да се обезбеди појас на прегледност во кој 
не смеат да б.хдат вградени објекти ниту 
засадени високи растенија. 
Должината на прегледноста Pi за овој СЛУ-
ЧАЈ е дадена во табела б, а широчината на 
прегледноста на ПОЈ асот, сметано од лини-
јата на окото на возачот до крајот на за-
браната на градењето, односно на високите 
растенија, во кривината ка полупречникот 
Rin,r изнесува: 

Табела 12 — Големините R за кои се дозволува пре-
зимување од правец во кружен лак без преодпиц« 
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Табела 13 — Широчини на појасот ла прегледност 
bi на внатрешната страна па кривината во кривина 
со полунречник Rltin за определени сметковни бр-

зини V, 

Во кривини со полупречник R > R , n m , bi се 
пресметува според прегледноста од табела 
6 со примена на образецот (7) 

5.1.2. Берми на прегледноста 
Кога планумот на патот е во усек, пре-
гледноста при кочење (b>) се остварува со 
ископ на бермите на прегледноста, односно 
со проширување на усекот на внатрешна-
та страна на кривината. 
Бермата на прегледност се изведува во 
височината на рабникот на риголот во 
наклон од 6% спрема риголот. 
Должината на прегледноста Рг за_овој 
случај е дадена во табела 7 (за ѕ ~ 0%), 
односно во графикон 3 (за ѕ < OVo). При 
проектирање на јавниот пат е потреб-
но во усекот да се оствари прегледност при 
кочењето на должината Ра, со комбинира-
ње на соодветни полупречници и можни 
берми на прегледност, што се наведени во 

образецот (7). 

5.1.3. Кога е неекономично да се оствари должи-
на на прегледноста Р>, истата може да се 
намали до големината Рз, што претставува 
минимална должина - КОЈ а мора да биде 
обезбедена во хоризонталните кривини. 
Широчините на прегледноста bs за дол-
жината Pi во кривините со полупречник 
Rmm за ЈРазни сметковни брзини се дадени 
во табела 14. 

Табела 14 — Минимални широчини на прегледноста 
b: во кривини R,nr„ 

5 2. 

За R поголеми од R„un широчините bs се 
сметаат воведувајќи ја во образецот (7) дол-
жина Р>, и R. 
Ако во хоризонталната кривина не е обез-
бедена ниту минимална должина на пре-
гледноста Рл, со проектот на сигнаЈЃизаци-
јата се определува дозволената брзина ко-
ја ја дозволува.остварената прегледност и 
за таа брзина мора да се постави соодветен 
знак за ограничување на брзината. 
Прегледна должина за престигнување 
Прегледната должина за престигнување е 
еднаква на збирот на должините Ррг и Ррѕ, 
прикажани на ел. 2. 

Брзините Vi, Va и Vs се определуваат на 
следниот начин: 
— за сметковните брзини V, < 80 k m / h е 

Vi - Vr, Vs = 1,4 V, и Vi = Vt 

— за сметковните брзини V, > 80 k m / h е 
Vt = 0,75 V„ V> = V, и Vi = Vr 

Брзините на возилата со кои се смета при 
престигнување и растој ани јата Ppi Рр> РрЅ 
се добиваат од табела 15. 
За автопатиштата Ppi = Рр« 

Табела 15 — Одделни брзини и парцијални должини 
при престигнување 

V(km,/h) 40 50 60 70 80 90 100 и о 120 
Vi 40 50 60 70 80 67,5 75 82,5 90 
уз 56 70 84 98 312 90 100 ИО 120 

V* 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 

6.1. 

6.1.1. 

Рр, ЗОО 370 460 560 680 690 780 910 1000 

Рр, 175 215 270 330 400 345 390 455 500 

Pp. 125 155 190 230 280 345 390 455 500 

ЕЛЕМЕНТИ НА НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ 

Надолжниот наклон е однос на висинската 
разлика на две точки на патот и растоја-
нието на тие точки. 
Максимален надолжен наклон 
При определување на максималниот надол-
жен наклон решавачки се: 
1) бараната пропусна моќ на патот; 
2) трошоците на градењето; 
3) трошоците на сообраќајот. 
Максималните надолжни наклони на ниве-
летата зависат од категоријата на теренот 
и од разредот на патот и се наведени во та -
бела 16. 

Петок, 29 февруари 1980 



-Петок, февруари 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 — Итрана 325 

Табела 16 — Максимални подолжни наклони , 

МАКСИМАЛЕН НАДОЛ-
Ж Е Н НАКЛОН (%) ЗА ВИ-

ДОТ НА ТЕРЕНОТ 
РАЗРЕД НА ПАТОТ 

рамни- рит- брего- пла-
чарски чест вит нински 

Автопатишта — 4—5 5 7 

патишта од 1. разред — 5 6 7 

патишта од 2. разред — 6 7 8 

патишта од 3. разред — 7 8 10 

патишта од 4. разред — 8 10 11 

патишта од 5. разРед — 10 11 12 

Надолжните наклони можат да бидат ис-
клучително поголеми од вредностите наве-
дени во табела 16 ако со пресметка на тро-
шоците на експлоатацијата и трошоците на 
градењето се докаже дека е оправдан пого-
лем наклон. 

6.1.2. Во рамничарски терени, на премини преку 
други комуникации и преку водени текови, 
острината на преломот на нивелетата за 
автопатишта и за патишта од 1. и 2. Раз-
ред не смее да биде поголема од 3% за кон-
кавни преломи, ниту поголема од 4% за 
конвексни преломи. Ова се однесува и на 
другите јавни патишта ако со тоа во пого-
лема м ф а не се зголемуваат трошоците на 
градењето. 

6.2. Минимален надолжен наклон 

•6.2 1. Во подолги усеци или засеци мораат да би-
дат остварени следните минимални надолж-
ни наклони: 
1) 0,2% ~ ако риголот или кинетата се из-

ведени од бетон; 
2) 0,3% ако риголот е калдрмисан со 

кршен камен или кинетата е из-
ведена од асфалт; 

3) 0,5% — ако кинетата е обрасната со 
трева. 

На подрачјата со голем интензитет на врне-
ж и наведените вредности се зголемуваат 
врз основа да хидролошките податоци, со 
соодветна пресметка. 
Ако наведените минимални надолжни на-
клони би можеле да се постигнат само со 
сразмерно големи трошоци на градењето, 
можат во усеците и засеците да се приме-
нат и помали наклони или потполно хори-
зонтална нивелета. Во тој случај одведу-
вањето на атмосферската вода мора да се 
обезбеди со соодветни одводни системи. 

6.2 2. На деловите на искривувањето на колово-
зот при проектирање на нивелетата мора 
да се оствари минимален надолжен наклон 
од 0,5%, односно наклон кој овозможува 
протекување па водата по риголот, според 
точка 6.2.1. 

6 3. Засилување на преломот на нивелетата 
Вертикална кривина е кривината со кој* 
се врши заоблуваше на преломот на ниве-
летата. 

7. НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ 

7.1. "Планумот на патот го формираат коловози-
те, разделиш1© ленти помеѓу коловозите 
(ако се предвидуваат) и риголите, односно 
банкините. 

7.1.1. Коловозот го формираат сообраќајните лен-
ти, рабните ленти и, ако се предвидува-
ат, додатните ленти и лентите за запирање 
(ленти за присилно запирање на возила).^ 

7-1.1.1, Бројот на сообраќајните ленти се опреде-
лува според точка 9.1. и мора да биде па-
рен, не земајќи ги предвид додатните со-
обраќајни ленти за бавни возила. 
Широчините на сообраќајните ленти се да-
дени во табелите 17 и 18. 

Табела 17 — Широчина на сообраќајните 
ленти на еднонасочни коловози (патишта 
со 4 и повеќе сообраќајни ленти) за опре-* 
делени сметковни брзини (Vr) на одделни 

видови терени 

каде што е: 
Рг - прегледна должина при кочењето, чии 

вредности се дадени во табела V, од-
носно во графикон 3. 

Должината на прегледноста Рг, врз основа 
на која се пресметува Rv min, се усвојува 
за оној од двата соседни наклони кои да-
ваат поголема »должина Ре. 

Заоблувањето на конкавниот прелом на ни-
велетата се врши со полупречник не помал 
од 

6.3.1. Преломите на нивелетата се заоблуваат со 
кружен лак, со квадратна парабола или 
кдотоида. При тоа полупречникот на за-
живувањето на крајот на клотоидата не 
смее да биде помал од минималниот полу-
пречник пропишан за заоблување на пре-
ломот на нивелетата. 

6.3.2. Најмалите полупречници на заоблувањето 
на конвексни преломи на нивелетата се да-
дени во графикон 6 или се сметаат според 
образецот: 
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Табела 18 — Широчина на сообраќајните ленти на 
патиштата со две сообраќајни ленти за определени 
сметковни брзини (V,} иа одделни видови терени 

СМЕТКОВНИ БРЗИНИ ВО km/h 
Разред 

на патот 100 80 70 60 50 40 

широчина на сообраќајната лента ( т ) 

7.1.1.2. Ленти за присилно запирање на возила 
(ленти за запирање) 
На автопатиштата, а според потребата и на 
патиштата од 1. разред, треба да се пред-
видат кон надворешниот раб на надвореш-
ните сообраќа ши ленти, посебни ленти за 
присилно запирање на возила. 
Широчината на овие ленти за запирање 
изнесува: 
— на автопатиштата — 2,50 метри; 
— на патиштата од 1. разред со 4 сообра-

ќајни ленти — 1,75 метри. 
На патиштата на кои се изградени ленти 
за запирање, за одмор на возачите и пат-
ниците и други слични потреби би требало 
да се градат посебни одморалишта. 

7.1.1.3. Рабни ленти 
Рабните ленти претставуваат посебни кру-
ти конструкции или проширувања на ко-
ловозната конструкција на кои се обеле-
жуваат рабните разделни линии. 
Широчините на рабните ленти за опреде-
лени широчини на сообраќајни ленти се 
определени во табела 19. 

Табела 19 — Широчина на рабните ленти 

Широчина на Широчина на 
сообраќај ната рабната 

лента (т) лента ( т ) 

3,75 0,50 

3,50 0,35 

3,25-3,00 0,30 

2,75 0,20 

Рабната лента помеѓу сообраќајната и 
лентата за запирање е широка 0,20 т . 

7.1.1.4. Додатни сообраќајни ленти за бавни возила 
АКО големината на наклонот (угорништето 
и падот) и неговата должина, поради опа-
ѓање на брзината на тешките возила, до-
ведат до намалување на ' бараната пропус-
на моќ на патот, се градат додатни сообра-
ќајни ленти за бавни возила. 
Додатната сообраќајна лента е со минимал-
на широчина од 3,00 т . 
Кога се изведуваат додатни ленти за бав-
ни возила, можат да се изостават лентите 
за запирање. Во ТОЈ случај се изведуваат 
стојалишта, односно проширување на ко-
ловозот на најпогодни места. 

Критичната брзина, при која бавните во-
зила мораат да се напуштат, односно при 
Koja смеат да се вратат на нормална соо-
браќајна лента изнесува: 

Vk, = 50 km/h 
7.1.1 4 1. Почетокот на додатната сообраќајна лента 

мора да биде на место каде брзината на 
бавното возило, за кое е составен графи-
кон 7, ќе опадне на големина од 50 km/h. 
Почетокот на оваа сообраќајна лента се 
определува според графиконот 7. 
Додатната сообраќајна лента мора и на 
СВОЈОТ почеток да има пропишана широ-
чина. 

7.1 Л.4.2, Додатната сообраќајна лента се завршува 
на местото каде брзината на бавното вози-
ло ќе порасне на 50 km/h. Завршната точ-
ка на додатната сообраќајна лента се оп-
ределува според графиконот 7. 
Додатната сообраќајна лента мора и на 
својот крај да има пропишана широчина. 

7.1.1.4 3. Обликување на додатните сообраќајни лен-
ти за бавни возила 
а) Јавни патишта со две сообраќајни ленти 
Проширување на коловозот заради изград-
ба на додатна сообраќајна лента секогаш 
се предвидува од надворешниот раб на 
коловозот 
б) јавни патишта со четири и повеќе соо-

браќајни ленти 
Проширување на коловозот на угорниште 
заради обезбедување на додатна сообраќаја 
на лента за бавни возила, може да се вр-
ши од надворешниот или од внатрешниот 
раб на коловозот. 
Сите сообраќајни ленти меѓусебно се одво-
јуваат со испрекинати или полни линии со 
нормална широчина. 

7.1.1.4.4. На автопатиштата и на патиштата од 1. 
разред должината на додатните сообраќај-
ни ленти не смее да биде пократка од 1 km.1 . 

7.1.1.4.5. Двете последователни додатни сообраќај го« 
ленти мораат меѓусебно да се с в р з у в а а т 
ако нивната меѓусебна оддалеченост е: 
1) помала од 500 m на автопатиштата и на 

патиштата од 1. разред 
2) помала од ЗОО m на другите патишта. 

7.1.1.5. Разделни ленти 
Разделните ленти се дел од планумот на 
патот кој физички ги разделува паралел-
ните коловози. 
Широчините на разделните ленти за од-
делни видови јавни патишта се прикажани 
во табела 20. 

^Табела 20 —» Широчина на раздедните 
ленти 

Вид на Т е р е н • Широчина на 
јавниот пат разделната 

лента (гп) 

автопат I, и 4,00 

автопат III. IV 3,00 

пат од 1. разред I до IV 
(по исклучок 2,00 т ) 

7.1.1.6. Банкини 
Банкина е земјена или стабилизира^ лен-
та што се наоѓа помеѓу работ на коловозот 
и косата страна на насипот. 
Минималната широчина на банкината е 
определена со растојанието на внатрешни-
от раб на заштитната ограда од работ на 
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крајот на конструкцијата на горниот строј 
(го) и со конструкционата широчина на за-
штитната ограда. Доколку не се предвиду-
ва заштитна ограда, најмалата широчина 
на банкината е:4 

1) кон запирачката лента — 1,00 т , 
2) кон рабната лента — го 4- 0,70 т . 
Растојанието на внатрешниот раб ра заш-
титната ограда (го) кон запирачката лента 
изнесува 0,70 m 
Ако нема запирачка лента, растој ани јата 
на (го) зависат од широчината на сообра-
ќајните ленти Нивните вредности се даде-
ни во табела 21. 

Табела 21 — Растојание на внатрешниот 
раб на заштитната ограда (го) во зависност 

од широчината на сообраќајната лента 

Широчина на 
сообраќајната 

лента (ш) 

Растојание на вна-
трешниот раб на 

заштитната ограда 
го (т ) 

3.50 0,90 

3.25 0,80 

3,00 0,65 

2,75 0,50 

7.1.2. Пешачки и велосипедски патеки 
Пешачките и велосипедските патеки се по-
себно изградени сообраќајни површини на-
менети за движење на велосипедисти и 
пешаци. 
На патиштата за мешовит сообраќај би 
требало да се градат пешачки или велоси-
п е д с к и патеки ако потребата од градба 
на тие патеки се установи со сообраќајни 
истражувања. 

7.1.2.1. Широчините на лентите на пешачките и 
велосипедските патеки се: 
1) на пешачките патеки — 0,80 ш; 
2) на велосипедските патеки — 1,00 ш. 

7.1.2.2. ОдделувсЈње на пешачки и велосипедски 
патеки од коловозот. 
Минималните оддалечености на пешачката, 
односно велосипедската патека од надво-
решниот раб на коловозот се дадени во 
точка 7.4. 

7.1.2.3. Велосипедските патеки и пешачките пате-
ки мораат да се одделат од коловозот со -
разделна лента која ја обрабува издигнат 
рабник, или да се водат независно од те-
кот, на коловозот. 

7.1.3. Површини за задржување на возила вон од 
коловозот 
На сите јавни патишта мораат да бидат 
изградени површини за задржување на во-
зила вон од коловозот. 
Површините за задолжување на возила се 
посебно изградени и обележани површини 
за запирање и паркирање tea возила што е 
обусловено од потребите на корисниците 
на патот или на возилата. 

7.1.3.1. На јавните патишта на кои постојат ленти 
за запирање, површините за задржување 
на возила мораат да се наоѓаат надвор од 
планумот на патот. 
Приодот на возилата кон површината за 
задржување на возила кра ј автопатот и 
вклучувањето на возилата на коловозот на 
автопатот мора да се изведе со ленти за 
исклучување и со ленти за вклучување на 
возилата на коловозот на автопатот. При-

тоа лентата за запирање се претвора во 
лента за вклучување и лента за исклучу-
вање на возилата на коловозот на автопа-
тот со потребно проширување. 

7.1.3 2. На Јавните патишта без ленти за запирање,' 
за пократко или подолго задржување на во-
зилата за која и да е цел, се предвидуваат 
стојалишта кои се изведуваат непосредно 
кра ј коловозот, или надвор од планумот на 
патот. 

7.1.3.2.1. Широчината на стојалиштата на сите јавни 
патишта мора да изнесува 5,0 т . На место-
то на приклучувањето на стојалиштето на 
коловозот, широчината на стојалиштето се 
намалува на 3,0 т . Надворешните рабови 
на приклучоците на стојалиштето се изве-
дуваат под агол од > 30°, По должината на 
стојалиштето се предвидуваат стабилизира-
а т банкини со исти широчини како и на 
патот. 

7.1.3.2.2. Должината на стојалиштето изнесува: 
1) на патишта од 1, 2 и 3 разред > 60 ш. 
2) на патишта од 4, и 5 разред > 40 m. 

7.1.3.2.3. Меѓусебната оддалеченост на стојалиштата, 
се определува според потребите и можно-
стите и не смее да биде поголема од 2 km.' 

7.1.3 2.4. Стојалиштата за спротивни насоки на во-
зење не смеат да бидат изведени Спротивно 
едно наспрема друго. 

7.1 3.3. На сите јавни патишта, освен на автопати-
штата, мораат да се предвидат автобуски 
стојалишта. Просторот за автобус на стоја-
лиштето мора да биде одделен од колово-
зот со разделна лента, обележана на про-
ширувањето на коловозот, со широчина на ј -
малку 1,00 т . На надворешната страна на 
автобуското стојалиште мора да биде из -
градена денивелирана површина за задр-
жување на патниците, со широчина нај-
малку 2,0 т . 

7.2. Преодни рампи 
Преодната рампа е дел од патот на кој се 
врши измена на напречниот наклон однос-
но искривување на коловозот. 

7 2.1. Искривувањето на коловозот треба да се 
изведе на преодница, и тоа: 
1) на јавни патишта со две сообраќајни 

ленти — со свртување на коловозната 
површина околу оската или околу по-
нискот раб на коловозот; 

2) на јавни патишта со четири и повеќе со-
обраќајни ленти, со средна разделна 
лента — со свртување на коловозот око-
лу рабовите на разделната лента или 
околу оските на коловозот. 

7.2.2. Максималниот наклон на преодната рампа 
(irmx) з о однос на нивелетата е даден во та-
бела 11. 

7.2 3. Најмалиот наклон на преодната рампа (imm) 
поради одводнување мора да изнесува: 
а) при свртувањето околу оската 

Притоа не смеат да бидат пречекорени 
вредностите од табела 11, ниту смеат да се 
јават промени на знакот на резултирачки-
от потисок во дијаграме^ на бочните удари« 
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7.2.4. 

7.2.5. 

Наклоните на рабовите на коловозот се 
усогласуваат со надолжниот наклон (ѕ) на 
оската околу која се врши свртување на 
коловозот во напречна смисла. 
Наклонот на нлвелетата, т. е. на оската на 
искривувањето во усеците и засеците мора 
да биде: 

Ѕ > i 
каде што се: 
— Ѕ% = наклон на нивелетата, т. е. на ос-

ката околу коза се врши искри-
вувањето (види точка 6.2.) 

— i% = наклон на рампата во однос на 
нивелетата на патот. 

Текот на рабовите на коловозот на преод-
ивте рампа мора да се обликува според ва* 
жечките принципи, со тоа што правилноста 
на решението мора да се докаже со дија-
грам на бочните удари. 

7.2.6. Ако промената на напречниот наклон се 
врши на делот на проширениот коловоз, ис-
кривувањето се врши во однос на работ на 
непроширениот коловоз. 

7 2.7. Промената на напречниот наклон на до-
датните ленти се врши како и-промената 
на напречниот наклон на сообраќајните 
ленти. 

7 3. Проширување на коловозот во кривина 
Коловозот со две сообраќајни ленти за дво-
насочен сообраќај се проширува во остри 
кривини. Проширувањето на секоја од две-
те сообраќајни ленти зависи од димензиите 
на возилата. Овие проширувања се дадени 
во графиконот 8. 
Возилото според кое ќе се врши проширу-
вање на едната и другата сообраќајна леа-
та, се определува врз основа на очекувана-
та големина и структурата на сообраќајот 
во планскиот период. 
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Слика 7 

7.4 3. Облици на сообраќајни профили и. на сло-
бодни профили 

7.4.3.1, Сообраќајниот и слободниот профил на па-
тот надвор од населба е прикажан на сли-
ка 8. 
Минималното растојание на заштитната 
ограда од сообраќајниот профил (го) е оп-
ределено во табела 21. 
Минималното растојание на сообраќајниот 
знак од сообраќајниот профил (г$) изнесу-
ва: 
— АКО постои заштитна ограда и ако сооб-

раќајниот профил ги опфаќа запира-
чките ленти 

Г2 ГО 
— АКО не постојат ниту заштитна ограда 

ниту лента за затицање 
rz « го 0,25 

Минималната заштитна широчина (ZS) е за -
висна од сметковната: брзина и е дадена во 
табела 22. 

Табела 22 — Големина на заштитната ши-
рочина во зависност од сметковната брзина 

V/R 
(km/h) < 50 60, 70 80 90 100 НО, 120 

Zs * 

(лп) 120 150 . 180 200 250 

При постоењето на заштитни огради, висо-
чината на слободниот простор на рабовине 
може да беде намалена за височината Ah. 

7.4.3 2. 

Слободната височина од 4,5© гп секогаш се 
мери од највисоката тотаа на коловозот во 
дефинитивната негава дебелина, пр« што се 
води сметка за евентуалното зајакнување 
на коловозната конструкција. 
Во еднонасочните и д зони точните тунели 
слободниот профил е прекажан на слика 9. 

Минималното' проширување зависи од ши-
рочината на коловозот и изнесува- Дѕ — 0,20 
m за ѕ < 6,00 ш и = 0,30 m за ѕ > 6,00 ш 
каде што се ѕ = широчина на коловозот, а 
Дѕ минимално проширување на коловозот. 

7.3.1. Проширувањето на/ коловозот се врши на 
внатрешната страна на кривината, а по ис-
клучок на обете страни или само на надво-
решната страна на кривината. 

7.3.2. Преминот од непроширениот коловоз на 
правецот на проширениот коловоз во кри-
вина, се врши на должината на преодница-
та и полното проширувње на коловозот се 
задржува на целата должина на кружниот 
лак. 
Големината на проширувањата во одделни 
точки на преодницата се определува спо-
ред графиконом 9 

7.4. Сообраќаен профил и слободен профил 
7.4.1. Сообраќаен профил 

Сообраќајниот профил го составуваат на-
пречниот пресек на типскато возило, про-
сторот потребен за движење на,возилата и 

. средната заштитна широчина помеѓу вози-
лата. 
Широчината на сообраќајниот профил ги 
опфаќа сообраќајните ленти, рабните лен-
ти и запирачките и додатните ленти (ако се 
предвидени). 
Височината на сообраќајниот профил е ед-
наква на височината на типското возило. 

7.4.21. Слободен профил 
Слободниот профил го составуваат сообра-
ќајниот профил и рабните заштитни ши-
рочини, односно заштитната височина. 
Во слободниот профил не смее да навлегу-
ва никаква постојана препрека. 
Сообраќајниот и слободниот профил се 
прикажани на слика 7. 
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7.4.4. Комбиниран слободен профил — 
Ако велосипедската или пешачката патека 
одат по должината на јавниот пат на кој не 
постојат издигнати рабници патеката мора 
да биде од коловозот оддалечена најмалку 
толку, што слободниот профил на колово-
зот и на велосипедската, односно пешачка-
та патека да се допираат. Ако коловозот е 
обрабен со издигнати равници, слободниот 
профил на коловозот и велосипедската па-
тека, односно пешачката патека, можат да 
влегуваат еден во друг, со тоа што оддале-
ченоста на сообраќајните профили да не 
биде помала од вредностите дадени во та-
бела 23. 

Табела 23 — Растојание на сообраќајните 
профили на коловозот и на велосипедската, 
односно пешачката патека ако. постои из-

дигнат рабник 

СЕРПЕНТИНИ 
Серпентина е сложена кривина формирана 
од главна кривина (свртувалиште и при-
клучни кривини. Серпентините се посебен 
дел на,патот за кои не важи сметковната 
брзина во смисла на овој правилник. 
На патиштата од 1. и 2. разред најмалиот 
полу пречи ик во серпентината не смее да би-
де помал од 20 m 

на приклучните кружни Полупречниците 
лакови Ri се: 

2 R < Ri > 4R 
каде што е R — полупречник на главниот 
кружен лак, а Ri — полупречник на при-
клучната кривина. 

8.3. Сите премини од правецот во кружниов 
лак, односно од едниот во другиот лак на 
иста или спротивна насока, мораат да бидат 
изведени со преодници. 
Должината на преодницата е еднаква со дол-
жината на преодната рампа. Должината на 
преодната рампа е определена со најголе-
миот дозволен наклон од 1,5%. 

8.4. Проширувањето на коловозот во серпенти-
на се определува со помошен графикон 8 
или доколку графиконот не содржи пода-
тоци, се пресметува со помош на обрасци-
те дадени кон графиконот 8. 

' Доколку на патиштата се јавуваат исклу-
чително долги возила за кои не може да се 
примени графиконот 8, проширувањето се 
смета според должината на тие возила. 
Проширувањето на коловозот во серпенти-^ 
на се врши по правило: ^ 
1) во свртувалиште од надворешната стра-

на; 
2) во приклучни кривини од внатрешната 

страна. 
Ако можат да се остваруваат поволни 
ефекти, проширувањето може да се врши и 
во свртувалиште од внатрешната страна, v 

8.5. Напречниот наклон на коловозот во серпен-
тина може да биде применет до големина 
од 9%. 

8 Д Надолжниот наклон во главна кривина; 
вклучувајќи ги и преодниците, е со големи-
на: 
1) на патишта од 1. и 2. разред до 3%. 
2) на патишта од 3, 4. и 5. разред до 5%. 

8.7. На автопатишта, по правило, серпентини не 
се изведуваат. 

9. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ШИРОЧИНАТА НА1 

ПЛАНУМО? И НА БРОЈОТ НА СООБРА-
ЌАЈНИТЕ ЛЕНТИ 

9.1. Широчината на планумот и бројот на сооб-
раќајните ленти се утврдуваат врз основа 
на пресметката на потребната пропусна моќ: 
за планираниот сообраќај (големина и 
структура) и нивото на услугите (НУП) на 
крајот на планскиот период за експлоата-
ција на јавен пат. 
Под пропусна моќ на патот се подразбира 
бројот на возилата кот може да помине низ 
определен пресек на патот во единица на 
време. 

9.2. На целата сообраќајна делница, т. е. на 
отсекот на јавен пат со приближно иста го-
лемина и структура на сообраќај, мора да 
биде ~ обезбедена доволна пропусна моќ за 
бараното ниво на услугата на патот (НУП). 

9.3. Отстапување од точка 9.2. можат да се при-
фатат само ако преку анализата на кори-
с т и т е ^ трошоците се покаже дека е тоа оп-
равдано, со тоа што планираниот сообраќај 
на крајот на планскиот период да. не го 
пречекори капацитетот на патот (нивото на 
услугата „Ј2"). Капацитетот на патот се оп-
ределува врз основа на соодветниот вршен 
сообраќај. 

9.4. Бараното ниво на услугата (НУП) на кра-
јот на планскиот период на експлоатација-
та на јавен пат е 
1) „D" за автопатишта и патишта од 1. раз-* 

ред 
2) „Е" за други разреди на патишта 

9.5. Пресметувањето на капацитетот на јавен 
пат се врши според општо прифатените те-
оретски принципи и постапки. 
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166. 
Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 

и 20/79), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 
Во зимскиот период 1 — понеделник Во летниот период 1 — понеделник 

Воздухопловно (од 1 ноември до 31 2 — вторник (од 1 април до 31 2 — вторник 
пристаниште март) 3 — среда октомври) 3 — среда 

4 — четврток 4 — четврток 
од до 5 — петок 'од до 5 — петок 

часот часот 6 — сабота часот часот 6 — сабота 
7 — недела 7 — недела 

1 2 3 4 5 6 7 

„Белград" 
„Загреб" 
„Сплит" 
„Љубљана" 
„Дубровник" 
„Титоград" 
„Сараево" 

„Скопје" 

„Тиват" 

„Охрид" 

„Задар" 

„Риека" 
„Пула" 

„Приштина" 

„Марибор" 

„Мостар" 

05,00 23,00 1,2,3,4,5,6 7 05 00 23,00 1,2,3.4,5,6,7 
05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3.4,5,6,7 
05,00 23.00 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
06,00 21,00 1,2,3.4,5,6,7 06,00 22,00 1,2.3,4,5,6,7 
07,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 23,00 1,2 3.4,5,6,7 
06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 05,30 22,00 1,2.3,4,5,6,7 
05,00 22,00 1,5 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
06,00 22,00 2,3,4,6,7 
06.00 22,00 1,2,3,4,5, 06,00 22,00 1,2,3,4,5 
06,00 08,00 6,7 06 00 08,00 6,7 
16,00 22,00 6,7 16.00 22,00 6,7 
06,30 до за- 1,2,3,4,5,6,7 06,00 до за- 1,2,3,4,5,6,7 

ласка ласка 
сунца суада 

07,00 15,00 1,2,3,4,5 07,00 14,00 1,2,3,4,5 
18,00 20,00 5 15,00 18,00 6 
11,00 14,00 6 

18,00 

06,30 08,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 08,30 1,2,7 
19,30 ' 21,30 1,2,3,4,5,6,7 19,30 21,30 1,2,7 

06,30 21,30 3,4,5,6 
06,30 20,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 20,30 1,2,3,4,5,6,7 
05,30 07,30 1,2,3,4,5,6,7 05,00 24,00 1,2,3,4 
19,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 00,00 24,00 5 6,7 
06,30 13,00 1,2,3,4,5 04.30 08,30 1,2,4,6,7 
14,30 21.30 1,2,3,4,5 12,00 16,00 1,2,4 
17,00 21,30 6 17,00 23,30 1,2,3,4,5,6,7 
06,30 10,30 7 04,30 10,00 3,5 
05,30 12,00 1,2,3,4,5 05,30 12,00 1,2,3,4,5 
19,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 18,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 
05,30 08,00 6,7 05,30 08,00 6,7 
08,00 10,00 1,2,3,4,5,6 06,30 14,00 1,3 
16,00 18,00 1,2,3,4,5,6 06,30 10 30 2,4,5 

14,ОГ 18,00 2,4,5 

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со 
пропис. 

3. Воздухопловните пристаништа „Белград", , Загреб" и , Сплит" ќе бидат отворени и надвор од 
времето на отвореноста од точка 1 на оваа наредба и тоа од 23,00 до 05,00 — за воздухопловите^ во 
опасност, како и во другите случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се сме-
та според југословенското време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/79). 

6. Оваа наредба влегува во с^ла осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 770/1 
8 февруари 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 
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167. х 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕК-

СТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/79) во член 1 став 1 тон. 5; 6 
и 7 се менуваат и гласат: 

„5) Облека за машки деца. Сис-
тем на големини и ознака — — JUS F.G0.005 

6) Облека за женски деца. Сис-
тем на големина и ознака — — JUS F.G0.0C6 

7) Облека за деца до-една годи-
на. Систем на големини и ознака JUS F.G0.007" 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Освен југословенскиот стандард JUS F.G0.001, 

југословенските стандарди од член 1 на овој пра-
вилник се задолжителни во целост, а ќе се приме-
нуваат врз производите од областа на текстилната 
индустрија што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето на ОВОЈ правилник во 
сила." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

деиот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 31-17602/1 
23 октомври 1979 година 

Белград 

Директор 
на СОЈУЗНИОТ з авод за 

стапдардизациЈ а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден4 

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

Бр. 31-17986/1 
29 октомври 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

169. 
Врз основа на член 30 став 1 и 4 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија и со претседа-
телот на СОЈУЗНИОТ комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЛЕАРСКАТА ИНДУС-

ТРИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за ле-

арската индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/79) во член 786 бројот: „1980" се заменува со бро-
јот „1981". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-21449/1 
25 јануари 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

170. 

168. 

Врз основа навален 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧ-
КИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМ-

НИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за 

Изградба на надземни електроенергетски водови 
(„Службен лист на СФРЈ", бР. 51/73) во член 118 
став 1 точка 2 се менува и гласи: 

„2) од долниот раб надолу — — — 0,7 т " 

Врз основа на член 62 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
Сојузниот завод за стандардизација објавува 

Д О П О Л Н Е Н И Е Н А СПИСОКОТ 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
ШТО ПРЕДИЗВИКУВААТ РАДИО ФРЕКВЕН-

ЦИСКИ ПРЕЧКИ 

Во Списокот на организациите на здружел труд 
овластени за атестирање на производите што пред-
извикуваат радиофрскзенциски пречки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46/79) во точка 4 на крајот точ-
ката се заменува со точка и запирка и но тоа се до-
даваат две нови точки, кои гпасат. 

5) Ратана организација Завод за испитивање 
квалитета робе, Загреб, Галева 17/111, са потпуном 
одговорлошћу; 
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6) Радна организација „Енергоинвест — Истра-
жувачко-развојни центар за електроенергетику", 
Сарајево, Лукав ица, са потпуном одговорношћу. 

Бр. 21-31-644/1 
25 јануари 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Милан Крајновиќ, с р. 

171. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бјр. 23/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РАБОТКИТЕ ОД МЕСО 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 27 декември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
На затечените цени за преработките од месо, со тоа 
што производителските организации на здружен 
^руд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 17,6%. 

За преработките од месо пакувани во лименки 
зголемувањето по одредбата на став 1 од оваа точ-
ка се применува врз затечените цени на преработ-
ките од месо во лименки намалени за вредноста на 
лименката. 

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

3. За оваа спогодба согласност даде Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8525 од 15 февруари 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј ' . 

Претставници на производителите: 42 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
21 купувач — потрошувач потписник на Спо-
годбата. 

172. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА J I O -

ЛИПРОЛИЛЕНСКО ШТАПЕЛ ВЛАКНО 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 7 август 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на полипропиленско штапел в л а к -
но, со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
Зголемат до 13,5%. 

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

3. За оваа спогодба согласност даде Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5897 од 13 ф е в р у а р и 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: Текстилни 
комбинат „Дунав" — Челарево и ИТЕС „Лола 
Рибар" — Оџатти. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ком-
бинат подова „Синтелон" — Бачка Паланка, 
Текстилни комбинат „Гњилане" — Гњилане, 
Текстилна индустрија „Ресорт" — Лесковац, Ин-
д у с т р и с к и комбинат „Црвена звезда" — Мла-
деновац и „Текстил" ООУР „Филц" — Менгеш. 

173. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите. склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА СТАК-
ЛЕНАТА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА 

ИНДУСТРИЈА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 8 јуни 1979 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на стаклената амбалажа за прехран-
бената индустрија, со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат за 14%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5297 од 21 февруари 
1930 година. 

4. Оваа ' спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј ' . 

Претставници на производителите: „Стража" 
— Хум на Сутли, Српска фабрика стакла — 
Параќин, Стакларна — Храстпик и Индустри-
ја за стакло и стаклена волна — Скопје. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
27 купувачи — потрошувачи потписници на 

Спогодбата.-

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за крите-
риумите што ќе се применуваат при намалувањето 
на царината на увозот на специфична опрема во 
1980 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 5/80, се поткрала до лу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ 
СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА 
ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОП-

РЕМА ВО 1980 ГОДИНА 
Во точка 10 во одредбата под 4 под ѓ) наместо 

зборовите: „контрола за регулација на телекому-
никациите, информирањето и управувањето," трс-* 
ба да стои: „контрола, регулација, телекомуника-
ции, информирање и управување". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 12 ф е в -
руари 1980 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
' £ утврделе* дека во текстот 'на Одлуката за оствару-
вање на целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи 
иа Кредитната политика во 1989 тодина, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80, се поткрала до-
лу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Sf ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И 
ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 

ГОДИНА 

Во точка 4 став 1 во одредбата под 6 наместо 
зборот: „стопанска", треба да стои: „привремена". 

~ Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 фев-
руари 1980 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Дополненијата на 
Списокот на новосоздадените сорти на семе и саден 
материјал од земјоделски растенија, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/80, се поткрала 
долунаведената Ј р е т к а , та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ДОПОЛНЕНИЕТО НА СПИСОКОТ НА НОВО-
СОЗДАДЕНИТЕ СОРТИ НА СЕМЕ И САДЕН МА-

ТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 

Во пододдел 16 во одредбата под 5 наместо збо-
ровите. „Паланачка Кана" треба да стои „Паланач-
ка рана 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 
14 фебруари 1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-

ј а и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка * Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ, 

\ 
Динкић Марјана Миленко, Етеровић Младена 

Блага, Рељић Петра Лука, Тодоровић Благоја Неђо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баллрда Милоша Мирко, Граховац-Бајалица 
Илије Дева, Грчевић Пере Славко, Хаџимехмедовић 
Хусе Зијад, Крџалић-ЈазвИн Салке Сафија, Луј ић 
Марка« Свето, Шерић-Маглај ић Мухамеда Муниба, 
Топић Богдана Стојан; , 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чумић Давида Јово, Даутбеговић Ахмеда Исмет, 
Дове дан Јове Сретен, Дукић Ђуре Тоде, бешевић 
Хајре Зећир, Перошевић Анте Томо, Мачковић 
Биј елана Крстан, Марић Паје Вјерослав, гОшапо-
вић-Бабић Пере Радмила, Пенезић Милисава Ду-
шан, Сегић Душана Рајко, Шарић Ахмета Реуф; 

— за заслуги на полето на јавната дејност сб 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕП 

Ђилас Рајка Стоја, Кауриновић Бошка Саво, 
Кецман Косте Стевка, Лазић Панте Драгољуб, Ма-* 
тизашевић Симе Ђорђо, Пантелић Живорада Добри-
воје, Ристић Пере Ристо, Романић Богољуба Радован, 
ШраЈбер-Павић Паје Савета; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата' 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Асановић Ибрахима Исмаил, Аничић Стојана 
Миладин, Брека ло-Дамјановић Божидара Љиљана, 
Чамџић-Бешић Ђулаге Емина, Чојић Трифуна 
Мирко, Девић ИлиЈе Боро, Домуз Томе Славко, 
Дура дели Антуна Јаков, Душанић Неде Димитрија, 
Грубачић Ђорђе Миливоје, Хаџић Беге Хусеин, 
Хаверић Бајрама Шефкет, Игњатић Милоша Ми-
лан, Игњатић Игње Милош, Јокић Маринка, Бори-
слав, Кузмановић Вида Бранко, Мехић Хаџе Хамид, 
Новаковић-Муеић Идриза Аиша, Радуловић Јована 
Милорад, Сончаница Петра Јозо, Смиљанић Милана 
Милош, Томинчић Митра Станко, Трифуновић Ђор-i 
ђа Славко, Васиљевић Љубомира Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Стојана Трифко, Авдић-Даутбеговић 
Салиха СафиЈа, Бандић Химзе Незир, Ваиожић-
-Татаревић Јована Биљана, Бећирбашић Мехе 
Бего, Бехлуловић Сулејмана Ejy6, Бијелић Ђорђе 
Бранко, Благоичевић Драгутина Миливоје, Богда-
новић Мирка Вера^ Болић Мушана Суно, Цветковић 
Симе Слободан, Ћулибрк Милоша Душан, Ђурић 
Томе Љубомир, Ећим Јове Раде, Фалаџић Боже 
Радосав, Ганић Ибре Зајим, Газдић Станка Милан, 
Хадровић Ахмета Мустафа, Хоџић Химзе Бајро*, 
Јарамаз-Јовановић Ратка Станојка, Карловић-
-Хромић Мехмеда Минка, Кикић Авде Хурем^ 
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v Крајишник Јове Драго, Ку малић Халила Џафер, 
Малиновић ИлиЈе Душан, Мандић-Савић Душана 
Александра, Михаљевић-Секерац Благоје Милка, 
Милићевић Милића Лазар, Милинковић Лазара 
Драшко, Млтровић-Новак Јоже Марија, Муфтић 
Пашана Авдија, Нешић-Париповић Љубица, Остојић 
Неђе Бошко, Ошти Ангела Фердинанд, Пашалић 
Ћамила Идриз, Пашић Османа Смајо, Петковић 
Јевте Милисав, Софтић Мухарема Зекија, Спасоје-
вић Јелисије Лазо, Станишић Јована Живан, Стан-
ковић Бошка Чедомир, Станковић Васе Мирослав, 
Стокић Симе Мирко, Свитлица Митра Ђорђе, Ша-
бић Ху се Мехмед. Шабић Мухамеда Суљо, Шестић 
Алексе Драгољуб. Томић Петра Евица, Томић Ми 
лоша Којо, Тривичевић Зарка Растко, Усорац 
Трг »руна Драгана, Вукореп Видоја Иван, Зовко Цви-
тана Винко, Живковић Жарка Лајно, Жугић Нико-
ле Бранко, Жујо-Агић Нијаза Зубејда; 

— за заслуги РО развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ћосовић Данила Ђуро, Миленковић Светозара 
Александар; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цвијановић Душана Жарко, Домуз Остоје Ви-
досава, Гарић-Општи Игњаца Марија, Грбић Стојана 
Владе, Халиловић Омера Хасан, Илић Миће Славко, 
Јелисић Николе Лука, Кудрић Маринка Вел емир, 
Марић Душана Видослав, Рамовић-Хамзић Авде 
Зинета, Сегић Мирка Миланко, Шаховић Узеир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА'ТРУДОТ 

Абазовић Шабана Омер, Алексић Ђорђе Љубо-
мир, Авдић Османа Изет, Бал отић Симе Маринко, 
Болић-Јапалак Едхема Шефика, Црнадак-Видић 
Нинка Нада, Цвијетић Војина Љупко, Цвијетић 
Саве Младен, Далшашо Јозе Петар, Даутбеговић 
Омера Енес, Давидовић Остоје Милан, Дедић Хамзе 
Ва-хид, Добријевић Симе Живко, Ђерић Милана 
Крсто, Ђурић-Шиканић Милана Милица, Хаџиаб-
дић Хамзе Хабил, Хаџовић Смаила Хамед, Идризо-
вић Мехмеда Хамзалија, Калаба Душана Петар, 
Камењашевић Мехе Џафер, Карагић Авде Заим, 
Каричић Чазима Мујо, Клубичка Владимира Брани-
мир, Кнежевић Јакова Миливоје, Ковачевић Стоја-
на Миливоје, Крњић Мијата Пејо, Милеуснић Рајка 
Миле, Миличевић Вукана Срето, Милуновић Остоје 
Милан, Остојић Милана Драгољуб, Пашагић Ахме-
та ВехбиЈа, Пашалић Идриза Ћамил, Сегић Илије 
Славко, Станчић Остоје Ђука, Станишић Милоша 
Владимир, Шкорић Миле Душан, Тафро-Жарковић 
Милоша Татјана, Винчић Бошка Младен, Захиро-
вић Сеј фе Осман, Зукић Ибришима Рефик; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Пожун Анте Тихомир; 

О д СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богуновић Раде Душан, Дракулић Богдана Че-
домир, Љуштина Дане Душан, Манфреда Јоже 
Максимилијан, Матаковић Маријана Јосип, Пејако-
вић Милоша Милан, Пешут Миле Ђуро, Римац 
Маријана Даниал, Спудић Јуре Иван, Валентин 
Јураja Винко, Вуковић Николе Винко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 4 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Божић Николе Бранко, Дука Фране Јозо, Руга-
ле Антона Антон; 

— за покажана лична храброст во вршењето на 
с л у ж б е н а т а ДОЛЖЕГОСТ 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Свилар ИлиЈе Илија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бараћ Миле Мићо, Барбир Јуре Мате, Басарић! 
Ђуре Душан, Божанић Фрање Мато, Буква Јове 
Микан, Дошлић Јосипа Иван, Ерцег Миле Илија, 
Голубић Фрање Милан, Гвозденица Павла Никола, 
Гвоздић Јанка Славко, Јосиповић Анте Иван, Кар-
њуш Мартина Марио, Маринковић Мане Мане, 
Милојевић Ђуре Свето, Мраковић Станка Симо, 
Мраовић Јеремије Миле, Прица Илије Никола, 
Трошељ Павао Дујо, Вигњевић Саве Гојко; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Нерловић Марка Никола; 1 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Каван Ивана Ивица, Кекић Петра Јован, Мати-
ј а ^ Блажа Антон, Поповић Грге Милан, Шкориќ 
Павла Вукосава, Ш о т и ћ Мате Петар; 
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«— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бенкек Фрање Јосип, Брезак-Курко Јуре Љу-
бица, Дидовић Базилија Данимир, Тржан Мартина 
Милан, Корач-Чаловска Дима Јорданка, Крнић 
Миле Драгољуб, Лаштре Јосипа Сидонија, Латино-
вић Јована Марко, Лончаревић Марка Марија, Лу-
кин-Шивак Ђуре Зора, Радошевић Јосипа Вилко, 
Саватовић Саве Милица, Шолтић Ивана Мијо, Ва-
сић Петра Анђелко, Вернић Отона Зденко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамец-Јовановић Недељка Зора, Арар Ивана 
Никола, Бабић-М&мула Владимира Радојка, Бошња-
ковић Ивана Андрија, Божић Стевана Душан, Чича 

л Станка Славко, Деветак Петра Милан, Franceschi 
Анте Јосип, Гашпаровић Саве Никола, Ивановић-
-Маринчмћ Крсте Драгица, Ивановић Грге Мате, 
Ивић Миле Ђурађ, Јовић Петра Драган, Кастмилер 
Јосипа Славко, Кулић Петра Алојз, Липошчак Ива-
на Фрањо, Лончар-Узелац Ивана Анкица, Лукић 
Николе Владимир, Маћешић Милоша Саво, Мари-
чић Дмитра Станко, Паценти Ивана Бранко, Седлар 
Стјепана Иван, Шоштарец Винка Резика, Штефан-
чић Мате Карло, Топуховић Крсте Омерка, Троскот 
Шиме Анте, Васић Тихомира Миливоје, Вукмиро-
вић Боже Милан, Зеленбаба Ђуре Вид; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Дукић Јована Саво; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
* > « 

Бингула Фрање Стјепан, Бот Августа Рудолф, 
Царевић Марка Максим, Делић Јове Божо, Ерцег 
Николе Иван, Хитрец Бранка Дарко, Кљајић Ђуре 
Миљенко, Крмпотић Јура ј а Иван, Маћешић Милете 
'ИлиЈа, Мандарић Луке Милош, Митровић Цвијана 
Сретен, Мрђа Јована Славко, Никшић Мате Мари-
јан, Политео Анте Младен, Пухало Луке Јовица, 
Шировић Јакова Никола, Водопија-ЧоконЅа Петра 
Катица, Вујновић Николе Милан Вукојичић Живка 
Саво, Жегарац Петра Милан, Жегарац Мане Ни-
кола; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Финдри Винка Винко, Голубић Фрање Славко, 
Хржина-Ђирлић Боже Милица, Ивошевић Мирка 
Стеван, Јурић-Физовић Џемала Недрста, Кораћ Јове 
Вељко, Ландрипет Ивана Марко, Мај карић Стјепана 
Невенка, Мионић Бранка Богдан, Мирић-Дуић Јан-
дре Анка, Мрђа-Хољевац Николе Славица, Нађи-
-Ф^липовић Ивана Катица, Орешковић-Радичевић 
Петра Штефанија; Пећник-Ћук Јосипа Ружа, Стоја-
новић Боже Стојан, Стојсављевић Мирка Драгољуб, 
Шаравања-Барада Фрање Славица у 

О д САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Сахатћија Јусуфа Ћемајљ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бека ј Пајазита Муса; 

— за заслуги и постигнати успеси во работат^ 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дедић Крсте Предраг, Раци Хаки Зурафа, Руго-
ва ј -Петрушић Лазара Достана, Шуњаку Шабана; 
Mazllum, Трипковић-Крстић Ристе Милица, Закић-
-Обрадовић Душана Неда; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абази Зејнела Садик, Abrashi Мухамета Хајдар, 
Бакија Ахмета Нјази, Бардхи Хамди Агим, Bardhosft 
Адема Руди, Бербери Рамадана Али, Цанић Љубо-
мира Мирослав, Ћеља Hazyr Неки, Дедић Милана1 

Добрица, Дибора Илиаза Исмет, Џиха Сулејмана 
Зе ј нел, Хођа Халима Емин, Каћи Ху сена Имер, 
Краснићи Иљаза Сахит, Kryeziu Ћамиља Басри. 
Крстајић Петра Олга, Лазић-Грујић Радмила МирЈ 
јана, Лута Syceri Зија, Маљоку Тахира Шачир, Ман-
ђука Јусуфа Рамиз, Милосављевић Радоша Радман. 
Мухаџери Рамадана Беџет, Нуши Адема Џевдет; 
Па лој а Ибрахима Шани, Пећанин Медо Шефћет, 
Рашовић Ђоке др Мирко, Реџа Рахмана Мехмед, 
Сахатчија Мухарема Мехмет, Сарачини Халима Али^ 
Суља Раме Сали, Shefqet Сулеј мона Radogoshi, То-
мић Димитрија Момир, Вуља Фатаха Фаик, Зерка 
Јануза Чам#л, Завељи Исмета Шешчет; 

— за залагање во социјалистичката изградба наѕ 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 1 

Алија Мета Ређеп, Дхоми Салиха Рауф, Добри«? 
на нин Радована Радојица, Јахај -Камберај Рама 
Фата; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бојић-Ћолић Благоје Слободанка, Вокши Абе-
дина Енвер, Добруна-Иљази Фахри Мелихат, Дочај 
Марк MapjaH, Џара Зену на Даут,Ђорђевић Благољу-
ба Милан, Феровић Шемсе Шефкија, Горчај Сали-
ха А зе, Хајредин Гани Кадири, Хај редини Ису ф а 
Шабан, Матоши-Тулуми Расима Лумтурије, Мехај -
-Бердунај Мустафе Фетије, Миј алковић-Димитров 
Костантина Илинка, Мијатовић-Величков Ивана Тат-
јана, Мишић-Раденковић Живојина Ружица, Миг!* 
qi-Етемај Бајрама Xhylshahe, Петровић Уроша То* 
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мислав, Пожари Џевдет Хаки, Пуља Апи Шемседин, 
Радонићи Иса ЋемаЈљ, Радонићи Фетах Гани, То-
машевић Феликса Алојзија, Бараку Minush Назми, 
Вуља Халим Скендер, З е ф Сокола Berisha 

Страна 
вештачки ѓубриња во 

Бр. 76 
-21 јуни 1979 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубината соработка и при ја -
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Колумбија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Др Julio Cezar Turbay Ayala, претседател на Ре-
публика Колумбија. 

Бр 79 
27 Јуни 1979 годите 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип • Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
— 297 

298 

компензација за 
1979 година — — — — —- — — 

159. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Praline" — 

160. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Internatnonal 
Herald Tr ibune" — — — — — — 

161. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Bild" — — — 

162. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Gente" >— 

163. Правилник за содржината и доставува-
њето на годишниот извештај за извршу-
вањето на договор за долгорочна произ-
водствена кооперација, договор за делов-
но-техничка соработка, договор за приба-
вување материјално право на технологија 
и договор за отстапување на тоа право 
помеѓу организациите на здружен труд 
и странски лица — — — — — — 

164. Правилник за содржината и за доставу-
вањето вц годишен извештај за извршу-
вањето на договор за вложување сред-
ства на странски лица во домашни орга-
низации на здружен труд — — — — 

165. Правилник за техничките нормативи и 
основните услови што јавните патишта 
надвор од населби и нивните елементи 
мораат да ги исполнуваат од гледиштето 
на безбедноста на сообраќајот — — — 

166. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат ОТЕО-

167. Праг ил кик за измени на Правилникот за 
југословенските стандарди од областа на 
теке гил ната индустрија 

151. Закон за компензација — — — — — 
152 Закон за утврдување на вкупниот износ 

на средствата за финансирање на Про-
грамата за изградба и модернизација на 
техничката база на мобилна Радио Југо-
славија од 1981 до, 1985 година — — — 

153. Закон за измени и дополненија на Зако-
нит за стандардизацијата — — — — 299 

151 З ш о н за привремена забрана на распола-
гањето со општествени средства за ф и -
нансирање на^ нестопански и непроиз-
водствени инвестиции, во 1980 година 306 

J 155.ЈЗакон за д о п о л н е ш е на Законот за обја-
вување на со]узните закони и на други 
сојузни прописи и општи акти — — — 

156. Одлука за именување заменик-сојузен 
секретар за информации — — — — 

157. Одлука за користење на девизите што 
граѓани и граѓански правни лица ги 
држат на девизна сметка или на девизен 
штеден влог — — — — — — — 

158. Одлука за измена на Одлуката за износи-
те, начинот условите и роковите за упла-

i тување на средствата за исплатување на 

308 

308 

309 

310 

310 

310 

310 

310 

ЗИ 

312 

313 

— — 335 

168. Правилник за измена на Правилникот за 
техничките нормативи за изградба на 
надземни електроенергетски водови — 

169. Правилник за измена на Правилникот 
за техничките нормативи за леарската 
индустрија — — — — — — — —~ 

170. Дополнение на Списокот на организации-
те на здружен труд овластени за атести-
рање на производите што предизвикуваат 
радиофреквенциски пречки — 

171. Спогодба за промена на затечените цени 
за преработките од месо — — — — 

172. Спогодба за промена на затечените цени/ 
на полипгопиленско штапел влакно — — 

173. Спогодба за промена на затечените цени 
на стаклената амбалажа за прехранбена-
та индустрија — — — — — — — 

Исправка на Одлуката за критериумите што 
ќе се применуваат при намалувањето на 
царината на увозот на специфична опре-
ма во 1980 година — — — — — — 

Исправка на Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1980 
година — — — — — — — — — 337 

Исправка на Дополнението на Списокот на 
новосоздадените сорти на семе ц саден 
материјал од земјоделски растенија — ~о7 

Одлукувања — — — — — — — — 337 

335 

- т — 335 

336 

336 

336 

336 

Издавач: Невииске-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јавана Ристика бр. 1. П о т . ф а х 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан: Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
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