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651-855; Служба за претплата 651-732; 
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501. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Репу блика Југос лавиј а 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ ЗА 
ИДНИТЕ ПРИЛИВИ И ПЛАНИРАНИТЕ КРЕДИТИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, НА 
ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И КОРИСТЕЊЕТО 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Се прогласува Законот за привремена забрана на 
давањето гаранции за идните приливи и планирани-
те кредити за финансирање на инвестициите, на да-
вањето кредити и гаранции за покривање на пре-
чекорувањата во финансирањето на инвестициите и 
користењето на краткорочните извори на средства за 
финансирање на инвестициите, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
16 јули 1982 година. 

П бр. 187 
16 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. p. 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГА-
РАНЦИИ ЛА ИДНИТЕ ПРИЛИВИ И ПЛАНИРАНИ-
ТЕ КРЕДИТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИИТЕ, НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И КО-
РИСТЕЊЕТО НА КРАТКОРОЧНИТЕ ИЗВОРИ НА 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИ-

ЦИИТЕ 

Член 1 
Им се забранува на банките до крајот на 1Ѕ82 го-

дина да им даваат на корисниците на општествени 
средства (инвеститорите) гаранции за обезбедување 
на средства од идниот прилив на инвеститорите за 
финансирање на инвестициите, гаранции за плани-

раните кредити од странство за финансирање на ин-
вестиции и гаранции за обезбедување на средства 
за финансирање на инвестиции по основа на здру-
жување на идните приливи на здружувачите на 
средствата. 

Гаранциите од став 1 на овој член дадени пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ако се 
однесуваат на инвестициите што не се започнати до 
крајот на 30 јуни 1982 година, по денот на влегува-
њето во сила на овој закон не можат да служат 
како доказ за обезбедување на средства за финан-
сирање на инвестициите. 

Забраната од став 1 на овој член не се однесува 
на гаранциите за користење на кредитите добиени 
од Меѓународната банка за обнова и развој и за ко-
ристење на кредити добиени од други меѓународни 
финансиски организации (Меѓународната финансис-
ка корпорација, Европската инвестициона банка, Еу-
рофима, Меѓународниот фонд за развој на земјодел-
ството, Меѓународната инвестициона банка и Меѓу-
народната организација на трудот), како и на гаран-
циите за користење на други кредити од странство 
дадени врз основа на договор што го ратификувало 
Собранието на СФРЈ или Сојузниот извршен совет. 

Во смисла на овој закон се смета дека инвести-
цијата е започната ако по основа на инвестицијата 
се засновани должничко-доверителски односи и ако 
е извршено обезбедување на плаќањата во соглас-
ност со одредбите од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства. 

Член 2 
Им се забранува на банките до крајот на 1982 го-

дина да даваат кредити и гаранции за покритие на 
пречекорувањата во финансирањето на инвести-
циите. 

Забраната од став 1 на овој член не се однесува 
на кредитите за покритие на пречекорувањата за 
инвестиции за производство на електрична енер-
гија на домашните извори, пренос и дистри-
буција на електрична енергија, производство и 
преработка на јаглен, производство на нафта 
и гас и земјоделско производство (полј одел ст-
во, овоштарство, лозарство и сточарство), како 
и на кредитите за пречекорувања во финансирањето 
на инвестициите за отстранување на последиците од 
земјотреси и други елементарни несреќи. 

Надлежниот орган на републиката односно на 
автономната покраина може да даде согласност 
банките да даваат кредити за пречекорување и за 
други инвестициони објекти, покрај објектите од 
став 2 на овој член за кои во буџетот на република-
та односно на автономната покраина или во инве-
стиционо-кредитниот потенцијал на банката од дол-
горочните извори на средствата на тој потенцијал 
има обезбедени средства за нивно покритие. 

Член 3 
Им се забранува на банките до крајот на 1982 

година од порастот на краткорочните извори на 
средствата да даваат кредити и гаранции за инвес-
тиции. 
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Под пораст на краткорочни извори на средства-
та, во смисла на овој закон, се подразбира зголему-
вањето на краткорочните извори на средствата во 
однос на состојбата на ден 30 јуни 1982 година. 

Член 4 
За инвестиции во смисла на овој закон се сме-

таат вложувањата за набавка (купување, изградба и 
доградба) на основни средства и вложувања за на-
бавка (купување, изградба и доградба) на објекти и 
опрема за заедничка потрошувачка. 

Член 5 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап банката: 
1) ако даде гаранција за финансирање на инвес-

тиции од идниот прилив на средствата на инвести-
торот, или ако даде гаранција на планираните кре-
дити од странство за финансирање на инвестициите, 
или ако даде гаранција за обезбедување на средства 
за финансирање на инвестициите по основа на здру-
жување на идните приливи на здружувачите на 
средствата (член 1 став 1). 

2) ако даде кредит или гаранција за покритие на 
пречекорувањата во финансирањето на инвестиции-
те (член 2 став 1); 

3) ако од остварениот пораст на краткорочните 
извори на средства даде кредит или гаранција за ин-
вестиција (член 3 став 1). 

За дејствието од став 1 од овој член ќе се казни 
и одговорното лице во банката со парична казна од 
10.000 дб 50.000 динари. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

502. 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ПА 
КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕ-
НРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1982 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
привремена забрана на користењето на општестве-
ните средства за финансирање на нестопански и не-
производствени инвестиции во 1982 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 јули 1982 година. 

П бр. 188 
16 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, i j . I i 
Раиф Диздаревић, е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕ СТОПАН-
СКИ И ^ П Р О И З В О Д С Т В Е Н И ИНВЕСТИЦИИ ВО 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за привремена забрана на користе-

њето на општествени средства за финансирање на 
нестогѓански и ^производствени инвестиции во 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81) член 
1 се менува и гласи: 

„Корисниците на општествени средства не мо-
жат во 1982 година да користат општествени сред-
ства за набавка (купување, изградба и доградба) и 
за плаќање на закуп за објекти, предмети на опре-
ма и материјални права за вршење на нестопански 
и ^производствени дејности, како и за набавка и 
земање под закуп на патнички автомобили. 

Забраната на користењето на општествените 
средства за плаќање на закуп за предметите на оп-
рема од став 1 на овој член се применува и на пла-
ќањето надомест за опремата земена во лизинг или 
на користење по друга основа. 

Како нестопанска и ^производствени дејности, 
во смисла на овој закон, се сметаат: администра-
тивно-стручните и канцелариските работи, работите 
за организација и спроведување на одмор и рекре-
ација, репрезентација и разонода, како и работите 
од дејностите што се распоредени во областите 11 
до 14 според Одлуката за Единствената класифика-
ција оа дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/76, 62/77 и 77/80)." 

Член 2 
Во член 3 точка 1 зборовите: „средствата на 

фондовите" се заменуваат со зборовите: „средствата 
на приходот, доходот и фондовите". 

Член 3 
Во член 4 став 1 точка 1 зборовите: „за потреби-

те на општествената самозаштита и" се заменуваат 
со зборовите: ,.за набавка на објекти и опрема што 
наменски служат за спроведување на мерките за оп-
штествена самозаштита определени во републичкиот 
односно во покраинскиот закон или во прописите 
донесени врз основа на тие закони, како и за набав-
ка на објекти и опрема". v 

Во точка 2 зборовите: „што се урнати или чие 
уривање, односно преселување, според правосилната 
одлука на надлежниот орган, мора да се изврши во 
1982 година; се заменуваат со зборовите: „што се ур-
нати или чие уривање поради изградбата на нови 
стопански објекти мора да се изврши во 1982 годи-
на; за набавка на објекти во замена за објектите и 
деловите на објекти кои, поради претстојното ури-
вање или поради загрозување на животот и здрав-
јето, односно загадување на околината, по правосил-
на одлука на надлежниот орган, во »1982 година мо-
раат да се ослободат од лицата и предметите; „а 
зборовите: „поради физичката дотраеност;" — со 
зборовите: „поради физичката дотраеност утвр-
дена од стручна комисија формирана од корисни-
кот на општествените средства со согласност од над-
лежниот орган на управата.". 

Во точка 3 зборовите: „разонода, образование, 
култура, информации, физичка култура и спорт", се 
заменуваат се зборовите: „образование, наука, кул-
тура, физичка култура, информации, здравствена и 
општествена и социјална заштита,". 

Точ. 6 и 9 се бришат. 
L Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7. 
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Член 4 
Во член 6 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1) за плаќање на закупнина за закупите наста-

нати пред денот на влегувањето во сила на овој за-
кон и за новите закупи за кои плаќањето на закуп-
нина не се врши' однапред, како и за набавка %а 
предмети на опрема за вршење на административшо-
-стручни и канцелариски работи и предмети на оп-
рема за вршење на работи на дејностите што се рас-
поредени во областите 11 до 14 на Единствената кла-
сификација на дејностите што се водат како сред-
ства на ситен инвентар;". 

Во точка 5 по зборовите: „во Сараево" точката 
и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „како и за набавка на објекти и опрема 
за одржување на XVII првенство на светот во ка-
јак-кану на мирни води во Белград 1982 година;". 

Во точка 6 зборовите: „на органи на општестве-
но-политички заедници" се бришат. 

Во точка 8 зборовите: „во организации за врше-
ње на комисиона продажба и во организации што 
вршат дејност на внатрешна и меѓународна шпеди-
ција" се заменуваат со зборовите: „за вршење на ко-
мисиона продажба и внатрешна и меѓународна шпе-
диција, како и за набавка на неопходните објекти и 
предмети на опремата за работа при вршење на ра-
боти на организацијата на изградбата на одделни 
комплетни стопански објекти (инженеринг) надвор 
од седиштето на корисникот што ја врши набав-
ката;". 

Точка 9 се менува и гласи: 
„9) за изградбата на згради и делови од 

згради за работа на основните училишта во нови 
населби во кои се градат повеќе од ЗОО станови а 
немаат основно училиште и за продолжува-
ње на набавката на одморалишта, згради и 
делови од згради за работа на училиштата за 
основно образование и за работа на училиш-
тата за средно насочено образование, за згра-
ди и делови од згради за давање здравствена 
заштита и згради и делови од згради за давање оп-
штествена и социјална заштита — ако набавката на 
зградата, односно на дел од зградата до 30 јуни 1982 
година е извршена односно исплатена со повеќе од 
50% од претсметковната вредност утврдена со член 
5 на овој закон;". 

Во точка 10 зборовите: „училишни згради за 
работа на училиштата за основно образование, за 
адаптација и реконструкција на згради за работа на 
училиштата за средно насочено образование, на 
згради за давање на здравствена заштита, згради за 
давање општествена и социјална заштита на деца и 
младина и социјална заштита на возрасни," се бри-
шат. 

Во точка 11 зборовите: „здравствена заштита и" 
се заменуваат со зборовите: „здравствена заштита, 
ветеринарска заштита и за", а зборовите: „и за на-
бавка на теренски санитетски патнички автомобили 
и други санитетски возила и возила за брза помош" 
се заменуваат со запирка и со зборовите: „како и за 
набавка на возила за превоз на терен заради давање 
на здравствена и ветеринарска заштита, давање на 
социјална заштита или превоз на деца и превоз на 
возрасни лица на кои им е неопходна брза здравст-
вена или социјална помош". 

Во точка 12 зборот: „објектите" се заменува со 
зборовите: „објектите, деловите на објектите и пред-
метите на опремата". 

Во точка 16 зборовите: „и за адаптација и дог-
радба" се заменуваат со зборовите: „и за набавка 
на неопходните". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

503. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАНИ-
ЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПРИ-
ХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за границите во кои оп-
штествено-поллитичКите заедници можат да ги ут-
врдуваат приходите од. доходот на организациите 
на здружен труд и од прометот на производи и ус-
луги во 1982 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 јули 
1982 година. 

П бр. 189 
16 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ГРАНИЦИТЕ ВО КОИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ МОЖАТ ДА ГИ УТВРДУ-
ВААТ ПРИХОДИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ПРОМЕТОТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Републиките, автономните покраини и другите 

општествено-политички заедници можат да ги ут-
врдуваат своите приходи во 1982 година по основа 
на оданочување на доходот на организациите на 
здружен труд и по основа на посебен данок на про-
мет на производи и услуги до износот на остваре-
ните приходи од тие извори во 1980 година, нама-
лени за делот на интервенциите во стопанството 
сразмерно со учеството на наведените извори на 
приходите во буџетите на општес твено-по л итич ките 
заедници, зголемен за процентот на растежот на 
приходите за општо-општествените потреби што со 
Резолуцијата за остварување на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1Ѕ85 го-
дина во 1981 година е утврден најмногу до 19% и 
со Резолуцијата за остварување на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина во 1982 година утврден најмногу до 17°/о, зго-
лемен за делот на интервенциите во стопанството 
сразмерно со учеството на наведените извори на 
приходите предвидени во буџетот на општествено-
-политичката заедница во 1982 година. 

Приходите на општесувено-политичките заед-
ници од став 1 на овој член за соодветниот период 
во 1982 година се утврдуваат секој месец кумула-, 
тивко, така што годишниот износ на приходите ост-
варен во 1980 година од наведените извори да се 
намали за делот на износот на средствата распоре-
дени за интервенции во стопанството врз основна на 
податоците од завршната сметка на буџетите на ОП-
иј тести ено-пол итич кит е заедници за 1980 година ќе 
сз подели со бројот 12, ќе се зголеми за процентите 
од став 1 на овој член, потоа ќе се помножи со со-
одветниот број месеци на периодот за кој тие при-
ходи се утврдуваат и ќе се зголеми за делот на ис-
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платите за интервенциите во стопанството од тој 
период во 1982 година. 

Општествено-политичките заедници се должни 
да изработат план на приходите по осиона на ет. 1 
и 2 на овој член, по месеци, и да го достават до слу-
жбата на општественото книговодство ка ј која се 
води жиро-сметката на буџетот во рок од 15 дена од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Општествеио-политичките заедници што не 
постоеле во 1980 година ќе го изработат планот на 
приходите од став 3 на овој член спогодбено со оп-
штествено^! ол итичките заедници (настанати со ре-
организација на поранешната ошнтествено-поли-
тичка заедница. 

Службата иа општественото книговодство е дол-
жна кумулативно да ја води евиденцијата на ис-
платите од буџетите на општествено-политичките 
заедници за интервенциите во стопанството. 

Член 2 
Ако општествено-политичките заедници во 1982 

година кумулативно остварат приходи по основа на 
оданочување на доходот на организациите на здру-
жен труд и по основа на посебниот данок на промет 
ка производи и улуги над границите од член 1 на 
овој закон, Службата на општественото книговод-
ство при преносот на средствата на општествено-
-политичката заедница, тој дел од приходите на оп-
штествено-политичката заедница ќе го издвојува на 
посебна сметка и нема да ги извршува налозите 
за нивното користење додека приходите не се сведат 
во границите утврдени со , овој закон. 

Службата на општественото книговодство е 
должна веднаш по издвојувањето на средствата на 
посебна сметка да го извести- собранието на општ е-
ствено-политичката заедница дека остварило при-
ходи над границите од член 1 на овој закон. 

Службата на општественото книговодство ме-
сечно ќе утврдува да ли приходите на општествено-
-политичките заедници од став 1 на овој член се 
во границите утврдени со овој закон. 

Член 3 
Средствата издвоени на посебната сметка од 

член 2 став 1 од овој закон републиките, автоном-
иите покраини и другите општествено-политички 
заедници ќе ги земаат предвид при утврдувањето 
на вишоците на приходите според Законот за на-
чинот на располагањето со вишоците на приходите 
на буџетите на општествено-политичките заедници 
и со вишоците на приходите на самоуправните ин-
тересни заедници во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/81), на не можат да ги користат при 
билансирањето наместо приходи по други основи. 

За износите на утврдените вишоци на приходите 
за 1982 година општествено-политичките заедници 
се должни сразмерно со тие вишоци да ги намалат 
стапките на даноците од доходот на организациите 
на здружен труд, одноно на посебниот данок на 
промет на производи и услуги за наредната го-
дина. 

Член 4 
На општествено-политичката заедница која не 

ќе го достави планот на приходите по истекот ка 
рокот од став 3 член 1 на овој закон, Службата на 
општественото книговодство нема да и ги пренесува 
приходите според изворите на приходите од член 1 
на овој закон се додека не го достави планот на 
приходите. 

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во опште-
ствено-политичката заедница кое не ќе и ги достави 
на Службата на општественото книговодство пода-
тоците во рокот од став 3 на член 1. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

504. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија -издава 

У К А З ; 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПОТ-

РОШУВАЧКА ВО 1982 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забра-
на ка располагањето со дел од општествените сред-
ства иа самоуправните интересни заедници за пот-
рошувачка во 1982 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 
јули 1982 година. 

П бр. 190 
16 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на целите на политиката 

на економската стабилизација и на задачите пред-
видени со Резолуцијата за политиката на оствару-
вањето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, при-
времено се забранува располагањето со дел од оп-
штествените средства од страна на самоуправните 
интересни заедници во височина од 15% од сред-
ствата остварени по основа на придонесот од дохо-
дот на организациите на здружен труд и по основа 
на придонесот од . личните доходи на работниците 
во периодот од 1 август до 31 декември 1982 годи-
на, под условите и на начинот утврден со овој закон. 

Со републички односно покраински закон мо-
ж е наместо процентот од став 1 на овој член да се 
определи друг процент на средства со кои само-
управните интересни заедници не можат привре-
мено да располагаат под услов во масата 15Vo од 
текуштиот месечен прилив да се обезбеди примена 
на забраната на располагањето со дел од опште-
ствените средства од страна на самоуправните ин-
тересни заедници во републиката односно во авто-
номната покраина, согласно со одредбите на тој став. 

Додека со републички односно покраински за -
кон не се определи друг процент во согласност со 
одредбата на став 2 од овој член, Службата на оп-
штественото' книговодство при секој пренос на сред-
ства на самоуправните интересни заедници ќ е из-
двојува средства на посебна сметка со примена а̂ 
процентот од став 1 на овој член. 

Ако со процентите од став 2 на овој член не се 
обезбеди издвојување на средства од став 1 на овој 
член, Службата на општественото книговодство кон 
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крајот на месецот сразмерно ќе ги зголеми процен-
тите до височина иа »издвојувањата според процен-
тот од став 1. 

Член 2 
Службата на општественото книговодство ќе ги 

издвојува средствата од член 1 на овој закон на 
посебна сметка. 

Член 3 
Средствата издвоени на посебна сметка иа само-

управната интересна заедница ка ј Службата на 
општественото книговодство ќе се земаат предвид 
при утврдувањето на -вишоците на приходите спо-
ред Законот за начинот на располагањето со вишо-
ците од [приходите на , буџетите аха општествено-
-политичките заедници и со вишоците од приходи-
те на самоуправните интересни заедници в§ 1982 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81). 

Ако по истекот на три месеци се утврди дека са-
моуправната интересна заедница од член 1 на овој 
закон нема вишоци на приходите, таа може слобод-
но да располага со средствата издвоени на посебна 
сметка ка ј Службата на општественото книговод-
ство. 

Самоуправната интересна заедница може да 
врши пресметка и да ги утврдува вишоците на при-
ходите и месечно, и ако според таа пресметка утвр-
ди дека нема вишоци, таа може да располага -со 
средствата издвоени на посебна сметка на Служба-
та на општественото книговодство. 

Член 4 
За износите на утврдените вишоци на прихо-

дите за 1982 година самоуправните интересни заед-
ници се должни сразмерно со тие вишоци да ги на-
малат стапките на придонесите од доходот на ор-
ганизациите на здружен труд, односно придонесите 
од личниот доход на работниците за наредната 
година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден отг де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

505. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУ-
БЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на За -
конот за постојаните средства на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 годи-
на, што го усвои Собранието на СФРЈ на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 15 
јули 1982 година. 

П бр. 200 
15 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈА-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за постојаните средства на Фондот 

на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини; во периодот од 1981 до 1985 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) во 
член 5 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Ако републиката односно автономната покра-
ина не ја изврши обврската од став 1 на овој член 
во рок од 30 дена од денот на втасаноста, Служба-
та на општественото книговодство, по налог од со-
јузниот секретар за финансии, ќе пренесе во ко-
рист на фондот соодветен износ на средства од 
средствата на буџетот на соодветната република од-
носно автономна покраина." 

Член 2 
Ако републиката односно автономната покра-

ина во рокот на втасаноста не ја извршила своја-
та обврска за 1931 година од член 5 на Законот за 
постојаните средства на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1981 до 1985 година, или не ја 
изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, Службата на општественото 
книговодство, по налог од сојузниот секретар за 
финансии, ќе пренесе во корист на средствата на 
Фондот соодветен износ на средства на буџетот на 
соодветната република односно автономна покра-
ина. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

506. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГА-
Њ Е НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО ХРЕ-
ДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСО-
ВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за одлагање на враќа-
њето на ануитетите по кредитите дадени на орга-
низациите на здружен труд од територијата на Со-« 
ци ја ли етичка Автономна Покраина Косово од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини, што го уо* 



Страна 1054 —" Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 јули 1982 

вон Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 15 јули 1982 година. 

П бр. 203 
15 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Р а и ф Диздаревић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕ-
ТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈА-
ТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОК-
Р А Ј Н А КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ФЕ ПЕР АЦИ ЈАТ А ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕПОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

Член 1 
На организациите на здружен труд од тери-

торијата на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово им се одлага враќањето на ануитетите до 
крајот на 1985 година по кредитите дадени од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 

побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини, што се 
пресметуваат до крајот на 1981 година, а втасуваат 
на 1 јануари 1982 година. 

Организациите на здружен труд на кои им е 
одложено враќањето на ануитетите од став 1 на овој 
член се должни тие ануитета да ги вратат во пет 
еднакви годишни лати тито втасуваат на 1 јануари, 
почнувајќи од 1986 година. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини презе-

маат обврска да му обезбедат бескаматен заем на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, во височината и 
роковите на втасаноста на одложените ануитети од 
член 1 на овој закон, а сразмерно со учеството на 
ануитетите по обврзниците на основните организа-
ции на здружен труд од нивната територија. 

Износот на заемот од став 1 на овој член го ут-
врдува Собранието на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените репубилки и автономии по-
краини. 

Во 1РЗ2 година републиките и автономните по-
краини ќе ги обезбедат средствата од став 1 на 
овој член и ќе му ги дозначат на Фондот на феде-
рацијата во три еднакви месечни рати, со тоа што 
првата рата втасува за плаќање во рок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Фондот на федерацијата ќе им ги врати сред-
ствата на бескаматниот заем на републиките и на 
автономните покраини во пет еднакви годишни ра-
ти што втасуваат на 1 јануари, почнувајќи од 1986 
година. 

Член 3 
Овој зпкон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

507. 
Врз основа на член 281 точка 13 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 5 од Законот за личните до-
ходи на функционерите што ги избира или имену-
ва Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ, 
Собранието еа СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 15 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ 
ДОХОД НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ ОД РЕДОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. На функционер во Собранието на СФРЈ што 
е избран од редот на делегатите на определена 
функција на една година, за време на вршењето на 
таа функција, од денот на .изборот до денот на .тре-
станувањето на функцијата, му припаѓа личен до-
ход утврден врз основа на Општествениот договор 
за основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите 
во федерацијата и на Одлуката на Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ за распоре-
дувањето на функциите во групи функции и за оп-
ределувањето на коефициентот. 

2. На функционерот од точка 1 на оваа одлука, 
по престанувањето на функцијата, му припаѓа на-
домест на личниот доход во постојан месечен износ 
птто се утврдува во височината на личниот доход 
којшто го остварувал непосредно пред изборот на 
определена функција во Собранието на СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 
ДС бр. 44 

13 јули 1982 година ; 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Антун Вратуша, е. р. 

508. 
Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 15 јули 1982 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈА-
ВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТ-
ВОТО НА СОПИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се прогласува: f 
дека Митја Рибичич, според положбата, е член 

на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

2. Се објавува дека Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија го 
сочинуваат: 
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— од Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина Двиетин Мијатовић 

— од Социјалистичка Република Македонија 
Лазар 'Кол иш ев ски; 

— од Социјалистичка Република Словенија 
Sergej Kraigher; 

— од Социјалистичка Република Србија Петар 
Стамболић 

— од Социјалистичка Република Хрватска д-р • 
Владимир Бакариќ; 

— од Социј а листичка Република Црна Гора Ви-
дое Жарковиќ; 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина Радован Влајковић, 

— од Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово Фадиљ Хоџа и 

— Митја Рибичич како претседател на Претсе-
дателството на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Југославија; 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 62 
15 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмезиќ, е. р. д-р Антун Вратуша, е. р. 

509. 

Врз основа на член 79 став 2 од Деловникот за 
работа на Претседателството на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/81), Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на седницата одржана на 6 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УПРАВАТА НА ОСТРОВИТЕ БРИОНИ 

1. Управата на островите Бриони, која беше во 
составот на Кабинетот на Претседателот на Репуб-
ликата, продолжува со работата како посебна служ-
ба на Претседателството на СФРЈ, под назив: „Уп-
рава на островите Бриони" (во натамошниот текст: 
Управа). 

2. Задача на Управата е да ги одржува и оп-
служува меморијалните, репрезентативните, угости-
телските и другите придружни објекти и инстала-
ции, да ги одржува парковите и шумите и да обез-
бедува одгледување на дивечот во зоо-градините и во 
слободната природа на Бреонските острови, да дава 
услови на репрезентација за потребите на Претсе-
детелството на СФРЈ и да врши други работи што 
ќе ги определи Претседателството на СФРЈ. 

3. Начинот и условите на користењето на репре-
зентативните, угостителските и другите објекти на 
островите Бриони ќе ги определи Претседателство-
то на СФРЈ со посебна одлука. 

4. Со работата на Управата раководи управител 
што го назначува Претседателството на СФРЈ. Уп-
равителот се назначува на време од четири години 
и може да биде повторно назначен на истата дол-
жност. 

Управителот ја претставува Управата, и за сво-
јата работа и за извршувањето на задачите и рабо-
тите на Управата му одговара на Претседателството 
на СФРЈ, а во поглед на начинот на организирањето 

на работите и функционирањето на Управата — на 
генералниот секретар на Претседателството на 
СФРЈ. 

Управителот е наредбодавец за извршувањето 
на претсметката на средствата на Управата. 

5; Средствата за работата на Управата се обез-
бедуваат во буџетот на федерацијата. Средствата 
што Управата ќе ги оствари со сопствената дејност 
се уплатуваат во буџетот на федерацијата. 

6. Работниците на Управата сочинуваат посебна 
работна заедница и своите самоуправни права ги 
остваруваат и меѓусебните односи ги уредуваат во 
согласност со Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата, ако со оваа одлука не 
е определено поинаку. 

Во поглед на самоуправните права и работните 
односи на работниците во Управата, управителот 
има права и должности на функционер кој раково-
ди со сојузен орган на управата, во согласност со 
законот и со оваа одлука. 

7. Општиот акт за организацијата и работата 
на Управата го донесува управителот, по прибавено 
мислење од работната заедница и со согласност од 
Комисијата за организациони прашања на Претсе-
дателството на СФРЈ. 

Решението за систематизацијата на задачите и 
работите на Управата го донесува управителот, по 
прибавено мислење од работната заедница и со со-
гласност од генералниот секретар на Претседател-
ството на СФРЈ. 

8. Работниците кои до влегувањето во сила на 
оваа одлука работеле во Управата на островите 
Бриони продолжуваат со работата во Управата како 
посебна служба на Претседателството на СФРЈ. 

9. Општите акти од точка 7 на оваа одлука ќе 
се донесат во рок од 60 дена од влегувањето во гила 
на оваа одлука. 

До донесувањето на нови општи акти ќе се при-
менуваат општите акти што важеа во досегашната 
упрага на островите Бриони. 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'*. 

Бр. 31 
6 јули 1982 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Петар СтамТЗолиќ, е. р. 

510. 
Врз основа на член 121 став 1 од Законот за де-

визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 36 став 
1 точка 2 од Законот за оданочување на производи 
и усл\ти во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/72/55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 
63/80 и 3/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА 
ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА 
ДИНАРИ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ПРОДАЖБА 
НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА ОС-
ЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОСНОВЕН ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Странски физички лица можат одделни про-
изводи од домашно производство (во натамошниот 
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текст: производи) утврдени со оваа одлука да ку -
пуваат: 

1) за динари што потекнуваат од продажба на 
овластен менувач на ефективни странски пари, бан-
карски чекови и кредитни писма, кои гласат на кон-
вертибилни девизи; 

2) по пат на меѓународна парична картичка из-
дадена од страна на странски издавател (емитент) во 
продажни места што имаат склучени договори за 
таков начин на продажба; 

3) со еурочек што гласи на динари, издаден од 
страна на странска банка; 

4) со дознаки од своите девизни сметки ка ј ст-
ранска банка. 

Фактурната вредност на продадените производи, 
намалена за износот на основниот данок на промет, 
мора да биде иста како износот на динарите од став 
1 на оваа точка., 

2. Ако странско физичко лице купува произво-
ди на начинот утврден во точка 1 став 1 одредба под • 
1 на оваа одлука, овластениот менувач му издава 
потврда за износот на динарите што потекнуваат од 
продажба на ефективни странски пари, банкарски 
чекови и кредитни писма, кои гласат на конверти-
билни девизи, на пропишаниот образец. 

3. Организацијата на здружен труд која врши 
продажба на производи според одредбите на оваа 
одлука (во -натамошниот текст: продавач) при про-
дажбата ја евидентира потврдата на овластениот 
менувач од точка 2 на оваа одлука. 

4. На начинот од точка 1 на оваа одлука можат 
да се продадат следните производи, и тоа: 

1) производите од став на 1 на тар. број 1 од Тари-
фата на основниот данок на промет, која е составен 
дел на Законот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот, кои служат за крајна потрошу-
вачка; 

2) патничките автомобили од точ. 1 и 2 став 1 на 
тар. број 6 од Тарифата на основниот данок на про-
мет; 

3) производите од точка 1 на тар.број 9 од Тари-
фата на 'основниот данок на промет (сите видови 
производи изработени со повеќе од 2°/о злато и дру-
ги скапоцени метали, вклучувајќи ги и производи-
те од сребро, чија продажна цена без данокот не 
ја надминува вредноста од 5.000 динари по едно 
парче); 

4) машините за миење на садови од точка 1 
став 1 на тар. број 10 од Тарифата на основниот 
данок на промет; 

5) производите од точ. 1 до 16 и точка 20 на тар. 
број 11 од Тарифата на основниот данок на промет; 

6) производите од тар. број 12 од Тарифата на 
основниот данок на промет. 

5. На продажбата на производите од точка 4 
на оваа одлука која се врши на начинот од точка 
1 на оваа одлука, согласно со член 36 став 1 точка 
2 од Законот за оданочување на производите и ус-
лугите во прометот не се плаќа основен данок на 
промет на производи. 

6. Продавачите на производите од точка 4 на 
оваа одлука се должни за продадените производи 
дз водат посебна евиденција. 

7. Поблиски прописи за видот на производите 
од точ. 3 и 4 на оваа одлука и за начинот на воде-
ње на посебната евиденција од точка 6 на оваа од-
лука, како и за документацијата потребна за воде-
ње на таа евиденција, донесува сојузниот секретар 
за финансии во спогодба со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за условите и 

начинот на продажба на одделни .производи од до-
машно производство на странски физички лица за 
динари што потекнуваат од продажба на ефектив-
ни странски пари и за ослободување од плаќање 
основен данок на промет на тие 'производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/81). 

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

Е. п. бр. 290 ' 
1 јули 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

511. 
Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за 

основите на системот за Ерски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседа-
телот на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија, претседателот на Сојузниот комитет за соо-
браќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ 
УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ 
РАДИОСТАНИЦИТЕ ЗА ФРЕКВЕНЦИСКИ ИЛИ 
ФАЗНО МОДУ ЛИР АНИ РАДИОТЕЛЕФОНСКИ 

ЕМИСИИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките и експлоатацио-

ните услови под кои можат да се користат радио-
станиците за фреквенциски или фазно модулирани 
радиотелефонски емисии („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/81), во член 3 став 1 по точка 26 се додава 
нова точка 26а, која гласи: 

,,2Са) осетливост на автоматската блокада на 
радиоприемникот е минималното ниво на модули-
раниот влезен сигнал при кој автоматската блокада 
на радиоприемникот се отвора;". 

Член 2 
Во член 5 став 3 се менува и гласи: 
„За симплексниот начин на работа со една фрек-

венција мораат првенствено да се користат: 
1) ггредавателната фреквенција на копнените 

подвижни радиостаници во мрежата определена за 
дуплексен начин на работа или симплексен начин 
на работа со две фреквенции (преку репетиторска 
радиостаница) — во фреквенциски опсези помеѓу 
68 и 87,5 MHz и помеѓу 146 и 174 MHz; 

2) приемната фреквенција на копнените под-
вижни радиостаници во мрежата определена за ду-
ллсксен начин на работа или симплексен начин на 
работа со две фреквенции (преку репетиторска ра-
диостаница) — во фреквенциски опсези помеѓу 440 
и 470 MHz". 

Член 3 
Во член 7 став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член: 
1) при семидуплексен начин на работа или сим-

плексен начин на работа со две фреквенции (преку 
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репета горска радиостаница), во фреквенциски оп-
сези помеѓу 69 и 78 MHz, може да се користи Ј: тес-
ното растојание помеѓу предавателната и приемната 
фреквенција на р а дрм станиците до 1 MHz; 

2) при дуплексен начин на работа или симплек-
сен начин на работа со две фреквенции (преку ре-
петиторски радиостаници), во фреквенциски опсези 
од 457,450 до 458,300 MHz и од 467,450 до 463,300 MHz, 
растојанието помеѓу предавателната и присилната 
фреквенција на радиостаниците изнесува 10 MHz, 
со тоа што предавателната фреквенција на матич-
ните или репетиторските радиостаници во горни-
от опсег (467,450 до 468,300 MHz), а предавателната 
фреквенција на копнените подвижни радиостани-
ци во долниот опсег (457,450 до 458,300 MHz)."' 

Член 4 
Член 11 се менува и гласи: 
„Номиналната излезна сила на радиопредава-

телот не смее да биде поголема од 10 W. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

за радиостаниците што се користат во радиослуж-
бите за безбедност (на човечки животи и имот) и во 
зоните на координација со соседните земји, номи-
налната излезна сила на радиоиредавателот не смее 
да биде поголема од: 

1) 50 W — за матични и репетиторски радиоста-
ници; 

2) 25 W — за постојани и копнени подвижни ра-
диостаници." 

Член 5 
Во член 20 став 1 зборовите: „поголема од 1 W 

се заменуваат со зборовите: „помала од 0,5°/о". 

Член 6 
Во член 28 став 4 зборовите: „говорни сигнали" 

се заменуваат со зборовите: „говорни и други сиг-
нали". 

Член 7 
Во член 31 став 1 во табелата бр. 5 во колоните 

2 и 3 пред броевите треба да се додадат знаци-
те- + « • 

Член 8 
Во член 35 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Испитувањето на радиопредавателот, заради 

проверување на усогласеноста со условот од став 1 
на овој член, се врши со мерење на широчината 
на опсегот на емисијата на ниво — 25 dB во однос на 
нивото на немодулираниот носител, со помош на 
анализаторот на фреквенцискиот спектар." 

Член 9 
Во член 40 став 2 зборовите: „под мембраната" 

со заменуваат со зборовите: „пред мембраната". 

Член 10 
Во, член 45 став 1 бројот: „40" се заменува со 

бројот: „100". 
По став 1 се додава нов став 2, који гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, за радиостаниците што користат или се наме-
нети да користат уреди за селективно повикување, 
времето на активирањето на радиопредавателот мо-
ра да биде такво што вкупно време на активирање-
то на радиоврската да не биде поголемо од 140 шѕ." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 11 
Во член 60 точка 2 бројот: „3" се заменува со 

бројот „1". 

Член 12 
Во член 63 во табелата бр. 7, во колоната 2 

бројот: „0,4" се заменува со бројот: „0,5", бројот: п0,5" 
со бројот: „0,8" и бројот: „1" со бројот: „1,4". 

Член 13 
Член 79 се менува и гласи: 
„Хоризонталната ширина на главниот лист на 

насочените антени што се користат во постојани р а -
диотелефонки врски „точка-точка", не смее да би-
де поголема од: 

1) 120° — во фреквенциски опсези помеѓу 68 и 
'87,5 MHz; 

2) 80° — во фреквенции:^ опсези помеѓу 146 и 
174 MHz и помеѓу 440 и 470 MHz." 

Член 14 
По член 85 се додава нов член 85а, кој гласи: 
„До 1 јануари 1984 година можат да се користат 

радиостаници на домашни производители, ако ги 
исполнуваат следните услови: 

1) силата во соседниот канал на радиопредава-
тел от не смее да биде поголема од 10/jiW (член 36 
од Правилникот за техничките и експолатационите 
услови под кои можат да се користат радиостани-
ците за фреквенциски или фазно модулирани ра -
дио те ле ф он ски емисии); 

2) силата на кое и да е споредно зрачење со 
која радиопредавателите го напојуваат ангелскиот 
пренесен вод или 50-омско вештачко оптоварување 
не смее да биде поголема од 25 jaW (член 37 ст. 1 и 
2 од Правилникот за техничките и експлоатацио-
ните услови под кои можат да се користат радио-
станиците за фреквенциски или фазно модулиране 
радиотелефонски емисии); 

3) еквивалентната ефективно озрачена сила на 
кое и да е споредно зрачење на куќиштето не смее 
да биде поголема од 25 p,W (член 38 став 2 од Пра-
вилникот за техничките и експлоатационите услови 
под кои можат да се користат радиостаниците за 
фреквенциски или фазно модулиране* радиотеле-
фонски емисии); 

4) селективноста за соседниот канал на радио-
приемникот не смее да биде помала од 65 dB (член 
52 од Правилникот за техничките и експлоатацио-
ните услови под кои можат да се користат радио-
станиците за фреквенциски или фазно модулиране 
радиотелефонски емисии); 

5) слабеењето на споредниот интермодулационен 
одзив на радиоириемникот не смее да биде помало 
од 55 dB (член 53 од Правилникот за техничките и 
експлоатационите услови под кои можат да се ко-
ристат радиостаниците за фреквенциски или фазно 
модулирани радиотелефонски емисии); 

6) слабеењето на кој и да е спореден одзив не 
смее да биде помало од: 

— 60 dB — за радиоприемниците на копнените 
подвижни и фиксни радиостаници (член 54 став 1 
од Правилникот за техничките и експлоатационите 
услови под кои можат да се користат радиостани-
ците за фреквенциски или фазно модулирани радис-
те лефонски емисии); 
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— 70 dB — за радиоприемниците на матични и 
репетиторски радиостаници (член 54 став 2 од Пра-
вилникот за техничките и експлоатационите услови 
под кои можат да се користат' радиостаниците за 
фреквенциски или фазно модулирани радиотеле-
фански емисии); 

7) долната граница на температурниот опсег на 
радиоуредот мора да изнесува — 10°С (член 69 став 
1 од Правилникот за техничките и експлоатациони-
те услови под кои можат да се користат радиоста-
ниците за фреквенциски или фазно модул прани ра-
диотелефонски емисии)." 

Член 15 
Со денот на влегувањето, во сила на овој пра-

вилник престанува да важи член 25 од Правилни-
кот за поделбата и користењето во Југославија на 
фреквенциите од 30 до 470 MHz („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/69). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2108 
9 јули 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

м-р Мустафа Назми, е. р. 

512. 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВА 
К О Ж А I 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат -^словен-
ските стандарди за сурова кожа, kgw ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Сурова кожа. Свинска кожа. 
Технички услови — — — — — JUS G.B 1.011 

2) Сурова кожа. Ситна кожа. 
Технички услови — — — — — JUS G.B 1.016 

Член 2 
Југословенска^ стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат врз суровата кожа што ќе се произ-
веде односно увезе од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

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

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

Сурова кожа. Ситка кожа — — JUS G.B1.016 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на кожа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/61). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи точка 2 од Решението 
за измена на југословенските стандарди од областа 
на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/64). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард од областа на индустријата на 
кожа („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањеточво „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10236/1 
21 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизаци ј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

513. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

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

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

РИЈАЛИ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕАРНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за материјали за употреба во 
леарници, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Материјали за употреба во 
л варници. Додатоци на калапните 
мешаници. Земање на извадоци и ме-
тоди за испитување -— — — — JUS В.Н8.101 

2) Материјали за употреба во 
леарници. Додатоци на калапните 
мешаници. Класификација и тех-
нички услови — — — — — — JUS В.Н91101 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на материјали за употреба во' леарни-
ци што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

вилник престанува да важи Решението за југосло-
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венските стандарди за средствата за површинска 
заштита на калапи и јадра („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/57). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10237/1 
21 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, 

за 

е. р. 

514. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

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

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

КОНЦЕНТРАТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за руди и концентрат^ кои ги и -
маат следните називи и ознаки: 

1) Руди и концентрати. Оловен 
концентрат. Методи за испитување 
на хемискиот состав. Определување 
на содржината на бакарот — — — JUS B.G8.402 

2) Руди и концентрат^ Оловен 
концентрат. Методи за испитување 

на хемискиот состав. Определување 
на содржината на среброто и златото JUS B.G8.403 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на руди и концентрати што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 ' 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10238/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот (завод за 

стан д ард изациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

515. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАДРА 
ЗА ИНДУКТИВНИ КАЛЕМИ И ЗА ТРАНСФОР-

МАТОРИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ , ^ 

Член 1 , " , , • , 
Со овој правилник се пропишуваат 'југословен-

ските стандарди за јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуникациите, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Јадра за индуктивни калеми 
и за трансформатори за телекомуни-
кации. Методи за мерење. Општи 
услови — — — — — — JUS N.R8.150 

2) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуни-
кации. Уреди за магнетско конди-
ционирање — — — — — — J U S N.R8.151 

3) Општи принципи за конструк-
ција на индуктивни мерни .калеми 
со јадра — — — — — — — JUS N.R8.152 

4) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуни-
кации. Параметри зависни од тем-
пературата — — — — — — JUS N.R8.153 

5. Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за /телекомуни-
кации. Методи за баждарење при. 
мерење на загубите — — — — JUS N.R8.154 

6) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори з а телекомуни-
кации. Општи методи за мерење. 
Дисакомодација — — — — — JUS N.R8.160 

7) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуника-
ции. Општи методи за мерење. Про-
мена на пермеабилноста во функци-
јата на температурата — — — — JUS N.R8.161 

8) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуника-
ции. Општи методи за мерење. По-
драчје за регулирање на индуктив-
носта — — — — — — — — JUS N.R8.162 

9) Јадра за индуктивни калеми и 
за трансформатори за телекомуника-
ции. Општи методи за мерење. Загу-
би при ниска густина на флуксот JUS N.R8.163 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот, л а 

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

Бр. 50-10239/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

иа Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

516. 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАДРА 
ОД МЕКИ МАГНЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за јадра од меки магнетни мате-
ријали, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Јадро од меки магнетни ф е -
р и т и материјали или од железен 
прав. Вијчени јадра. Навивачи за ис-
питување и притегање — — — <— JUS N.K8.082 

2) Јадра од меки магнетни ферит-
ни материјали РИЛИ од железен прав. 
Виј чели јадра. Прстени за испитува-
ње на моментот на кочењето. — — JUS N.K8.083 

3) Е — јадра од меки магнетни 
материјали. Облици и мери — — JUS N.H8.084 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на јадра од меки магнетни материјали што 
ќе се производат, односно увезат од денот на .вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10240/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
• стандардиз ациј а? 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

517. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11 /80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

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

ДИОКОМУНИКАЦИИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за радиокомуникациите, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Радиолри-
емници. Методи за мерење. Радио-
приемници за различни видови еми-
сии. Општи услови за мерење — — JUS N.N6.020 

2) Радиокомуникадии. Радио-при-
емници. Методи за мерење. Радио-
приемници за различни видови еми-
сии. Аудио фреквенциски и радио-' 
фрегевенциски сигнали — —, —: — JUS N.N6.021 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правршник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на радиокомуникациите од денот на вле--
гувањето во сила на овој правилник. 

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

вилник престануваат да важат југословенските стан-' 
дарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиоприемници за различни 
видови емисии. Општи услови за ме-
рење — — — — — — — — JUS N.N6.020 

2) Радиоприемници за различни 
видови емисии. Аудио фр еквенциски 
и радиофреквенциски сигнали — JUS N.N6.021 
донесени со Решението за ј Југословенските стандар-
ди од областа на радиокомуникациите {„Службен 
лист на СФРЈ" бр. 53/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10241/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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518. 

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

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

ШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за завршни работи во градежниш-
твото, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Завршни работи во градежни-
штвото. Бетонски подлоги за нане-
сување на монолитни полу готов и по-
дови врз база на синтетички смоли. 
Технички услови 

2) Завршни работи во градежни-
штвото. Изведување на работи при 
нанесување на монолитни полуготови 
подови врз база на синтетички смо-
ли. Технички услови 

JUS U.F2.033 

— — — JUS U.F2.034 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на завршните работи во градежниш-
твото од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

2) Бетонски цевки за канализа-
ција, со должина над 1 ш. Центри-
ф у тирани. Технички услови — — JUS U.N1.052 

Член 2 
Југословенскитз стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на бетонските цевки за канализација 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

1) Бетонски цевки за канализа-
ција, со должина над 1 т . Вибро-
пресувани цевки — — -г- — — JUS U.N1.051 

2) Бетонски цевки за канализа-
ција со должина над 1 гп. Центрифу-
гирани цевки — — — — — — JUS U.N1.052 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ44, бр. 14/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10243/1 
21 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Бр. 50-10242/1 
21 јуни 1981 година х 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

519. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕ-
ТОНСКИ ЦЕВКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за бетонски цевки за канализаци-
ја, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Бетонски цевки за канализа-
ција,, со должина над 1 ш. Вибро-
пресувани. Технички услови — — JUS Џ Ј Ш Ш 

520. 

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

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

МЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за цементни, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Цементи. Сулфатно отпорни 
цементи. Портланд цемент. Металур-
шки цемент. Дефиниции, класифика-
ција и услови на квалитетот — — JUS В.С1.014 

2) Цемента. Методи за испитува-
ње на физичките својства на цементом J U S В.Ц1.023 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југооолвенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на цементите што ќе се произведат однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

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

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

Р1спитување на физикално-хе-
миските својства на цементот — — JUS В.С8.023 
донесен со решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 22/63).. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-10244/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

521. 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југосло-

венските стандарди од областа на рударството, кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Рударски ознаки и симболи. 
Знак „Чекан и длето" — — — — JUS В.А3.001 

2) Рударски ознаки и симболи. 
Знаме — — — — — — — — JUS В.А3.002 

3) Руднички транспорт. Опрема 
за превоз на луѓе по колосек, по гор-
на и долна шина. Вагон, платформа 
и транспортна кошница — — — JUS P.R2.101 

3) Пресеци на руднички подзем-
ни простории. Опрема за транспорт 
по висечка шина. Диспозиција — — JUS B.Z0.130 

4) Пресеци на руднички подзем-
ни простории. Опрема за превоз на 
луѓе по висечка шина. Диспозиција JUS B.Z0.140 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Обој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-10246/1 
21 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

522. 

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

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

СТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за текстил, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Текстил. Преѓи од влакна со 
одредена должина. Технички услови JUS F.B2.011 

2) Текстил. Конци за шиење, ве-
зење, плетење и рачна работа. Тех-
нички услови — — — — — — JUS F.B3.021 

3) Текстил. Испитување на по-
стојаноста на бојата при перење на 
4 0 С _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JUS F.S3.216 

4) Текстил. Испитување на по-
стојаноста на бојата при перење на 
50°С — — — — — — — JUS F.S3.217 

5) Текстил. Испитување на по-
стојаноста на бојата при перење на 
60°С — — — — — — — — JUS F.S3.218 

6) Текстил. Испитување на по-
стојаноста на бојата при перење на 
90°С, Зо mm — — — — — — JUS F.S3.219 

7) Текстил. Испитување на по-
стојаноста на бојата при перење на 
95°С, 4 h — — — — — — — JUS F.S3.220 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на текстил што ќе се произведе од-
носно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди што ги имаат следните називи и ознаси: 
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1) Текстил. Прети од влакна со 
одредена должина. Квалитет ' — — JUS F.B2.011 

2) Текстил. Конци за шиење и 
везење. Квалитет — — — — — JUS F.B3.021 
донесени со Правилникот за југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Слу-
жбен лист на СФРЈ4 ', бр. 66/78); 

3) Испитување на текстил. Мето-
да за оценување на постојаноста на 
бојосувањето при перење. Рачно пе-
рење — — — — — — — — JUS F.S3.013 

4) Испитување на текстил. Мето-
да за оценување на постојаноста на 
бојосувањето при перење. Механич-
ко перење А — — — — — — JUS F.S3.014 

5) Испитување на текстил. Мето-
да за оценување на постојаноста на 
бојосувањето при перење. Механич-
ко перење Б — — — — — — JUS F.S3.015 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за методите за испитување на постојаноста на 
бојосувањето на текстил и текстилни бо и („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/56). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р 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 

Лакота Фрање Иван; 

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

Бр. 50-10247/1 
21 јуни 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

523. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/78 — Пречистен текст), Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојузниот собор на Собрани-
ето на СФРЈ објавува 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР 
НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Д-р Ловриќ Иван, роден 1928 година, генерален 
директор на НИГРО „Борба", Хрват, член на деле-
гацијата на Општинската конференција на ССРН 
Посушје. 

Кандидационата конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Босна и Херцего-
вина ја утврди Листата на кандидати во смисла на 
чл. 45 и 79 став 2 од Законот. 

Листата на кандидати е потврдена од страна на 
Републичката изборна комисија на СР Босна и Хер-
цеговина. 

Бр. 65 
6 јули 1982 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати по Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Заменик-претседател 
Мирко Михајловић е. p. Марко Глигоровиќ, е. р. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Биљан Анте Анте, Ходак Јосип Дане, Крчма 
Антун Јосип, Кришто Јосип Драго, Лазарић Јо-
сип Антун, Лукетић !Јосип 1Антун, Момчиловић 
Никола Миле, Пољак Фрања Јосип, Сигурњак 
Мата Иван, Тривић Ђура Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ал ар Стјепан Петар, Балић Стјепан Мато, Бе -
лић Фрања Ненад, Божић Фрања Антун, Бубало 
Јова Раде, Ћосић Грга Бранко, Даус Антун Иван, 
Димитровић Стјепан Дезидериј, Ђекић Стојан Симо-
Гавран Стјепан Анто, Хартман Јосип Павао, Иџој-
тић Антун Томислав, Ивановић Драгутин Раде, 
Јанус Сава Милан, Јурић Илија Звонко, Јурковић 
Јосип Јосип, Кондић Стојан Божо, Крајновић Лу-
ка Антун, Крзнарић Антун Звонко, Лукаш Иван 
Силво, Мајданџић Анта Нико, Матић Лука Мир-
ко, Микулић Вицко Станко, Милетић Мартин 
Милан Мулешковић Саид Хасан, Најшвендер 
Мартин Стјепан, Новковић Саво Душан Ореш-
ковић Антун Алојз, Павловић Томо Драгутин, 
Прелевић Ђорђије Петар, Ратковић Иван Стјепан, 
Стојсављевић Опанак Анта Јелица, Шкалабрин 
Никола Мато, Текић Антун Иван, Вархас Иван Вла-
до, Влаинић Илија Станко, Водолија Драго Павле, 
Врпољац Шимун Ивица, Вујаклија Вељко Бранко, 
Вукоја Карло Мијо, Вуковић Мија Владимир; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анчуровски Станко Станко, Баришић Антун 
Илија, Бељан Винко Иван, Цаврић Шима Мато, Ђе-
кић Прокопија Милорад, Ераковић Антун Мари-
јан, Ерговић Емил Мато, Фран Антун Стјепан, Фу-
нарић Марко Томо, Гајевић Миладин Јово, Гавран 
Маргета Иван Марија, Го лекић Аугуст Иван, Гр-
бац Јосип Милан, Трошић Ђуро Андрија, Јавор 
Марко Милан, Јерковић Мато Стјепан, Јуричић 
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Филип Анте, Качар Јово Мирко, Клаоо Мијо Јосип, 
Копарец Илија Иван, Костадиновић Живко Јован, 
Крајновић Јаков Петар, Кресоја Никола Душан,; 
Кризманић Драго Антун, Лат Иван Виктор, Мађа-
ревић Мато Ђуро, Маројевић Маријан Томо, Мар-
ти новић Мато Звонко, Милетић Марко Марија, Па-
велић Иван Антун, Павичић Залац Фрањо Ружица, 
Приморац Петар Фрањо, Радовановић Антун Вла-
димир, Радов-ановић Петар Војислав, Секулић А н -
дреја Мато, Шарић Стјепан Иван, Штефанчић Ни-, 
кола Иван, Топчцћ Колар Јосип Златица, Васиље-
вић Димитар Никола, Влаинић Јосип Иван; 

Од СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антиќ Ненад Томислав, Симиќ Горѓе Лепосава; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добродолац Синадин Марко, Павловиќ Мили-
сав Богољуб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Периќ Милун Томислав, Стевановиќ Милена 
Милан. 

Бр. 29 
16 април 1982 година 

Белград 
Претседател на 

Претседателството на СФРЈ, 
Sergeј Kraigher, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

501. Закон за привремена забрана на давање-
то гаранции за идните приливи и плани-
раните кредити за финансирање на ин-
вестициите, на давањето кредити и га-
ранции за покривање на пречекорува-
њата во финансирањето на инвестиции-
те и користењето на краткорочните из-
вори на средства за финансирање на ин-
вестициите — — — — — — — — 1049 

502. Закон за измени на Законот за привре-
мена забрана на користењето на опште-
ствени средства за финансирање на не-
стопански и ^производствени инвестиции 
во 1982 година — — — — — — — 1050 

503. Закон за границите во кои општествено-
-политичките заедници можат да ги ут-
врдуваат приходите од доходот на орга-
низациите на здружен труд и од проме-
тот на производи и услуги во 1982 година 1051 • 

Страна 
504. Закон за привремена забрана на распо-

лагањето со дел од општествените сред-
ства на самоуправните интересни заедни-
ци за потрошувачка во 1D82 година — — 1052 

505. Закон за дополнение на Законот за по-
стојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1981 до 1985 година — — — 1053 

506. Закон за одлагање на враќањето на ану-
итетите по кредитите дадени на органи-
зациите на здружен труд од територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за, кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 1054 

507. Одлука за начинот на утврдување на 
личниот доход на функционерите во Со-
бранието на СФРЈ што ги избира Соб-
ранието на СФРЈ од редот на делегатите 1054 

508. Одлука за прогласување на изборот и за 
објавување на составот на претседател-
ството на Социјалистичка. Федеративна 
Република Југославија — — — — — 1054 

509. Одлука за Управата на островите Бриони 1055 
510. Одлука за условите и начинот на прода-

жба на одделни производи од домашно 
производство на странски физички лица 
за динари што потекнуваат од продажба 
на ефективни странски пари и за ослобо-
дување од плаќање основен данок на 
промет на тие производи — — — — 1055 

511. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за техничките и експлоа-
тационите услови под кои можат да се ко-
ристат радиостаниците за фреквенциски 
или фазно модулирани радиотелефонски 
емисии — — — — — — — — — 1056 

512. Правилник за југословенските стандарди 
за сурова кожа — — — — — — — 1058 

513. Правилник за југословенските стандар-
ди за материјали за употреба во леарни-
нг — — — — — — — — — — 1058 

514. Правилник за југословенските стандар-
ди за руди и концентрати — — — — 1059 

515. Правилник за југословенските стандарди 
за јадра за индуктивни калеми и за 
трансформатори за телекомуникациите 1059 

516. Правилник за југословенските стандарди 
за јадра од меки магнетни материјали " — 1060 

517. Правилник за југословенските стандарди 
за радиокомуникациите — — — — 1060 

518. Правилник за југословенските стандарди 
за завршни работи во градежништвото 1061 

519. Правилник за југословенските стандарди 
за бетонски цевки за канализација — 1061 

520. Правилник за југословенските стандарди 
за цемента — — — — — — — —1061 

521. Правилник за југословенските стандарди 
од областа на рударството — — — — 1062 

522. Правилник за југословенските стандарди 
за текстил — — — — — — — — 1062 

523. Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ од Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина — — 1063 

Одликувања — — — — — — — — — 1063 
Издавач: Новинскогиздавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград^улсвар војводе 
Мишима бр* 17. 


