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G87. 

Врз основа на член 74 став 9 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со'странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр 52/82), на предлогот од Стопан-
ската комора на Југославија Сојузниот извршен 
совет донесува 

- У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАСТАНУВАЊЕ НА СТРАН-
СКИ ФИРМИ 'ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЛАСТА 

НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 

Член 1 
Во Уредбата за работите на застапување на 

странски фирми во Југославија во областа на про-
метот на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр 
20/78) по 'член 4 се додава нов член 4а, КОЈ гласи 

„Член 4а 
Организациите на здружен труд кои се зани-

маваат со работи на застапување на странски 
фирми пред почнувањето на преговори со -странски 
фирми заради ,преземање на застапување, консиг-
нација и сервис се должни преку Стопанската ко-
мора на Југославија да утврдат' дали странската 
шмрма е веќе застапена, односно дали била порано 
застапена во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија -

Ако странската фирма била застапена, орга-
низациите на здружеа труд се должни да стапат во 
врска со поранешниот застапник заради' прибаву-
вање на информации за искуствата во работењето 
со таа фирма и за извршувањето на обврските во 
однос на југословенските купувачи во поглед на 
сервисот, гарантниот рок, снабдувањето со резерв-
ни делови и слично 

Организациите на здружен труд пред почнува-
њето на преговори со странска фирма што не била 
застапена во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија односно пред завршувањето "на 
овие преговори се должни да прибават податоци 
за работењето и бонитетот на странската фирма " 

Член 2 
Во ч^лен 5 став 1 по точката 7 се додаваат 

нови точки 7а и 76, кои гласат 
,,7а) рок за внесување на девизите остварени 

по основ на провизија во согласност со законските 
прописи 

76) обврска на странската фирма со испраќање 
на копиЈа на профактурата редовно да го известу-
ва застапникот за сите директно склучени рабо-
ти, т е за работите склучени без посредување на 
застапник," 

Член 3 
Во член 6 став 1 наместо зборовите ' „може, по 

правило, да склучи" се става зборот ,,склучува'1. 

По став 3 се додава нов став 4, КОЈ гласи' 
„Ако договорот за работи на застапување на 

странска фирма е склучен ср странска непроизвод-
с^вена фирма од став 2 тон 1 и 3 на ОВОЈ член, 
организацијата на здружен труд прибавува докази 
дали се работи за сопствена продажна организа-
ција на странска фирма производител, односно да-
ли странската чфирма е единствен застапник, за 
Европа на одделни производители од други кон-
тиненти " 

Член ^ 4 
Во член 8 став 1 по точката 2 се додава нова 

точка 3, која гласи х 
,,З) ако производствената организација на здру-

жен труд склучила договор за работи на застапува-
ње со странската фирма со која има склучен и ре-
гистриран договор за долгорочна производствена 
кооперација, заедничко вложување на средства и 
за деловно-техничка соработка, може да го презе-
ме застапувањето на делот од производствената 
програма на странската фирма што е предмет на 
една од формите на оваа соработка" 

Ставот 2 се менува и гласи 
' „Организацијата на здружен труд е должна во 
договорот за работи на застапување на странска 
фирма изречно да наведе дали е преземено заста-
пувањето на дел на производствената програм^ на 
странската фирма од точ 1, 2 PI 3 на став 2 
од овој член " 

Член 5 
Во член 11 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат 
„При утврдувањето на височината на провизи-

јата организацијата на здружен труд е должна да 
води сметка за вообичаената височина на провизи-
јата за пласман на тие производи на југословен-
скиот пазар 

Провизијата се пресметува на нето девизната 
( ф а к т у р а т а ) вредност на стоките по КОЈ а тие сто-
ки, му се испорачуваат на југословенскиот купу-
вач " 

По досегашниот" став 3, КОЈ станува став 4, се 
Додава нов став 5, КОЈ гнаси 

„Одлука за измена на провизијата за, време на 
траењето на договорот во исклучителни и оправ-
дани случаи, кога се работи за поединечни испо-
раки — еднократни работи а во'интеоес на југосло-
венскиот купувач, донесува надлежниот орган на 
управување на организацијата на здружен т р у д " 

Досегашните ст 4 и 5 стануваат ст 6 и 7. 

Член1 6 
Членот 12 се менува и гласи 
„Во договорот за работи на застапување орга-

низацијата на здружен тиуд може да ја п р е в р т и 
височината на провизијата во понизок износ од ви-
сочината на провизијата од ст 4 и 6 на член l i од 
оваа уредба во следните случаи' 
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1) ако се работи за производи што се предмет 
на договор за работи на долгорочна производств-ена 
кооперација односно работи на техничка соработка; 

2) ако производи на други странски производи-
тели се вградуваат во производи или се неопходен 
составен дел за комплетирање на определена тех-
нолошка целина, а им се испорачуваат како ф и -
нални производи на југословенски купувачи, одно-
сно ако производи на друга странска фирма им се 
испорачуваат t како финални производи на други 
југословенски купувачи; 

3) ако странската фирма со која е склучен до-
говор за работи на застапување им испорачува свои 
производи на југословенски производствени орга-
низации за првата вградба; 

4) ако се договара .,,splrt commission" 3fa изградба 
и испорака на бродови''; 

5) ако определени производи што се предмет на 
застапување купува во странство југословенска 
организација на здружен труд заради в градба или 

-користење на производите надвор од територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

6) ако стоките се увезуваат во рамките на меѓу-
државните договори што ги склучил Сојузниот из-
вршен совет со владата или со други овластени 
државни органи на односната земја, со тоа што со 
договорот да е предвидена намалена височина на 
провизијата. 

Оваа одредба не се однесува на спогодбите за 
стоковните листи што се склучуваат меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
други земји. 

7) ако стоките се испорачуваат преку трети 
земји. 

Организациите на здружен труд , во договорот 
за работи на -застапување можат да договорат: 

— паушален износ за покритие на трошоците 
за обработка на пазарот и за воведување на стран-
ската фирма на југословенскиот пазар, предвидени 
со договорот. Паушалните износи се договараат го-
дишно или за пократок период; 

Организацијата на здружен труд коже да дого-
вори со странската фирма и зголемување на оддел-
ни ефективни трошоци; 

— право на провизија за работите што се извр-
шени во периодот на испитување на пазарот, пред 
склучувањето на договорот за работи на застапу-
вање; 

— право на застапникот па надомест за изгубе-
ните работи по случај да се откаже договорот со 
волЈа на странската фирма, а без вина на застапни-
кот. Надоместот се утврдува врз основа на проме-
тот остварен во минатата гбдина." / 

Член 7 
Во член 16 ставот 1 се менува и гласи: 
„Консигнационен склад на странски стоки за-

ради продажба може да отвори организацијата на 
,здружен труд која има склучен договор во смисла 
на член 4 од оваа уредба. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во договорот за држење на консигнационен 

склад организацијата на здружен 'труд не може да 
преземе обврска по определен период да ги откупи 
непродадените стоки што се наоѓаат на консина -
ци^а." 

Член 8 
Во член 19 став 1 по точката 12 се додаваат 

нови точки 13 и 14, кои гласат; 
,,13) регулирање на вршењето сервисни услуги 

в,о гарантниот рок по престанувањето на важноста 
на договорот за работи на застапување;. 

14) право на надомест на трошоците што заста-
пникот ги имал за организацијата на сервисот во 
случај на престанување на договорот без вина на 
застапникот." 

. Член 9 
Во член 21 ставот 1 се менува и гласи: 
„Организацијата на Здружен труд која заста-

пува странска фирма е должна да обезбедува на 
консигнзциониот склад резервни делови за теков-
но и инвестиционо одржувана во гарантниот рок и 
во рокот за задолжително сервисирање." 

Член 10 
ч 

^ о член 22 став 2 по зборовите: „специјализи-
рани организации на здружен труд/ ' се додаваат 
зборовите: „технички служби". 

, По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Странската фирма не може самостојно да ор-

ганизира вршење на сервисни услуги, но може да и 
даде помош во кадри PI опрема на југословенската 
организација на здружен труд со која има склучен 
договор за работи на застапување и договор за др-
жење на консигнационен склад, ако таа нема мож-
ност самата да даде сервисна услуга/ ' 

Член 11 
По член 23 се додава нов член 23а, кој гласи: ' 

„Член 23а 
- Ако организацијата на здружен труд или ст-

ранската фирма го раскинат договорот за работи на 
застапување, а странската фирма не склучи нов 
договор за работи на застапување, организацијата 
на здружен труд што дотогаш ja застапувала ст-
ранската фирма е должна да им врши сервисни ус-
луги на југословенските купувачи за сите обврски 
преземени со договорот1 до истекот на рокот за за-
должително сервисирање " 

Член 12 
Во член 31 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи -

„Стопанската комора на југославија го евиден- , 
тира престанувањето на важењето на договорот за 
работи на застапување, договорот за држење на 
консигнационен склад и договорот за вршење на 
сервисни услуги и на пријавата на странската фир-
ма ако застапникот не го пријавил отказот во за-
конскиот рок." 

Член 13 
Во член 34 став 1 по точката 5 се додава нова 

±очка 6 која гласи: 
„6) ако не склучи договор за држење на кон-

сигнационен склад и договор за вршење на сервис-
ни услуги и не обезбеди сопствен или договорен 
сервис во смисла на чл. 14 и 20 од оваа уредба." 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"-

Е п. бр. 548 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, с. р. 
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688. 

Врз основа на член 68 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство (, Службен лист на 
СФРЈ", бр 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 
125 од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), врз основа на соглас-
ност од над пеаните републички и покраински ор-
гани, СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА ПА УРЕДБАТА ЗА У С Л О -
В И Т Е ПОД КОИ О П Ш Т Е С Т В Е Н И ПРАВНИ ЛИЦА 
МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ У С Л У -
ГИ НA IIPЕBОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ Ж Е Л Е З -

НИЧКИ СООБРАЌАЈ 
/ 

Член 1 
Во Уредбата за условите под кои општествени 

правни лица можат да користат и да плаќаат 
услуги на превоз што ги вршат странски желез-
ници ЕО меѓународниот железнички сообраќај 
(,Службен лист на СФРЈ", бр 35/82) во член 1 се 
додаваат нови ст 2, 3 и 4, кои гласат 

„Обврските по основ на трошоците за превоз 
настанати со користење на услуги на превоз што ги 
вршат странски железници за општествени правни 
лица — корисници на тие услуги имаат приоритет 
во извршувањето утврден со член 69а став 2 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство " 

Со поднесувањето на пријава за склучен увоз 
на зделка организацијата на здружен труд е долж-
на да поднесе потврда од овластената банка за обез-
бедените девизи за целокупната вредност на здел-
ката, каде што освен увозат на стоки односно услу-
ги се вклучени и превозните трошоци на стран-
ските пруги Истовремено со плаќањето на увезе-
ните стоки односно услуги овластената банка извр-
шува и пренос на девизите на сметката на орга-
низацијата на здружен 1руд што ја извршила 
превозната услуга, а при увозот на стоки на кредит 
веднаш по извршената услуга, односно најдоцна 
при првото плаќање во странство по оваа зделка 

При поднесувањето на пријава за склучен из-
воз на зделка и при втасувањето на приливот орга-
низацијата на здружен труд е должна да поднесе 
и диспозиција за распоредување на дел од девиз-
ниот прилив на сметката на организацијата на 
здружен труд што ја извршила, односно што ќе 
ја изврши превозната услуга " 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а, КОЈ гласи 

„Член 2а 
Покрај плаќањето на парична казна од став 

2 на оваа уредба, општественлте правни лица што 
не ќе ги платат трошоците за превозот од член 1 
на оваа уредба и со тоа ќе предизвикаат за Заед-
ницата на југословенските железници девизни тро-
шоци за задржување на странски коли или трошоци 
за плаќање на затезните камати, ќе и платат на 

таа заедница, ако таа го бара тоа, надомест на 
наведената штета во девизи " -

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Е п бр 558 
21 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мијат Шуковиќ, с р. 

689. 

Брз основа на член 4 точка 8 од Законот за 
мерките на ограничување на пазарот и слободниот 
промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр 28/75), Сојуз-
ниот извршен совет врз основа на усогласените 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ РОК ВО К О Ј ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ КОРИСТАТ 
УСЛУГИ 'НА ПРЕВОЗ МА СТОКИ СО Ж Е Л Е З -
НИЦА СЕ ДОЛЖНИ ДА ВРШАТ ИСТОВАР ОД-

НОСНО НАТОВАР НА СТОКИТЕ 

Члећ 1 
, Организациите на здружен труд кои во свое 

име и за своја сметка или во свое име и за туѓа 
сметка користат услуги на превоз на стоки со ж е -
лезница се должни да извршат истовар односно 
натовар на стоките во рок од шест часа од момен-
тот кога го примиле известувањето дека средството 
за превоз им е ставено на располагање на истовар-
иото односно натоваривте место 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член рокот за ист-овар, односно натовар изнесува 
10 часа за комплетните маршрутни возови, специјал-
ните пратки и стоките врз чија состојба влијаеле 
временските услори, па поради тоа е отежнат нив-
ниот истовар односно натовар 

Член 2 
Железничката транспортна основна организа-

ција на чие подрачје ќе се извиши истоварот од-
носно натоварот е должна најдоцна шест часа пред 
предвиденото време за втасување на комплетниот 
машлрутен воз на и стоп арно! о односно натоварното 
место да за извести организацијата на здружен труд 
од член 1 на оваа уредба за тоа време 

Железничката транспортна основна организа-
ција На чие подрачје ќе се изврши и сто с .рот од-
носно натоварот на поединечни колски пратки е 
должна да ја извести организацијата од член 1 на 
оваа уредба за предвиденото време на втасување 
на поединечните пратки, најдоцна два часа по нив-
ното испраќање од п о с т а н а т а ранжирна или распо-
р е д и станица односно исгхратна станица ако е таа 
поблиска од последната ранжирна станица или 
распоредна станица 

Член 3 
За неизвршен истовар односно натовар во рокот 

од чл 1 и 2 на оваа уредба, железничката транспорт-
па основна организација е должна, во рок од 24 часа 
по истекот на рокот од член 1 на оваа уредба, да го 
извести органот надлежен за рзбочи на пазарната 
инспекција во републиката односно автономната ис-
ниа ина за секое истоварив односно натоварив место 
на подрачјето на нејзините пруги. 
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Член 4 
"Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен "труд од чле!1 1 на оваа уредба кода не ќе 
изврши истовар односно натовар во рок од шест ча-
са од моментот кога го примила известувањето, дека 
средството за превоз, и е ставено на располагање на 
истоварното односно иатозарното место. 

Со парична казна од 2.000 до 20 000 динари ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд за стопански престап од член 1 на 
оваа уредба. 

Член 5 
Со парична казна од 4,000 да 50.000 'динари ќе 

се казни за прекршок железничката транспортна 
основна организација ко ја не ќ е постапи според од-
редбите на член 2 од оваа уредба. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во железничката транспортна 
основна организација со парична казна од 200 до 
5.000 динари. 

Член б 
Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок железничката трацспортна 
основна организација КОЈ а во рок од 24 часа од мо-

ментот на неизвршувањето на истоварот односно на-
товарот не ќе го извести за тоа органот 'на,длежен 
за работи на пазарната инспекција во републиката 
односно автономната покраина. 

За прекршокот од став 1 на ос-ој член ќе се каз -
ни и одговорното лице на железничката транспорт-
ка основна организација со парична к а з н а од 500 до 
10.000 динари. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила народниот ден од 

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

Е. п. бр. 559 
5 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Борисав СреСриК, с. р. 

690. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за из-
вршување на Букетот на федерацијата за 1933 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" , бр. 78/82), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ -ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 
ОД ЧЛЕН 24 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

. НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
1983 ГОДИНА 

1. Средствата од придонесот за станбена изград-
ба пресметани и уплатени во 1983 година од лич-
ните доходи и доходот на функционерите и рако-
водните работници што ги назначува Сојузниот 
извршен совет ќе се користат за прибавување, 
рдаптација и реконстркциза на станови за функцио-
нерите и раководните работници што ги назначува 
СОЈУЗНИОТ ' извршеа совет. 

2. Сојузниот извршен совет одлучува за корис-
тењево средствата ед точка 1 на оваа одлука. 

3. Договорите за прибавување, адаптација и 
реконструкција на становите од точка 1 на оваа 
одлука ги склучува Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузните 
органи,4 согласно со одлуките на Сојузниот извршен 
совет. 

4. Средствата што не се ангажираат или што 
не ќе се 'потрошат во текот на 1983 година се пре-
несуваат во 1984 година и се користат исклучиво за 
извршување на програмата за прибавување па ста-
нови за потребите на функционерите и раководни-
те работници што ги назначува Сојузниот извршен 
совет. : 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист н а . С Ф Р Ј " . 

Е. п. бр. 561 
5 октомври 1983 година 

Белград 

СоЈузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрик, с. р. 

691. 
Врз основа на член 54 од Законот за мерните 

единици и мерилата (,.Службен ЛЈ^СТ на СФРЈ" , 
бр. 13/76 и 74/80), Сојузниот извршен совет д о -
несува 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ, НА РОКОТ ДО К О Ј ВО ЈАВЕН СООБ-
Р А Ќ А Ј ЌE М О Ж А Т ДА СЕ УПОТРЕБУВААT МЕ- 
РИЛАТА СО К О И СЕ В Р Ш И М Е Р Е Њ Е ВО МЕР- 

НИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО 
З А К О Н О Т З А МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИ- 

ЛАТА 

1. Во Одлуката за определување на рокот до 
кој во Јавен сообраќај ќе можат да се употребуваат 
мерилата со кои се врши мерење во мерните еди-
ници што не се предвидени со Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 70/80), по точката 1 се додава нова точка 2, 
која гласи: 

„2. Мерилата ПЕТО се увезуваат како резервни 
делови за опрема увезена по договорете склучени 
пред 31 декември 19С0 'година, со кои се врши ме-
рење во мерни единици што не се предвидени со 

Законот за мерните единици, и мерилата можат да 
се употребуваат в-о јавен сообраќај и пq 31 декем-
ври 1980 година, ако ги исполнуваат пропишаните 
метролошки услови и ако имаат табели што даваат 

наспореден однос меѓу мерната единица во ко ја 
мери мерилото и соодветната мерна единица пред-
видена со тој закон." 

Досегашната точк,а 1 станува точка 3. 
2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 550 
13 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Мијат Шуковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од З а к о -
нот за обезбедување на плаќањето помеѓу корис-
ниците на општествени средства (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), СОЈУЗНИОТ 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ШТО М О Ж А Т ДА СЕ КОРИСТАТ З А ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Корисникот "на општествени средства го утвр-

дува износот на средствата од тра јни и долгорочни 
извори до кој може да врши плаќања и да дава 
инструменти за обезбедување на плаќањето на об-
врските за инвестиции на начинот пропишан со 
ОВОЈ правилник, и тоа 

1) корисникот на општествени средства КОЈ го 
води книговодството според Уредбата за контниот 
план и билансите за организациите на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ" , бр 2/81 и 34/81) -
до износот на средствата за инвестиции, зголемен 
за износот 'на амортизацијата по претсметката за 
тековната година и за износот на пласманите што 
втасуваат за наплата во тековната родина, а нама-
лен за обврските во тековната година што cb ф и -
нансираат од средствата за инвестиции, 

2) корисникот на општествени средства, освен 
корисникот на општествени средства од точка 1 на 
ОВОЈ член — до износот на средствата за инвести-
,ции зголемен за износот на амортизацијата по 
претсметката за тековната година и за износот на 
средствата за инвес,тиции по претсметката за перио-
дот од денот па утврдувањето на средствата за 
инвстиции до крајот на годината од приходите 
утврдени со закон, а намален за обврските во те-
ковната година што се финансираат од средствата 
за инвестиции 

Член 2 
Корисникот на општествени средства од член 1 

точка 1 на ОВОЈ правилник го' утврдува износот на 
средствата за инвестиции врз основа на податоците 
од завршната сметка за претходната година или одс 

почетниот биланс во случај на статуски промени, 
искажани во образецот Биланс на состојбата на 
ден 19 година, односно врз основа 
на податоците од книговодството според состојбата 
на последниот ден од т р и м е с е ч ј е ^ што му претхо-
ди на тримесечјето во кое се вршат плаќањата и се 
даваат инструменти' за обезбедување на плаќањето 
на обврските за инвестиции 

Член 3 
Износот на средствата од тра јни и долгорочни 

извори до КОЈ можат да се вршат плаќања и да се 
даваат инструменти за обезбедување на плаќањето 
на обврските за инвестиции, утврден според од-
редбите на член, 1 оД ОВОЈ правилник, корисникот 
на општествени средства од член 1 точка 1 па ОВОЈ 
правилник го искажува на образецот СИ — Сред-
ства за инвестиции за периодот од = до 
31 декември 19 година (во натамошниот текст 
Образец СИ), што е отпечатен кон ОВОЈ правилник 
и претставува негов составен дел 

Член 4 
Корисникот на општествени средства, освен 

корисникот на општествени средства од^член 1 точ-
ка 1 на ОВОЈ правилник, го утврдува износот на 
средствата за инвестиции според состојбата на пос-
ледниот ден од тримесечЈето што му претходи на 
тримесечјето во кое се вршат плаќањата и се дават 
инструменти за обезбедување на плаќањето на об-

врските за инвестиции, со тоа што во колоната 3 
од образецот СИ се внесуваат соодветните конта, 
односно групи конта од контниот план по КОЈ ГО 
води книговодството, според називот на позициите 
од колоната 2 на ТОЈ образец 

Член 5 
Ако состојбата на средствата односно на изво-

рите на средствата се изменат битно во однос на 
состојбата искажана во завршната сметка или во 
почетниот биланс односно во книговодството на 
последниот ден од тримесечЈето, корисникот на 
општествени средства од член 1 на ОВОЈ правилник 
може да го утврди износот на средствата за ин-
вестиции според состојбата искажана во книговод-
ството на последниот ден во месецот што му прет-
ходи на месецот во КОЈ се вршат плаќањата и се 
даваат инструменти за обезбедување на плаќањето 
на обврските за инвестиции 

Член 6 
Корисникот на општествени средства КОЈ врши 

плаќање и дава инструменти за обезбедување на 
плаќањето на обврските за инвестиции и поднесу-
ва на надлежната служба на отптественото к н и -
говодство образец СИ, составен во согласност со 
одредбите на чл 2 до 5 од ОВОЈ правилник, како 
доказ дека располага со средства што може да ги 
употреби за инвестицирх 

До истекот на рокот пропишан за поднесување 
на завршна сметка и периодична пресметка однос-
но во перршдот од 30 дена по истекот-на тримесеч-
Јето, корисникот на општествени срдства може да 
врши плаќања и да дава инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето на обврските за инвестиции 
според состојбата искажана во образецот СИ што 
и го доставрш на надлежната служба на опште-
ственото книговодство за претходното тримесечје. 

Член 7 
Образецот СИ не се поднесува до Службата на 

општественото книговодство 
1) за плаќања и давања на инструменти за 

обезбедување на плаќањето на обврските за инвес-
тиции за кои должничко-доверителскиот однос е 

,заснован до денот на влегувањето во сила на З а -
конот за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 31/83), 

2) за плаќања и давања на инструменти за обез-
бедување на плаќањето на обврските за инвести-
ции што се финансираат од самопридонес односно 
од кредит, 

3) за плаќања и давања на инструменти за 
обезбедување на плаќањето на инвестиции што се 
финансираат од средства обезбедени по основ на 
штети настанати на основните средства, 

4) за плаќања и давања на инструменти за 
обезбедување на плаќањето на обврските што се 
однесуваат на изградба на објекти и набавка на 
предмети на опрема што служат за заедничка пот-
рошувачка на работниците, 

5) за плаќања и давања на инструменти за 
обезбедување на плаќањето што ги вршат станбени 
задруги со средства од кредитите што банките им 
ги одобриле на граѓани — ^членови на задругата; 

6) за плаќања и давања на инструменти за 
обезбедување на плаќањето на обврските за ин-
вестиции што ги вршат работни организации во 
основање односно други корисници на општествени 
средства во основање, 

7) за плаќања и давања на инструменти за 
обезбедување на плаќањето за основни средства 
што се набавени заради замена на расходувани 
основни средства ако набавката се врши од прес-
метана а непотрошена амортизација 
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Член 8 
Ако плаќањето и давањето на инструменти за 

обезбедување на плаќањето за инвестиции го врши 
р а б о т а или сложена организација на здружен труд 
или друг корисник на општествени средства како 
соинвеститор или носител на инвестицијата, обра-
зецот СИ како доказ дека располага со средства 
што можат да се употребат за инвестиции го под-
несува основната организација на здружен труд 
односно друг корисник на општествени средства за 
ЈСОЈ се врши плаќањето односно се даваат инструмен-
ти за обезбедување на плаќањето за инвестиции, и 
тоа при пренесувањето на средствата од жиро-смет-
ката на посебна сметка од КОЈ а се врши плаќањето 
на обврските' за инвестиции 

,Ако плаќањето и давањето на инструменти за 
обезбедување на плаќањето па обврските за ин-
вестиции го врши интерна банка во свое име а за 
сметка на членовите на интерната банка, образецот 
СИ, како доказ дека располага со средства што 
можат да се употребат за инвестиции, го поднесува 
интерната банка за членот на интерната банка за 

чија сметка врши плаќање односно дава инстру-
менти на обезбедување на плаќањето 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

вилник. престанува да важи Правилникот за начи-
нот на утврдување на средствата што можат да се 
користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ", 
бр 40/83) 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр 1-10594/1 
12 октомври 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Ј о ж е Флорјагнчич, с р 

Образец СИ 

(назив седиште на корисникот на општествени 
средства) 

СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

Реден 
број 

П о з и ц и ј а 

Број на контото односно 
на група конта 

Износ во 
динари 

I ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

1 Трајни извори на деловни средства 
2 Долгорочно здружени и вложени средства 
3 Примени аванси по основ на договорена ис-

порака на производи на стоки и услуги 
4 Долгорочни кредити 
5 Краткорочни кредити 
6 Краткорочни здружени и вложени средства 
7 Фонд за унапредува)ве на материјалната ос-

нова на трудот 
8 Разграничени курсни разлики по основ на 

побарувања за долгорочни пласмани во 
странска валута 

9 В к у п н о (ред, бр 1 до 8) 

И СРЕДСТВА 

10 Основни средства во употреба по сегашната 
вредност 

11 Основни средства во подготовка 

1? Трајно неупотребливи основни средства 
13 Запрени инвестиции 
14 Сомнителни и спорни побарувања 
l i Непокриена и покриена загуба 
16 Долгорочни пласмани 

17 Краткорочни пласмани 

18 Разграничени курсни разлики по основ на 
задолжувања во странска валута за основни 

среде1ва 

90 

265, 261 и 91 

230 
233 и 272 

93, LG2, 264 и 271 
94 и 265 

965 
дел на контото 293 
минус 
дел на контото 193 

00 минус 02 
01, освен контото 
ОТО 
090 минус 091 
092 
093 минус 094 
095 до '097 
03, 04 163, 164 
166, 167, 172 и 
173 
15 освен контата 
357, 162, 165 и 
171 
дел на контото 193 
минус 

дел на контото 293 
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1 2 3 А 

19 Залихи на суровини и материјали, ситен ин-
вентар и амбалажа 31, 35 и 36 

20 Производство и залихи на производи и стоки 60, 63 и бб 
21 В к у п н о (ред бр 10 до 20) 

22 Остаток на изворите на средства (реден 6poj 
9 минус реден број 21), односно негативна 
разлика (реден број 21 минус реден број 9) 

23 Износ на амортизацијата по минималните 
стапки пропишани со закон во тековната го-
дина -ч 

24 1'Јзнос на пласманите што втасуваат за нап-
лата во тековната година 
— по основ на долгорочни пласмани 
— по основ на краткорочни пласмани 
— по основ па здружени и вложени средства 
— по основ на долгорочни и краткорочни 

кредити 
25 В к у п н о (ред бр 22 до 24) 

26 Обврски што втасуваат во тековната година -

- за обврски по основ на инвестиции во ос- с 
новни средства 

— за долгорочни пласмани 
— за краткорочни пласмани 
— за отплата на долгорочни и краткорочни 

кредити 
27 В к у п н о (ред бр 26) 

28 Износ до КОЈ можат да се вршат плаќања и 
да се даваат инструменти на обезбедување на 
плаќањето на инвестиции (реден број 25 ми-
нус реден Cpoj 20) односно негативна разлика 
(реден број 26 минус реден број 25) 

(раководител на книговодството) (раководител на корисникот на општествени 
средства) 

ЗАБЕЛЕШКИ 

1 Под редниот број 23 на образецот СИ се искажува износот на амортизацијата по стапките 
од Номенклатзфата на средствата за амортизација, што претставува составен дел од Законот за амор-
тизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр 58/76, 65/81 и 76/82) 

Ако образецот СИ се составува за период пократок од една година износот на амортизацијата 
за тековната година под реден број 23, износот на пласманите што втасуваат за наплата во тековна-
та година под реден број 24 и износот на обврските што втасзпзаат во тековната година под реден број 
26 се искажуваат за период рд денот под КОЈ се утврдува износот на расположливите средства за ин-
вестиции до 31 декември тековната година 

2 Корисниците по општествени средства од член 1 точка 2 на Правилникот за начинот на ут-
врдување на средствата што можат да се користат за инвестиции под реден број 24 од образецот СИ 
го искажуваат и износот на средствата за инвстиции по претсметката за периодот од денот на утвр-
дувањето на расположливите средства за инвестиции до крајот на годината од приходите утврдени 
со закон 

3 Под реден број 24 алинеја четврта од образецот СИ не се искажуваат краткорочните креди-
ти што се обновуваат ^ \ 

4 Под реден број 26 алинеја прва од образецот СИ се искажуваат само обврските за инвести-
ции за кои должничко-довсрителскиот однос е заснован до денот на влегувањето во сила на Законот 
за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на опште-
ствени средства („Службен лист на СФРЈ", бр 31/83) ако тие обврски се плаќаат или се даваат 
инструменти за обезбедување на плаќањето во периодот за КОЈ се составува образецот СИ Под ово-ј 
реден број алинеја четврта не се искажуваат обврските по краткорочните кредити што се обновуваат. 
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693. 

Врз основа на член 44 став 4 точка 3 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени средства ( ,Службен лист на СФРЈ", 
бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А П Р А В И Л Н И -
К О Т З А О Б Р А З Е Ц О Т С О К О Ј Д О В Е Р И Т Е Л О Т Ј А 
И З В Е С Т У В А С Л У Ж Б А Т А Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н О Т О 
К Н И Г О В О Д С Т В О З А Д О Л Ж Н И К О Т К О Ј В И : г и 
П Р Е Д А Л И Н С Т Р У М Е Н Т И Т Е З А О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е 

НА ПЛАЌАЊЕТО 
Член Г 

\Во Правилникот за образецот со КОЈ доверите-
лот Ја известува Службата на општественото книго-

водство за должникот КОЈ не ги предал инстру-
ментите за обезбедување на плаќањето („Службен 
лист на СФРЈ", бр 40/83) во член 1 се додава нов 
став 2, КОЈ гласи 

„Во образецот ОБЗ се внесуваат податоците за 
корисниците на општествени средства — должници 
кои не обезбедиле плаќање во рокот пропишан со 
закон, па и кога корисникот на општествени сред-
ства — должник го извршил плаќањето на обврс-
ките по пропишаниот рок " 

Член 2 
Во член 3 став 1 зборовите „во еден примерок", 

се заменуваат со зборовите „во два примерока, и 
тоа одвоено по седишта! а на Службата на опште-
ственото книговодство ка ј која се води жиро-смет-
ката на корисникот на општествени средства — 
должник ' 

Но став 1 се додава нов став 2, КО-Ј гласи 
„Корисникот на општесхвени средства — дове-

рител може да го отпечати образецот ОВЗ и на 
сметач " 

Досегашниот став 2 станува став 3 
Член 3 

Во образецот ОБЗ по колоната 6 се додава нова 
колона 7, ЧИЈ назив гласи ,,Број на жиро-сметката 
на должникот" 

Член 4 
ОВОЈ правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на обЈавувањето во „Службен лист на 
СФЈР" 

Б р 1-10594/1 
12 октомври 1983 година 

Белград 
Со.јузен секретар за 

финансии, 
Јоже Флорааичич, с р 

694. 

Врз основа на глен 44 став 4 точка 1 од Законот 
за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците 
на општествени^ средства („Службен лист на СФРЈ 5 , 
бр 60/75, 13/76, 22/78 и 31/83), сојузниот секретар 
за финансии пропишува ^ 

П Р А В И Л Н И К , 
ЗА ИЗМЕША И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ- 
КОТ ЗА О Б Р А З Е Ц О Т НА МЕНИЦАТА И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПРЕДАВАЊЕ НА ' 

МЕНИЦАТА 

Член Г 
Во Правилникот за образецот на меницата и за 

начинот на пополнување и предавање на меницата 

(„Службен лист на СФРЈ", бр 40/83) во член 3 
став 2 се менува и гласи 

,Податоците што се постојани, како што се 
бројот на жиро-сметката на трасантот, називот и 
седиштето на трасантот — должник, седиштето на 
Службата на општественото книговодство на тра-
сантот и д р , можат да се печатат односно да се 
внесат со отпечаток на штембил врз образецот на 
меницата 

Член 2 
По член 11 се додава нов член Па, КОЈ гласи 
„Меницата ја потпишуваат овластените лица на 

трасантот и авалистот односно ипдосаптот и потпи-
сите ги заверуваат со СВОЈ печат 

Член 3 
Член 18 се менува и гласи t 
„Корисникот на општествени средства — тра-

сант при доставуваноно на меницата до доверите-
лот - ремитент во образецот ОБП може да ги 
внесе податоците за повеќе меници за ист долж-
ничко-доверителски однос или за повеќе должнич-
ко^ доверите неки односи, под услов секоја меница 
да е издадена на денот на настанувањето на долж-
ничко" доверител скиот ОДНОС 

Корисникот на општествени средства — индо-
сант при доставувањето на меницата до доверите-
лот — индосатар во образецот ОБИ може да ги 
внесе податоците за повеќе меници и за повеќе 
должничко-доверителски односи 

Корисникот на општествени средства образецот 
ОБИ мо,же да го приспособи кон своите потреби, 
со тоа што во така при ене собениот образец иди во 
спецификацијата што ја приложува кон ТОЈ обра-
зец да ги обезбеди сите податоци предвидени со 

ТОЈ образец " 

Член 4 
Во образецот на меницата, на грбот на мени-

цата, зборот „ремитептот" се заменува со зборот 
„индосатарот" 

Член 5 
О Е О Ј правилник влегува во сила наредниот ден 

од дено! на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр 1-10594/1 
12 октомври 1983 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јоже Флорјанчич, с р 

695. 

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

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

ТИКА ВО Г Р А Д Е Ж Н И Ш Т В О Т О 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за акустика вр градежништвото, 
што ги имаат следните називи и ознаки , 

1) Акустика во градежништвото 
Определување на коефициентот на 
апсорпцијата во Кунтова цевка — JUS U Ј6 224 
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2) Акустика во градежништвото 
Мерење на импе-ндансата со помош на 
Кунтев а цевка - - - - - - JUS U Ј6 225 

3) Акустика во градежништвото 
Определување на динамичките 
флексиоки својства на синтетичките 
материјали Општи принципи — — JUS U Ј6 234 

4) Акустика во градежништвото 
Определување на динамичките 
флексиони својства на синтетичките 
материјали Комплексен модул на , 
еластичноста — — — — — — 

5) Акустика во градежништвото, 
Определување па динамичките 
флексиони својства на синтетичките 
материјали Дин-амичко-еластични 
ксрактеристики на слоевити струк-
тури vx — — — 

JUS U Ј6 236 

- - - - J U S И Ј Б 2 3 8 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на ОВОЈ правилник не е задолжително. 

Член 4 
) ^ 

ОВОЈ правилник влегува во 'сила по истекот на 
три месеци од денот на објавувањето во' „Службен 
лист на СФРЈ". 

Б р 50-14215/1 
29 септември 1983 година 

Белград 
Директор на 

Сојузниот завод за 
стан дардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с р. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат 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 акустиката во градежништвото од 
денот на објавувањето во сила на ОВОЈ правилник 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци оц денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" 

Бр 50-14210/1 
29 септември 1983 година 

Белград 
Директор на 

' Сојузниот завод за 
стандардизациЈ а, 

Вукашин Драгоевиќ, с р 

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

ЗА Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т СТАНДАРД ЗА ПОЛУ" 
ПРОВОДНИЧКИ О П Т О Е Л Ј Е К Т Р О Н С К И К О М П О -

Н Е Н Т И 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува Југословенски-

от стандард за полупроводнички оптоелектронски 
компоненти, што го има следниот назив и ознака 
Полупроводнички оптоелектронски 
компоненти Термини и дефиниции JUS N R1 324 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ пра-

вилник претставува составен дел на ОВОЈ правилник, 
а се објавува во посебно издание на СОЈУЗНИОТ завод 
За стандардизација. 

697. 

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 

ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за текстил, што ги ѓшаат следни-
те називи и ознаки 

1) Текстил Вискозни влакна, 
сечени Технички услови — — — JUS F B I 061 

2) Текстил Полиакрилонитрил-
ни влакна, сечени Технички услови JUS F В1071 

3) Текстил Полиамидни влакна, 
сечени, од типот 6 б,б и 11 Технички 
услови - - - - - - - - JUS F В1 101 

4) Текстил Полиестерски влак-
^ на, сечени Технички услови — — JUS F В1 121 

5) Текстил Полипропиленски вл-
- акна, сечени Технички услови — JUS F В1 141 

6) Текстил Филамеит-преѓа (ре-
ЈОН) од регенерирана и ацетилирана 
целулоза Технички услови — — JUS F В2 062 

7) Текстил Полиаприлонитрилен 
филамент во форма на кабел Тех-
нички услови - - - - - - JUS F В2 071 

8) Текстил Полиакрилонитрилно 
конвертирано пасмо-лента Технички 
услови - - - - - - - - JUS F В2 072 

9) Текстил Полиамидни п р е т , 
од ТИПОТ 6 и 6 О, кадравка Технич-
ки услови - - - - - - - JUS F В2100 

10) Текстил Полиамидна ф и л а -
мент-преѓа, тип 6 и 6 6 Технички 
услови - - - - - - - - JUS F В2 101 

11) Текстил Полиестерска фила -
мент-преѓа Технички услови — — JUS F В2 121 

12) Текстил Полиестерски фила -
мент во форма? на кабел Технички 
услови — — — JUS F В2122 

13) Текстил Полиестерско кон-
в е р т и р а ^ пасмо-лента. Технички 
услови — — — — — JUS F В2123 

14) Текстил Полипропиленска 
филамент преѓа Технички услови JUS F В2141 

П Р А В И Л Н И К 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник претставуваат составен дел на овоз 
правилник, а се објавуваат во посебно издание на 
С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на влакна и преѓа што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
ОВОЈ правилник 

t 
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) Полиамидни п р е т тип 6 и бб 
Кадравка Општи услови — — — JUS Е В2100 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 5/70) 

2) Полиамидни влакна, сечени, 
тип 6 6,6 и 11 Квалитет — — — JUS F B I 101 

JUS F B I 121 

JUS F B1 141 

3) Полиестерски влакна, сече 
Квалитет — 

4) Полипропиленски влакна, ( 
чени Квалитет — — — — — 

5) Полиакрилонитрилно конвер-
т и р а ^ пасмо (лента) Квалитет — JUS F В2 072 

6) Вискозни влакна сечени Ква -
литет .... „ - - JUS F В1061 

7) Прлиакрилонитрилни влакна, 
сечени Квалитет — — — — — JUS F В1 071 

JUS F В2 071 
8) Полиакрилонитрилен фила-

мент во форма на кабел Квалитет -
донесени со Правилникот за Југословенските стан-
дарди'од областа на текстилната индустрија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр 52/77) 

9) Филамент-преѓа (рејон) од ре-
генерирана и ацетилирана целулоза 
Услови на квалитетот — — — — JUS F В2 062 

10) Полиамидна филамент-преѓа 
тип 6 и 6 6 Услови на квалитетот JUS F В2 101 

11) Полиестерска филамент-пре-
ѓа Услови на квалитетот т - — — JUS F В2121 
донесени со Правилникот за Југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Сл-
ужбен лист ца СФРЈ", бр 61/77) 

12) 'По липропил епска филамент-
-преѓа Квалитет — — — — — JUS F В2141 
донесен со Правилникот за j Југословенските стан-
дарди од областа на текстилната индустрија („Сл-
ужбен лист на СФРЈ", бр 66/78) 

Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр 50-14365/1 
3 октомври 1983 годрша 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с р. 

698. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата ( Службен лист на СФРЈ", бр 38/7/ 
и 11/80), директорот ila Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

'ТЕХНИЧКИ Ц Р Т Е Ж И 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југос ловен-

скрхте стандарди за технички цртежи, што ги имаат 
следните називи и ознаки 

1) Технички цртежи Техничко 
писмо, латинично — — — — — JUS А AO 101 

2) Технички цртежи Техничко 
писмо, кири лично — — — — — JUS А AO 102 

3) Технички цртежи Техничко 
писмо, грчко — - — — — - JUS А AO 103 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник претставуваат составен дел на ОВОЈ пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на СО-
Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Член 3 
Прршенувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на ОВОЈ правилник не е задолжително 

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) Цртежи во машинството Тех-
ничко писмо - - - - - - - JUS М А0 030 
донесен со Решението за престанување на важењето 
на југословенските стандарди за цртежи во машип-
ството, издание од 1952 година, и за нивната замена 
со југословенските стандарди за цраеши во машин-
ството, издание од 1956 год,ина („Службен лист 
на ФНРЈ ', бр' 41/56) 

2) Цртежи во машинството Тех-
ИРГЧКО писмо, вертикално, тесно — JUS М А0 037 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за цртежи во машинството („Службен лист на 
СФРЈ", бр 55/72), 

, 3) Технички цртежи Општо при-
фатена употреба на буквите — — JUS U AO 119 
донесен со Правилникот за југословенските стан-
дарди за архитектонско-градежни цртежи („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр 31/82) 

Член 5 k 

ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на 
три месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" 

Бр 50-14217/1 
29 септемврр! 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с р 
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699. 

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 FJIO-

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за гледала, што ги имаат следните 
називи и ознаки , 

1) Гледала со валчеста држалка 
Валчести држалки — — — — — JUS К DO 010 

2) Вретенест!! глодала со валчес-
та држалка - - - - - - - JUS К D2 090 

3) Вретенести гледала со морзе-
-конична држалка — — — — — JUS К D2 092 

4) Гледала за жлебови со вал-
честа држалка — — — — — JUS KD2 110 

5) Гледала за жлебови со морзе-
-копична држалка — — — — — JUS K D 2 113 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS К D0 010, 

чие применување не е задолжително, југословен-
ските сандарди о,д член 1 па ОВОЈ пра,вилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на 
гледала што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на ОВОЈ прав,илник 

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) В р е т е н е с т гледала со валчес-
та држалка - - - - - - - JUS К D2 090 

2) Вретенести гледала со морзе-
-конична држалка — — — — JUS К D2 091 

3) Вретенести гледала со морзе-
-конична држалка и навој во др-
жалката - - - - - - - JUS К D2 092 

4) Гледала за жлебови со валчес-
та држалка - - - - - - JUS К D2 110 

5) Двострани глодала за жлебови JUS K D 2 111 
6) Глодала за жлебови со морзе-

-коничка држалка — — — — — JUS K D 2 112 
7) Гледала за жлебови со морзе-

-конична држалка и навоЈ во др-
жалката - - - - - - - JUS К D2 113 
донесени со Решението за1 Југословенските стандар-
ди за гледала („Службен лист на СФРЈ", бр 47/67) 

Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр 50-14216/1 
29 септември 1983 година 

Белград 

, Директор на 
Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашмн Драгоевиќ, с р, 

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 ' ТОП,-

ЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со ово-ј правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за топлотна техника во градеж-
ништвото, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1; Топлотна техника во градеж-
ништвото Мерење на дифузиј ата во 
водена пареа . со мали мерни садови JUS U Ј5 023 

2) Топлотна техника во градеж-
ништвото Мерење на дифузимата на 
водената пареа со помош на комори JUS U Ј5 024 

3) Топлотна техника во градеж-
ништвото , Давани за електроотпорни 
термометри — — — — — — JUS U Ј5150 

Член 2 
Југословенските стандарди од; член 1 на ОЕОЈ 

правилник претставуваат составен дел на овој 
правилник, а се објавуваат во посебно издание на 
С О Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на топлотна тех-ника во градежништвото 
од денот на влегувањето во сила да ОВОЈ правилник. 

Член 4 
Со денот6 на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

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

Топлотна техника во висока 
градба Мерење на коефициентот на 
ошорот на дифузијата на водена 
пареа - - - - - JUS U Ј5 024 
донесен со Решението за Југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на С Ф Р Ј ' , бр 36/76). 
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Член 5 
ОВОЈ правилник влегува во сила по истекот, на 

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

Бр 50-14212/1 
29 септември 1983 година 

Белград 
Директор на 

С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с р 

' 701. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр 
38/77 и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

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

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за изолирани проводници и кабли, 
што ги имаат следните називи и ознаки 

1) Електроенергетика Означу-
вање на изолираните проводници и 
кабли - - - - - - - - JUS N СО 006 

2) Електроенергетика Бои за оз-
начување и систем за означување на 
жилите на каблите и изолираните 
проводници за номинални напони до 
1 kV - - - - - - - - - JUS N СО 010 

3) Електрични проводници Про-
водници за енергетски кабли и изо-
лирани проводници — — — — JUS N СО 015 

4) Испитување на изолираните 
проводници и каблите Мерење на 
електричната отпорност на провод-
ниците - — 

донесен со Решението за Југословенските стандар-
ди за изолирани спроводници („Службен лист на 
СФРЈ", бр 32/67) 

3) Електроенергетика Ознаки на 
изолирани спроводници и кабли — JUS N СО 006 
донесен со Правилникот за Југословенските стан-
дарди за електроенергетски спроводници и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 61/77) 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ пра-

вилник престанува да в а ж и Решението за Југо-
словенскиот стандард ^од областа на кабелската 
индустрија („Службен лист на СФРЈ", бр 16/70). 

Член 6 
О В О Ј правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр 50-14208/1 
29 септември 1983 година 

Белград 
Директор па 

С О Ј У З Н И О Т завод за 
станд ар дизац и ј а, 

Вукашмн Драгоевиќ, с р 

- - - - JUS N СО 035 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник претставуваат составен дел на ОВОЈ пра-
вилни,к, а се објавуваат во посебно издание на СО-
ЈУЗНИОТ завод за стандардизација 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на изолирани проводници и кабли што 
ќе се произведат односно увезат од денот на вле-
гувањето во сила на ОВОЈ правилник 

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

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

1) Испитување на изолираните 
с проводници и кабли Мерење на от-
порот на спроводниците — — — JUS N СО 035 
донесен со Решението за Југословенските стандар-
ди за испитување на изолирани спроводници и каб-
ли („Службен лист на СФРЈ", бр 30/66). 

2) Називни пресеци и конструк-
ции на спроводници во изолирани 
кабли - - - - - - - - - JUS N СО 015 

.. 702. . 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

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

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

СКИ ПРОМЕНЛИВИ ГОЛЕМИНИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за временски променливи големини, што го 
има следниот назив и ознака 

Временски променливи големини 
Ознаки во формулите — — — — JUS N R6 038 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВО-Ј пра-

вилник претставува составен дел на ОВОЈ правилник, 
а се објавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација 

/ Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
на временски променливи големини од денот на 
влегувањето во сила на ОВОЈ правилник 

Член 4 
ОВОЈ правилник в л е з е а во сила по истекот на 

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

Бр 50-14209/1 п 
29 септември 1983 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 

1 стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с р. 
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„ 703. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр 38/77 
и 11/80), директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Ј У Г О С Л О В Е Н С К И О Т СТАНДАРД ЗА ГРАДЕ-

Ж Н И М А Т Е Р И Ј А Л И 

Член 1 . 
Со ОВОЈ правилни,к се пропишува југословенскиот 

стандард за градежни материјали, што го има след-
ниот назив и ознака 
Испитување на градежни материјали 
Определување на коефиц,иентот на 
проводливоста на топлина по методот 
на грејна плоча — — — — — — JUS U А2 020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ пра-

вилник претставува составен дел на ОВОЈ прав-илник, 
а се објавува во посебно издание на С О Ј У З Н И О Т завод 
за стандардизација 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ 

правилник е задолжителен во дзлост, а ќе се при-
менува на градежни материјали што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на ОВОЈ правилник 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила МА ОВОЈ правил-

ник престанува да важи Решението за југословен-
ск,иот сааидард од областа на испитувањето на гра-
дежни материјали („Службен лист чна СФРЈ", бр 
24/63) 

Член 5 
ОВОЈ пра,вилник влегува во гала по истекот на 

три мес,еци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр 50-14211/1 
29 септември 1983 година 

Белград 

Директор на 
С О Ј У З Н И О Т завод за 
стандаодизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составен дел на ОВОЈ пра-
вилник, а се објавуваат во цосебно издание на СО-
Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителен во целост, а ќе се при-
менуваат на архитектонско-градежни цртежи од де-
нот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник 

Член 4 
О В О Ј правилник влегува во сила по истекот на 

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

Б,р 50-14213/1 
29 септември 1983 година 

Белград 

Директор на / 
Сојузниот завод за 
стан дардизациЈ а, 

Вукаишн Драгоевиќ, с р. 

705. 

В,рз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр 38/77 
и 1 1 / 8 0 ) , директорот на С О Ј У З Н И О Т завод за стандар-
дизација пропишува 

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

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

ТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИ ЦРТЕЖИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандард,и за архитектонсдо-градежни цртежи, 
Што ги имаат следните називи и ознаки. 

1) Архитектонско-градежни црте-
жи Означување на објекти и делови 
на објекти - - - - - - - JUS U AO 002 

Архитектонско-градежни црте-
жи Методи на проекции - — — JUS U А0.020 

I Л П И К 
w А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДММЕН-

ЗИОНАЛНА КООРДИНАЦИЈА 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

и т е стандарди за димензионална координација, што 
ги имаат следните називи и ознаки 

1) Високоградба Скалишта Тер-
мини и дефиниции — — — — — JUS U А9 032 

2) Модуларна координација Тер-
мини и дефиниции — — — — — JUS U А9 065 

3) Споеви во градењето Термини 
и дефиниции — — — — — — JUS U А9 066 

4) To леранции за градење Терми-
ни и дефиниции — — —( — — JUS U А9 067 

Член 2 
Југословенските стандарди од ен 1 на ОВОЈ 

плавилтаик претставуваат составен дел на ОВОЈ пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на СО-
Ј У З Н И О Т завод за стандардизација 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарда 

од ч,лен 1 н,а ОВОЈ правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот? на 

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

Б р 50-14214/1 
29 септември 1983 година 

Белград 

Директор на 
Сојузниот завод за 

с ган дар диЗаиш а, 
Вукашвш Драгоевиќ, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ' 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 16, 17, 21 И 33 ОД 

ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

1 Работната организација за итт промет Заг-
реб, пред Уста,вниот суд па Југославија поведе по-
стапка за оценување на согласноста со Уставот на 
СФРЈ и на спротивната со сојузниот закон на од-

редбите од чл 16, 17, 21 и 83 на Законот за телеко-
муникации („Народие новине СР Хрватско", бр 
18/78), образложувајќи дека оспорените одредбе на 
републичкиот закон се спротивни на одредбите од 
член 96 став 2, член ICQ став 2 и член 38 ст 2 и 3 од 
Законот за основите на системите за врски („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 24/74) 

Уставн,иот суд на СР Хрватска, кој решаваше 
З^ предлогот, ЕО смисла на член 389 од Уставот на 
СФРЈ, оцени дека оспорените одредби не се несо-
гласици со Уставот на СР Хрватска и за тоа го из-
вести подносителот на предло-гот 

2 Со оспорените одредби на чл 16, 17 и 21 од 
Законот за телекомуникации е предвидено дека соп-
ствениците и корисниците на недвижности се долж-
ни да им овозможат на имателите на системи на 
врски изградба и одржување на упоришта и техно-
лошки ковчежиња, ако се утврди дека нивната из-
градба на тие објекти е од општ интерес Во тој 
случај надлежното општинско собрание или негови-
от извршен совет го утврдува постоење го на општ 
интерес и постапка на експроприран,^ а не се спро-
ведува, туку врз основа на решение! о за утврду-
вање на општиот интерес се пристапува кон изград-
ба на објект врз основа на градежна дозвола Ако 
сопственикот или корисникот на недвижност на која 
е изграден објект 'за птт уреди, изведува на свотата 
недвижност одобрени инвестициони работи, имате-
лот на птт уред ќе изврши негово изместување на 
свој трошок 

Со одредбата на оспорениот член 83 од Законот 
за телекомуникации е предвидено дека птт органи-
зација може, заради изградба на локални телефон-
ски мрежи, да собира средства од граѓаните во chop-
MA на кредит, со обврска за обезбедување враќање 
на кредитот со припаѓачките камати и воспоставу-
вање па претплатничкиот (однос Правата и обврс-
ките од оваа кредитна работа се уредуваат со 
договор 

3 Законодавно-правната комисија при Саборот 
на СР Хрватска, во писмениот поднесок и на Јавна-

та расправа, што е одржана во Уставниот суд на Ју-
гославија на 11 јули 1933 година, ги оспори наво-
дите на подносителот на предлогот и истакна дека 
нема колизија меѓу сојузниот и р е п у б л и ч к и о т закон 
бидејќи установувањето на службеност на недви-
жности во сопственост и па недвижноста на кои 
постои право на користење од општествени правни 
лица, всушност, претставува нецелосна .експоопои-
јација, а условите за оваа експропријација ги уре-
дуваат републиките во својата надлежност Според 
тоа, СОЈУЗНИОТ закон не можеше да ги уреди усло-
вите за експропријација, нити ги уреди, а во кон-
кретниот закон тие се уредени на начин што е 
оценет како целесообразен за оваа ситуација 

Во однос на оспорената одредба од член 83 на 
републичкиот закон, претставникот на Саборот на 
СР Хрватска И З Ј З В И дека таа не е спротивна на член 
38 од СОЈУЗНИОТ закон, бидејќи наведените одредби 
на овие два закона уредуваат фактички и правно 
различни ситуации Републичкиот закон е согласен 
со член 28 од Уставот на СФРЈ, кота предвидува 

собирање на средства од граѓаните во вид на кредит 
за извршување на плански задачи на организации 

на здружен труд, додека СОЈУЗНИОТ закон го уредува 
самофинансирањето на потребите на граѓаните во 
областа на изградбата на птт уреди, ако таа не е 
предвидена со планот на птт организации за опре-
делен временски период 

Претставникот на Заедницата на ЈПТТ, на јав-
ната расправа и во писмениот поднесок, во се го 
поддржа предлогот на овластениот предлагач и на-
веде дека со СОЈУЗНИОТ закон е изречно предвидено 
во случај на воспоставување на службеност на не-
движености во сопственост, или на кои постои право 
нз користење од трети лица,, да се спроведува по-
стапка на експропријација во смисла на републич-
киот заклон за експропријација Во поглед на оспоре-
ниот член 83 од републичкиот закон оваа заедница 
смета дека со него се ограничуваат можностите про-
пишани во член 38 на сојузниот закон, т е можно-
стите за изградба на непласиран.!! објекти на птт 
сообраќај и во случај ко-га идните корисници на тие 
оГјекти се готоси да ги поднесуваат трошоците за 
нивната изградба и користење 

Сојузниот комитет за сообраќај и ирски, во пи-
смениот поднесок и на Јавната расправа, изјави 
дека во републичкиот и сојузниот закон се исти 
општествените односи уредени на различни начини, 
истакнувајќи дека во областите,што се правно уре-
дени со сојузон закон, ОВОЈ закон ги уреди односите 
го целост и не им даде овластувања па републиките 
и покраините истите односи да ги уредуваат со свои 
ззкони, со оглед на тоа дека со член 281 точка 11 од 
Уставот на СФРЈ е предвидено дека федерацијата 
ги уредува прашањата за системите на врски кои 
се од значење за безбедноста на земјата л техноло-
шкото единство па системите на врски 

4 Член 82 став 1 од Уставот на СФРЈ, предви-
дува дека недвижности, на кои постои право на соп-
ственост, можат, со праведен надомест, да се експро-
прираат, или дека правото на сопственост може да 
се ограничи, ако тоа го бара општиот интерес, 
утврден врз основа па закон Според оцената на 
Уставниот суд на Југославија, одредбите на чл 16, 
17 и 21 од Законот за телекомуникации, кои огра-
ничувањето на правото на Сопственост го уредуваат 
на поинаков начин, исклучувајќи ја постапката за 
определ\твање на праведен надомест за нивно кори-
стење, pie се согласни со наведената уставна одредба 
Истовремено огне одредби се спротивни и на член 
96 став 2 од Законот за основите на системите за 
врски, кој изречно предвидува правото на устано-
вување на службеност да се остварува на начинот 
и под условите што се утврдени со прописите за 
експропријација 

Уставниот суд на Југославија не го прифати 
предлогот на ОР таст -:ниот предлагач да оцени дека 
одредбата па член 83 од Законот за телекомуника-
ции е спротивна на одредбата на член 28 од Законот 
за основите на системите за врски бидејќи оцени де-
ка овие одредби не уредуваат ист вид на опште-
ствени односи а примената на сојузниот и репу-
бличкиот закон во ОВОЈ домен е комплемент анча, 
што значи дека едниот закон не ја исклучува при-
мената на другиот закон 

5 Уставниот суд на Југославија; на седницата 
за советување и гласање, одржана на 7 септемвтзи 
1983 година, согласно со член 391 од Устарот на 
СФРЈ и член 34 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, со мнозинство на гласови донесе 

О д л у к а 

1 Одредбите на чл 16, 17 и 21 од Законот за 
телекомуникации не се согласни со член 82 ол Уста-
вот на СФРЈ PI се спротивни на члеч 96 став 2 од 
Законот за основите на системите за врски. 
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2 Се одбива предлогот на овластениот предла-
гач да се утврди дека одредбата на член 83 од З а -
конот за телекомуникации е несогласна со Уставот 
на С Ф Р Ј и спротивна на сојузниот закон 

3 Одлуката се доставува до Саборот на СР 
Хрватска во рок од шест месеци да ги усогласи од-
редбите ед точка 1 на оваа одлука со Уставот на 
СФРЈ и со сојузниот закон 

О-ваа одлука ја донесе Уставниот суд 'ла Југо-
славија во составот претседател на Судот Воислав 
Ракик и членови на Судот Б о ж и д а р Булатовиќ, д -р 
Александар) Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ 
Делевиќ, Душан Штрбац, И Б Н И Франко, д - р Васил 
Гривчев, Јаким Спировски Славко Кухар, Мили-
сав Стијовиќ и Рамадан Враниќи 

У бр 132/80 
7 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот СУД 

на Југославија , 
Воислав Ракиќ, с р 

Во член 61 во третиот ред одозгора, наместо 
OpojoT „23" треба да стои „83" 

Од С о б н и о т завод за стандардизација, Б е л -
град, 12 октомври 1С83 година 

У К А 3 И 

Воз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
СОЦИЈ а листич-ка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на СОЦИЈалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќ е 
го изврши овој указ 

I V 

ОВОЈ указ влегува во сила веднаш 

У бр 19 
5 октомври 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : I 
Страна 

687 Уредба за измени и дополнени јана Уред-
бата за работите на застапување на ст-
рански фирми во Југославија во обла-
ста на прометот на стоки — — — — 1565 

688 Уредба за дополненија на Уредбата за 
условите под кои општествени правни 
лица можат да користат и да плаќаат 
услуги на превоз што ги вршат странски 
железници во меѓународниот железнич-
ки сообракај — — — — — — 1567 

689 Уредба за задолжителниот рок во КОЈ 
организациите на здружен аруд кои ко-
ристат услуги на превоз на стоки со ж е -
лезница се должни да вршат истовар 
односно натовар на стоките — — — 1567 

690 Одлука за условите за користење на 
средствава од придонесот за станбена 
изградба од член 24 на Законот за извр-
шување на Вунетот на федерацијата за 
1983 година — - — 1563 

691 Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на рокот до КОЈ во Јавен 
сообраќај ќе можат да се употребуваат 
мерилата со КОИ се вршрх мерење во мер-
ните единици што не се предвидени со 
Законот за мерните единици и мерилата 1568 

692 Правилник за начинот на утврдување на 
средствата што можат да се користат за 
инвестиции — — — 1563 

693 Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за образецот со КОЈ дове-
рителот ја известува Службата на оп-
штественото книговодство за должникот 
КОЈ не ги предал инструментите за обез-
бедување на плаќањето — — — 1572 

694 Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за образецот на меницата 
и за начинот на пополнување и предава-
ње на меницата — — — — - - — — 1572 

695 Правилник за југословенските стандар-
ди за акустика во градежништвото — 1572 

696 Правилник за Југословенскиот стандард 
за полупроводнички оптоелектронски 
компоненти — — — — — — — 1573 

697 Правилник за југословенските стандар-
ди за текстил — — — — — — — 1573 

698 Правилник за југословенските стандар-
ди за технички цртежи — — — — 1574 

699 Правилник за Југословенските стандар-
ди за гледала — — — — — - — 1575 

700 Правилник за југословенските стандавди 
за топлотна техника во градежништвово 1573 

I 

I 

Се отповикува 
Радмило Тројановиќ од должноста извонрден 

и ополномоштен амбасадор на СОЦИЈ а листичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Либан ' 

II 
Се назначува 
Драгослав Пеиќ, советник на претседателот на 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Либан 
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Страна Страна 
701 Правилник за Југословенските стандар- 705 Правилник за Југословенските стандар-

ди за изолирани проводници и кабли — 1576 ди за димензионална координација - 7 1577 
702 Правилник за Југословенскиот стандард 

за временски променливи големини — 1576 
703 Правилник за Југословенскиот стандард 

за градежни материјали — — — — 1577 
704 Правилник за Југословенските стандар-

ди за архитектонско-градежни цртежи 1577 

Одлука за оценување на' уставноста и зако-
нитоста на одредбите од чл 16, 17, 21 и 
83 од Законот за телекомуникации — — 1578 

Исправка на Правилникот за квалитетот на 
освежителните безалкохолни питачки — 1579 

Укази - - - - - - - - - 1579 
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Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лис? на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. ф а х - - Директор и главен ш одговорен уредник 

Вељко Тадиќ - Печати Белградски издавачко-графички завод, Белград, .Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


