
н а с о ц и ј а л и с т и 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ'4 изле-
гува со издание на, српскохрватски 
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македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19G44 БРОЈ 6 ГОД. XXXIX 

60. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уста-
вот на Соцјиалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 286 ста,в 3 точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и ob член 24 став 2 од Законот за 
Фондот ,на федерац,ијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недовол,но разбиените републи-
ки и автономни покраини, Собранието на СФРЈ, на 
седмицата на. Соборот на републиките и п,окра,ин,ите 
од 1 февруари 1983 година, донесе, 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ МА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА- КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-

КРАИНИ 

Се потврдува Одлуката з,а измени и дополнени-
ја на Статутот на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-' 
волно развиените републики и автономни покраини, 
гато ја донесе Собранието на Фондот со своја од-
лука 02' број 425/4-82 од 3 јуни 1982 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 103 
1 февруари 198З година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р/ 

Претседател 
' на Соборот на 

републиките и покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 

гославија за периодот од 1981 до 1985 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/82 и 43/82) во точка 2 став 
1 зборовите: „до 30 септември 1982 година" се 'заме-
нуваат со зборовите: „до 30 јуни 1983 година". 

Во став 2 зборовите: „до 15 октом,ври, 1982 годи-
на" се -за,менуваат со зборовите: „до 15 септември 
1983 година". 

Во став 3 зборовите: „до 30 ноември 1982 год,и-
на" се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври 1983 
година". 

2. Оваа одлука влегув-а во сила осм-иот ден од 
денот на објаву,вањето во ,,Службен лист". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр- 115 
1 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
н,а Соборот на 

републиките и покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 

61. 

Врз основа на член 231 став 1 точка 5 и на член 
286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со 
чл- 17, 104 и 115 од Законот за основите на системот 
н,а општественото планирање и за Општествениот 
пла,н на Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот н,а републиките и покраините од 
1 февруа,ри 1983 година, донесе 

' О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВА-
ЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 19Ѕ1 ДО 1Ѕ85 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за подготвување и донесување на 
измени"и дополнен,ија на Општествениот пл,ан на Ју-

62. 

Дојде до сериозно нарушување на нормалните 
текови во снабдувањето на единствениот југосло-
венски пазар. Проблемите во снабдувањето доведоа 
до затворање и п а р а л и з и р а њ е на пазарот, до ус-
ловување на продажбата со контра-испораки, сна-
бдување првенствено на одделни делови од паза-
рот со дефицитарни стоки, до воведување на ди-
на река и девизна партиципација, како и до шире-
ње на практиката на воведување на одделни 
форми на ограничување на прометот на производи 
од витално значење за потребите на населението. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-, 
ранието на СФРЈ во текот на 1982 година повеќе 
пати ги разгледуваше овие прашања и донесуваше 
соодветни заклучоци, и предлагаше преземање на 
дополнителни мерки и активности за поефикасно 
решавање на проблемите во снабдувањето, инси-
стирајќи на поголема одговорност на сите субјекти 
одговорни за снабдувањето на пазарот. Бројни про-
блеми во снабдувањето не се навремено и ефикас-
но решавани што, покрај другото, негативно се од-
разува и врз политичкото расположение на работ-
ните луѓе и граѓаните. 

Во Информацијата на Сојузниот извршен совет 
за проблемите на снабденоста на домашниот пазар 
со' производи од приоритетно значење за животни-
те потреби на населението, дадени се реални оцени 
за сериозноста на проблемите во областа на снаб-
дувањето. Прифаќа јќи ги оцените и мерките што 
Сојузниот извршен совет ги предлага, Соборот на 
републиките и покраините истовремено укажува на 
тоа дека некои предлог — мерки BQ оцените и ста-
вовите1 на Сојузниот извршен совет се делумно 
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соопштени и дека би требало да се конкретизираат 
за да и одговорат на сериозноста на ситуацијата 
во која се наоѓаме на секторот на снабдувањето. 

Тргнува јќи од тоа, а врз основа на член 118 од 
Деловникот на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-1 

ките од 1 февруари 1983 година, ги донесе следни-
ве 

З А К Л У Ч О Ц И . 

1. Според оцената на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ, сите надлеж-

\ ни органи во организациите на здружен труд, во 
општините и 1 градовите, во банките, во самоуправ-
ните интересни заедници за економски односи со 
странство, во стопанските комори, надлежните ор-
гани во републиките и автономните покраини и 
Сојузниот извршен совет се должни веднаш да ги 
преземат сите расположливи мерки од својата над-
лежност заради обезбедуваше на доволни количес-
тва брашно, масло, шеќер, месо, млеко, неопходни 
лекови и детергенти, за да можат што побрзо да 
се отстранат појавите на недо,стиг на овие производи. 

4 2. Соборот на републиките и покраините ( на 'Со-
бранието на С Ф Р Ј укажува на тоа дека е неопход-
но, во согласност со утврдената економска полити-
ка, значител,но поефикасно и ^ с и н х р о н и з и р а н о да 
се решаваат проблемите На снабдувањето на паза-
рот, со поголема мобилизација и кородинација на 
активностите на сите субјекти одговорни за снаб-
дувањето, почнувајќи од самоуправните организа-
пии на, здружен труд, општините, републ,иките и 
автономните ''покраини, па до федерацијата . 

За таа цел, Соборот ја нагласува потребата од 
итно донесување и доследно спроведување на 'оп-
штествениот договор за обезбедување^ и користење 
на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на 
определени производи за снабдување на единстве-

' ниот југословенски пазар. 
Заради решавање на прашањето во врска со 

средствата за наменивте утврдени со општествениот 
договор за обезбедување и користење на девизите 
за плаќање на приоритетниот увоз на определени 
производи за снабдување на единствениот југосло-
венски пазар, Соборот на републиките и покраини-
те На наредната седница ќе донесе со-одветни изме-
ни и дополненија на Одлуката за заедничката де-
визна политика на Југославија за 1983 година. 

Народната банка на Југославија, во соработка 
со овластените деловни банки, . треба, да овозможи 
надминување на расчекорот во динамиката, на при-
ливот и ангажирањето, на девизните средства за на-
мените од наведениот општествен договор. 

Заради конкретизација на овој општествен до-
говор, неопходно е во Стопанската комора на Југо-
славија да се 'забрза активноста на организациите 
на здружен труд врз склучувањето на самоуправ-
ни спогодби за меѓусебните обврски и задачи во 
снабдувањето на единствениот југословенски пазар 
и за користењето на девизните средства според на-
мените предвидени во овој договор. 

3. Сојузниот извршен совет редовно ќе го ин-
формира Соборот на републиките и покраините, на 
Собранието на С Ф Р Ј за користењето и текот на ре-
ализацијата на стоковните кредити за намените ут-
врдени со општествениот договор за обезбедување 
и користење на девизите за плаќање на приоритет-
ниот увоз на определени производи за снабдување 
на единствениот југословенски пазар, и - з а пробле-
мите трпо се јавуваат во реализацијата на наведе-
ниве стоковни кредити. 

4. Соборот.на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ у к а ж у в а на одговорноста на си-
те надлежни субјекти за ненавременото обезбеду-
вање на тра јни и стабилни извор-и на средства за 
финансирање на стоковните резерви на сите нивоа. 

' Соборот инсистира на донесување на општес-
твен договор за обезбедување на тра јни и стабилни 
извори на средства за формирање на стоковни' ре-
зерви на сите нивоа, во предвидениот рок, за да се 
обезбеди нивно Јакнење и да се овозможи матери-
јалните резер-ви да бидат во функци ја на поуспеш-
но интервенирање на пазарот. Во таа смисла е по-
требно да се преиспита и функционирањето на си-
стемот на стоковните резерви. 

5. Поефикасното решавање на проблемите на 
снабдувањето на единствениот југословенски пазар 
с од изразито значење и за создавање поповолни 
услови за зголемување на девизниот прилив по ос-
нов на туризмот. 

Туристичките организации треба да се ангажи-
раат врз подолготрајно договарање и организирање 
на производството заради навремено и перманент-
но обезбедувње на туристичкото подрачје со сите 
неопходни производи. 

Соборот на републиките и покраините на Соб-
ранието на СФРЈ" ги^обврзува сите одговорни суб-
јекти, ЕО согласност со нивните овластувања, да ги 
преземат сите расположливи мерки и да ги вложат 
потребните усилби, најдоцна до кракот на првото 
тримесечје од годинава, да се нормализира снабду- ^ 
вањето со најнеопходните производи од значење за 
животните потреби на населението и за развој на 
туристичкото стопанство. 

Преземените и предложените мерки обезбеду-
ваат навремено и редовно снабдување ѕна населени-
ето и на туристичкото стопанство со стоки за ши-
рока потрошувачка. 

6. Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на С Ф Р Ј смета дека проблемите во врска 
со континуираното и рамномерно , снабдување не 
можат поефикасно и подолготрајно да се решаваат 
со административни мерки и со различни форми и 
мер,ки на ограничување, на прометот и предупреду-
ва дека тоа може да доведе до уште поголеми рас-
тројства на единствениот југословенски пазар и до 
о-пределени импликации врз развојот на општестве-
но-економсхите односи. / 

Гфо601емите во врска 1 со снабдувањето можат 
успешно да се решаваат само со поголемо произ-
водство на оние производи за кои имаме услови за^ 
производство во замјата, врз база на подолгорочно 
договарање на производството на основните зем-
јоделско-прехранбени производи, со здружување на ' 
трудот и средствата, со поефикасно побрзување на 
производствената и прометната сфера врз доходов-
ни односи, во што 'посебно треба да се ангажираат 
стопанските комори, преку соодветните здруженија , 
односно со мобилизација на сите одговорн,и субјек-
ти за доследно спроведување на општествениот до-
говор за обезбедување и користење на девизите за 
плаќање на приоритетниот увоз на определени про-
изводи за снабдување на единствениот југословен -
ски пазар, со преземање на соодветни мерки за 
штедење. . 

Поефикасната реализација на предвидените 
мерки и задачи налага надлежните органи мак-си-
мално да ја упростат техниката и процедурата за 
решавање на овие прашања. 

Соборот ги повикува работните луѓе во органи-
зациите на здружен труд, што се занимаваат со 
производство на стоки за потребите на населението, 
да вложат максимални усилби за зголемување, на 
производството, заради надминување на проблеми-
те во врска со снабдувањето со овие производи. 
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Соборот посебно' им препорачува на Постојана-
та конференција на градовите, на советите на пот-
рошувачите, на самоуправните интересни заедници 
за снабдување и на другите форми на организира-
ње на граѓаните, што поскоро да преземат мерки од 
нивна надлежност заради реализација на овие за -
дачи. 

7. Тргнувајќи од предупредувањето на појави-
те на нарушување на единствениот ју т е левенски 
пазар со различни форми и мерки на ограничување 
на прометот, што не се засновани врз постојните 
прописи, Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на С Ф Р Ј укажува дека прометот на 
стоки и услуги, што се .во промет на целата тери-
торија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, согласно со член 252 став 3 од Уставот 
на СФРЈ, може да се ограничи само врз основа на 
сојузен закон. Користејќи го ова уставно овласту-
вање во 1975 година, на ниво на федерацијата е до-
несен Законот за мерките за ограничување на па-
зарот -и на слободниот промет на стоки и услуги од 
интерес за целата земја, со кој се утврдуваат слу г 
чаите и условите под кои Сојузниот извршен совет 
може да пропише определени мерки за ограничу-
вање на пазарот и на слободниот промет на стоки 
и услуги од интерес за целата земја. Со наведе-
ниот сојузен закон, на потесните општествено-по-
литички заедници не им е дадено овластување со 
свои прописи да го ограничуваат прометот на сто-
ки и услуги. 

Сходно со тоа, надлежните о-ргани треба да 
преземат максимално ефикасни мерки за надмину-
вање на постојната ситуација, а доколку Сојузн,иот 
извршен совет и Собранието на СФРЈ, во соработ-
ка со републиките и автономните покраини, оценат 
дека е потребно за определни производи да се, во-
веде ограничување на прометот на единствениот ју-
гословенски пазар, неопходно е тоа да се регулира 
единствено' за целата земја. 

8. Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ укажува дека е неопходно ре-
довно следење на реализацијата на договорите, спо-
годбите и 'на сите донесени прописи и мерки што 
се во врска со редовното снабдување на пазарот со 
најнеопходните стоки за широка потрошувачка и 
ги обврзува Сојузниот извршен совет и надлеж-
ните сојузни органи и орга-низации десетдневие да 
му поднесуваат извештај за тоа на Собранието на 
СФРЈ, додека не се нормализира ситуацијата во 
оваа област. 

Соборот на републиките и покраините у к а ж у в а 
дека е неопходно надлежните органи на републи-
ките, автономните покраини и општините и на дру-
гите самоуправни орган,изации и заедници, редов-
но да ја следат реализацијата на договорите, спо-
годбите, прописите и мерките и ,-,а преземаат потре-
бни мерки за ефикасно разрешување на пробле-
мите во врска со снабдувањето и функционирањето 
на единствениот југословенски пазар. 

9. Овие заклучоци ќе ,бидат објавени во „Слу-
жбен лист на СФРЈ" . 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.3-8/83-047 
1 февруари 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Никола Кмезиќ, с. р. 

63. 

Имајќи предвид дека со Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план на 
Југославија за 1983 година е предвидено значително 
зголемување на обемот па странскиот туристички 
промет и на девизниот прилив од туризмот, а со ог-
лед на заострените услови на конкуренција и на на -
малената побарувачка на меѓународниот туристички 
пазар, Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на С Ф Р Ј оценува дека е неопходно веднаш 
да се преземат потребните мерки и активности во 
областа i-тѕ странскиот туризам и, во врска со тоа, а 
врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ , 
Собранието на СФРЈ , на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 1 ф е в р у а р и 1983 годи-
на, ги донесува следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
Соборот на републиките и покраините на Собра-

нието на С Ф Р Ј у к а ж у в а дека за остварување на 
предвидениот странски туристички промет во оваа 
година е неопходно нгѓо поитно да се отстранат про-
блемите што се присутни во областа на организира-
носта на туристичкото стопанство и квалитетот на 
неговите услуги, ефикасноста на туристичката про-
паганда и на известувањето на странските туристи 
за условите и можностите за престој во нашата зем-
ја, снабденоста на целиот југословенски пазар, сти-
м у л и р а њ е ^ на странските туристи за што поголема 
потрошувачка во земјата и на спроведувањето на 
утврдената политика во врска со третманот на ту -
ристичкото стопанство како извозник. 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј е запознаен со ставовите на Сојуз-
ниот извршен совет, ги поддржува 'оцените за акту-
елните прашања во областа на туристичкото стопан-
ство со предлог-мерките и активностите и у к а ж у в а 
дека е неопходно да се забрза донесувањето на пред-
видените мерки и со тоа да се раз јаснат сите услови 
за стопанисување на туристичкото стопанство во 
оваа година, за што Сојузниот извршен совет ќе го 
извести Соборот на републиките и покраините до 
крајот на февруари 1983 година. 

За туристичката пропаганда за .1983 година тре - . 
ба да се предвиди износот од 1'% од регистрираниот 
девизен прилив од туризмот во 1931 година. 

Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј смета дека организациите од тури-
стичкото стопанство и од сите други дејности, што 
учествуваат во вршењето туристички промет и дава-
њето услуги на туристите, како што се трговијата, 
сообраќајот, здравството и други, треба да го орга-
низираат своето работење и да обезбедат условите 
за доаѓање и престој на странските туристи во на -
шата земја да бидат што поповолни и со тоа да овоз-
можат што поголем туристички промет и девизен 
прилив од туризмот. 

Во отстранувањето на проблемите во областа на 
снабденоста, потребно е потписниците на Опште-
ствениот договор за обезбедување и користење на 
девизи за плаќање на приоритетниот увоз на опре-
делени производи, односно на суровини за нивна ре -
продукција во 1983 година на единствениот југосло-
венски пазар, да обезбедат Договорот да се спрове-
дува и целиот југословенски пазар да биде снабден 
во доволни количества со производите опфатени со 
Договорот. Соборот го обврзува Сојузниот извршен 
совет во рамките на својата надлежност да преземе 
мерки за уредно снабдување на единствениот југо-
словенски пазар и за тоа да го извести Соборот на 
републиките и покраините до кра јот на февруари 
1983 година. 

Неопходно е, со здружување на трудот и сред-
ствата и со доходовно поврзување, организациите на 
здружен труд од областа на угостителството и трго-
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виј ата од туристичките подрачја и организациите на 
здружен труд од областа на земјоделско-прехранбе-
ното производство, да обезбедат поцелосно и поуред-
но снабдување на туристичките подрачја веќе во 
туристичката предсезона, а особено со месо и со ме-
сни преработки, млеко и млечни производи, како и 
со други земјоделско-прехранбени производи. 

Со овозможување на поуредно снабдување на 
целокупниот југословенски пазар и со укинување на 
каква и да е дистрибуција на стоки преку бонови, 
дознаки, списоци итн., треба да се создадат основни-
те предуслови за остварување на поголем туристи-, 
ч к и промет во 1933 грдине. 

Посебно е значајно прашањето во врска со снаб-
деноста со керозин, бензин, дизел гориво и масло за 
ложење. Надлежните органи треба итно да преземат 
мерки со кои ќе се овозможи увоз на потребните ко-
личества керозин и да го разгледаат прашањето за 
ослободување од плаќањето давачки за негов увоз. 
Снабденоста со бензин треба да се обезбеди на 
подрачјето на целата земја, а продажбата на бонови 
за бензин на странските туристи да се" овозможи на 
сите гранични премини, вклучува јќи ги и приста-
ништата отворени за меѓународен сообраќај. Про-
дажната мрежа на комерцијалните бонови за бензин 
за странски туристи треба да се прошири и на сите 
менувачници. 

Заради поттикнување на о-рганизираниот тури-
стички промет, неопходно е што поскоро да се из-
најдат решенија во поглед на можностите за обез-
бедување дизел-гориво за организирање на излети, 
к р у ж н и патувања и трансфери со автобуси и бродо-
ви. Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на С Ф Р Ј укажува па потребата Сојузниот из -
вршен совет да ја разгледа можноста за укинување 
на купувањето бензин за бонови за домашните пот-
рошувачи и за тоа да го извести Соборот до крајот 
на март 1983 година. 

Заради зголемување на заинтересираноста на 
организациите од туристичкото стопанство за што 
поголем обем на туристичкиот промет и на девизни-
от прилив од туризмот, неопходно е што поитно да 
се обезбеди спроведување на Одлуката за заеднич-
ката девизна п о л у т к а па Југославија во 1983 година 
во поглед на третманот на извозот на туристичките 
услуги и. обезбедувањето па соодветни извозни сти-
мулации. За таа цел се поддржува предлогот, со мер-
ките за поттикнување, извозот на туристичките ус-
луги да се изедначи со извозот на стоки. 

За поттикнување на зголемувањето па растежот 
на девизниот прилив од туризмот и намалување на 
приватниот клиринг, неопходно е да се изнајдат 
адекватни региони ја за стимулација на странските 
туристи во поглед на плаќањето со динарски чекови 
на Народната банка на Југославија на целото под-
рач је на земјата. К а ј утврдувањето на начинот и ви-
сочината на стимулациите за користење чекови од 
страна на странските туристи, потребно' е организа-
циите од туристичкото стопанство и другите заин-
тересирани организации да се договорат' за височи-
ната на попустот за плаќање со чекови и за изворите 
на средствата за догогопоните попусти. Потребно е 
да се разгледа можноста за изедначување на усло-
вите за плаќање со странски патнички чекови со 
чековите на Народната банка на Југославија и да се 
предложат соодветни решенија . Исто така, опште-
ствено-политичките заедници би требало да презе-
мат мерки за поттикнувања на плаќањето со чекови, 
посебно преку тганочгтата политика и со олесненија 
што би ги подобриле, условите за работење на тури-
стичкото стопанство. 

Неопходно е да се обезбеди подобра организира-
ност, кадровска пополнетост и ефикасност во рабо-
тата на менувачниците во туристичките подрачја за 
време на целата туристичка сезона. Соборот на рб-
ет v6 л игсите и покраините на Собранието на С Ф Р Ј 
смета дека е неопходно повторно да се разгледа пра-
шањето во врска со височината на провизијата на 

менувачниците и со можноста за нејзино враќање 
на поранешното ниво. 

Заради што побрзо и поефикасно одвивање на 
прометот на граничните премини и вршење на ца-
рински прегледи, неопходно е надлежните органи, 
веќе во туристичката предсезона, да обезбедат таква 
организација на работата што прометот да се одвива 
без застој и да преземат соодветни мерки за подобра 
кадровска оспособеност на соодветните служби. 

И м а ј ќ и го предвид влијанието на девизниот при-
лив од туризмот врз височината на стимулациј ата, 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на С Ф Р Ј го1 обврзува Сојузниот извршен совет 
до кра јот на март 1983 година да подготви анализа 
во врска со обемот на девизниот прилив од туриз-
мот и да предложи методологија за утврдување на 
вистинскиот девизен прилив, за да може расправата 
за ова прашање во Соборот на републиките и покра-
ините да се изврши во април 1983 година. 

Исто така, Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на С Ф Р Ј смета дека е неопходно 
едновремено да се изврши расправа за економската 
положба на туристичкото стопанство, пред се од ста-
новиште на јакнењето на неговата акумулативна и 
репродуктивна способност заради овозможување на 
проширена репродукција во туризмот, поголема за -
интересираност и на другото стопанство за вложу-
вања во областа на туризмот, како и за другите пра-
ш а њ а што влијаат врз квалитетот на југословенско-
то туристичко стопанство. За таа цел, Сојз^зниот из-
вршен совет до кра јот на април треба да подготви 
соодветни материјали и предлози, за да може ра-
справата да се изврши во мај 1933 година. 

Соборот на републиките и покраините па Собра-
нието на С Ф Р Ј смета дека е неопходно во областа 
на туризмот во поголема мера отколку досега да се 
создадат услови за развој на малото стопанство, з а -
ради проширување на вкупната туристичка понуда 
и зголемување на туристичкиот промет и на девиз-
ниот прилив. Поради тоа би било нужно преиспиту-
вање на сите прописи што ја регулираат оваа мате-
рија, 

Со оглед на значењето што го има остварување-
то на предвидениот обем на странскиот туристички 
промет1 за спроведувањето ма политиката за економ-
ска стабилизација, а посебно за остварувањето на 
платниот биланс на земјата, како и значењето што 
туризмот го има за зголемувањето на П Р О И З В О Д С Т В О -
ТО и вработеноста и вкупното влијание врз подобру-
вањето на економската ситуација, Соборот на ре-
публиките и покраините на Собранието на С Ф Р Ј 
препорачува организациите од туристичкото стопан-
ство и другите организации чијашто дејност е свр-
зана со остварување на туристички промет, како и 
нивните асоцијации, да ги преземат потребните ак -
тивности и мерки со кои ќе се обезбедат што ^ к в а -
литетни услуги и вкупни услови за што попријатен 
престој на странските туристи ЕО претстојната тури-
стичка сезона. 

За спроведувањето на овие заклучоци, Сојузни-
от извршен совет и туристичките асоцијации ќе го 
известуваат Собранието на СФРЈ . месечно, за да мо-
ж а т сите заинтересирани фактори на,времено да 
преземаат соодветни мерки. 

Овие заклучоци ќе бидат објавени во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 332-2/83-045 

1 февруари 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 
Претседател 

на Соборот на републиките 
и покраините, 

Никола Кмезиќ, с. р. 
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64. 
Заради остварување увид во спроведувањето 

на своите заклучоци донесени на 2G мај 1981 годи-
на, а откако ја разгледа Анализата за оцената на 
целесообразиоста од продолжување со работа на 
мрежата на стопанските единици основани во 
странство, Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ констатира дека се пос-
тигнати само почетни резултати во трансформа-
цијата на надворешноекономската мрежа. Едно-
времено е утврдено дека дојдоа до из,раз разли-
чните видови отпори, како PI изигрувањето на су-
штинските цели на утврдената политика за тран-
сформација во оваа област (наместо укинување, 
физичко соединување на стопанските единици без 
намалување ' на бројот на кадрите, интервенции 
врз непринципиелна основа за да се повлечат до-
несените одлуки за престанување на работата на 
одделни претставништва или за' враќање на од-
делни претставници од странство итн.). 1 

Имајќи го предвид посебното з н а ч е л е што го 
добива надЕорешноекономската мрежа во сегаш-
ниот момент на вкупниот развој, односно спрове-
дувањето на политиката за долгорочна стабили-
зација, со оглед на задачите во извозот што сто-
јат пред неа-, а врз основа на член 118 од Делов-
никот на Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, па 
Седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 1 февруари 1983 година, ги донесе следниве: 

' З А К Л У Ч О Ц И 
1. Неопходно е без одлагање да се продолжи 

преиспитувањето на надворешноекономската мрежа 
во странство за да се доведе во склад со суштин-
ските цели на стабилизацијата, посебно на изво-
зот и девизните потреби на земјата, при што ос-

- повната ' причина за постоењето на "едно претстав-
ништво, односно претставник во странство е ос-
тварувањето определена големина на извозни ра -
боти во определена единица време. 

2. Заради забрзано продолжување на ната-
мошното преиспитување на надворешноекономсќа-
та мрежа 'во странство,' неопходна е широка ак -
тивност на сите општествени фактори кои имаат 
бдговорност во оваа област, при што посебно се 
истакнува незаменливата улога на самоуправната 
ангажираност на организациите на здружен труд 
која и во оваа област треба да придонесе за ус-
пешно остварување на процесот на економската 
стабилизација. 

Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на С Ф Р Ј укажува на неопходноста од 
поширокб. запознавање на работниците во здру-
жениот труд со вистинската состојба во врска со 
трансформацијата на надворешиоекономсќата 
мрежа за да може работните луѓе и1 нивните орга-
ни' на на јефикасен начин, со суштинско спроведу-
вање на самоуправното. одлучување, да им се 
спротивстават на забележените отпори за транс-
формација и преиспитување на надворешноекр-
нрмската мрежа од страна па извесна структури 
во одделни организации, на здружен труд и над-
вор од нив, што се пројавуваат во одлагањето или 
нецелосното спроведување ,на утврдената политика 
во оваа област. 

- 3. Соборот на републиките, и покраините на 
Собранието на С Ф Р Ј посебно ја нагласува улога-
та и одговорноста на механизмот на коморите при 
што посебна улога и одговорност има Стопанската 
комора на Југославија која треба да биде органи-
затор на активноста на здружениот ' труд во тран-
сформацијата на надворешноекономската мрежа 
во странство. 

4. Заклучоците за преиспитувањето на над-
ворешноекономската мрежа во странство треба да 
се спроведат без одлагање, при што треба да се 

имаат предвид дополнителните критериуми по ре-
гиони и форми на дејности, да се донесуваат одлу-
ки за престапување со работа на -сите стопански 
единици што не ги исполнуваат утврдените криг 
т^риуми, со оглед на, тоа што нема никакво оп-
штествено и економско оправдување за колебање 
во донесувањето на таквите одлуки. К а ј . ова по-
себно треба да се тргнува од вистинската , ф у н к -
ција и придонесот nBO реализацијата на определе-
на големина на извозот на одделни стопански еди-
ници и во најголема мера да се води сметаа за по-
требата од поекономично и поефикасно работење, 
преку подобра организираност, поголем степен на 
специјализација и ' намалување на вкупните тро-
шоци, а во одделни земји и на бројот н а ' в р а б о т е -
ните. . - , 

Во оваа смисла, а во согласност со одредбите 
од законот . што упатуваат на спогодување во вр -
шењето на стопански дејности во странство, во 
рамките ,на секциите на Стопанската комора на 
Југославија, неопходно е енергично напуштање на 
бројната, расцепкаиа и недоволно специјализира-
на мргжа во странство. 

5. Во рамките на оцената за работата на се-
која стопанска единица во странство, посебно тре-
ба да се преиспита мрежата на деловните бан^и, 
како и на претставништвата на Туристичкиот со-
јуз на Југославија која, особено во некои земји и ' 
региони, е неоправдано бројна и ^ р а ц и о н а л н а . На 
овој план, пред сите, треба да се ангажираат Здру-
жението на банките на Југославија и Туристич-
киот сојуз на Југославија ' кои ќе го информираат 
Собранието на С Ф Р Ј за резз7лтатите од својата ра -
бота во остварувањето, на оваа задача до кра јот 
на март оваа година. 

6. Надворешноекономската мрежа во стран-
ство е одраз на состојбата и организираноста на 
надворешнотрговските организации во земјата што 
се изразува во недоволната поврзаност во произ-
водството и прометот, во отсуството на ^ о р г а н и -
зација, во расцепканоста и неекономично работе-
ње. Поради тоа е потребно Сојузниот извршен 
совет и Стопанската комора на Југославија сето 
70a сестрано д а т о согледаат и да ги преземат по-
требните мерки заради рационализација на орга-
низацијата на здружениот труд во областа на на-
дворешната трговија во земјата, тргнува јќи од тоа 
дека доходовното4 поврзување на здружениот трзтд 
од производствената и прометната сфера во зем-
јата претставава битна претпоставка за адекватна 
трансформација на ^адворешноекономската мрежа 
во странство. Во врска со тоа, Сојузниот извршен 
совет ќе достави до Собранието на С Ф Р Ј до к р а -
јот на март оваа година анализа за доходовното 
поврзување на производствената и прометната 
сфе^а (точка 5 од Програмата за работа на Сој ЈА-
киот собор на Собранието на СФРЈ) што ќе биде-
основа 'за разгледување на ефектите' ' што ова по-
врзување ги имаше врз рационализацијата на на -
па дворешноекономската мрежа. 

,7. Соборот на републиките и покраините . на 
Собранието на С Ф Р Ј го оценува како корисно со-
гледувањето на состојбата на надворешноеконом-
ската мрежа во странство по региони или групи 
земји, со оглед на фактот дека е таа неадекватно 
регионално распоредена., Со оглед н а поскладниот 
регионален распоред на мрежата - во странство кој 
не им одговара на објективните потреби и на ори-
ентацијата . кон рамномерен регионален распоред 
на надворешната трговија, посебно внимание треба 
да му се посвети на соодветното ширење на мре-
жата во земјите во развој . . 

Интензивниот и сестран развој на ергономската 
соработка со земјите во развој, во сегашните ме-
ѓународни економски и политички-услови станува 
се понеопходен услов за поефикасно вклучување 
на југословенското стопанство во мегунзроднпта 
поделба на трудот. ЕЈо тој поглед се истакнува а к -
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туелноста на Резолуцијата на Собранието на 
С Ф Р Ј за унапредување на економските односи на 
Југославија со земјите во развој од 1973 година и 
заклучоците на соборите на Собранието . на С Ф Р Ј 
од 1979 година. 

8. Заради рстварување на што поуспешни ре-
.зултати во извозот, при трансформацијата на 
оваа мрежа е нужно да се има предвид потребата 
од измена на нејзината структура и на квалитетот 

- н а кадрите, ' тргнува јќи од тоа дека таа досега 
предимно беше ориентирана кон ,увоз. 

Во кадровското оспособување на мрежата, по-
веќе отколку досега, треба да се потпираме на 
кадровскиот потенцијал од производството. 

9. Заради рационален и ефикасен настап на 
странските пазари, потребно е во рамките на Сто-
панската комора на Југославија, да се постигну-
ваат и /доследно да се спроведуваат самоуправните 
спогодби за координиран и заеднички настап (во 

^одделни земји. 
10. Тргнувајќи од тоа дека унапредувањето на 

економските односи со странство, посебно неоп-
ходноста од реализација на поголем извоз е една 
од клучните точки на патот за излегување од сто-
панските тешкотии, се подвлекз^ва значењето на 
порационалната организираност, меѓусебната ко-
ординација и усогласување на активностите на 
дипломатско-конзуларните - претставништва, на 
заедничките стопански претставништва. нддво-
решнотрговската мрс?жа и на банките во странство., 
Поради тоа е потребно да се анализираат сите .мож-
ности за унапредување на работа,та во оваа област 
и во согласност со тоа, што побргу да се донесат 
соодветни решенија. ' \ 

Во рамките на тоа потребно е посебно да се 
преиспитаат односите т.е. содржината на работата 
на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
и на, Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти во оваа област. Потребно е за тоа да му се 
достави извештај на Собранието на С Ф Р Ј до к р а -
јот на февруари оваа година. 

11. На собранијата на републиките и на собра-
' нијата на автономните покраини им се препора-
чува, врз основа на- аналитичките материјали ' на 
Координациони^ одбори при извршните, совети ,на 
собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини и комо-
рите на републиките и на автономиите покраини, 
да ги разгледаат проблемите на трансформација-
та на надворешноекономската мрежа во странство 
и на тој начин, од своја страна, да дадат придо-
нес за вкупната општествена акција во оваа об-
ласт. 

\ 12. Сојузниот извршен совет и соодветните ор-
гани на републиките и на автономните покраини, 
како и Стопанската ком,ора на Југославија треба 
веднаш да пристапат кон спроведување на овие 
заклучоци. Сојузн,иот извршен совет редовно ќе го 
информира Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на С Ф Р Ј за текот на акцијата во врс-
ка со трансформацијата" во надворешноекономска-
та мрежа во странство. 

Во септември оваа година Сојузниот извршен 
совет треба да му поднесе на Соборот на репуб-
ликите и покраините ко?лплетна анализа за спро-
ведувањето на општествената акција во врска со 
трансформацијата на мрежата во странство. 

13. Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на С Ф Р Ј ги поддржува заклучоците 
на Сојузниот извршен совет што се усвоени во 
декември 1982 година при разгледувањето на 
Анализата за извршената оцена на целесообразно-
ста од продолжување со работа на мрежата на 
стопанските единици основани во странство. 

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

" Собрание на С Ф Р Ј 
Бр. 332-6/82-045 

1. февруари 1983 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Р а и ф Диздаревнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
i Никола Кмезиќ, с. р. 

65. 

Врз основа на чден 80 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 77/82), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Е . А . 
ЗА ИЗВОРИТЕ И ДИНАМИКАТА НА ИЗДВОЈУ-

В А Њ Е ДЕВИЗИ З А П Л А Ќ А Њ Е УВОЗОТ НА СТО-
К И ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ. ЗА СНАБДУВАЊЕ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУГО-
СЛОВЕНСКИ Н А З А Р ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ 
НА 1983 ГОДИНА, ШТО СЕ ПЛАЌ,ААТ ВО КОН-

ВЕРТИБИЛНИ. ДЕВИЗИ . 

Член 1 
Заради навремено и рамномерно снабдување на 

единствениот југословенски пазаЈ) со производи од 
посебно значење за снабдување на населението, со 
оваа уредба се уредуваат изворите и начинот на кој 
основните и други организации на здружен труд 
обезбедуваат девизи од приливот во конвертибилни 
девизи остварен со извозот на стоки за плаќање на 
увозот во првото тримесечје на 1983 година на след-
ните стоки, и тоа з а ' ' . 

1) суровини за производство на лекови за хума-
ни и ветеринарски потреби, медицински материјал, 
детска храна и готови лекови што не се произведу-
ваат во земјата или се произведуваат во недоволни 
количини; 

2) суровини за производство на детергенти; 
3) суровини за" производство на вештачки ѓубри-

ва, најнеопходни количини на готови ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; 

4) рибино брашно, месно брашно, обрано млеко 
во прав, адитиви за сточарството и храна за рибина 
-младенка; ' 

5)' шеќер: 
6) сурово кафе . 

Член 2 
Организациите на здружен труд што извезуваат: 
1) лекови, суровини за производство на лекови, 

медицински материјал и детска храна; 
2) детергенти и суровини за производство на де-

тергенти; 
3) вештачки ѓубрива, средства за заштита на ра-

стенијата и суровини за производството на тие ѓу-
брива и тие растенија; 
- ги задржуваат девизите во височина од . 75% 
од приливот во конвертибилни девизи што го 
остварат -со тој извоз и можат да ги користат само 
за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 
3 на оваа уредба. ' . 

Член 3 -
Организациите на здружен труд што извезуваат 

земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутур-
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ски преработки, шумски плодови, алкохолни и бе-
залкохолни пијачки, лековити растенија (со исклу-
чок, на делот што го извезуваат организациите на 
здружен труд на фармацевтската индустрија и и н -
дустријата на детергенти), освен извозот на добиток 
и добиточни производи, обезбедуваат девизи за пла-
ќање на увозот на суровини за производството на 
вештачки ѓубрива, најнеопходни количества готови 
ѓубрива и суровини за производството на средства 
за заштита на растенијата, со издвојување на дел од 
девизите во височина од 280/о од приливот' во к о н - ' 
вертибилни девизи што ќе го остварат со тој извоз. 

Член 4 
Организациит,е на здружен труд што извезуваат 

добиток и добиточни производи обезбедуваат девизи 
за плаќање на увозот на рибино брашно, месно бра-
шно, обрано млеко во прав, адитиви за сточарството 
и храна за рибина младенка, со издвојување на дел 
од девизите во височина од 15а/о од приливот во кон-
вертибилни' девизи што ќе ,го остварат со тој извоз. 

Член 5 
Девизите што организациите на здружен труд 

од чл. З и 4 на оваа уредба ги обезбед^уваат за пла-
ќање на увозот на стоки од член 1 т о ч . 1 до 3 на оваа 
уредба, се издвојуваат и пренесуваат на посебна 
сметка к а ј определена овластена банка што договор-
но ќе ја изберат банките овластени за работите со 
странство заедно со соодветните општи здруженија 
на ниво на Југославија, во Здружението на банките 
на Југославија, во рок од седум дена од денот на 

' влегувањето во сила на оваа уредба (во натамошни-
от текст: определени овластени банки). 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на организациите на здружен труд што имаат склу-
чени самоуправни спогодби со кои на -поинаков на-
чин е уредено прашањето за издвојување и пренос 
на девизите, со тоа што обезбедените средства да се 
издвојуваат во височината од член 3 на оваа уредба. 

Ако определена овластен-а банка не се избере во 
рок%од седум дена, Сојузниот извршен 'совет ќе оп-
редели овластена банка на чија посебна сметка ќе 
се врши пренос на издвоените девизи. 

Пресметувањето и издвојувањето на делот од 
девизите од чл . '3 и, 4 на оваа уредба го вршат бан-
ките ' овластени за работите со странство дневно при 
распоредот и преносот на остварените девизи, од 
сметките ha нераспоредекиот прилив на девизи врз 
редовните сметки во согласност со'прописот со кој е 
регулирано вршењето на платниот промет со стран-
ство. 4 

Овластените банки од став 4 на овој член се дол-
жни издвоениот дел од девизите според одредбите 
на чл. З.и 4 од оваа уредба да го пренесат секој прв 
работен ден во неделата од својата сметка во стран-
ство врз сметката во странство на опре-делената ов-
ластена банка од став 1, односно од ега в 3 на овој 
член. 

Член 6 
За извршениот пренос на девизи според одред-

бите на член 5 став 4 од- оваа уредба определената 
овластена банка е должна на овластените банки да 
им ги пренесе динарите на жиро-сметка во-против-
вредност по средниот курс за девизи КОЈ в а ж и на 
денот на одобрувањето на девизи на нејзина сметка 
во странство, и тоа истиот ден, а најдоцна наредниот 
работен ден од денот на одобрувањето на девизи. 

Примените динари. овластените банки ги прене-
суваат на жиро-сметка на организациите на здружен 
труд за чија смеака е извршен преносот на девизи, 
и тоа истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот 
на приемот 1 на динари од определената овластена 
банка. 

Член 7 
Девизите од посебна девизна сметка к а ј опреде-

лената овластена банка за плаќање на увозот на 
стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба ќе им се 
пренесуваат на корисниците, односно на организа-
циите на здружен труд што вршат набавка односно 
преработка преку банка овластена за работите со 
странство преку која вршат плаќање на тој увоз. 

Организациите на здружен труд н^ овластените 
банки од став 1' на овој член можат девизите -што 
ќе им' се пренесат да ги користат само за плаќање 
на- увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа 
уредба. 

Член 8 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престан овластена банка 
за работите со странство: 

1) ако дневно не го врши пресметувањето или 
издвојувањето на дел од девизите на организациите 
Ĥ t здружен труд од чл. 3 и 4 на оваа уредба (член 5 
став 4);-

2) ако секој прв работен ден во неделата од сво-
јата жиро-сметка во странство не изврши пренос на 
издвоениот дел на девизи од член 5 ста,в 5 на оваа 
уредба, на сметката во странство на определената 
овластена банка (член'5 став 5); 

3) ако истиот ден или најдоцна наредниот рабо-
тен ден од денот на приемот на динарите од опреде-
лената овластена банка како противвредност за дел 

' н а издвоените и пренесени девизи на организацијата 
на -здружен труд не ги пренесе тие средства на ж и -
ро-сметка на организацијата на здружен труд (член-
б став 2). 

За дејствието од став 1 на овбј член ќе се казни 
за стопднскц престап и одговорното лице во овла-
стената банка, со парична казна од 20.000 до 50.000 
динари. 

Член 9 
Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап определена овла-
стена банка:. 

1) ако на овластена банка истиот ден, а најдоцна 
наредниот работен ден од денот на одобрувањето на 
девизите, не и ги пренесе динарите на жиро-сметка 
во противвредност по средниот курс за девизи што 
в а ж и на денот на одобрувањето на девизите на неј -
зина сметка во странство (член 6 став 1); 

2) ако и овозможи на организацијата на здру-
жен труд — корисник на девизи девизите издвоени 
на посебна сметка во странство да ги користи за на-

. мени што не се предвидени со член 1 тон. 1 до 3 на 
оваа уредба (член 7 став 1). 

За дејствието, од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во опреде-
лена овластена банка со парична казна од 20.000 до 
50.000 динари. . . 

Член 10 
Со пар-ична4 казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
зд,ружен труд — корисник на девизи ако девиз-ите ги 
користи за намени што не се предвидени. со член 1 
то-ч. 1 до 3 на оваа уредба, (член 7 став 2). 

За дејствието од став 1 нѕ( овој член ќе се к а з -
ни за стопански престап и одго-ворното "лице во ор-
ганизацијата на здружен труд со п,арична казна од 
2^0:000 до 50.000 динари. 

, ' Член, 11 
Организација на здружен труд или овластена 

банка која девизите пренесени од посебна сметка 
што се во,ди к а ј определена банка согласно , со член 
7 од оваа уредба ги користи за намени што не се 
предвидени со оваа уредба, ќе се казни за стопански 
црестап со парична казна од 1,000.000 до 5,000.000 ди-
нари (член 7). 

v 
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За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органи-
зацијата на здружен1 труд односно во о-властената 
банка со парична казна од 20.000 до 50.000 динари. 

' Член 12 
Се овластува фу-нкционерот што раководи со со-

јузниот орган на управата надлежен за работи на 
пазрот и за општи стоп,неки работи, во спогодба со 
функционерот што раковод,и со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, да до-
несе поблиски п,рописи за спроведувањето на, оваа 
уредба. " . 

. , Член 13 1 

Издвојувањето и користењето на девизи според 
одредбите од оваа уредба се врши за првото триме-
сечје на 1983 година. 

i 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила наред,ниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 34 
27 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

66 

Врз основа на член 46 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О д л у к а 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИ-
Р А Ј , НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО ,ТРИМЕСЕЧЈЕ 
НА 1983 ГОДИНА ШТО 'СЕ ПЛАЌААТ ВО К О Н -

ВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за регулирање на увозот на су-
ровини и репродукционен Материјал" во првото три-
месечје на 1983 година што се плаќаат во конверти-
билни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 77/82)' 
во точка 6 на крајот се додава нов став 3, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, организациите на здружен труд. можат по 
првото 'тримесечје на 1983 година да увезуваат наф-

, та. деривати на нафта и јаглен за кокс ирање до обе-
мот определев спрема динамиката на увозот, што 
ќе ја' утврди Сојузниот извршен совет.". 

2. По точка 7 се додава нова точка 7а, која гла-
си' ' 

„7а- Организациите на здружен труд кои во пр-
вите 9 месеци на 1982 година не увезувале суровини 
и репрокуционен материјал со плаќање во конвер-
тибилни девизи, или увозот во четвртото тримесечје ' 
на 1982 година им отстапува од увозот утврден во ! 

смисла на тон. 6 и 7 од оваа одлука, можат сурови-
ни и репродукционен материјал да увезуваат во пр-
вото -тримесечје на 1983 година до вредноста на из-
вршениот увоз на суровини и репродукционен ма-, 
теријал со плаќање во конвертибилни девизи ,во 
четвртото тримесечје на 1982 година. 

Правото на увоз во смисла на одредбата 'од став 
1 на оваа точка се утврдува врз основа на царински-
те декларации 'за извршениот иЗвоз и увоз во чет-
вртото тримесечје на- 1982 година-" 

3. Во точка 18 по став 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

,,По исклучок од о,дредбата на став 1 од оваа 
точка, орга,низациите на здружен труд на кои над-
лежните народни банки им ги прифатиле пријавите 
за склучените договори за увоз пред.1 јануари 1903 
година можат да извршат ув-оз во пр-вото тримесечје 
на 1983 година и по тие пријави ако е извр-шено' де-
лумно или. во целост п л а ќ а њ е на тој увоз. Под извр-
шено плаќање се под,разбир-а ,и отворен неотповик-
лив. акредитив." 

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

Е. п. бр. 33 
27 јануари 1983 година ' 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

G7. 

Врз основа на член 64 став 2 точка 2, а в-о вр-
ска со член 58 од Законот за превозот во меѓуна-
родниот патен сообраќај („Службен лист .на СФРЈ", 
бр. 41/80), врз основа на согласност од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува . 

О Д Л У К А 
ЗА' ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШ-

' TATA ЗА МОТОРНИ И П Р И К Л У Ч Н И ВОЗИЛА'СО 
АВСТРИСКА РЕГИСТРАЦИЈА СО КОИ СЕ В Р Ш И 
H P F B O 3 НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СО-
Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА . 

1. Во Одлуката за височинава на на,доместот за 
патиштата за моторни и приклучни возила со ав-
стриска регистрација со кои се врши превоз на сто-
ки на територијата на Социјалис-тичка Федератив-
на Република Југославија (,,Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/81), во точка 1 бројот: „0,54" се заменува со 
бројот: „0,97". 

2. Во точка 2 в-о одредбата под 1 бројот: „183" се 
заменува со бројот: „330". 

Во'Одредбата под 2 бројо-т: '„366" се заменува со 
бројов: „660". ,ч 

Во одредбата под 3 бројот: „215" се заменува со 
. бројот ,,387"-

Во одредбата под 4 бројот: „430" се заменува со 
бројот: „774". - 1 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која гла-
си: 

„За. За возило за кое сојузниот о-рган на у п р а -
вата надлежен за работите на сообраќајот и врски-
те ќе издаде дозвола врз основа на член 37 став 6 
од Законот за превозот во меѓународниот патен соо-

б р а ќ а ј , надо-местот утврден согласно со о-дребите од 
точка 1 на оваа одлука се зголемува за 50%."., 

4. Оваа одлука влегува во сила петнаесеттиот 
ден од денот 'на објавувањето во „Службен лист 'на 
С Ф Р Ј " .. . 

' " Е .п . бр. 32 
27 јануари 1983 година 

Белград 4 . 

Сојузен извршен, совет 

, Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 
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68. 

Врз основа па член 24 став 3 од Законот за Ре-
валоризац,ија на основните средства и на средства-
та за заедничка потрошувачка на корисн,иците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/75, 60/75, 22/78 и 65/81), сојузниот секретар за 
финансии прошишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ, ИСКАЖУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД , РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ПА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Правилникот за утврдувањ-е, искажување и 

распоредување на резултатите од Ревалоризацијата 
на основните средства и на средствата за заедничка 
потрошувачка на корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/78 и 3/82), 
во член 3 став 1 -по зборот: „правилник" зборовите: 
„посебно за предметите што претставуваат основни 
средства, а посебно за предметите што претставу-
ваат средства за заедничка потрошувачка", се бри-
шат. 

Во став 2 точка 3 се ме,нува и гласи: 
,,З) п р и р о д н и о т и работниот добиток;". 

Член 2 
Во член 4, во уводната реченица, зборовите: 

„што претставува,ат основни с,редства, односно сред- , 
ства за заедничка потрошувачка," се бришам 

Во точка 2 зборовите: ,,основното' стадо" се за-
менува со зборовите: „ п р и р о д н и о т и работниот до-
биток". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборовите: ,,на набавките вред-

ности" се заменуваат со зборо-вите: ,,на набавените 
цени", а зборовите: „поголема од 10% — со зборови-
те: „поголема од 5%". 

Во'став 2 по зборот: , .Ревалоризација" запирката 
и зборовите: „што посебно се составува за основ-
ните средства, а посебно за средствата за заедничка 
потрошувачка" се бришат. 

Член 4 
Во член 10 зборовите: ,,подолго од две години" 

се заменуваат со зборовите: „подолго од една годи-
на", а зборовите: „Ревалоризација на средствата — 
со зборот: „Ревалоризација". 

Член 5 
Во член 11 во тонка 1 зборовите: ,,во кои е вр-

шена изградба, однос,но изработка на предметите" 
се заменуваат со зборовите: „во кои е вршена из-
градба или изработка, односно подигање на сред-
ствата". 

Во точка 2 зборовите: „за време на траењето на 
изградбата, односно изработката" се заменуваат со 
зборовите: „во кои е вршен,а изградбата или изра-
ботката, односно подигањето на средствата". 

Член 6 
Член 15 се брише. 

Член 7 
Во член 17 ста,в 2 зборовите: „на кра јот на 1981 

година" се заменуваат со зборовите: „на кра јот на 
годината"' 

Член 8 
Овој правилник влегува во си,ла осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Бр. 1-473/1-82 
13 јануари 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјанчич, с. р. 

69. 

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ"', бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседате-
лот на Сојузниот комитет за енергетика и индустри-
ја, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Т Е Х Н И Ч К И Т Е И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УС-
ЛОВИ ПОД К О И М О Ж А Т ДА СЕ К О Р И С Т А Т Р А -
ДИОДИФУЗНИТЕ СТАНИЦИ ВО ОПСЕГ НА Х Е К -

ТОМЕТ АР СКИ Б Р А Н О В И 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

и експлоатационите услови под кои можат да сес ко-
ристат радиодифузните станици (во натамошниот 
текст: станиците) во опсег на хектометарски бранови 
(средни бранови), заради обезбедување работа на 
станиците во согласност со меѓународните стандарди 
за радиодифузија на звукот, ефикасно користење на 
фреквенциите и намалување на пречките. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) антена е дел од антенскиот систем, кој се ко-

ристи за зрачење на радиобранови; 
2) антенски делител на моќност е делот од ан-

гелскиот систем, кој овозможува распределба, во 
определена пропорција, на моќноста на предавателот 
на неколку антени или антенски елементи; 

3) антенски приспособлив уред е делот од ан -
тенскиот систем, кол се користи за приспособување 
на влезната импенданса на антената и на каракте -
ристичната импенданса на а т и н с к и о т вод; 

4) антенски регулатор на фазата е делот од ан-
тенскиот систем, кој се користи за приспособување на 
фазата на сигналите заради остварување на опре-
делен дијаграм на зрачењето; 

5) антенски вод е делот од а т и н с к и о т систем, со 
чија помош радиофреквенциската енергија се пре-
несува од предавателот до антената; 

6) дијаграм на зрачењето на аптеката е ди јагра-
мот кој ја прикажува зависноста меѓу моќноста на 
полето и насоката во однос на антената, на констант-
но растојание од антената; 

7) дневен режим на работа (НЈ) е времето на 
емитувањето на станицата во границите прикажани 
на цртежот бр. 1, кој е отпечатен кон овој правилник 
и претставува негов составен дел; 
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8) ефикасност на зрачењето на аитената е одно-
сот на зрачената моќност и вкупната моќност што 
ј а напојува антената, изразен Bo'dB; 

9) фактор на аудиофреквенциското хармонично 
изобличување на предавателот е односот, изразен во 
проценти, на ефективната вредност на сигналот кој 
се состои од вториот и повисоките хармоници на из-
лезот на демодулаторот и ефективната вредност на 
сигналот на сите хармоници — за синусоидален 
сигнал со дадена фреквенци ја и амплитуда доведен 
на влезот на предавателот: 

10) фактор на аудиофреквенциското интермоду-
лационо изобличување од втор ред на предавателот 0 
е факторот определен со изразот: 

А (ft - f2) 
D2 = 100 % 

Afi + Af 2 

каде што е: А (ft — — амплитуда на иитермоду-
лациоиата компонента од втор ред (во демодулиран 
сигнал) на фреквенција fi — f?; 

Afi и Afa — амплитуди на основните компоненти 
со еднакви нивоа на модулирачките фреквенции 
Ii и f2; 

11) фреквенциски канал е делот од фреквенци-
скмот спектар чија широчина е еднаква на широчи-
ната на потребниот опсег за радиодифузна емисија, 
а кој е окарактеризиран со номиналната вредност 
на фреквенцијата на носителот; 

12) фреквенциски канал за мали моќности е 
фреквенцискиот канал што го користи станицата 
чија максимална еквивалентна зрачена моќност пре-
ку кратка вертикална антена изнесува 1 kW; 

13) фреквенциски опсег на предавателот е опсе-
гот на фреквенциите во рамките на кој предавате-
лот може да биде приспособен за работа; 

14) излезно оптоварување на предавателот се ап-
теката и антенскиот вод или, заради испитување, 
вештачко оптоварување; 

15) карактеристика на амплитудите/модулирач-
ката фреквенција на предавателот е зависноста меѓу 
факторот па модула ПИЈ ата и фреквенцијата на си-
нусоидалниот модул ирачки сигнал на константно 
ниво; 

16) карактеристика на факторот на искористу-
вањето (модулацијата)/влезен напон на предавате-
лот, е кривата лилија која претставува фактор на 
искористувањето во функција на напонот на опре-
делениот модул иран сигна.л доведен на влезот; 

17) карактеристична импе7т,ттса на антеискиот 
р.од е импедансата го која едниот кпа ј на а т и н с к и о т 
вод мора да биде завршен за да може и^пе-чансата 
на другиот кра ј на подот да има иста вредност како 
и за -вишата импсдансп; 

18) максимален долготраен фактор на модула-
р н а т а на предавателот е факторот на модулацијата 
што предавателот може да го поднесе кога се дове-
дува определен М О Д У Л И П П Ч К И сигнал во текот на кон-
тинуиран период кој трае определен број часови; 

НЛ максимален краткотраен степен на модули-
рачкиот влезен напом на пот давателот е с ^ ^ е н о т на 
мопулирачкиот влезен напон поголем од 100п/о (или 
О dB) што предавате^от може да го поднесе кога оп-
ределен модулиоачки сигнал се доведува во текот 
на определен краткотраен период; 

20) максимален употреблив фактор на модул аџи-
јата на предг,вателот е односот на максималната 
употреблива д е в и ј а ц и и ни амплитудата и на ампли-
тудата на носителот, изразен во проценти; 

21) минимално употреблива моќност на полето е 
минималната вредност на моќноста на полето која е 
потребна за да го овозможи саканиот квалитет на 
приемот, под определени услови на прием, во при-
суство на природен и индустриски шум, во отсуство 
на пречки од други стапици; 

22) ниво на интермодулационото брчење на пре-
давателот е односот, изразен во dB или во проценти, 
на ефективната вредност на сигналот кој се состои 
од компоненти на интермодулационо брчење во оп-
ределена широчина на аудиофреквенцискиот опсег 
па излезот на демодулаторот и ефективната вред-
ност на комплетниот сигнал во иста широчина на 
опсегот, за даден синусоидален сигнал доведен на 
влезот на предавателот; 

23) ниво на шумот и на брчењето на предава-
телот е ефективниот напон на наизменична!^ ком-
понента на излезот на линеарниот детектор на об-
вивката, што е предизвикана со несакана асинхрона 
амплитудска модулација во отсуство на ко ј и да е 
надворешен модулирачки сигнал, изразено во dB во 
однос на определено референтно ниво; 

24) однос на заштитата (на RF) е минималната 
вредност, обично изразена во dB, на односот на са-
каниот сигнал и на несаканите сигнали на влезот на 
приемникот, што е определена под посебни услови, 
така што на излезот на приемникот да се постигне 
определен квалитет на 'приемот на саканиот сигнал; 

- 25) пондерирано ниво на шумот и на бучењето 
на предавателот е нивото на шумот и на брчењето 
на предавателот определено со индикаторски ин-
струмент, со специфицирани карактеристики, на кое 
му претходи соодветна мрежа за пондерација; 

26) предавател е уредот кој се користи по радио-
дифузната служба за претворање па аудиофрехвен-
циски сигнали наменети за пренос на звук (говор и 
музика) во сакани амплитудски модулирани радио-
фреквенциски сигнали; 

27) промена на амплитудата на носителот на пре-
давателот е односот, изразен во проценти, (а) на раз -
ликата меѓу амплитудата на носителот во присуство 
на модулација и амплитудата на носителот во от-
суство на популација , и (б) амплитудата на носите-
лот во отсуство на модулација ; 

23) синхронизирана мрежа е радиодифузната 
мрежа РО која повеќе станици истовремено емиту-
ваат иста програма на иста фреквенција , ' која може 
да биде управувана или контролирана од едно 
место; 

29) слабеење на несиметр^јата на влезот на пре-
давате лот со симетричен приклучок е односот, изра-
зен во сШ, на напонот на симетричната ттамотка на 
влезниот трансформатор на предавате л от и разли-
ката меѓу напонот на неговите две половини; 

30) слабеење на рефлекси! ата е модулот на ре-
ципрочната вредност на коефициентот на р е ф л е к -
сија та, изразен во dB; 

31) моќност на носителот на предава те лот е сред-
ната моќност со која предавателот, без наду л аџија, 
го напојува антенскиот вод во текот на еден радио-
фрекпенциски период; 

32) спектар надвор од опсегот на емисијата е де-
лот од густината ма моќноста на спектарот на еми-
сијата, кој е надвор од широчината на потребниот 
опсег, освен споредните емисии; 

33) споредна компонента е компонентата 
на сигналот на излезот на предав а тел-от или 
на заедничкиот излез на неколку предаватели, на 
фреквенција или во тесен опсег на фреквенции над-
вор од потр^бш^от опсег! чие ниво може да се нама-
ли без в л и а н и е врз соодветниот пренос на инфор-
мацијата. Споредните компоненти ги вклучуваат 
хармоничните и нехармоничните споредни компо-
ненти, паразитните компоненти и надворешните ин-
термодулациони компоненти, но не ги вклучуваат 
компонентите во непосредна б низина на потребниот 
опсег, што настанале во процесот на модулацијата 
за пренос на информации; 

34) стабилност на фреквенцијата на предавате-
лот е способноста на предавате л от да ја одржува 
непроменета фреквенцијата на носителот, при деј-
ство на дестабилизирачки фактори, во текот на оп-
ределен период; 
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' 35) степен на компресија е односот на промената 
на средното ниво на сигналот пред и по компресија-
та, изразен во dB; 

'30) широчина на опсегот на англискиот систем ,е 
континуираниот фреквепниски опсег во кој каракте-
ристиките на антенскиот систем задоволуваат опре-
делени вредности; 

37) широчина на потребниот опсег е широчината 
на фреквенцискиот ortcer што е токму доволна за 
дадениот вид емисија да обезбеди Пренос на инфор-
мации со бараниот квалитет, што е. баран под опре-
делени услови; ' 

33) толеранција на фреквенцијата на предавате^ 
лот е ма,ксимално дозволеното отстапување на ф р е к -
венцијата на носителот на предавателот од доделе-
ната фреквенција, изразена во Hz; 

39) влезна импеданса на предавателот ' е ком-. 
плексниот однос на напонот и струјата на синусов 
идалннот сигнал доведен на модулационите влезни 
приклучоци на предавателот; 

. 40) влезен напон за нбминална модулација на 
предавателот е ефективниот напон на синусоидал-
нцот модулирачки сигнал со стандардна референтна 
фреквенција од 1000 Hz, кој се бара на влезот за да 
произведе максимален употреблив фактор на моду- . 
лација на радѓ?офрек!венцискиот сигнал на излезот; 

41) зона на опслужувањето на станицата е зона-
' та во која моќноста на полето на станицата е еднак-

ва или поголема од употребливата моќност на полето; 
42) зрачење на куќиштето е кое и да било зра-

чење на предавателниот систем, на која и да било 
фреквенција, кое потекнува од извори кои се пои-
накви од антена или антенски систем. 

Другите изрази користени во овој правилник 
имаат значења што се определени во југословенски."1 

от стандард JUS N.A0.71G. , 

И. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ'ЗА СТАНИЦИТЕ 

Член-3 
Станицата мора да работи во доделениот фрек- . 

веициски канал во фреквенциски опсег од 526,5 до 
1606,5 kHz. 

( 

Фреквенцискиот опсег од стар 1 на овој член со-
држи 120 фреквенциски канали чии поминал ни 
фреквенции, на носителот (во kHz) се определени со 
изразот: 

' f , = 531 Н- (п—1-) 9, 

каде што e n = 1, 2, 3, .120 (реден број на ф р е к -
венцискиот канал). 

Фреквенциските канали со редни броеви 107, 113 
и 120, на кои им припаѓаат номинални фреквенции 
на носителот од 14Ѕ5, 158-1 и 1602 kHz, респективно, 
се фреквенциски канали за мали моќности. 

Член 4 
Емисијата на станицата мора. да биде агглитуд-

ски модулирана со обата бочни опсези и со потполн 
носител (АЗЕ). 

Член 5 
Широчината на потребниот, опсег за емисија на 

станицата изнесува 9 kHz. 

Член 6 
Предав ате л от на станицата со моќност, на носи-

телот до 100 kW треба да има една од следните но-
миеални моќности: 6,05 kW, ОД kW, 0,2 kW, 0,5 kW, 
1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20. kW, 50 kW или 100 kW. 

За ,предавате л OT на станицата со моќност на но-
сителот преку 100 kW; номиналната моќност се ут -
врдува посебно. 

Член 7 
Заради обезбедување на односот на заштитата 

(на RF) внатре во зоните на опслужувањето на ста-
ницата, степенот на -комп реси јата на динамиката на 
амплитудите на модулирачкиот сигнал не смее да 
биде помал од 14 dB. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој. член, 
станицата што е предвидена само за дневен р е ж и к 
на работа може да користи степен на компресија на 
динамиката на амгшитз^дата на модулирачкиот сиг-
нал помал од вредноста предвидена во тој став. 

Член 8 ч 
Широчината на аудиофреквенцискиот опсег на 

станицата изнесува околу 4,5 kHz. 

Член 9 
Максимално употребливиот фактор на модула-

цијата на станицата изнесува 100%. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, за да се обезбеди неликулрните (хармонични-
те и интермодулационите) изоб.-личувања и слекта-
рот надвор од опсегот на емисијата да останат во 
прифатливи граници, максимално употребливиот 
фактор на модул аџијата ,на станицата може да биде 
помал од 100'%, но не помал од 85%. 

При нормални услови за работа на станицата, 
факторот на модул аџијата не смее да го надминува 
максималниот' употреблив фактор на модулацијата 
за повеќе од' 5% до 10% од времето на емитувањето 
на програмата. 

Член 10 
Емисијата на 'станицата мора да биде вертикал-

но поларизирана на изворот. 
ѕ 

Член 11 
Станицата треба да работи секогаш кога е тоа 

можно, во синхронизирана мрежа, заради ' поефи-
касно користење на фреквенцијата и намалување 
на пречките! 

Член 12 
Минимално употребливата моќност на полето 

во зоната на опслужувањето на станицата, во при-
суство на природен шум,' е еднаква на вредноста 
што е определена со кривата линија прикажана на 
цртежот бр. 2, кој е отпечатен, кон ОВОЈ правилник 
и претставува ' негов составен цел. 

Член 13 
Односот 'на заштитата (на RF) за ист фрегсвен-

циски канал fto зоната на опслужувањето на ,стани-
цата изнесува: ! ч 
л 

1) 30 clB — за постојан сакан сигнал во присус-
тво на постојан или променлив несакан сигнал; 

2) 27 dB — за променлив сакан сигнал во при-
суство на постојан или променлив несакан сигнал; 

3) 8 dB — за сакан сигнал во присуство на неса-
кан сигртл кој потекнува од станица во иста син-
хронизирана мрежа. 



Страна 92 — Број 6 С Л У Ж Б Е Н ЛР1СТ НА С Ф Р Ј Петок, 4 февруари 1983 

Односот на заштитата (на VRF) за соседниот 
фреквенциски канал (горен или. долен) во зоната на 
опслужувањето на станицата, за постојан сакан сиг-. 
нал. изнесува: 

1) 9 dB — ако -се корсисти низок степен на ком-
пресијата на динамиката и ако- широчината на аудио-
фреквенцискиот опсег е околу 10 kHz (случај А); 

2) 7 dB — ако се користи висок степен на ком-
пресијата на динамиката и ако широчината на ау-
диофреквенцискиот опсег е околу 10 kHz (случај Б); 

3) 5 dB — ако се користи нибок степен на ко-мпре-
сијата на динамиката и ако широчината на аудио-
фреквенцискиот опсег е околу 4,5 kHz ^случај Ц); 

4) 0 dB —' ако се користи висок степен на ком-
пресијата на динамиката и ако широчината н^ ау-
диофреквенцискиот опсег е о-колу 4,5 kHz (случај Д). 

Вредностите на односот на заштитата (на RF) од 
став 2 на овој член в а ж а т само ако е применет ист 
степен на компресијата на динамиката прц сакана и 
несакана емисија. Ако две станици (домашни или 
домашна и странска) кои работат во соседни ф р е к -
венциски канали, користат различни широчини на 
аудиофреквенцискиот опсег или различни степени 
на компресијата на динамиката, се применува пого-
лемиот од двата соодветни односа на заштитата. , 

Во случај на променлив сакан сигнал, вреднос-
тите на односите на заштитата од став 2 на овбј 1 

член треба да се намалат за 3 dB. 
Ако саканиот или несаканиот сигнал е промен-

лив, се применуваат оние вредности на односот на 
заштитата (на RF) од ст. 1 и 2 на овој член кои се 
определени во полноќ — за на јмалку 50%. ноќи во 
една година," 

Член 14 
Станицата ко ј а . користи предавател со две или 

повеќе излезни единици мора да ги исполнува усло-
вите пропишани со овој правилник. 

III. ПОСЕБНИ Т Е Х Н И Ч К И И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ 
УСЛОВИ ЗА СТАНИЦИТЕ 

1. Услови за предавателот 

Член 15 х 

Толеранцијата на фреквенцијата на предавате-
лот измрсува: . -

1) ± 10 Hz — за станица што не се користи во 
син^оортизирана мрежа; 

1) ± 0,02 Hz — за станица што се користи,^ во 
синхронизирана мрежа. 

- Член 16 
Стабилноста на фреквенцијата на предавателот. 

во секој период од три месеци, мора да биде подобра 
од: ' - \ 

1) ± 5 Hz — за станица што не се користи во 
синхронизирана мрежа: 

2) ± 0.02 Hz — за станица што се користи во 
синхронизирана мрежа. 

Член 17 
Моќѓтоста на носителот на предавателот може да 

отстапува од својата номинална вредност HajMHorv 
за + 15% и - 30%. 

Член 13 
Вкупниот степен на искористување на предава-

телот при номинална Моќност на носителот, вклуче-
ни уреди за ладење и модулација настаната поради 

синусоидален влезен сигнал со фреквенција од 
1000 Hz и со ниво што дава фактор на модулација од 
0%, 35%, 60% и 100%, не смее да би^е помал од вред-
носта дадена во производителската спецификација . 

Член 19 
Спектарот надвор од опсегот на емисијата на 

предавател от, при модул аци ја настаната поради пон-
дериран шум, со ниво' што дава фактор на модула-
ција од 35% (ефективна вредност), мора да биде во 
граничната крива линија прикажана на цртежот бр. 
3, ко ј е отпечатен кои овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

Пондерираниот шум од став 1 на овој член, кој 
симулира модулирачки сигнал во вистинската прог-
рама, се добива со доведување на бел шум на ф и л -
терот чи ја електрична шема и карактеристика ам-
п л и т у д а / ф р е к в е н ц и ј а е прикажана на цртежот бр. 4, 
кој е отпечатен кон овој правилник и претставува 
негов составен дел. 

За определување на густината на моќноста на 
спектарот надвор од опсегот на емисијата на преда-
вател от се користи анализатор на спектарот, ^ и ј а 
широчина на пропу синот опсег е еднаква на 100 Hz. 

Член 20 
- Моќноста на која и да е споредна компонента со 

која предавателот, во отсуство на модулација, при 
номинална моќност на носителот, го напојува антен-
скиот вод или вештачкото оптоварување, мора да 
биде' 

1) на јмалку 40 dB под моќноста на носителот — 
моќност на носителот до 0,5 кW; Г 

2) помала од 50 mW, или еднаква н а 50 mW — за 
моќност на носителот 'поголема од 0,5 kW. 

Граничните вредности од став 1. на овој член се 
применуваат и на моќноста на која и да е ,паразитна 
компонента со која предавате,лот го напојува а т и н -
скиот вод или вештачкото оптоварување, при номи- ' 
кална моќност на носителот и при мОдулација на-
станата поради сину сонда лен влезен сигнал со која 
и да е фреквенција во;номиналниот аудиофрек.вен-
ниски опсег и со ниво што дава ф а к т о р на модула -
ција од 100%. 

Член 21 
Ако предавателот е приклучен на вештачко оп^ 

товарување. моќноста на полето на која и да е спо-
редна емисија поради / з р а ч е њ е на куќиштето, на 
растојание од 5 km во ко,ј,а и да е насока од стани-
цата, не смее да, биде поголема од 60 LiV/m. 

. Член 22 
Влезната импеданса на предавателот со симетри-

чен или несиметричен приклучок (по избор) во но-
миналниот аудиофреквенциски опсег, не смее да би-
де поитала од 600 ома. 

Слабеењето на несиметријата на влезот на преда-
вателот со симетричен приклучок, -во номиналниот 

'"-'^-жгенциски опсег, не смее да биде помало 
од 60 dB. ' 

Член 23 
Влезниот напон за номиналната модулациЈа на 

предавателот не смее да биде: 
1) поголем од 0,49V (или — 4 dB во однос ,на 

0,775 V) — ако модулациониот влезен ослабувач е 
поставен во положба на номинално слабеење; 

- 2) помал од. 2,45V ' (или + 10 dB во однос на 
0,775V) — ако модулациониот влезен ослабувач е по-
ставен во положба на максимално слабеење. 
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Модулациониот влезен ослабувач на предавате-
лот мора да овозможува скоковите приспособување 
на максимално употребливиот фактор на модулаци-
ја од 100%), при модулирачка фреквенција од 1000 
Hz и при влезен напон помеѓу границите определе-
ни во став 1 на овој член, со на јмала точност од 0,5 
dB. 

Член 24 
Карактеристиката фактор на искористувањето 

(модулацијата)/влезен напон на предавателот, при 
која и да е мод ул ирачка фреквенција во опсег од 
60 до 4500 Hz, мора да биде линеарна (со дозволено 
отстапување од + 2,5 dB до — 3,5 dB) до вредноста 
на влезниот напон на к о ј а одговара максимално до-
стижен фактор на модулација прикажан ,на цртежот 
бр. 5, кој е отпечатен кон овој правилник и претста-
вува негов составен дел. 

Член 25 
Максималниот долготраен фактор на модулаци-

јата на предавателот, ако на неговиот влез се дове-
дува синусоидален 'Сигнал -со фреквенција од 1000 Hz 
во континуиран период од еден час, "изнесува 100%. 

Член 26 
/ 

Максималниот краткотраен степен на модули-
рачкиот влезен напон на предавателот изнесува 
200% (или + 6 dB). 

Испитувањето во врска со максималниот кратко-
траен степен на модулирачкиот влезен напон се вр-
ши така што на влезот на предавателот, десетпати 
едноподруго, ќе се доведе синусон д а л ен модулирач-
ки сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со почетно 
ниво што одговара на степенот на модулирачкиот 
влезен напон од 300/о (или околу — 10 dB). З а време од 
приближно 100 ms, амплитудата на 'сигналот се зголе-
мува периодично до максималниот краткотраен сте-
пен на модулирачкиот влезен напон определен со 
став 1 на овој член, при што фреквенцијата на пов-
торувањето на тие импулси е околу 1 Hz. 

Член 27 
Промената на апмлитудата на носителот на пре-

давателот, при константен^напон на мрежата и при 
модулација настаната поради синусоидален влезен 
сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со ниво што д а -
во ф а т к о р на модулација од 90%, не (смее да бидб по-
голема од, 4%. . ' 

Член 28 
Нивото на шум-от и на брче^ето на предавате-

лот, мерено во однос на референтното ниво што се 
јавува на излезот на демодулаторот при модул аџи-
ја настаната поради синусоидален влезен сигнал со 
фреквенција од 1000 Hz и со ниво што дава фактор 
на модулација од 100'%, не смее да биде поголемо од 
- 50 dB. , 

Пондерираното ,ниво на шумот и на брчењето на 
предавателотј мерено според условите од став 1 на 
овој член и преку псофометриски филтер, не смее 
да биде поголемо од 60 dB. 

За определувале на непсндерираното и пон-
дерираното ниво на шумот и на брчењето од ст. 1 и 
2 на овој член се користи инструмент чии каракте-
ристики се слични на карактеристиките на инстру-
ментот што се употребува за контрола на врвовите 
на програмската модулација (пикметар). 

Член 29 
- Карактеристиката амплитуда/модулирачка 

фреквенција на предавателот, мерена при исклучен 
филтер за ограничување на аудиофреквенцискиот 

опсег и при константно ниво на влезниот сигнал што, 
на референтна фреквенција од 1000 Hz, дава фактор 
на модулација од 50%, мора, да биде во границите 
прикажани на цртежот бр. 6, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

За кое и да е влезно ниво на кое одговара ф а к -
тор на модулација до 80%, карактеристиката ампли-
туда /модулирачка фреквенција на предавателот мо-
ж е да отстапува од карактеристиката мерена според 
став 1 на овој член, при која и да е фреквенција , ' 
најмногу за 0,5 dB. 

Член 30 " 
Предавателот мора да има филтер за ограничу-

вање на аудиофреквенц^скиот опсег (ниско-пропуст-
лив филтер за 4,5 kHz) кој за мерни цели може да 
се исклучи. 

Карактеристиката амплитуда / ф р е к в е н ц и ј а на 
фидтерот^од став 1 на овој член м о р а в а биде во 
границите п р и к а ж а н и на цртежот бр. 7, кој е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов сос- 1 , 
тавен дел. 

Член 31 
. Факторот на аудиофреквенциското хармонично 

-изобличување на предавателот, при модулација нас-
таната пора,ди синусоидален влезен сигнал со ниво 
што дава фактор на модулација до 80%, не смее да 
биде поголем од максимално дозволените вредности 
прикажани на цртежот бр. 8, кој е ,отпечатен кое 

" овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 32 
Факторот на ау,диофреквенциското интермоду-

лацибно изобличување од втор ред на предавателот, 
при модулација настаната поради два синусоидални 
влезни сигнали со константна разлика на фреквен-
циите меѓу 71 и 400 Hz, со аритметичка средина на 
тие фреквенции во опсег од околу 700 Hz до окол.у 
4300 Hz и со еднакви нивоа што , даваат фактор на 
модулација до 80%, не смее да биде поголем од 2%. 

Член 33 
Нивото на интермодулационото брчење на пре-

давател от, при модул аци ја настаната поради синусо-
идален влезен сигнал со фреквенција од 1000 Нг и 
со ниво што дава ф а к т о р на модулациј^ до 80%, не 
смее да биде поголемо од — 45 dB. 

Член 34 
Предавателот мора да биде изграден т^ка што 

да ги има карактеристиките пропишани со овој пра-
вилник при која и да е комбинација на работните 
услови во следните граници: 

1) напон на изворот, на напојување: номинална 
+5 ' ^ 

вредност 1 0 % ; 

2) фреквенција на изворот на напојување: но-
минална вредност (50 Hz) ±2%;, 

3) температура на околината: + 5 сС до + 450С; 
4) релативна влажност ^ 93%; 
5) надморска височина: ^ 2000 ш. 

Член .35 
Фреквенцискиот опсег на предавателот треба да 

биде во, согласност со фреквенцискиот опсег опреде-
лен во член 3 став 1 на овој' правилни,к. 
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i Член 36 
Номиналната излезна импеданса на предавате-

лот не смее да биде помала од 50 ома (несиметрично). 

Член 37 
Слабеењето на р е ф л е к с н а т а на влезот на излез-

ното оптоварување на предавателот не смее да биде 
помало од 14 dB (средна вредност во потребниот оп-
сег чија широчина е определена во член 5 на овој 
правилник). ' , 

При слабеење на р е ф л е к с н а т а на влезот на из-
лезното оптоварување помало од вредноста од став 
1 на овој член, предавателот не смее да се оштети. 

Член 38 . 
За да се избегнат пречки при испитувањето, ме-

рењето или приспособување^, предавателот со моќ-
ност на носителот еднаква или поголема од 1 kW се' 
приклучува на вештачко оптоварување кое не зрачи. 

Член 39 
На излезот на претстепенот, на побудниот степен -

и на излезниот степен на предавателот со номинална 
моќност на носителот еднаква или поголема од1 l kW 
мораат да бидат предвидени мерни приклучоци кои 
се достапни' за време на работата на предарателот, 
со тоа што таа работа да не влијае врз уредите за 
безбедност. Приклучувањето на мерките уреди со 
влезната импеданса од 50 ома за радиофреквенци-
ско ниво или од 600 ома за аудиофреквенциско ниво, 
не смее да има забележително дејство врз емитува-
ниот сигнал. 

Напоните на мерните приклучоци од став 1 на-
овој член, при номинална моќност на носителот, тре-
ба да изнесуваат, и тоа: 

.1) 1. у ± 0.1 V — на радиофреквенцискиот при-
клучок оптоварен со несиметрична импеданса од 50 
ома; ' 

2) 1.55 V ± 0,1V (или 4-6 dBm ±0,5 dB) - на ау- " 
диофреквенцискиот приклучок оптоварен со симет-
рична угмпеданса од 600 ома, при фактор на модула-
ција од 100%. , 

Член 40 
На излезот од предавателот со номинална моќ-

ност на носителот' еднаква или поголема од 1 kW 
мора, покрај приклучокот од член 39 на овој Пра-
л е н и к , додатно да се пред г-,и д и и еден мерен при-
клучок кој, пџ импеданса од 50 ,ома и при немод,у-
, лиран носител, дава напон чија вредност е дотера-
на помеѓу 1 и 5 V, според договорот на 'производи-
телот и купувачот. 

Член 41 
На излезот на предавателот со номинална моќ-

по-т' на носителот еднаква или поголема од 1 kW мо-
ри да се, предвиди демодулатор кој се користи за 
мерење на карактеристиките на квалитетот. Тој де-
ми (у тмтор' на својот симетричен излез треба да да-
в ' при фактор на модулација од 70% до 100% и при 
комунална моќност на носителот, напон на импен-
дачсп од 600 ома чија вредност може да се дотера 
па 1 55 V (или fidBm). ' 

Демодулаторот од став 1 на овој член може, да 
бидо со-ставен дел на уредот 'за контрола на моду-
л а р н а т а на предавателот. 

За време на пондерправото ниво на шумот и 
на бучењето на предавателот, во демодулаторот од 
с.тчв 1 на овој член се применува нископропустлив 
cbi-nirep' за 4,5 кИ? ?:ој. по потреба, може да се ,ис-
к а ч и Карактеристиката Амплит,уда /фреквенци ја 
на тил филтер мора да биде во согласност со член 30 
с^ав 2 на овој правилник. 

Член 42 ' 
Во излезрт на предавателот со номинална моќ-

ност на носителот ед,наква или поголема од 10 kW 
мора да се вметне рефлектометар кој треба да има 
мерен вод за директен и рефлектиран бран., К а р а к -
теристичната импеданса на4 тој вод треба да биде 
еднаква на-номиналната излезна импеданса на пре-
давателот. 

BQ фреквенцискиот опсег на п р е д а в а т е л и и при 
номинална моќност на носителот, напонот на мер-
ниот приклучок за директен бран на рефлектомета-
рот од став 1 на овој, член може да изнесува од 1 V 
до 10 V. Разликата во покажувањето за директниот 
и рефлектираниот бран, при точно приспособување 
на антената ,и ЕО фреклз акцискиот опсег, на предава-
,тел от, треба да изнесува на јмалку 40 dB. 

Член 43 
На радиофреквенцискиот влез на предавателот 

мора , да се предвиди посебен ѓгреклоишик ко ј се ко-
ристи за приклучување на" вградениот или на н а д -
ворешен генератор на фреквенцијата . ' 

Номиналната радиофреквенциска влезна импе-
данеа на предавателот треба да изнесува 50 ома (не-
симетрично). 

За потполно побудување н а предавателот, напо-
нот на ради о cf)p еквенцискиот влез треба да изнесу-
ва најмногу I V . 

Член 44 
Пред а вителот мора д а , и м а комплетна техничка 

документација, и тоа: 
1) п рим опр ед ања тел ен мерен протокол; 
2) опис на уредот; 
3) спецификација) на електричните и механич-

ките карактеристики; 
4) упатство за р акту вање и одржување; 
5) потполна електрична шема; \ 
6) комплет монтажни шеми; 

- - 7) спецификација на вграден,ите делови. 

Член 45 
Предавателот мора да биде изграден, поставен и 

експлоатиран така што да бидат исполнети барања-
та за безбедност според југословенските стандарди 
JUS N.N0.203 и JUS N.N0..204, како и според пропи-
сите за заштита при работата. 

Член 46 ' 
Мерење на карактеристиките на предавателот 

се врши според следните југословенски! стандарди: 
1)" JUS N-N6.321 — во поглед на условите за то-

лер,анција на фреквенцијата (член 15) и стабилноста 
на фреквенцијата (член 1'6): 

2) JUS N.N6.322 — во поглед на условите за моќ-
носта На носителот (член 17); 

3) JUS N.N6.323 — во поглед на условите за в к у -
пниот' степен на искористување (член 18); 

4) JUS N.N6.347 — во поглед на условите з а : 
влезниот напон за номинална (модулација) член 23), 
карактер поетиката на факторот на искористување 
(модулација) влезен напон (член 24), ,максималниот 
долготраен фактор на модулација. (член 25) мак-
сималниот краткотраен степен н а . модулираниот 
влезен напон (член 26); 
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5) JUS N.N6.349 — во поглед на условите за не-
лондерирано и пондерирано ниво на - шумот и на 
брчењето (член 28); 

6) JUS N.N6.354 — во поглед на условите за влез -
ната импеданса на предав,ателот (член 22 став 1) и 
карактеристиката амплитуда/мудул,ирачка фреквен-
ција (член 29); 

7) JUS N.N6.355 — во поблед на условите за : ф а -
кторот на аудиофреквенциското хармонично изобли-
чување (член 31), факторот на аудиофреквенциско-
то интермодулационо изобличување од втор ред 
(член 32) и нивото на интермодулационото брчење 
(член 33); 

8) JUS N А5.705 и JUS N.A5.710 - во поглед на 
условите за долната и горн,ата граница на опсегот на 
температурата на околината (член 34 точка 3); 

9) JUS N.A5.715 — во поглед на условите з а ре-
лативната влажност на околината (член 34 точка 4). 

2. Услови , за антената, атинскиот вод, актенскиот 
приспособлив уред, антенскиот делител на моќноста 

и атинскиот регулатор на фазата 

З а е д н и ч к и у с л о в и 

Член 47 
Аптеката, ангелското заземјување, ангелскиот 

вод, ангелскиот приспособлив уред, ангелскиот де-
л,ител на моќноста и ангелскиот регулатор на ф а з а -
та (во1 натамошниот тек,ст: ангелскиот систем) мо-
раат да овозможуваат непрекината работа во текот 
на еден час со врвна моќност (на обвивката) на при-
лаѓачкиот предавател, п,ри ф а к т о р на модулација од 
100%. 

Член 48 
Слабеењето на рефлекси јат-а н а (влезот на а т и н -

скиот систем не смее да биде помало од вредноста 
определена во член 37 став 1 н а овој правилник. 

Член 49 
Широчината на опсегот на ангелскиот систем, 

за слабеење на р е ф л е к с н а т а од 10 dB, не смее да 
биде помала од широчината на потребниот опсег оп-
ределена во член 5 на овој правилник. 

Член 50 
Ангелскиот систем мора, ири промена на тем-

пературата на околината од — 250 С до 4- 550С да 
ги исполнува условите пропишани со ово-ј пра -
вилник. 

У с л о в и за а н т е н а т а 

Член 51 
Ефикасноста на зрачењето н а ненаселена антена 

не смее да биде помала од — 0,5 dB. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, ефикасноста на зрачењето на кратка ненасо-
чена 'антена, која се користи во станица со номи-
на-лна моќност на носителот на предавателот до 
3.kW, не смее да биде помала од: 

1) — 5 dB — ако височината на антената е по-
мала од ОД А; 

2) — 2 dB — ако височината на аптеката е по-
меѓу ОД I и 0,2 А,. 

Член 52 
Дијаграмот на зрачењето да ненасочена антена 

во хоризонталната рамнина мора да биде кружен 
или приближно к р у ж е н (со дозволено отстапување 
до 1,5 dB). 

Член 53 
Аптеката мора да биде изградена и поставена 

така што да може без наслаги од мраз, да . издржи 
оптоварување на ветар чија брзина достига до 150 
km / час. 

У с л о в - и з а а н т е н с к и в о д 

Член 54 
Карактеристичната им,педанса на ангелскиот вод 

не смее да биде помала од 50 ома (неоиметрично). 

,Член 55 
Ако ангелскиот вод е завршен со оптоварување 

чи ја импеданса е еднаква на неговата карактерис-
тична импеданса, номиналното слабеење' на р е ф -
л е к с н а т а на влезот на ангелскиот вод не смее да 
биде помало од: 

1) 26 dB — за коакси јален вод; 
2) 20 dB — за коаксијален воздушен вод. 

Член 56 
Слабеењето на антенекиот вод не смее да биде 

поголемо од 0,2 dB/100 m. 

У с л о в и з а а н т е н с к и п р и с п о с о б л и в 
у р е д з а а н т е н с к и о т д е л и т е л н а м о ќ -
н о с т а и з а а н т е н с к и о т р е г у л а т о р н а 

ф а з а т а 

Член 57 
Слабеењето1 на р е ф л е к с н а т а на влезот на ангел-

скиот приспособлив уред, н,а ангелскиот делител па 
моќноста ил,и на антенскиот регулатор на фазата , 
по приклучувањето и дотерувањето на која и да е 
фреквенција во номиналниот фреквенциски опсег, 
не -смее да биде помало од 26 dB. 

Член 58 
Слабеењето на ангелскиот приспособли,в уред, на 

ангелскиот делител на моќноста или на ангелскиот ' 
регулатор на фазата , вклучува јќи ги и нивните опо-
јни водови, изнесува околу ОД dB. 

Член 59 

На влезот на ангелскиот приспособлив уред мо-
ра да се вгради приклучок за мерење на моќноста 
и на односот на стоечките бранови. 

Покрај^ ангелскиот регулатор на фазата треба 
да биде вграден уред за мерење на фазата , кој мо-
ж е да се исклучи. Точноста на проигрувањето на 
фазата на тој уред мора да биде поголема од I 0 . 

Член 60 
Помеѓу ангелскиот вод и ангелскиот приспособ-

лив уред, помеѓу ангелскиот вод и ангелскиот регу-
латор на фазата , како и помеѓу антенскиот вод и 
антенскиог делител на моќноста мораат да се пред-
видат раздел,ни места. Секое разделно место мора 
да овозможува заземјување на припаѓа чкиот вод. 



Страна 96 — Број 6 С Л У Ж Б Е Н ЛР1СТ НА С Ф Р Ј Петок, 4 февруари 1983 

Член 61 
Помеѓу аптеката и антенскиот приспособлив у -

ред мора да -се вгради преклопник з а заземјување на 
аптеката, ко ј може да се преклопува рачно или ав-
томатски (електрично). 

Преклопникот од став 1 на овој член мора да би-
де изведен така што кога антената е заземјена, 
актерскиот приспособлив уред да биде одвоен од 
аптеката. 

Покра ј преклопникот од став 1 на овој член мо-
же, според договор на производителот и купувачот, 
да се предвиди уште еден преклопник за да може 
аптеката во некои случаи да се заземји и преку от-
порник. 

Член 62 
Помеѓу пр,еклопнигеот за заземјување на апте-

ката напојувана во основата и антената мора да се 
предвиди галвански одвод спрема земјата, заради на-
малување на атмосферскиот електрицитет. Тој од-
вод може да биде и придушница која, во номинален 
фреквенциски опсег, не смее да има несакан,и ре-
зонанси. 

3. Услови за вештачко оптоварување на 
предавателот 

Член 63 
Вештачкото оптоварување на предавателот мо-

ра да ја издржи, во непрекинат период од еден час, 
врвната моќност (на обвивката) на припаѓачкиот 
предавател, при факторот на модул аци ја од 100%. 

Член 64 
Номиналната влезна импеданса н а вештачкото 

оптоварување треба да биде еднаква на номинална-
та излезна импенданса на предавателот (член 36). 

Слабеењето на р е ф л е к с н а т а на влезот на в е ш -
тачкото оптоварување не смее да биде помало од: 

1) 26 dB — во фреквенциски опсег од 526,5 до 
1606,5 kHz: 

2) 14 dB — во фреквенциски опсег од 1606,5 до 
најмалку' 4819,5 kHz. 

Член 65 

Во склопот на вештачкото оптоварување, кое 
се користи за предавател со моќност на носителот 
преку 10 kW, мора да биде предвиден мерен уред 
со помош на кој може да се мери моќноста на но-
сителот на предавателот со на јмала точност ± 5%. 

Вештачкото оптоварување ладено со вода или 
со некоја друга течност мора да овозможува мере-
ње на моќноста на носителот на предавателот по 
калориметриски метод. 

Член 66 
На вештачко оптоварување мора да биде пред-

виден мерен приклучок, кој се користи за опреде-
лување на моќноста на споредните компоненти на 
предавателот (член 20). 

Излезниот напон на мерниот приклучок од ст-
ав 1 на овој член, при оптоварување со импендан-
са од 50 ома (несиметрично) и при номинална моќ-
ност на носителот на припаѓачкиот предавател, 
мора да биде помеѓу 1 V и 5 V или помеѓу 1 V и 

10 V — на мерниот приклучок чи ј напон расте ли-
неарно со фреквенцијата . Зависноста на тој напон 
од фреквенцијата мора да биде дадена за ф р е к -
венциски опсег од 526,4 до на јмалку 4819,5 kHz. 

IV. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 67 
Станиците што се пуштени во работа пред де-

нот на влегувањето во сила на овој правилник, а 
чии карактеристики не одговараат на техничките 
и експлоатационите услови пропишани со овој 
правилник, можат да продолжат со работа на јдоц-
на до својата амортизација под услов' да не созда-
ваат пречки во приемот на емисиите на други ста-
ници. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако станиците што се пуштени во работа 
пред денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник 'создаваат пречки во приемот на емисиите 
на други станици, нивните карактеристики во по-
глед на пречките мораат да се усогласат со одред-
бите на овој ^ правилник во рок од шест месеци од 
денот кога ќ е се утврди дека станицата создава 
пречки, или мораат да престанат да работат. 

Член 68 
Одредбата на член 7 од овој правилник ќе се 

применува по истекот на 18 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник на сите 
станици што се пуштени во работа пред неговото 
влегување во сила, освен на станиците што се 
предвидени да работат во дневен режим. 

Одредбата на член 30 став 1 од овој правилник 
ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник на сите 
станици што се пуштени во работа пред неговото 
влегување во сила. 

Ч л е н 69 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: 
1) Цравилникот за техничко-експлоатационите 

услови на радиодифузните станици з а амплитудно-
модулирани емисии („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
57/75), освен одредбите кои се однесуваат на р а -
диодифузните станици што работат во опсег на 
долги и кратки бранови, а кои остануваат во сила 
до донесување на прописи со кои ќ е се регули-
раат тие п р а ш а њ а во согласност со Законот за ос-
новите на системите за врски; 

2) Правилникот за отстранување пречки к а ј ам-
плитудномудулирани радиодифузни емисии („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 12/73), освен одредбите кои 
се однесуваат на минималните технички каракте -
ристики на радиодифузните приемници за ампли-
т у д а модулирани емисии, а кои остануваат во си-
ла до донесување на прописи со кои ќе се регули-
раат тие прашања во согласност со Законот за ос-
новите на системите за врски, 

Член 70 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Бр. 4411/2 
19 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски. 
^ м-р Назми Мустафа, с. р. 

Ј i 
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Ц Р Т Е Ж БР. 2 — Минимално употреблива моќност 
на полето во зависност од фреквенцијата 

Апсциса: (f - ѓ„)/В„ за f ^ fc, и (Го - f ) /Bn за f ^ f в 
каде што е: 
f — фреквенција на компонентите на 

- спектарот; 
f — фреквенција на носителот; 
В„ — широчина на потребниот опсег 

( = 9 kHz). 

Ордината: густина на моќноста на спектарот, во 
dB, во однос на густината на моќноста 
што би постоела ако вкупната моќност, 
изземајќи за моќноста на носителот, 
рамномерно е распоредена во широчи-
ната на потребниот опсег. 

Ц Р Т Е Ж БР. 3 — Гранична крива линија за спек-
тар надвор од опсегот на емиси-
јата. 

Крива линија А: Стандардна распред,елба н-а гу-
стината на моќноста на спектарот 

Апсциса: фреквенција, во Hz 

Ордината: рел-ативна густина на моќноста, во dB, 
мерена со помош на филтер „третина 

октава" 

Крива линија Б: Карактеристика на амплитудата/ 
/фреквенција на мрежата за 
пондерациј а за добивање на 
стандарден. модулизрачки сигнал 

Апсциса: фреквенција во Hz 

Ордината: релативна амплитуда, во dB 

ЦРТЕЖ БР. 4а 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 46 

Ц Р Т Е Ж БР . 4 (4а и 46) - Крива линија на рас-
пределбата на густи-
ната на моќноста на 
спектарот во стандар-
ден модулира'чки си-
гнал и мрежа за пон-
дерација за добивање 
на тој сигнал 
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70. 

Брз 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 ЧИСТИ' 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 ' 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Чисти хемикалии. Б а к а р (II) -
-сулфат-пентахидрат. Технички ус-
лови - - - - - JUS H.G2.030 

2. Чисти хемикалии Водород-џе- , 
роксид. Технички услови — — — JUS H.G2.070 

3. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на изгледот — JUS H.G8.049 

Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на содржината 1 

на водород-пероксид. Волуметриски 
метод - - - - - - - - JUS H.G8.050 

5. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на остатокот по 
впарување. Гравиметриски метод - J U S H.G8.051 

6. Чисти хемикалии. Водород-пе-
пероксид: Определување на, содржи-
на слободни киселини . (како Н2ЅО4). 
Вблуметриски метод — — - - JUS H.G3.052 

- 7. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на содржината 
на тешки метали (како Pb). Колори-
метриски метод — - — — — — JUS H.G8.053 

8. Чисти хемикалии. Зодород-пе-
роксид. Определување на содржината 
на железото. Спектрофотометриски 
метод - - - - - - - - - - J U S H.G8.054 

. 9. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на содржината 
на вкупниот азот. Колориметриски ме-
тод — — — — — — — — — JUS H.G8.055 

10. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид. Определување на содржината 
на сулфатите. Турбидиметриски метод J U S H.G8.056 

11. Чисти хемикалии. Водород-
-пероксид. Определување на содржи-
ната на фосфатите. Спектрофотомет-

. р неки метод - - - - - - - JUS H,G8.057 
12. Чисти хемикалии. Водород-пе-

роксид. Определување на. содржина-
та на хлоридите. "Турбидиметриски 
мето,д; - - - - - -, - - . - JUS H.G8.058 

13. Чисти хемикалии. Б а к а р (П)-
-сулфат-пентахидрат. Определување 
на содржината на бакар (П)-сулфат-
хидрат. Волуметриски метод — — JUS H.G8.081 

14. Чисти хемикалии. Б а к а р (П)-
-сулфат-пентахидрат. Определување 
на содржината на материите нера-

1 створливи ве вода Гравиметриски ме-
тод - - - - - ^ - JUS H.G8.062 

15. Чисти хемикалии. Б а к а р (П)-
-сулфат-пентахидрат. Определување 
на содржината на хлоридите. Турои-
диметриски метод — - - — - JUS H:G8.063' 

16. Чисти хемикалии. Б а к а р (П)-
-сулфат-пентахидрат. Определување 
на содржината на вкупниот азот. Ко- . 
лориметриски метод — — -— — J U S H.G8.004 

- " 17. Чисти хемикалии. Б а к а р (II)-
-сул4зат-пентахидрат. Определување 
на содржината на оловото, никелот, 
цинкот и железото. Метод на атомска 
апсорпција - - - - . - - - J U S H.G8.065 

13. Чисти хемикалии. Б а к а р (П)-
-сз 'лфат-пентахидрат. Определување 
на содржината на материите што не 
се таложат со водород-сулфид (како 
сулфати). Гравиметриски метод — — J U S H.G8.066, 

Член 2 \ 
Југословенските стандарди од ч,лен 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 ibo целост, а. ќе се при-
менуваат на водород-пероксид и на бакар (П)-сул-
фат-пентахидрат што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

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

1. Чисти хемикалии. Водород-пе-
роксид proanalysi — — - — - JUS H.G2.070 

-донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 47/65). 

2. Чисти хемикалии. Б а к а р с у л ф а т 
кристален - - - - - - - J U S H.G2.030 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на хемис7^:ата индустрија (производство 

. на чисти хемикалии) („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
34/67). 1 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-55/1 ! 

4 јануари 1983 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

71. 

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 ОКОВ 

ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА 

\ Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за оков за градежна столарија, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 
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- JUS М.КЗЈ028 

JUS М.К3.050 

JUS М.К3.053 

1) Оков за градежна столарија. 
Брава за врата, симетрична, универ-
зална - 72. Облик и мери 

2) Оков за градежна столарија. 
Прифатна плоча за симетрични уни-
верзални брави - 72. Облик и мери JUS М.К3.048 

3) Оков за градежна столарија. 
Квака з а врата — — ' — — — — 

4) Оков за градежна столарија. 
Штит за брава — 72, за врата. Облик 
и мери — — — — — — 

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 оков за градежна столарија што ќе се 
произведе односно увезе од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

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

ник престанува да важи југословенскиот стандард 
што го, има следниот назив и ознака: 

Рачка за врата. Облик и мери — JUS М.К3.050 
донесен со1 Решението за југословенските стандарди 
за окови за градежна столарија („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 29/77). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-56/1 
4 јануари 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

( ' стандардизација. 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

Чден ^ 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра -

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
на ж и ц а за намотки што ќе се произведе рдносно 
увезе од денот на Влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
к Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-59/1 
4 јануари 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р 

72. 

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 ЗА ЖИЦА 

' ЗА НАМОТКИ 

Член .1.-
Со ОВОЈ правилник се пропишува југословенски-

ов стандард за жица за намотки, што го има следни-
от назив и ознака: 

Жица. за намотки. Тркалезна ба-
карев лак-жина со температурен ин- , 
декс 180, за разладни уреди. Техни-
чки услови за изработка и испорака 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој, пра-

вилник е составен дел на ОВОЈ правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
,дардизација. „ 

JUS tf.C7.117 

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

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

Т И Р А Њ Е И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за проектирање и градење на патишта, 
што го има следниот назив и ознака. 

, Проектирање и градење на пати-
шта. Изработка tfa асфалтни бетони. 
Технички услови - - - - — JUS U.E4.014. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. ' ' , 

Член 3 
, Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену- ' 
ва на проектирање и градење на патишта од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

. чик престанува да в а ж и ј.угословенскиот стандард 
што го има следниот назив и ознака: 

Технички услови за изработка' на 
(рсфалтии бетону — — - — — JUS U.E4.014 
Донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 2/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила на 19 мај 1983 

година.4 

Бр. 50-60/1 
4 јануари '1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

ста ндардизациј а, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 
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74. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ"', бр. С8/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

ЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пресеци на руднички подземни 
простории, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со низок свод - - J U S B.Z0.203 

2) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со висок свод — JUS B.Z0.208 

3) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со лачка форма, 
тип А - - - - - - - - JUS B.Z0.210 

4) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со кружна форма J U S B.Z0.21G. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дол 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 пресеци на руднички подземни про-
стории од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

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

ник престануваат да важат југословенските стандар-
ди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Пресеци на руднички просто-
рии. Ходници оо низок свод, со 1 ко-
лосек, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.203 

2) Пресеци на руднички просто-
рии. Ходници со низок свод, со 2 ко-
л о с е к , без л о к о м о т и в а ^ влечење — J U S B.Z0.204 

3) Пресеци на . руднички просто-
рии. Ходници со низок свод, со 1 ко-
лосек, со лочотмотивско влечење — — JUS B.Z0.223 

4) Пресеци на руднички просто-
рии. Ходници со низок свод, со 2 ко-
Јосека, со л о к о м о т и в а ^ влечење — JUS B.Z0.224 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на пресеците на руднички простории 
(„Службен лист на ФИРЈ" , бр. 14/G2) 

5) Ходници со висок сбод со 1 ко-
лосек, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.208 

6) Ходници со висок свод, со 2 ко-
л о с е к , без локомотивско влечење — JUS B.Z0.209 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на пресеците на руднички подземни про-
стории („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/G4) 

7) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со лачка форма 
од типот А, со 1 колосек, без локомо-
тивско влечење — — — — — — JUS B.Z0.210 

8) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со лачка форма 
од типот А, со 2 колосека, без локо-
м о т и в а ^ влечење — — — — — J U S B.Z0.211 

9) Пресеци на руднички подземни 
простории. Ходници со к р у ж н а ф о р -
ма, со 1 колосек, без локомотивско 
влечење - - - - - - - - - J U S B.Z0.21G 

10) Пресеци на руднички подзем-
ни простори. Ходници со к р у ж н а ф о -
рма, со 2 колосека, без л о к о м о т и в а ^ 

J U S B.ZO.217 

J U S B.Z0.226 

влечење — — — — — — — 
11) Пресеци на руднички подзем-

ни простории. Ходници со висок: свод, 
со 1 колосек, со локомотивско вле-

12) Пресеци на руднички подзем-
ни простории. Ходници со висок свод, 
со 2 колосека, со л о к о м о т и в а ^ вле-
чеше - - - - - - - ' - J U S B.Z0.227 

13) Пресеци на руднички подзем-
ни простории. Ходници со лачна ф о р -
ма од типот А, со 1 колосек со локо-
мотивско влечење — — — — 

14) Пресеци на руднички подзем-
ни простории. Ходници со лачна ф о р -
ма од типот А, со 2 колосека со локо-
мотивско влечење — 

JUS. B.Z0.228 

- - - JUS B.ZO.229 
15) Пресеци на руднички подзем-

ни простории. Ходници со к р у ж н а 
форма, со 1 колосек, со л о к о м о т и в а ^ 
влечење J U S B.Z0.234 

16) Пресеци .на руднички подзем-
ни простории. Ходници со к р у ж н а 
форма, со 2 кол осека, со локомотив-
ско влечење - - - - - - J U S B.Z0.235 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на рудничките подземни простории 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/64) 

17) Ходници со низок свод, со 
транспортни лента ' — — — — — JUS B.Z0.251 

10) Ходници со висок свод, со 
транспортна лента — — — — J U S B.Z0.252 

19) Ходници со лачка форма од 
типот А, со транспортна лента — — J U S B.Z0.253 

20) Ходници со к р у ж н а форма, 
со транспортно лента — — — — J U S B.Z0.254 
донесени со Решението за југословенските стондар-
ди за пресеци на руднички подземни простории 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 4/67);. 

21) Ходници со низок свод, со 
транспортот лента и со лоцомотивс-
ко влечење, со 1 колосек широк 
600 m m - - - - - - - JUS B.ZO.261 

22) Ходници со висок свод, со 
транспортна лента и со локомотив-
ско влечење, со 1 колосек широк 
600 mm - - - - - - - JUS B.Z0.2G2 

23) Ходници со лачна форма од 
типот А, со транспортна лента и локо-
мотивско влечење, со 1 колосек ш и -
рок 600 mm— — — 

24) Ходници со к р у ж н а форма со 
транспортна лента и со локомзтивско 
влечење. со 1 колосек широк 
600 m m 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на пресеците на руднички подземни 
простории („Службен лист на СФРЈ ," бр. 34/67). 

JUS B.ZO.263 

- - - - - - J U S B.Z0.264 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-62/1 
4 јануари 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

75. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 38/77 
и 11/Ѕ0), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД З А 
СПИРАЛНИ БУРГИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за спирални бургии, што го има след-
ниот назив и ознака: 

Спирални бургии. Бургии од брзо^ 
резен челик. Технички услови — — JUS K.D3.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација . 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на спиралните бургии што ќе се произведат, од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

вилник престанува да в а ж и Правилникот за југо-
словенскиот стандард за спирални бургии („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 46/31). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеци од денот на објав,увањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-64/1 
4 јануари 1983 година 

Белград 

Директор 
На Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 

76. 

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 

З А ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА Е Л Е К -
Т Р И Ч Н И УРЕДИ З А МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електрични уреди за моторни во-
зила, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични уреди за моторни 
возила. Напони — — — — — — 

2) Електрични уреди за моторни 
возила. Насока на вртење на елек-
тричните машини и уреди — — — 

3) Електрични уреди за моторни 
возила. Индукциони намотки (бобини). 
Главни мери — — — — — — 

4) Електрични уреди за моторни 
возила. Високонапонски приклучок за 
индукциони намотки (бобини) и за ра-
зводници на палење — — — — 

5) Електрични уреди за моторни 
возила. Нисконапонски приклучоци, 
за индукциони намотки (бабини) — 

6) Електрични уреди за моторни 
возила. Лента за прицврстување на 
индукционата намотка (бобина) — — 

7) Електрични уреди за моторни 
возила. Посебни алармни ротациони 
светилки. Мери — — — — — — 

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 електрични уреди за моторни возила 
што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 50-65/1 
4 ј ануари 1983 година 

Белград 

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

стандардизациј а, 

JUS N.P0.202 

JUS N.P0.203 

J U S N.P1.052 

JUS N.P1.060 

JUS N.PI.061 

JUS N.P1.062 

JUS N.P2.090 

Вукашин Драгоевиќ, с. p. Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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77. 

Брз основа па член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на ,СФРЈ", бр. 38/77 и 

Ч 11/30), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

' п р а в и л н и к 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ!Е СТАНДАРДИ ЗА ТРАН-

СПОРТНИ ЛЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за транспортни ленти, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Транспортни ленти. Определу-
вање на цвостината на механичкиот ' 
спој - - - - - - - - . JUS G.E2.229 

2) Транспортни ленти. Коритесто-
"ст на лентата. Технички услови и ис-
питувана , - - - - - - - J U S G.E2.231 

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 1 . ' 
Југословенските стандарди од член 1 на овој . 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на транспортните ленти што ќе се произ-
ведат 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. 50-66/1 
4 јануари 1983 година 

Белград 
Директор 

па Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

78. 

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 I 

п р а в и л н и к 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА П Р И Б О Р 

ЗА СИЈАЛИЦИ 

Член 1 , 
Со овој правилник се пропишуваат југословен1 

ските стандарди за прибор за сијалици, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Испитни подножја .G-5 и G-13 
за проверка на нормалната ,работа и 
на трајноста на грлата на флуоре-
сцентни цевки — — — "— — — JUS N.E3.828 

2) Испитни подножја за проверка 
на нормалната работа и на трајноста 
на држачите на стартер^ — — — JUS N.E3.829 

3) Подножје за сијалици. Префо-
кусно подножје Р 43t-38. Склоп со пр-
стен на сијалица. Главни мери — - JUS NX1.180 

4) По д нож ја "за сијалици. Прстен 
за префокусно ' подножје Р 431-33. 
Главни мери - - - -r- - - J U S N.L1.181 

5) Сијалици за моторни возила. 
Сијалици со . пресувано подножје. 
Главни мери и карактеристики — — J U S N.L2.245 

6) Мииијатурни флуоресцент-ни 
цевки. Главни мери — — — - — J U S N.L4.011 

7) Подножја за сијалици. Поднож-
је G-5 со два чепа. Главни мери — — J U S N.L4.072 

8) Подножја за сијалици. Града- , 
чно мерило „оди" и „не оди" за под-
ножје G-5 со два чепа. Главни мери J U S N.L4.073 

9) Подиожја за сијалици. Грани-
чно мерило „оди" за подножје G-5 со 
два чепа на готови цевки. 'Главни мери J U S N.L4.074 

. " ' Член 2 ' 4 

Југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавув,аат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
4Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, се задолзјкЦтелѓѓи во целост, а ќе се при-
менуваат на прибор за сијалици што ќе се произведе 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

' Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од ^енот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ".' ; 

Бр. 50-70/1 ^ 
4 јануари 1983 година ; 

Белград 
' - Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

79. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист н^ 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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ З А СУРОВИНИ ШТО 

СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 'НА 
ДОБИТОЧНА ХРАНА 

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

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

1) Ж и т р за исхрана на добиток JUS Е. 81.210 
2) - Семе на легуминози за исхрана 

на добиток - - - - - — - JUS Е.В1.250 
3) Добиточна храна. Брашно од 

луцерка - - - - - ' - - - JUS ћ.ВЅ.ОЗО 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за земјоделски и индустриски производи 'што 
главно служат к а к о добиточна храна и за методите 
за испитување на добиточна храна („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 35/63). 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Решението за југосло-
венскитен стандарди /за производите на мелничката 
индустрија и индустријата на масло, наменети за до-
биточна храна („Службен лист на СФРЈ" , бр. 47/63). 
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Член 3 
Овој правилник влег.ува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-574/1 
13 јануари 1983 г-одина 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандард изациј а, 

Вукашин - Драгоевиќ, с. р. 

В О . 

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 
З А ПРЕСТАНУВАЊЕ НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА А М Б А Л А Ж А ОД 

ДРВО 
Член 1 

Со денот на влегувањето во' сила на овој правил-
ник престанува да в а ж и југословенскиот стандард 
што го има следниот назив и ознака: 

Амбалажа од дрво. ЛеТварица-ја-
болчар, тип D - - - - - ЈХЈѓ D.F1.413 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на дрвната индустрија („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 6/69). 

Член 2-
О В О Ј правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

' Б р . 50-686/1 
17 јануари 1983 година 

. Белград 
\ Директор 

на С О Ј У З Н И О Т заво,д за 
стандардизација, 

Вук^шии Драгоевиќ, с. р. 

81. 
Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 

точка 3 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУ-
КТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА НА БАН-

КИТЕ ПО ТОЧНОСТ 
'' 1. Во Одлуката за усогласување на структурата 

на пласманите со структурата на изворите на сред-
ствата на банките по рочност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/81, 51/81, 57/82 и 69/82). во точка 1 
став 1 процентот: „75%" се заменува со процентот: 
„80%". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Пропишаниот процент на насочувањето на 

краткорочните извори на средства во краткорочни 
пласмани со рок. за враќање до една година од став 
1 на оваа точка, банките се должни да го остварат 
сукцесивно во текот на 1983 година, и тоа во процен-
ти од: 

1) 76% — до 31 март; 
2) 77% - до 30 јуни; 
3) 78,5% — до 30 септември; 
4) од 20% — до 31 декември 1983 година". 
2. ,Точка 4 х е брише. ^ 

о. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

О. бр. б 
28 јануари 18СЗ година 

Белград " 

- Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

82. х 

Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
49/76 и 41/81), во. согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А -
ЗА КАМАТНИТЕ С Т А П К И . Н А СРЕДСТВАТА ДЕ-
ПОНИРАНИ К А Ј НАРОДНАТА Б А Н К А НА ЈУГО-
СЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ Б А Н К И НА РЕПУБЛИ-
КИТ Е И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИ-

ТЕ П О К Р А И Н И -

1. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини ,плаќаат камата на средствата 
што се депонирани к а ј нив, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва на 
банките' и на другите финансиски организации — 
по стапка од 4% годишно; 

2) на благајничките записи на Народната банка 
на ' Југос л авиј а: 

—^ по стапка од 15% годишно — на записите кои 
се сметаат за ликвидни пласмани во смисла на то-
чка 1 одредба под 2 на Одлуката за начинот на 
одржуваше на минималната ликвидност на - банките 
и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 8/77, 19/78 и 12/81); 

— по стапка од 20% годишно — на другите за-
писи. 

2. Каматата по одредбите од оваа одлука им се 
пресметува и плаќа на депонентите, и тоа: 

1) на средствата на задолжителната резерва на 
банките и на другите фин-ансиски организации — 
тримесечно наназад; 

2) на благајничките записи на Народната банка 
на Југославија - во рокот на втасувањето на бла-
гај-ничките записи. 

3. Упатство за спроведување на Оваа одлука да-
ва, по потреба, Народната банка на Југославија . 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да в а ж и Одлуката за каматните 
стапки на средствата депонирани ка ј Народната 
банка на Југославија, народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/77). 

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

О. бр. 7 
28 јануари 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гуверне-
рите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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83. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 
и 41/81) и точка 12 на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредит^ 
ната политика во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/82 и 3/83), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА А ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ' НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките ка ј Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 72/81), во точка 2 став 1, 
во одредбата под 1, зборовите: „по.стапка од 12,7%" 
се заменуваат со зборовите: „по стапка од 13,7%". 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва 
според одредбите од оваа одлука банките ќе ја из-
вршат според состојбата на средствата на 31 јануари 
1983 година. 

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

О. бр. 8 
28 јануари 1983 година' 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

84. 

Врз основа на член 27 став 1 точка 5, член 31 и 
член бб став 1 точка 6 од Законот за Народната бан-
ка на Југославија и за единственото монетарно ра -
ботење на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини („Службен ли-
ст на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во врска со Уредба-
та за престанување на важењето на Уредбата за ус-
ловите, начинот и постапката за проверка на приме-
ната на верижниов начин на плаќање и пресметка 
во Службата на општественото книговодство („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 77/82), Советот на гувер,не-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИОТ 
ИЗНОС НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИД-

НОСТА НА БАНКИТЕ 

1. Одлуката за утврдување на минималниот из -
нос на посебната резерва на ликвидноста на банките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/81) престанува да 
важи. 

2. На 11 февруари 1983 година 'банките ќе из-
дадат Налог за пренос на средствата на посебната 
резерва за 'ликвидност врз својата жиро-сметка. 

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

О. бр. 9 
28 јануари 198З година , , 

Белград 

' - ' Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
- на Народната банка на 

Југославија , 
Радован Макиќ, с. р. 

- 85. 

Врз основа на. член бб став 1 точка 15 од Законот 
за 'Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 41/81), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и па заедничките основи на кредитната? по-
литика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
77/82), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А ' 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА'БАН-
КИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА 

ГОТОВО ВО 1983 ГОДИНА 

1. Народните банки на републиките и народните" 
банки на автономните покраини ќе им даваат на 
банките кредити за кредитирање на извозот на сто-
ки и услуги за готово под условите утврдени со Од-
луката за мерките за спроведување на монетарно-
-кредитната политика во 1982 година („Службен ли-
ст на СФРЈ" , бр. 18/82, 30/82, 48/82 ц 69/82), чие ва-
ж е њ е е продолжено со Одлуката за привремено про-
должување 'на важењето на Одлуката за мерките за 
спроведување на монетарно-кредитната политика во 
1982 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 1/83), со 
тоа што рокот за враќање на тие кредити не може 
да биде подолг од 90 дена. 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 
година до денот на влегувањето во сила на одлуката 
за мерките за спроведување на монетарно-кредитна-
та политика за 1983 година. 

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

О. бр. 10 
28 јануари 3 983 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ МА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ЧЛЕН 18 ОД Т А Р И Ф Н И О Т Б Р О Ј 9 НА 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ. Р Е П У Б Л И Ч К И ДАНОК 
НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА НАДОМЕСТИ 
ЗА УСЛУГИ, К А К О И ЗА НАЧИНОТ НА К О Ј ГРА-
ЃАНИ и ПРИВАТНИ ПРАВНИ ЛИЦА ГО ПРЕСМЕ-
ТУВААТ И ГО ПЛАЌААТ ДАНОКОТ. НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Адвокатската комора на Словенија поведе по-
стапка за оценување на уставноста и законитоста на 
член 18 од Тарифниот број 9 на Законот, за измени и 
дополненија на Законот за посебниот републички 
данок на промет на производи и на надомести за ус-
луги, како и за начинот на кој - граѓаните и приват-
ните правни лицд го пресметуваат и го плаќаат да-
нокот на промет на ,производи и услуги („Урадни 
лист СР Словеније", бр. 39/81). 

Во - предлогот се наведува дека оспоренава од-
редба е несогласна со Уставот на С Ф Р Ј и дека е во 
спротивност со Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот бидејќи со посебен данок 
на промет можат да ck оданочуваат само производи 
и услуги на стопанските дејности, а не и услуги на 
адвокатурата, како самостојна општествена служба. 

2. Со оспорената одредба е пропишана обврска 
за п л а ќ а л е на посебен републички данок на надо-
мести за адвокатски услуги по стапка од 5%. 

3. Со Уставот на СФРЈ, во' член 264 став 2, е ут-
врдено декау со сојузен закон се установуваат видо-
вите на приходи што се остваруваат со оданочува-
њето на производи и услуги што се во промет на це-
лата територија на (СФРЈ и се утврдува начинот и . 
височината На тоа оданочување, освен за производи 
и услуги за кои начинот и височината на оданочу-
вање, врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат 
други општествено-политички заедници. Со Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 23/73, 
06/75, 28/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), 
во член 1 е утврдено дека оданочувањето па произ-
води и услуги во прометот може да биде основно, кое 
се врши по пат на основен данок 'на промет според 
одредбите од ОВОЈ закон, и посебно, ?кое се врши до 
пат на посебен данок на промет според одредбите на 
овој ' закон, на за-конот на републ,иката и автоном-
ната покраина и одлуката на општината'. Во наведе-
ниот закон се утврдени како стопанските така и не-
стопанските услуги на кои не може да с^ пропишува . 
обврска ,за плаќање на посебен данок, но меѓу нив 
не се утврдени и адвокатските услуги. 

Пропишувањето на обврските за плаќање на по-
себен данок на надомести за адвокатски услуги во 
оспорената одредба на Законот, по оцена на Судот, 
е согласно со Уставот на С Ф Р Ј и не е во спротивност 

. со. Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, бидејќи Уставо-т на С Ф Р Ј и сојузниот 
закон не ja ограничуваат ,можноста со закон на ре-
публиката и на автономната покраина да се пропи-
ше обврска за плаќањето на тој данок . 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржа-
на па 24 ноември 1982 година, со мнозинство на гла-
сови, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Адвокатската комора на 
Словенија да се утврди дека одредбата на член 18 

од Тарифниот број 9 на Законот за измени и допол-
ненија на Законот за посебен републички данок на 
промет па производи и на надомести за услуги, како. 
и за начинот на кој граѓаните и приватните правни 
лица го пресметуваат и го плаќаат данокот на про-
мет на производи и услуги е несогласна со Уставот 
на СФРЈ и дека е во спротивност -со Законот за Ода-
ночување на производи и услуги во прометот. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа од-
лука во состав, претседател на Судот д-р Алексан-
дар Фира, и судиите: .д-р Ј о с и ф ^Трајановиќ, Мијуи1-
ко Шибалиќ, Мустафа/Сефо, Рамадан Враниќи, д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Васил Гривчев, 
Јаким Спировски и Славко Кухар . 

У. бр. 92 , 
24 ноември 1982- година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

,Југославија, . 
д -р Александар Фира, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на нето 
домашната актива и на пласманите на банките во 
периодот од 1 јануари до 31 март 3 933 година, обја-
вен' во „Службен лист на СФРЈ" , бр. 3/83, сб пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
И А ОДЛУКАТА ЗА"' 'УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕ-
МОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО 
ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
Б А Н К И Т Е ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ" ДО 31 ' 

МАРТ 1983 ГОДИНА 

Во точка 2 став 4 по зборот: ,,трчка" се додава 
по грешка изоставениот збор: „не". 

Од Народната банка на Југославија. Белград, 31 
јануари 198З година. 

У К А 3 И 

Врз основа на 'член 315 точка 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна1 Република Југославија, 
Претседателството на. Социјалистичка. Федеративна 
Република Јуѓославија донесува 

У К А З 
i 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА -ВО ОБЕДИНЕТАТА Р Е П У Б Л И К А КАМЕРУН 
И ЗА НАЗ НАЧУВАЊ Е ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

. ОБЕДИНЕТАТА Р Е П У Б Л И К А КАМЕРУН 

Се отповикува 
Хамдија Фетахозиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединетата Ре -
публика Камерун. . 
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II 

Се назначува 
Рамадан Мармулаку, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре -
публика Југославија во Федерална Република Ниге-
рија, за извонреден и ^ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Обединета Република Камерун со седиште во 
Лагос. 

111 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
11 јануапи 1983 година 

Белград 

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

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИБИ-
СКА АРАПСКА ЏАМАХИРИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-

ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ЏАМАХИ-

Р И Ј А 

I . 

Се отповикува 
Наум Ачковски од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеоатив-
на Републ-ика Југославија во Социјалистичка Народ-
на Либиска Арапска Џамахирија . 

И 

Се назначува 
Вуко Драгановиќ, генерален секретар на Прет-

седателството на СФРЈ, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија во Социјалистичка Народна 
Либиска Арапска Џамахирија . 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 ' 
13 јануари 1983 година 

Белград 

' Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ , 
Петар Стамболиќ, с. р. 

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

. У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД Д О Л Ж Н О С Т А ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР МА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ДР,ЖАВАТА К У В А Ј Т ' И З А Н А З Н А -
Ч У В А Њ Е ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО Д Р Ж А В А Т А 

КУВАЈТ 

I 
Се отповикува , 
Паун Шербановиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен! амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Државата К у -
вајт . 

II 

Се назначува 
инж. Петар Костиќ, потпретседател на Собра-

нието на Социјалистичка Република Србија, за из-
вонреден и ополномоштен Амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Др-
ж а в а т а Кува јт . 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 4 
19 јануари 1983 година 

Белград 
Претседател 

на ,Претседателството 
на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. ри 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

' врз основа на член 315 точка 8 од ,Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и Социјалистичка Република Чехосло-
ва чка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛАВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Oldrich Pavlovsky, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Република Чехосло-
вачка во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија . 

Бр. 75 
9 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

Арсовски Пане Александар, Митевски Ангела 
Ристо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Белевски Тра јан Методија, Чолаков Ставре 
Ставре, Крстевски Косто Крсте, Манчевски Вангела 
Панде; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА Х Р А Б Р О С Т 

Николова Анте Вера; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анастасовски Тра јан Ђуро, Андоновски Мицко 
Глигор, Апостолов Ристо Панче, Атанасовски Лас -

кала Томислав, Атовски Димитрија Богоја, Цвета-
новски Гогов Илија , Данилов Дамјана Петар, Ди-
мовски Никола Илија , Филипов Методија Ђорђи, 
Грков Ристо Киро, Јакимовски Иван Стојанче, Ј ани 
Хаџимустафе Али Бинас, Јованов Тасо Трајко, Ј о -
вановски Томо Димо, К и ж е в с к и Ж и в к о Симо, К н е -
ж е в и к Петра Никола, Петровски Никола Димче, 
Поповски Стојимир Најденко, Василевски Саве Пе-
тар, Вељановски Нове Цветко, Велинов Цане 
Стојко; 

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

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Ајтов Илија Ване, Димитријевић Косто Д,ими-
триј е, Ђеоргијевски Димитрија Коста, Георгиевски 
Мито Ваеиљко, Несторова Или ја Зуица, Реџепагић 
Јакуб Ахман; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ангелова" Јорданова Стојан Цвета, Антовски 
Стојан Стојко, Арсовски Крсте Михајло, Аврамов-
ски Бориз Тоде, Чонтевски Илија Тодор, Делеников 
Михаил Петар, Ђорђиевски Стаменко Ратко, Е ф р е -
мова-Трпчановска Георгија Поликсена, Ефтимовска 
Борис Љ.убица, Гавриловски Нестор Асен, Икономов 
Ангел Иван, Илиевска-Ивановека Геле Иванка, 
Илиевски Никола Ванчо, Јадровски Ване Стево, 
Јакимовска-Механџиска Димитра Марија, Јакимов-
ски Диме Трајко, Ј о т е в с к и Даме Илија , Каровски 
Ђоше Богдан, Китановски Ђорђе Андре, Кој чипов-
ски Павла Благоја , Костадинов Томе Димитар, Ко-
стовски Ђорђе Коста, Манаковић-Нојкова Лазар 
Маргарита. Минчева-Мојсова Вангел Домница, Ми-
новски Никола Миладин, Мирчевски Тале Аврам, 
Николовски На јдо Александар, Николовски Васе 
Мирко, Николовски Јордан Живко , Османовски 
Мате Фазли; 

Пановски Тра јков Јован, Петковски Димко 
Пане, Петковски Ставре Тито, Петрески Васил 
Ђуро, Петровски Милан Смиле, Потуровић А р и ф 
Б е ќ и р Падњанска-Митрева Цветко Доста, Ристић 
Благо ја Антоније, Рухани Рухан Асем, Симоновски 
Славко Никола, Станинов Иван Лазар, Станковић-
- Б р а ј о в и ћ Божид,ар Софија , Станојковски Влади-
мир Стоил, Ставревски Лазо Коста, Стојковски 
Коле Серафим, Шукаров Христо Димитар, Шурков 
Анђел Благој , Талески Атанас Благоја , Таневски 
гБорђе Иван, Талева-Котева Косто Вера, Таневски 
Ристо Вангел, Тасковски Стефан Киро, Томова-
-Антевска Ценко Вера, Томовски Глигор Киро, Ве-
линовски Стојан Александар, Вујошевић Мирко 
Радоња; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата н,а општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО СРЕ-
Б Р Е Н А ЅВЕЗДА 

Јанкуловски Стојка Атанас; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење За напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексовски Ј е ф т е Стојан, Апостоловски Русе 
Тасе, Арсенова-Пирузева Ђорђе Ванге лина, Арсов-
ски. Глигор Стоилко, Балева-Паскали Анастас Олга, 
Бечакова Коле Фуља, Бегунеци Зећир Фићири, -Би-
кова-Ролева Добрила, Биљали Гафур Т е ф и к , Бо -
ро с ловов Тоне Петрун, Бојкова Ђаргиева Милка, ' 
Бундалески ,Тодор Павле, Бурназовски Драган Сло-
бодан, Цилевски Томе Апостол, ' Цилазоски Размо 
Ристо, Цупић Љубомир Ратко, Цветковски Стојан 
Милорад, Чочев Никола Јане, Дичовски Наум^ Ан-
дреј, Ди л бероски Коста Цветко, Димишковски Ан-
дреја Томислав., Димитровски Стојче Круме, Ди-
мовски Димо Стојан, Димоски Методија Трифун, 
Димова Иванова В,аска, Додевски Глигоров Стојка, 
Доко Нафис Нуредин, ,Џика Азем Ајет, Филевски 
Косто Ламбе, Филиповски Атанас Стево, Геговски 
Даме Иван, Главинчевски Ефтим Александар, Гу-
говски Ристо Андрија , ИсЅ.таилозсхи Мустафа Та-
сим,' Иванов Леонид Киро, Ивановски Ангел Ђорђи,^ 
Јакимовски Санде Глигор, Јанев Алексо Бошко, 
Јанковски Тодор Марко, Јанковски Јанева Васил, 
Јордановска-Гавриловска Петре Тоница, Јосимов 
Стојко Алексо, Јосимовски Тра јко Владо, Јованов-
ски Петра Александар, Јовановски ' Јосим Славе, 
Јовановски бтаменко Стоил, Ј у с у ф и Адем Амир; 

Кацарски Атанас Глигор, Канечевска Павле 
Аница, Каранфиловски Арсо Сто ј имир, Киковић 
Божо Драгутин, Коцев Петар ,Трушо, Кочоски Ме-
тодија Јордан, Кочовски Вах4чо Коста, Колевски 
Насте Јованче, Колоски Методија Радован, Коста-
динов Илија Бељан, Костовски Томе Видое, Крстев-
ски Петруш Илија , Крстевски Тра јко Петар, К р с -
тевски Петре Саве, Крстић Милутин Борко, Лаза- ' 
ревски Спасе Кр4љо, Лазароски Василко Јован, 
Леов Кирил Мирослав, Маџевска-Додевска Цане 
Перса, Маљанов Јован Алексо, Маркоски Зорев i 
Бранко, Матески Крстан Бошко, Мемеди Далип 
Сулејман, Мицкоски Круме Зоран, Миладиновски 
Аце Софронија, Милевски Никола Јордан. Митев 
Глигор Милан, Митов Трифчо Стојан, Митровиќ 
Стоил Ратомир, Муртоски Тофил Милан,. Ha-KOFE, 
Илва Томислав, Наумовски Сребре Крсте, Нехат 
Нурија Рамадани, Николовски Панче Будислав, 
Николовски Атанас Милан, Николовски Косто Ми-
лисав, Новаковски Новице Богољуб, Нуредини 
Ш е ф к а Шабан, Панов Јордан Никола, л Пасхоски 
Слав^ Александар, Павловски Димитар Боне, Л е ј -
ковски Бојко Владо, Петковски Боце Драган, Пе-
трески Веле Русомир, Петрески Ванчо Томе, Петров 
Стево Јане, Петров Никола Владимир, Пумпалоски ^ 
Илко Ђорђи, Пуроски Ристо Јордан, ,Путић Никола 
Бошко, Рафа јловски Јордан Гојко, Ралев -Јован, 
Драган, Ристевски Стојан Душко, Ристиќ ,Љубомир 
Милорад,' Ристоски Тооршев Јонче, Ристовски Илија 
Ристо, Ромев Методија Вангел, Росоманбв Димко 
Петар , ,Ржаникоски Атанас Ристе; 

Сарапанов ,Методи Никола, Скрчеоки Ламбе 
Перо, Спасовски Јосиф Благоја , Спасовски Тра јан 
Митре, Станичин Драгутин Људевит, Станков Ђор-
ће Стојан, 'Станковиќ Величко Гојко, Стевковски 
Ване Стојанче, Стојаноски Ђорђе Младен, Стојанов-
ски Младен Благоја , Стојановски Киров ^Славе, 
Стојчевски Младен Благоје, Стојкоски Ташко Ж и в -
ко, Шабаноски Гар^п Ислам, Шестаков Димко Јор-
дан, Поповски Митар Воислав, Тасев Димитар 
Страхил, Ташова Тодор Павлина. Ташковски Сто-
јан Стево, Теофиловски Куне Цветко, Терзиев 
Иван Петар, Терзић' Мујо Мехо, Тодоровски Мино 

Тодор, Тра јковски Ћорђе Стево, Трифуноски Ан-
геле Драган, Трпковски Никола Љубомир, Ваневски 
Бориз Драган, ' Велеска"Језерник Франц Ирена, 
Велиноски Јонче Миле, Вељановска-Момировска 
Стефан Оливера, Ж и в к о в и ќ Драгутин Бранко; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси Е О' подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Дабевски Војко Петко, "Бораниевски Серафин 
Ђорђи, Николовски Киро Јордан; 

- г за залагање во социјалистичата изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ. ЗА НАРОД 

Алексовски Јаким Димитар, Лекоски Стефана 
Живко , Шубевски Богоја Воцгко; 1 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абдулоски Рецеп Абдула, Ај ановски Ташко 
Ристо, Алии Алија Рамиз, Анчевски Б о ж о Милан, 
Андонов Тодор Глигор, Ангелхооки Спасе Стребре, 
Ангеловска Тра јко Царка, Арсо-в Томе Русе, Арсов 
Стојанов Трајче, Аврамовски Богоја Стоилко, Б а ј -
рам Ајдин Рецеп, Ба јрамоски Ш е р и ф Адем, Бен-
девски, Николо Меморија, Бошковски Драган Бошко, 
Божиноваки Трпе. Благоја , Цветковски Владо Дене, 
Цветковски Јаким Санде, Димитровски Тодор Трај,че, 
Димовски Филип Благоја , Дукоски Или ја Доне, Дура-
ковић-Орловић Данил Боснљка, ^заковски Миле Дра-
ган, Ђорђиевски Иван Слободан, Ефремов Благо ја 
Чедомир, Филиповски Васил Митко, Филиповски Де-
спот Владимир, Рутовски Гере Стојадин, Хаџијанева 
Тра јко Марија, Калочев Петре Коста, Кметов' Ста ј -

,ско Љубе, Кнежевић Петре Мирко, Костовски Пе-
' т р е Слободан, Ковачески Дамјан Иван, Ковачева 
Карсисиота Елена, Козаров Благо!а Илија , Крцоски 
Глигор Крсте, Ламбевски Иван Павле, Лаоовска-
- Лазарева Крсте Вера, Макароски Димитрија Е ф -
тим, Маркоска-Ристеска Јонче Тра јанка , Мартинова ' 
Б л а ж е Драгица, Михај,лов Штерјо Михајло, Мла-
деновски Стефко Војче, Миленковски Пандил Сто-
јан, Милески Никола Михајло, Мишиђ. Станко 
Младен, Митев Пушко Коле. Младеновски Митре 
Богдан, Мојсовска Иван Верослава, Муареми Сеим 
Енвер, Наумов Симеон Стојан, Паунчевски Глигор 
Каме, Неџати Ализиз Ахилчо,- Несторовски Митев 
Илија , Диколовски Тоде Ђорги. Панева Панче Пав-
лина, Патраклиева Стојмир Елена, Пешовски Анђел 
Санде, Петровски Атнас Костадин, Петрушевски 
Тра јче Тодор, Прлеоски Томо Велимир; 

Садиков Шетрефа Шурки, Се јфов " Весел Адем, 
Серафимоски Славе Кирил. Сетинов Лазо Гоне, 
Симоноски Тодор Љупчо, Станчевски Димитар Ви-
де. .Спасовски Тра ј ан Николче, Стоименов ' Тодор 
Илија , Стојчевски Димитрија Стојмен, Стојкоека-
-Гавроска Спасов Верица, - Стрезовски Ставре Ан-
ђелко, Шелев Ангел Костадин, Шалев Јован Нико-
ла, Шарковски Стојко Атанас,, Тасев Филип Саве, 
Тблев Пандил Толе, Трифуноски Горче Спасител, 
Еаеилева-Бучевска Павле Павлина. Вељановски 
Танаско Славко, Враникоски Крсте Арсо; 
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Страна 
68. ,Правилник за измени на Правилникот за 

утврдување, искажување и распоредува-
ње ка резултатите од Ревалоризацијата на 
основните средства и на средствата за за-
едничка потрошувачка на корисниците на 
општествени средства — — — — — 39 

69. Правилник за техничките и експлоатаци-
оните услови под кои можат да се корис-

- тат рад-иодифузните станици во опсег на 
у.ектометарски бранови — — - — — -89 

70. Правилник за југословенските стандарди 
за чисти хемикалии — — —' — — - 101 

71. Правилник за југословенските стандард,и 
за-оков за градежна столарија — — — 101 

72. Правилник за југословенскиот стандард 
за жица за камотки — — — — — — 102 

73. Правилник за југословенските стандарди 
за проектирање и градење на патишта — 102 

74. Правилник за југословенските стандарди 
за пресеци на руднички подземни прос-
тории, — — — — — — — — — 103 

75. Правилник за . југословенскиот стандард 
за спирални бургии — — — — — — 104 

76. Правилник за југословенските стандарди 
за електрични уреди за моторни возила 104 

77. Правилник за југословенските стандарди 
за транспортни ленти — — — — — ^ 105 

78. Правилник за југословенските стандарди 
за прибор за сијалици — — — — — 105 

79. Правилник за престанување на важењето 
на југословенските стандарди за суровини 
што се користат во производството, на до-
биточна храна — — —' — — — — 105 

80. Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард за амбалажа^ 
од дрво — - ' —- — — — — — ,— 106 

81. Одлука, за измени на Одлуката за усогла-
сување на структурата на. пласманите со 
структурата i-ia изворите на средства на 
банките по рочност — — — — — — 106 

82. Одлука за каматните стапки на средствата 
депонирани ка ј Народната банка на -Југо-
славија. народните банки на републиките 1 

и народните банки на автономните покра-
ини — — — — — —г — / — — 106 

83. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките ка ј Народ-
ната банка на Југославија ' — — - — 107 

84. Одлука за престанување на важењето 
рѓа Одлуката за утврдудање на минимал-
ниот износ на посебната резерва на лик-
видноста на банките — — — — — 107 

85. Одлука 'за условите за давање кредити на 
банките од примарната емисија за кредити-
рање на извозот на стоки и услуги за го-

. тоно во 1983 година — — — — — — 107 
Одлука за оценување на уста.вноста и закони-

тоста на член 18 'Од Тарифниот број 9 на 
Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за посебниот републички данок на про-
мет на производи и на надомести за услу-
ги, како и за начинот на кој граѓани и 
приватни правни лица го пресметуваат и . 
го плаќаат данокот на промет на произ-
води и услуги — — '— — — — — 108 

Исправка на Одлуката за усогласување на 
обемот и динамиката на порастот на нето 
домашната актива и на пласманите на бан-
ките во периодот од 1 јануари до 31 март 
1983 година - - - - - - - 108 

Укази - — — — — . — - — j — log 
Одликувања — — — — — - — — — 109 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Алексовски Зафир Борислав, Алексовски Весе 
Јашко, Димитровски Доне Борис, Ђорђиевски Апо-
стол Љубомир, Јовановски Трпе Јован, Јовановски 
Богев Злате, Мехмеди Зилбехар Хаки. Николовски 
Станко Стево, Николовски Саво Владимир, Павлов-
ски Ристо Радивој е, Тасевски Александар Трајче, 
Трајковски Перко Ангеле, Васковски Игњат Славко. 

Бр. 80 
25 август 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

на СФРЈ, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

. . . . ^ , .. .. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

60. Одлука за потврдување на Одлуката за 
измени и дополненија на Статутот на Фон- . 
дот на федерацијата за кредитирање- на 
побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни по- ' . 
краини — — — — — — — — — 81 

61. Одлука за измена на Одлуката за подго-
твување и донесување на измени и допол-
ненија на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година — 81 

62. Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ по 
повод разгледувањето на - Информацијата 
за снабденоста на единствениот југословен-
ски пазар со стоки за широка потрошу-
вачка — — — - — — — - — 81 

63. Заклучоци на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ за ак-
тивностите што се преземени за отстрану-
вање на проблемите на туристичкото' сто-
панство како и за марките и активности-
те во врска со подготовката за туристич-
ката сезона во 1983 година — — — - 83 

64. Заклучоци на Соборот на републиките и 
4 покраините на Собранието на СФРЈ по по-

1 вод Анализата за оцената на целесообраз-
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