
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односио хрватскосрв-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 21 февруари 1986 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. ХИ! 

Цена на овој броЈ е 360 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

90. 
Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и член 18 од 

Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 
5/78), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИ-
КИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојузниот 
собор и во Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ. 

2. Изборот за делегати во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ ќе се одржи во сите собранија на општини-
те од територијата на републиката, односно на автоном-
ната покраина од 14 до 21 април 1986 година. 

3. Изборот за делегати во Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во сите 
републички и покраински собранија до 10 мај 1986 година. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија за из-
бор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ почнуваат да течат од 5 март 1986 година. 

5. За спроведувањето на оваа одлука, во однос на из-
борот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, ќе се грижи Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

6. Оваа оддуш % С* објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 од оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 
година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 од оваа одлу-
ка имаат и делегатите и функционерите што остваруваат 
личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за ра-
ботата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала фун-
кцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67, 34/77 и 
55/84). 

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

Бр. 120-15/86-013 
5 февруари 1986 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието иа СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с.р. 

92. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 5 февруари 1986 година, донесе 

Бр. 020-11/86-020 
21 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

91. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и другите примања на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/77 и 62/77), Администативната комисија на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 5 февруари 1986 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што 
надомест на личниот доход во постојанен месечен износ 
остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 
35,16%. 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи на 

функционерите што ги избира или именува Соранието на 
СФРЈ се утврдува во износ од 39.589 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се ис-
плати од 1 јануари 1986 година, а ќе се изврши на товар на 
наменските средства на органот во кој функционерот ос-
тварува личен доход. 

3. Основицата од точка 1 ќе се примени и за утврдува-
ње на личниот доход на раководните работници во 
службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Слубжен лист на СФРЈ". 

Бр. 120-15/86-013 
5 февруари 1986 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с.р. 
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93-
Врз основа на член 1036 став 1 точка 2 на Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗИ-
МОВНИЦИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЗИНУВАЊЕ НА 
СТРАНСКИ БРОДОВИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕЃУНАРОДЕН ИЛИ МЕ-

ЃУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Уредбата за условите што треба да ги исполнува-

ат зимовниците отворени за зимување на странски бродо-
ви на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓуна-
роден или меѓудржавен режим на пловидба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/82 и 68/84) во член 1 во точка 1 збо-
рот: „длабок" се заменува со зборот: „односно". 

Точка 4 се брише. 
Во досегашната точка 5, која станува точка 4, по за-

градата, зборовите: „на меѓусебно растојание од најмалку 
60 ш" се бришат. 

Досегашната точка 6, која станува точка 5, се менува 
и гласи: 

„5) осветлен простор на местото влез-излез;". 
Досегашните точ. 7 до 9 се бришат. 
Досегашната точка 10 станува точка 6. 
Во досегашната точка 11, која станува точка 7, по збо-

рот: „објект" се додаваат зборовите: „или определен про-
стор". 

Досегашната точка 12 станува точка 8. 
Во досегашната точка 13, која станува точка 9, по збо-

рот: „објект" се додаваат зборовите: „или определен про-
спер". 

Досегашната точка 14 станува точка 10. 
Досегашната точка 15, која станува точка 11, се мену-

ва и гласи: 
„11) вода за пиење и неопходни животни намирници 

во кругот на зимовникот или во најблиското населено мес-
то;". 

Точка 16 се брише. 
Досегашната точка 17 станува точка 12. 

Член 2 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1987 годи-

на, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 16 
16 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

94. 
Врз основа на член 274 ст. 1 и 2 на Законот за основи-

те на системот на државната управа и за Сојузниот из-
вршен совет и сојузните органи на управата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗА-

ЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИ ИМИЊА 
1. Се формира Комисија за стандардизација на гео-

графски имиња (во понатамошниот текст: Комисијата), 
како заедничко колегијално тело на сојузните органи на 

управата и на сојузните организации, при Сојузниот из-
вршен совет. 

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите 
на заинтересираните сојузни органи на управата и на со-
јузните организации и неопходна координација во спрове-
дувањето на политиката во областа на стандардизацијата 
на географските имиња. 

3. Врз основа на следењето и анализирањето на сос-
тојбата во областа на стандардизацијата на географските 
имиња, Комисијата ја координира работата на подготов-
ката на материјали од таа област и зазема ставови, ут-
врдува оцени и предлози и му дава иницијативи на Сојуз-
ниот извршен совет за преземање на мерки во таа област. 

Во рамките на својот делокруг, Комисијата врши ра-
боти кои се однесуваат на: 

1) подготовка на предлог на кодексот за користење и 
стандардизација на географските имиња на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) утврдување на критериумите за испитување и ко-
ристење на географските имиња на јазиците на народите и 
народностите на Југославија, како и за нивно користење 
надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, каде што живеат народи и народ-
ности на Југославија; 

3) подготовка на терминолошки речници со употреб-
но толкување на меѓународниот речник усвоен од страна 
на Организацијата на обединетите нации; 

4) подготовка на стандарди на поморски и подмор-
ски објекти на крајбрежното море и на отворено море каде 
што постојат интереси на СФРЈ и други работи од облас-
та на стандардизацијата на географските имиња. 

4. Комисијата има претседател и 4 члена, кои ги име-
нува Сојузниот извршен совет. 

Комисијата ја сочинуваат претставници на: Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана; Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи; Сојузниот завод за меѓународ-
на научна, просветно-културна и техничка соработка; Со-
јузниот завод за статистика и Сојузниот завод за стандар-
дизација. 

Во работата на Комисијата можат да учествуваат 
претставници на републичките и покраинските органи на 
управата во чиј делокруг спаѓаат работите од областа на 
стандардизацијата на географски имиња. 

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и 
претставници на други заинтересирани органи и организа-
ции, научни и други установи, кои се занимаваат со пра-
шањата за стандардизација на географски имиња, кога 
Комисијата разгледува прашања од значење за работата 
на тие органи, организации и установи. 

5. Комисијата донесува деловник за својата работа. 
6. Стручните и административните работи за потре-

бите на Комисијата ги обезбедува Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

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

Е.п. бр. 12 
30 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

95. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудни-
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ците за јаглен) можат своите постојни производителски 
цени за јаглен да ги зголемат до 72,33 дин/СЈ при постој-
ните услови на прбдажбата. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
цените на јагленот што рудниците за јаглен им го испора-
чуваат на термоелектраните врз основа на самоуправни 
спогодби што ги склучиле рудниците за јаглен и термо-
електраните, а со кои врз потрајна основа се утврдува ос-
стварувањето на заедничкиот приход односно елементите 
за формирање на цените или се формираат цените, соглас-
но со член 3 став 1 од Законот за системот на општестве-
ната контрола на цените. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи одредбата на точка 3 од Одлуката за 
определување на највисоките цени за определени произво-
ди и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

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

Е.п. бр. 18 
13 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

96. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84), во соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации што произведу-

ваат и вршат пренос на електрична енергија и електросто-
панските организации што вршат дистрибуција на елек-
трична енергија можат постојните цени за електрична 
енергија, утврдени според тарифните ставови, што според 
прописите постоеле и што се применети на денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат за про-
центот што се утврдува во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

Процентот на зголемување на цените за електрична 
енергија во републиката односно автономната покраина 
го утврдуваат електростопанските организации што про-
изведуваат и вршат пренос на електрична енергија и елек-
тростопанските организации што вршат дистрибуција на 
електрична енергија, така што износот од 0,87 дин/к\Ућ го 
ставаат во однос спрема просечната цена на електричната 
енергија на прагот на преносот остварена во републиката 
односно автономната покраина во периодот од 1 јануари 
до 30 јуни 1985 година. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи одредбата на точка 2 од Одлуката за 
определување на највисоките цени за определени произво-
ди и услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/85). 

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

Е.п. бр. 19 
13 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсед ате л, 
д-р Мијат Шуковиќ, с.р. 

97. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85) 
во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи сто-
пански работи, сојузниот секретар за финансии пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилникот за примена на даночните стапки и за 

начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање 
на данокот на промет на производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/85 и 42/85), во член 2, став 3 се ме-
нува и гласи: 

„Основната организација на здружен труд - даночен 
обврзник која согласно со член 12 став 2 од Законот ги 
пренесла работите на евидентирање и пресметување на да-
нокот на промет на производи врз друга организација на 
здружен труд односно врз работната заедница или која ги 
пренесла работите на плаќање на данок врз интерната 
банка, ја известува за тоа надлежната служба на општес-
твено книговодство.". 

Во став 4 на крајот, точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „а за тоа ја известува надлежната 
служба на општествено книговодство.". 

Став 5 се менува и гласи: 
„Во случаите од ст. 3 и 4 на овој член, аконтациите на 

данокот на промет на производи се уплатуваат на начи-
нот и во роковите определени во член 24 од Законот и во 
член 64 од овој правилник.". 

Член 2 
Во член 3 во втората реченица по зборот: „трговска-

та" се додаваат запирка и зборот: „угостителската". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На прометот на производи што ќе се изврши на на-

чинот и под условите од член 37 став 1 точка 5 на Законот, 
а што корисникот на општествени средства ќе ги продаде, 
освен на производите што ќе ги продаде за готови пари, 
од стовариште или транзитно на друг корисник на оп-
штествени средства врз основа на негова писмена порач-
ка, за потрошувачка во вршењето на неговите дејности, 
освен производите што се предмет на крајна лична потро-
шувачка на граѓаните, при задолжително водење на посеб-
на евиденција за таквата продажба и издавање на фактура, 
не се плаќа посебен данок на промет на производи.". 

Член 3 
Во член 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Самостојните угостителски и самостојните трговски 

дуќани од став 1 на овој член, согласно со одредбите на 
член 37 точка 5 став 2 од Законот, се сметаат како крајни 
потрошувачи кога набавуваат заради продажба други про-
изводи на чиј промет се плаќа данок на промет на произ-
води. На тие дуќани производителската или трговската 
организација на здружен труд може, под условите од став 
1 на овој член, да им ги продава тие производи само со 
пресметување и плаќање и на основниот и на посебниот 
данок на промет на производи. На продажбата на тие про-
изводи непосредно на крајните потрошувачи тие дуќани 
не пресметуваат и не плаќаат основен и посебен данок на 
промет на производи.". 

Член 4 
Во член 15 став 3 по зборовите: „на овој член" се до-

даваат зборовите: „и производи од член 41 на овој правил-
ник изработени по мера од подгрупите 090150, 090160 и 
090182 од Единствената класификација на дејностите.". 
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Член 5 
Поднасловот пред член 16 се менува и гласи: 
„11. Плаќање на данокот на промет на производи на 

вредноста на калото, растурот, кршот, расипувањето, 
уништувањето и кусокот на производи" 

Во член 16 став 1 по зборовите: „даночниот обврз-
ник", се додаваат зборовите: „како и на вредноста на кусо-
кот на производи,". 

Во став 2 по зборовите: „даночниот обврзник" се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите: „односно кусокот на 
производи.". 

По став 2 се додаваат два нови става кои гласат: 
„На вредноста на кал ото, растурот, кршот и расипу-

вањето над дозволениот обем предвиден со самоуправни-
от општ акт на даночниот обврзник, како и на вредноста 
на кусокот на производи што корисникот на општествени 
средства ги набавил со даночно ослободување од член 6 
на Законот, се пресметува и се плаќа и основен и посебен 
данок на промет на производи. 

Па вредноста на кал ото, растурот, кршот и расипува-
њето над дозволениот обем предвиден со самоуправниот 
општ акт на даночниот обврзник, како и на вредноста на 
кусокот на производи што корисникот на општествени 
средства ги набавил за потрошувачка во вршењето на не-
говите дејности со плаќање на основен данот на промет, 
во согласност со член 37 став 1 точка 5 од Законот, се пре-
сметува и се плаќа посебен данок на промет на произво-
ди." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
Досегашните ст. 5 до 7 се бришат. 

Член 6 
Поднасловот пред член 17 се менува и гласи: 
„12. Плаќање на данокот на промет при отпис (расхо-

дување) на опрема пред истекот на рокот за надомест на 
потрошената вредност (амортизација)" ^ 

Во член 17 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Даночниот обврзник - корисник на општествени 

средства кој пред истекот на рокот за надомест на потро-
шената вредност ќе ги отпише (расходува) производите 
што не се наменети за продажба (опрема, ситен инвентар 
во употреба, амбалажа во употреба и ел ), што се набавени 
без плаќање данок на промет на производи (опремата од 
член 7 на Законот), на потпишаната книговодствена вред-
ност на тие производи го пресметува и плаќа основниот и 
посебниот данок на промет на производи. 

Даночниот обврзник - корисник на општествени 
средства кој пред истекот на рокот за надомест на потро-
шената вредност ќе ги отпише (расходува) производите од 
став 1 на овој член, што ги набавил со плаќање на основен 
данок на промет на производи (опремата од член 9 на За-
конот), на неотпишаната книговодствена вредност на тие 
производи го пресметува и плаќа посебниот данок на про-
мет на производи.". 

Член 7 
Во член 19 став 7 бројот: „6", се заменува со бројот: 

Во став 8 зборовите: „на став 2" се заменуваат со збо-
ровите: „на став 3.". 

Член 8 
Во член 21 по став 7 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Даночна основица за производите од тар. број 4 на 

Тарифата на основниот данок на промет е продажната це-
на што продавачот - даночен обврзник ја наплатува од ку-
пувачите - крајни потрошувачи. 

Во даночната основица за пресметување и плаќање 
данок на промет на производите од тар. број 4 на Тарифа-
та на основниот данок на промет, согласно со одредбите 
од член 16 став 3 од Законот, влегуваат и сите други надо-
мести, трошоци и др. што даночниот обврзник ги напла-
тува од купувачите - крајни потрошувачи, односно од ко-
рисниците на угостителски услуги." 

Член 9 
Во член 39 став 1 по зборот: „објекти" се додаваат за-

града и зборовите: „(вклучувајќи домови на културата, 
детски градинки и др.)". 

Член 10 
Во член 40 став 1 последните две реченици се менува-

ат и гласат: 
„За набавката, движењето и потрошокот на тој мате-

ријал по секој договор, тие организации водат, согласно 
со одредбите на член 10 од Законот, книговодствена или 
вонкниговодствена евиденција од чл. 10 и 23 на тој закон 
односно од член 60 на овој правилник. Во текот на изград-
бата на објекти, тие организации водат евиденции за на-
менската употреба и користењето на набавените и дадени-
те материјали, а по завршувањето на работите вршат при-
мопредавање на објектите со споредување на набавениот 
и потрошениот материјал врз основа на веродостојна до-
кументација и даночно-книговодствените односно вонкни-
говодствените евиденции. Ако материјалот не е потрошен 
по видот, количеството и вредноста и на начинот опреде-
лен во договорот, организацијата на здружен труд пресме-
тува и плаќа основен данок на промет на производи на 
вредноста на тој материјал.". 

Член 11 
Поднасловот пред член 41 се менува и гласи: 
„Продажба на резервни делови и материјал на ремон-

тни и слични организации на здружен труд" 
По член 41 се додава нов член 41 а кој гласи: 

„Член 41 а 
Ремонтните и други организации на здружен труд, за-

наетчиските организации на здружен труд, сервисите во 
општествен сектор и др. што се регистрирани за промет, 
поправка или одржување на производи од потрајна упот-
ребна вредност, а кои по пат на вградување, замена и др. 
им ги продаваат тие производи (резервни делови и мате-
ријал) непосредно на крајните потрошувачи - корисници, 
можат да набавуваат резервни делови и материјал неопхо-
ден за вградување односно замена на тие делови (завртки, 
електроди, лимови, оксиген, запчаници и др.) под услови-
те и на начинот што се определени во член 6 став 1 точка 1 
од Законот, без плаќање данок на промет на производи 
(поднесување на продавачот писмена изјава и др.). 

Ако резервните делови и материјалот од став 1 на 
овој член се вградуваат во производи што се сметаат како 
опрема на корисникот на општествени средства од член 7 
на Законот, при фактурирањето на вградените делови и 
материјалот (ако, при тое се исполнети условите од член 6 
на Законот) не ќе се 1^>есметува данок на промет на произ-
води, а во фактурата ќе се назначи дека данокот на промет 
на производи не е платен во смисла на член 7 од Законот а 
врз основа на писмена изјава од овластениот купувач - ко-
рисник на општествени средства. 

Ако резервните делови и материјалот од став 1 на 
овој член се вградуваат во производи на корисникот на оп-
штествени средства од член 9 на Законот, при фактурира-
ните на тие делови и материјал, основниот данок на про-
мет на производи се пресметува на нивната продажна це-
на, ако се исполнети условите од член 37 точка 5 став 1 на 
Законот. Ако тие услови не се исполнети се пресметува и 
посебен данок на промет на производи. 

Организациите на здружен труд од став 1 на овој 
член што вградуваат резервни делови и материјал во про-
изводи што се во сопственост на граѓани и граѓански 
правни лица, можат тие делови и материјал да ги набаву-
ваат под условите и на начинот што се определени во член 
6 став 1 точка 1 на Законот без плаќање данок на промет 
на производи, со тоа што се должни да пресметуваат и ос-
новен и посебен данок на промет на производи на про-
дажната цена на така вградените делови и материјал. Ако 
тие организации набавуваат резервни делови и материјал 
со плаќање на данок на промет на производи (од продав-
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ница и ел.), се должни како даночни обрзници да го пре-
сметаат и платат и основниот и посебниот данок на про-
мет на производи. 

Ако организацијата од став 1 на овој член продаде 
односно употреби во вршењето на својата дејност за смет-
ка на граѓани односно граѓанско правно лице дериват на 
тафта на чиј промет се плаќа и посебен данок на промет, 
1 аа е должна на тој дериват да го пресмета и да го плати 
тој данок." 

Член 12 
Во член 42 став 5 во првиот ред бројот: „5" се замену-

ва со бројот: „4". 

Член 13 
Во став 11 од член 53 на крајот, зборовите: „и апара-

ти за мерење на шеќерот во крвта" се бришат. 
Став 19 се менува и гласи: 
„Даночниот обврзник - трговска организација на 

здружен труд, која, од продавница и друга слична деловна 
единица која за производите што ги продава се задолжува 
и раздолжува по цени со вкалкулиран данок на промет на 
гроизводи, продава производи во повратна амбалажа, е 
должна од износот на наплатената кауција за повратната 
амбалажа да го плати данокот на промет на производи ут-
врден со примената на пресметаните даночни стапки на 
основниот и посебниот данок на промет на производи. За 
секоја наплатена кауција за повратна амбалажа, продав-
ницата односно друга слична деловна единица му издава 
на купувачот соодветен писмен доказ, а износот на кауци-
јата го воведува во посебна евиденција и го искажува како 
дневен промет (пазар). Даночниот обврзник за така еви-
дентираната вредност на кауцираната амбалажа дневно ја 
задолжува продавницата односно друга слична деловна 
единица. За износот на вратената кауција оправдана со 
писмени докази, даночниот обврзник дневно ја раз-
должува продавницата и друга слична деловна единица со 
тоа што со примена на пресметаните стапки на данокот 
на промет на производи го сторнира и износот на данокот 
што е содржан во тие износи. За состојбата и движењето 
на повратната амбалажа организацијата на здружен труд 
која се занимава со промет на стоки и услуги води евиден-
ција во согласност со прописите, а во поглед на обврската 
за пресметување и плаќање данок на промет на производи 
на вредноста на растурот, кршот, расипувањето, уништу-
вањето и кусокот на повратна амбалажа се применуваат 
одредбите од член 16 на овој правилник. Ако трговската 
организација на здружен труд откупува од купувачите 
празна повратна амбалажа, не се пресметува и не се плаќа 
данок на промет на производи во согласност со одредбата 
од член 6 на Законот.". 

Член 14 
Во член 54 став 1 точка 4 зборовите: „од член 21 ст. 7 

и 8 на овој правилник" се бришат. 
Во став 3 зборовите: „од став 2" се заменуваат со збо-

ровите: „од став 1.". 

Член 15 
Во член 56 став 4 бројот: „20" се заменува со бројот: 

„19". 

Член 16 
Во член 76 по став 13 се додава нов став 14 кој гласи: 
„Даночниот обврзник и поднесува на надлежната 

служба на општественото книговодство конечна пресмет-
ка на данокот на промет на образецот ДП-к заедно со за-
вршната сметка за односната година." 

Член 17 
Во член 77 став 7 зборовите: „натурален попис" се за-

менуваат со зборот: „состојба". 

Член 18 
Член 84 се менува и гласи: 
„Трговските организации на здружен труд за произ-

водите од член 9 на Законот за измени и дополненија на 
Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/85) за кои произво-
дителските организации на здружен труд склучиле писме-
ни договори со Организационот комитет на Универзијада-
та „Загреб 87" за финансирање на одржувањето на таа ма-
нифестација, ги формираат цените на производите кои врз 
себе имаат втиснат знак на Универзијадата „Загреб 87" 
според прописите за формирање на цените во прометот на 
производи. На така формираната цена трговската органи-
зација на здружен труд засметува основен данок на проме-
ет и посебен - републички односно покраински и посебен 
општински данок на промет по стапките што важат во 
местото во кое таа организација на здружен труд изврши-
ла промет. Производителската организација на здружен 
труд согласно со член 15 од Законот за тоа на фактурата 
писмено го известува купувачот - трговската организаци-
ја на здружен труд. 

Износот на пресметаниот данок на промет од став 1 
на овој член, трговската организација на зружен труд го 
уплатува на посебна сметка на организациониот комитет 
на Универзијадата „Загреб 87" во рок од 20 дена по исте-
кот на месецот во кој е извршена набавката на тие произ-
води. 

Трговската организација на здружен труд од став 1 
на овој член ги книжи пресметаните износи на основниот 
и на посебниот данок на промет на производи уплатени во 
корист на жиро-сметката на Организациониот комитет на 
Универзијадата „Загреб 87" во согласност со склучените 
договори, а на 1 јули 1987 година трговските организации 
на здружен труд што на залихи ги имаат тие производи ќе 
извршат попис на тие производи, истите ќе ги распоредат 
по тарифни броеви и еднакви збирни даночни стапки, а по-
тоа ќе го пресметат данокот на промет со примена на пре-
сметаните пропишани даночни стапки. Така, помалку пре-
сметаниот данок на промет ќе му се уплати на Организа-
циониот комитет на Универзијадата „Загреб 87" на 20-ти 
во месецот по истекот на месецот во кој се набавени овие 
производи." 

Член 19 
Во образецот ДП-а, редниот број 6 со сметката 

840-2138, се брише. Во редниот број 15 од истиот образец, 
бројот: „И" се заменува со бројот: „12". 

Во образецот ДП-к во објаснението за пополнување 
на образецот, во колона 9, по бројот 16 се додава зборот: 
„и", а броевите: „18 и 19" се бришат. На крајот од објасне-
чието бројот во заградата: „77" се заменува со бројот: 
„76". 

Во наименувањето на редните броеви 65 и 106 од тој 
образец, над зборовите: „СР Босна и Херцеговина" се до-
даваат зборовите: „Во тоа:". 

Во наименувањето на редниот број 114 знакот: „4-" 
се заменува со зборот: „до", а бројот: „123" се заменува со 
бројот: „122". 

Во наименувањето на редниот број 123, бројот: „132" 
се заменува со бројот: „131". 

Во образецот ДП-ак, во редниот број 5, бројот: 
„2138" се заменува со бројот: „2122", а во редниот број: 
„14", во колона 2 бројот: „И" се заменува со бројот: „12". 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5-13730/1 
14 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, е. р. 
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98. 
Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Зако-

нот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ 
СИЈАЛИЦИ СО ВЖАРЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО -
СЕКУНДАРНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 

СВЕТЛОСЕН ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сија-
лици со вжарено волфрамово влакно - секундарни и ра-
ботни еталони на единица светлосен флукс (во натамош-
ниот текст: фотометриски сијалици). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ.ЅЕ.НЕ-(Ѕ-4)/1. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) фотометриски сијалици се специјални електрични 

сијалици со вжарено волфрамово влакно или со празнење, 
кои на утврдени температури на бојата репродукуваат оп-
ределени вредности на светлосниот флукс; 

2) температура на. бојата е температурата на црното 
тело на која неговотб зрачење има иста боја како и по-
сматрано™ зрачење; 

3) вакуумска сијалица е сијалица со вжарено волфра-
мово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон од 
кој е извлечен воздухот; 

4) гасна сијалица е сијалица со вжарено волфрамово 
влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон наполнет 
со инертен гас. 

Член 3 
Грешката на фотометриската сијалица односно раз-

ликата на светлосниот флукс што го чува еталонот и свет-
лосниот флукс што го репродукува еталонот мора да биде 
во границите дадени во следната табела: 

Граница на грешката за Р=0,95 

Фотометриски секундарни работни 
сијалици еталони еталони 

Вакуумски ± 0,5 • 10-2 ± 1,5 • 10-2 
Гасни ± 1,5 • 10-2 ± 2,5 • 10~2 

Член 4 
Нестабилноста на вредностите на светлосните и елек-

тричните параметри на фотометриските сијалици во од-
нос на средните вредности добиени од три последовни ме-
рења, меѓусебно раздвоени со временски интервала од 2 
часа, мора да биде ва границите дадени во следната табе-
па: 

Нестабилност во % 

Фотометрис-на светлосните пара- на електричните пара-
ки сијалици метри метри 

Секундар- Работни Секундар- Работни 
ни еталони ни еталони 

еталони еталони 

Вакуумски ±0,4 ±0,6 ±0,06 ±0,08 

Гасни ±0,7 ±1,0 ±0,07 ±0,1 

Член 5 
Фотометриските сијалици се состојат од: 
1) влакна; 

2) држачи на влакното; 
3)балон; 
4) подножје. 

Член 6 
Влакното мора да биде изработено од едно парче 

волфрамова жица. Површината на влакното мора да биде 
чиста, еднобојна и мазна. Краиштата на влакната мораат 
да бидат така изведени на подножјето на сијалицата што 
на нив да можат да се залемат жичени спроводници. 

Член 7 
Влакното мора да биде поставено така што да се нао-

ѓа во хоризонтална рамнина кога фотометриската сијали-
ца е во работна положба. 

Член 8 
Влакното мора да биде стабилно во однос на ротаци-

јата на фотометриската сијалица во вертикалната рамни-
на. 

Член 9 
Формата на влакното мора да биде таква што да 

обезбеди што порамномерна распределба на светлосниот 
флукс во просторот околу фотометриската сијалица. 

Член 10 
Држачите на влакното мораат да бидат нераскинли-

во споени со влакното. Пречникот на држачите мора да 
биде најмалку двапати поголем отколку што е кај сијали-
ците од индустриски тип за иста вредност на електрична 
е груја. 

Член 11 
Електричните контакти на влакното и на другите 

спроводници, како и меѓусебните електрични контакти на 
сите спроводници, мораат да бидат такви што да обезбе-
дуваат цврст спој. 

Член 12 
Балонот мора да биде изработен од спроводник, без-

бојно стакло на кое нема гребеници, меурчиња, флеки, 
пукнатини, површински нерамнини и други недостатоци. 

Внатрешната површина на балонот мора да биде чис-
та. На неа не смее да се наоѓа слој на волфрамови честич-
ки уочливи со голо око. 

Во балонот не смеат да се наоѓаат неприцврстени 
предмети (парчиња од стакло и ел.),, а елементите на кон-
струкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не 
можат лесно да се скршат. 

Член 13 
Надворешните димензии на подножјето мораат да 

му одговараат на едно од стандардните подножја предви-
дени со југословенскиот стандард Ј1ЈЅ МХ 1.060, пропи-
шан во Правилникот за југословенските стандарди за под-
ножја и грла за сијалици („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/80). 

Подножјето мора да биде цврсто споено со балонот. 
Контактните плочки на подножјето мораат да бидат 

изолирани така што отпорноста на изолацијата не смее да 
%де помала од 10 М & 

Член 14 
Конструкцијата на фотометриската сијалица со 

вжарено волфрамово влакно мора да биде изведена така 
што да е овозможено ламинарно струење на гасот во ба-
лоном 

Член 15 
Конструкцијата на обесувањето на влакното мора да 

биде таква што да овозможува работа на фотометриската 
сијалица во вертикална положба со подножјето свртено 
нагоре. 

Фотометриските сијалици се употребуваат и се чува 
ат во работна положба. 
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Член 16 
Референтните услови во однос на секоја влијателна 

големина се дадени во следната табела: 

Влијателна Референтна вредност Референтен опсег на 
големина на влијателната голе- влијателната големи-

мина на 

Температура 
на околина 25°С 25°С ± 5°С 

Релативна 
влажност 65% 65% ± 15% 

Осцилациите на температурата во текот на работата 
на фотометриските сијалици со вжарено волфрамово 
влакно не смеат да бидат поголеми од ± 1°С. 

Член 17 
Фотометриските сијалици мораат да бидат на соод-

ветен начин заштитени од надворешните влијанија (ви-
брации, потреси, температура надвор од пропишаниот оп-
сег и осцилации на температурата). 

Член 18 
Натписите и ознаките на фотометриската сијалица 

мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата 
на народите односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на фотометриските сијалици 
мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови 
и испишани така што да не можат да се избришат или 
симнат. 

Член 19 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на под-

ножјето на фотометриската сијалица или на надворешна-
та површина на Салонот до работ на подножјето. 

Член 20 
На надворешната страна од Салонот или подножјето 

на фотометриската сијалица мораат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) фабричкиот број; 
3) ознаката на типот. 
Освен податоците од став 1 на овој член, за фотомет-

риска сијалица мора да биде дадена и службената ознака 
на типот фотометриска сијалица, ако е извршено испиту-
вањето на типот. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 0404-2970/1 

22 август 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

99. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ 
СИЈАЛИЦИ СО УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАК-

НО-МЕРИЛА ЗА СВЕТЛОСЕН ФЛУКС 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сија-

лици со усвитено волфрамово влакно - мерила за светло-
сен флукс (во натамошникот текст: фотометриски сијали-
ци). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката М1ЈЅ-{Ѕ-4)/2. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) фотометриски сијалици се специјални електрични 

сијалици со усвитено волфрамово влакно или со празне-
ње, кои на утврдени температури на бојата репродуцираат 
определени вредности на светлосен флукс; 

2) температура на бојата е температура на црното те-
ло на која неговото зрачење има иста боја како и посмат-
раном зрачење; 

3) вакуумска сијалица е сијалица со усвитено волфра-
мово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон од 
кој е извлечен воздухот; 

4) гасна сијалица е сијалица со усвитено волфрамово 
влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон наполнет 
со инертен гас. 

Член 3 
Грешката на фотометриската сијалица, односно раз-

ликата помеѓу вредноста на светлосниот флукс утврдена 
при еталонирањето и вредноста утврдена при прегледот 
мора да биде во границите дадени во следната табела: 

Фотометриски сијалици-ме-
рила на светлосен флукс 

Граници на грешката 
за Р-0 ,95 

Вакуумски ± 2,5 • 10-2 

Гасни ± 5,0 • 10"2 

Член 4 
Нестабилноста на вредностите на светлосните и елек-

тричните параметри на фотометриските сијалици во од-
нос на средните вредности добиени од три последовни ме-
рења, меѓусебно раздвоени со временски интервал од 2 ча-
са, мора да биде во границите дадени во следната табела: 

Нестабилност во % 

Фотометриски сијалици на светлосни- на електрич-
-мерила за светлосен флукс те ните парамет-

параметри ри 

Вакуумски ± 0,8 ± 0,10 

Гасни ± 1,3 ± 0,15 

Член 5 
Фотометриските сијалици се состојат од: 
1) влакно; 
2) држач на влакното; 
3)балон; 
4) подножје. 

Член 6 
Влакното мора да биде изработено од едно парче 

волфрамова жица. Површината на влакното мора да биде 
чиста, еднобојна и мазна. Краевите на влакното мораат на 
подножјето на сијалицата да бидат така изведени да 
можат на нив да се залемат жичени спроводници. 

Член 7 
Влакното мора да биде стабилно во однос на ротаци-

јата на фотометриската сијалица во вертикална рамнина. 

Член 8 
Влакното, држачот на влакното и другите спроводни-

ци мораат да бидат цврсто споени. 



Страна 192 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 февруари 1986 

Член 9 
Балонот мора да биде изработен од проѕирно, но без-

бојно стакло на кое нема гребаници, меурчиња, дамки, 
пукнатини, површински нерамнини и други недостатоци. 

Внатрешната површина на балонот мора да биде чис-
та. На неа не смее да се наоѓа слој на волфрамови честич-
ки уочлив со голо око. 

Во балонот не смеат да се наоѓаат неприцврстени 
предмети (парчиња стакло и сл.), а елементите на кон-
струкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не 
можат лесно да се скршат. 

Член 10 
Надворешните димензии на подножјето мораат да 

одговараат на едно од стандардните подножја предвидени 
со југословенскиот стандард ЈТЈ$-N.1-1.060, пропишан во 
Правилникот за југословенските стандарди за подножје и 
грла за сијалици („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/80). 

Подножјето мора да биде цврсто споено со балонот. 
Контактните плочки на подножјето мораат да бидат 

изолирани така што отпорноста на изолацијата не смее да 
биде помала од 10 М в. 

Член 11 
Конструкцијата на бесењето на влакното мора да би-

де таква да овозможува работа на фотомериската сијали-
ца во вертикална положба со подножјето свртено нагоре. 

Фотометриските сијалици се употребуваат и се чува-
ат во работна положба. 

Член 12 
Референтните услови во однос на секоја влијателна 

големина се дадени во следната табела: 

Влијателна 
големина 

Референтна вредност 
на влијателната 

големина 

Референтен опсег на 
влијателната голе-

мина 

Температура 
на околина-
та 25°С 25°С ±5°С 

Релативна 
влажност 65% 65% ±15% 

Осцилациите на температурата во текот на работата 
на фотометриските сијалици со усвитено волфрамово 
влакно не смеат да бидат поголеми од ± 2°С. 

Член 13 
Фотометриските сијалици мораат да бидат на соод-

ветен начин заштитени од надворешни влијанија (вибра-
ции, потреси, температури надвор од пропишаниот опсег 
и осцилации на температурата). 

Член 14 
Натписите и ознаките на фотометриската сијалица 

мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата 
на народите односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на фотометриската сијалица 
мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови 
и напишани така што да не можат да се избришат или 
симнат. 

Член 15 
На надворешната страна на балонот или на под-

ножјето на фотометриската сијалица мораат да бидат ис-
пишани: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) фабричкиот број; 
3) ознаката на типот. 
Освен податоците од став 1 на овој член, за фотомет-

риска сијалица мора да биде дадена службената ознака на 
типот на фотометриската сијалица, ако е извршено испи-
тување на типот. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2971/1 
22 август 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

100. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИ.ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 
МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА И НА МЕРИЛА НА МАГ-

НЕТНА ИНДУКЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на работни еталони на 
единица магнетна индукција (во натамошниот текст: ра-
ботни еталони) и за мерила на магнетна индукција (во на-
тамошниот текст: мерилата) што во поглед на стручноста 
на работниците, опремата и работните простории мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружен труд и ра-
ботните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средствата на трудот во сопственост на граѓани што 
произведуваат и поправаат работни еталони и мерила. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ. (М1--1; 2)/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на работни еталони и мерила, мо-
раат да имаат IV и VII степен стручна подготовка односно 
средна и висока стручна подготовка од електрострука и 
мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед. 

Член 3 
За преглед на работните еталони е потребна следната 

опрема: 
1) еталон-уред на магнетна индукција - различни ти-

пови калеми на магнетна индукција со определени вред-
ности на константите на калемите и мерила на магнетна 
индукција, чијшто принцип на работа е заснован врз поја-
ва на нуклеарна магнетна резонанса; 

2) помошна опрема за преглед, ако тоа го бара специ-
фичноста на конструкцијата на работните еталони. 

Член 4 
Вкупната мерна несигурност на еталон-уредот на 

магнетна индукција треба, во опсег на мерењето од 0,01 Т 
до 2 Т, да се наоѓа во границите од 7 • 10~5 до 4 • 10~4, со 
веројатност р — 95%. 

Член 5 
За преглед на мерилата се употребуваат следните ра-

ботни еталони: 
1) материјализирани мери на магнетна индукција во 

форма на различни видови калеми (соленоиди), постојани 
магнети и електромагнети; 

2) уреди за испитување на мерилата магнетна индук-
ција. 

Зависно од специфичноста на конструкцијата работ-
ниот еталон може да биде составен од техничките сред-
ства од став 1 на оврј. члѓ.н-
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Работните еталони од ст. 1 и 2 на овој член во својот 
состав можат да имаат и додатна мернотехничка опрема 
(мерила на електрична струја, напон и ел.). 

При прегледот на мерилата може да се употребува и 
помошна опрема, ако тоа го бара специфичноста на кон-
струкцијата на мерилото. 

Член 6 
За прегед на мерила чиишто дозволени граници на 

грешките се од 2 • 10~4 до 1 • 10" \ може да се употребува 
помошната опрема од член 3 на овој правилник. 

Член 7 
Границите на дозволените грешки на работните ета-

лони во опсег на мерењето од 0,01 Т до 2 Т се: 
^ з 1) за мерите на магнетна индукција рд 3 • 10~4 до 5 • 

2) за уредите за испитуваше на мерила на магнетна 
индукција од 6 • 10~4 до 8 • 10~Л 

Член 8 
Во работната просторија мора да има термометри за 

мерење на температурата на воздухот, чијашто најмала 
вредност на поделокот не смее да биде поголема од 1°С и 
хигрометар за мерење на релативната влажност на возду-
хот чијашто најмала вредност на поделокот не смее да би-
де поголема од 5%. 

Член 9 
Работната просторија за преглед на работни еталони 

и мерила мора: 
1) да биде изградена во согласност со техничките 

нормативи и доволно пространа за сместување на опрема-
та; 

2) да биде чиста и сува и да ги исполнува пропишани-
те услови во поглед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да биде заштитена од бучава, потреси, вибрации, 
продирање на прашина, водена пареа, агресивни гасови и 
ел.; 

4) да биде заштитена од надворешни електромагнет-
ни полиња и од други електроизобличувања. 

Член 10 
Површината на работната просторија не смее да би-

де помала од 30 т 2 . 

Член 11 
Работната просторија мора да има дневно и елек-

трично осветление според југословенскиот стандард Ј1ЈЅ. 
1Ј.С9.100, предвиден во Решението за југословенскиот 
стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/62), односно осветлението мора да биде „големо" и да 
се изведува како „општо" осветление. 

Член 12 
Работната просторија мора да биде заштитена од ди-

ректно продирање на сончевите зраци. 

Член 13 
Изворите на топлота што служат за греење на работ-

ната просторија треба да се доволно оддалечени од место-
то на кое се врши преглед на работните еталони и на ме-
рилата и да се изградени така што да овозможуваат рам-
номерно загревање на работната просторија. 

Член 14 
Во работната просторија за преглед на работни ета-

лони и мерила не смеат да се држат предмети кои би 
можеле да го смеќаваат нормалното вршење на прегледот 
ниту смеат за време на прегледот да се вршат други деј-
ствија. 

Член 15 
Референтни услови во работната просторија за пре-

глед на работни еталони се: 

1) температура 23°С ± 3°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ±10%; 
3) напон на напојување™ - референтна вредност на 

напонот ± 0,05%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,3%. 
Формата на кривата на напонот на напојување^ не 

смее да отстапува од синусоидната форма на кривата по-
веќе од ± 2%. 

Член 16 
Референтни услови во работната просторија за пре-

глед на мерила се: 
1) температура 23°С ± 5°С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 15%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ± 0,1%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

рентна вредност на фреквенцијата 50 Нг ± 0,5%. 
Формата на кривата на напонот на напојување^ не 

смее да отстапува од синусоидната форма на кривата по-
веќе од ± 3%. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2976/1 
16 септември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Вончиќ е. р. 

101. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84) 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 
ПРЕГЛЕД НА ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНО-

НАСОЧНИ НАПОНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на дигитални волтмет-
ри за еднонасочни напони (во натамошниот текст: диги-
тални волтметри), што во поглед на стручноста на работ-
ниците, опремата и работните простории мораат да ги ис-
полнуваат организациите на здружен труд и работните лу-
ѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат и 
поправаат дигитални волтметри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ. Е1--2/1. 

Член 2 
Работниците кои што организациите на здружен труд 

и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни 
да ги обезбедат за преглед на дигитални волтметри, мора-
ат да имаат најмалку VI степен стручна подготовка однос-
но виша стручна подготовка од електротехничка насока и 
мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед 
на дигитални волтметри. 

Член 3 
За преглед на дигитални волтметри е потребна след-

ната опрема, и тоа: 



Страна 194 - Број 8 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 февруари 1986 

1) работен еталон со еднонасочен напон; 
2) елементи за дотерување на еднонасочниот напон; 
3) извор на еднонасочниот напон. 

Член 4 
Под работни еталони со еднонасочен напон, во смис-

ла на ОВОЈ правилник, се подразбираат референтните ме-
рила (волтметри и сл.) и целиот нивни мерен прибор од-
носно сите елементи на референтните мери (калибратори 
и сл.) со помош на кој се определува вредноста на еднона-
сочниот напон. 

Работниот еталон рд став 1 на овој член мора да има 
основна (својствена) грешка во референтни услови и во це-
лиот мерен опсег која изнесува најмногу една петтина од 
дозволените граници на основната (својствена) грешка га 
дигиталниот волтметар што се прегледува. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ос-
новната (својствена) грешка на работниот еталон, кога 
таа не ја преминува вредноста од ± 0,05%, може да изнесу-
ва една половина од дозволените граници на основната 
(својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се 
прегледува, под услов: 

1) вистинските грешки на работниот еталон да не 
преминуваат една петтина од дозволените граници на ос-
новната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар 
што се прегледува, или 

2) да се примени корекција на покажувањето на ра-
ботниот еталон. 

Мерните опсези на работниот еталон од став 1 на 
овој член мораат да ги содржат сите мерни опсези на ди-
гиталниот волтметар што се прегледува. 

Член 5 
Елементите за дотерување на еднонасочниот напон 

мораат да овозможат дотерување на вредноста на еднона-
сочниот напон во чекори помали од вредноста на една ос-
новна одбројка. 

Член 6 
Изворот на еднонасочниот напон мора да ги обезбе-

ди: 
1) потребните вредности на еднонасочниот напон, 

што можат да се дотеруваат со елементите за дотерување 
на еднонасочниот напон, така што дигиталниот волтме-
тар да може да се прегледа во целиот мерен опсег; 

2) таква стабилност на еднонасочниот напон која не 
предизвикува промена на покажувањето на работниот ета-
лон и на дигиталниот волтметар што се прегледува; 

3) референтните услови во поглед на брановитоста на 
еднонасочниот напон. 

Член 7 
Работната просторија за преглед на дигиталните 

волтметри мора: 
1) да биде чиста, сува, и доволно пространа за сместу-

вање на опремата и за преглед на дигиталните волтметри; 
2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на 

хигиенско-техничката заштита. 

Член 8 
Работната просторија за преглед на дигиталните 

волтметри мора да има дневно и електрично осветление 
според Југословенскиот стандард Ј1ЈЅ 1Ј.С9.100 што е 
предвиден со Решението за југословенскиот стандард за 
зградарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62) односно 
осветлението да се изведува како „општо" осветление. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите за преглед и 
жигосување на дигитални волтметри за еднонасочни на-
пони („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/84). 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-1981/1 
4 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

102. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ПОКАЗНИТЕ УРЕДИ НА СПРАВИТЕ 

ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на показните уреди 
(броилата) на справите за мерење на течни горива, што во 
поглед на стручноста на работниците, опремата и на ра-
ботните простории мораат да ги исполнуваат организаци-
ите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства за работа во соп-
ственост на граѓаните кои произведуваат и поправаат по-
казни уреди. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Л,.КЕ -(2-6;5)/1. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на показните уреди, мораат да 
имаат III или V степен на стручна подготовка односно мо-
раат да бидат висококвалификувани или квалификувани 
работници со машинска струка или електро струка и мо-
раат да ја познаваат постапката и методите на преглед на 
показните уреди. 

Член 3 
За преглед на показните уреди е потребна следната 

опрема, и тоа: 
1) еталон-уред (механички, електромеханички или 

електронски) со сопствен или посебно вграден погонски 
дел и со преносен дел (механички, електромеханички) чија 
вкупна мерна несигурност изнесува ±0,1%; 

2) секундомер со вредност на поделокот од 0,1 ѕ. 

Член 4 
Еталон-уредот мор*а да овозможи преглед на сите ви-

дови и типови показни уреди. 

Член 5 
Погонскиот дел на еталон-уредот мора да овозможи 

променливост и регулација на бројот на обртите за со ета-
лон-уредот да може да се стимулира работата на справата 
за мерење на течните горива во опсег од најмал ((Јтш) ДО 
најголем (<Зтах) проток. 

Член 6 
Работната просторија за преглед на показните уреди 

мора да ги исполнува следните услови, и тоа: 
1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува условите пропишани во поглед ш 

хигиенско-техничката заштита; 
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3) да биде доволно голема за сместување на најмалку 
еден показен уред со опрема потребна за преглед, маса, 
столови, орман, потребни за работа на работниците; 

4) во просторијата и во нејзината околина да нема из-
вори на потрес што би влијаеле врз точноста на мерење-
то; 

5) во просторијата да биде вграден термометар за ме-
рење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не 
смее да биде поголем од 1°С. 

Член 7 
Работната просторија за преглед на показните уреди 

мора да ги исполнува и следните посебни услови: 
1) да има дневно и електрично осветление според ју-

гословенскиот стандард Ј1ЈЅ ХЈ.С9.100 предвиден во Реше-
нието за југословенскиот стандард за зградарство 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/62), односно осветление-
то да биде „големо" и да се изведува како „општо" освет-
ление; 

2) да има грејни тела што овозможуваат греење и ре-
гулирање на температурата во просторијата од 20°С до ± 
5°С; 

3) да биде заштитена од директно пробивање на сон-
чеви зраци. 

Член 8 
Во работната просторија за преглед на показните 

уреди не смеат да се држат предмети што го смеќаваат 
нормалното вршење на прегледот на показните уреди, ни-
ту пак за време на прегледот смеат да се вршат некои дру-
ги дејствија. 

Член 9 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 1 на овој правилник во чии работни простори се 
врши преглед на показни уреди мораат да ги исполнат ус-
ловите од чл. 3, 6 и 7 на овој правилник до 31 декември 
1987 година. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-2978/1 
28 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с.р. 

103. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
чи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ 
УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА ШТО ЈА КОРИГИРААТ ЗАФАТ-

НИНАТА НА ПРОТЕЧЕН ГАС 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за мерила 

што ја коригираат зафатнината на протечен гас 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/85) член 34 се менува и 
I часи: 

, Мен 4 
Коректорите спор^ притисокот и температурата 

ш го се наоѓаат во употреба, а за кои не се издадени одоб-
ренија за преглед и жигосување до денот на влегувањето 
на овој правилник во сила, ако грешката не им е поголема 
од ± 2%, ќе се примаат на преглед и ќе се прегледуваат 

според метролошките упатства за преглед на коректори 
до 31 декември 1990 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 0404-3545/1 
23 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

104. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршувањето на 

Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕ-
НИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИ-

ЦА ВО 1986 ГОДИНА 
1. На организација на здружен труд што се занима со 

превоз на патници во јавниот сообраќај (во натамошниот 
текст: сообраќајната организација), во 1986 година и се ис-
платува надомест за извршен превоз на лица кои, врз ос-
нова на сојузните закони, имаат право на бесплатно од-
носно повластено возење во патничкиот сообраќај, со под-
несување на барање за исплата на тој надомест. Барање! о 
се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено по-
властеното возење. 

Барањето за исплата на надомест сообраќајната ор-
I анизација го поднесува до службата на општественото 
книговодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќјната 
организација прилага, во два примерока, преглед на из-
вршените повластени возења, составен врз основа на изда-
дените возни исправи (карти) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од став 
1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ и е составен 
дел на оваа наредба. 

3. Кога службата на општествено книговодство од 
точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката 
во прегледот на извршените повластени возења е исправ-
на, а барањето за исплата на надомест е основано, изос -
тавува налог со кој го одобрува износот на надоместот во 
корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а 
врз товар на сметката 60811-630-112 жиро-сметка на из-
вршувањето на Буџетот на федерацијата за 1986 година, 
позиција 468 - Средства за покритие на обврските за по-
властено возење во патничкиот сообраќај. 

4. Еден примерок од прегледот на извршените по-
властени возења од точка 2 став 2 на оваа наредба, заедно 
со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на оп-
штественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа на-
редба доставува до Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налог 
и дозначува средства на сообраќајната организација. 

Службата на општественото книговодство на Југо-
славија води евиденција за надоместите исплатени во пре-
тходниот месец, по гранки на сообраќајот и категории на 
корисниците на повластици, според Образецот ПВ. 

5. За исплата на надомест за повластено возење на ју-
гословенските железници, Заедницата на југословенските 
железници поднесува заедничко барање за сите железнич-
ки транспортни организации на здружен труд, кон кое го 
прилага месечниот преглед на извршените повластени 
возења според Образецот Г1В. 
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6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надо-
местот за бесплатен превоз на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерација-
та, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите 
на Сојузниот извршен совет и се исплатува на Заедницата 
на југословенските железници за сите железнички тран-
спортни организации на здружен труд во паушален износ. 
Височината на тој надомест се утврдува со договор што 
го склучуваат претседателот на Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски и претседателот на Заедницата на југосло-
венските железници, врз основа на бројот на корисниците 
на повластици, проценетиот број на патувањата, процене-

тиот просечен превезен пат и износот на редовната цена 
на возната карта на просечниот превозен пат за едно пату-
вање во 1986 година. 

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

Бр. 7-93/1-86 
14 февруари 1986 година 

Белград 

Образец ПВ 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчич, с.р. 

Назив на сообраќајната организација Гранка на сообраќајот 

П Р Е I Л Е Д 
НА ИЗВРШЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО МЕСЕЦ 1986 ГОДИНА, 
ЗА КОИ СЕ БАРА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ 
НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА 

ИЗВРШЕНИ БЕСПЛАТЕНИ И ПОВЛАСТИ!! ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1986 ГОДИНА. 

Реден Категорија на корисниците на Број на Релација на Процент на Цена на Износ за 
број повластици објавата превозот повластицата картата наплата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Членови на Претседателство-
то на СФРЈ, делегати на Со-
бранието на СФРЈ и членови 
на Сојузниот извршен созет 

2 Членови на Советот на феде-
рацијата 

3 Народни херои 

4 Носители на „Партизанска 
споменица 1941" 

5 Борци од Шпанската нацио-
налноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 
1939 година 

6 Лица одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, 
со орден на Бел орел со мече-
ви и со Златен медал на ©би-
лиќ, установен во Црна Гора 
1851 година 

7 Воени инвалиди и уживатели 
на семејна инвалиднина 

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА: 

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот со-
обраќај, тврдат: 

(место и датум) (шеф на сметководството) (индивидуален работоводен орган 
односно претседател на колегијал-
ниот работоводен орган) 
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105. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 на 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА СПИСАНИЕТО Л ИН Т1МЕЅ" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на списанието „Тће Т1шеѕмод 24 јануари 1986 година, 
кое излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Брита-
нија. 

Бр. 650-1-32/4 
6 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, с.р. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за начинот на формирање на цените на 
производите во прометот на големо, односно на мало, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 6/86, се поткраде 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕ-

МО, ОДНОСНО НА МАЛО 
Во точка 1 во одредбата под 4 наместо бројот: „2,00", 

треба да стои бројот: „20,00". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 13 

февруари 1986 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Републка Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 
ИНДОНЕЗИЈА 

I 
Се отповикува 
д-р Миодраг Трајковић од доложноста извонреден и 

ополкомоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Индонезија. 

II 
Се назначува 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, член на Сојузниот извршен со-

вет и претседател на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална политика, за извонреден и оиолномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Индонезија. 

У. бр, 4 
15 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

90. Одлука за распишување на избори за делегати 
во Сојузниот собор и во Соборот ка републики-
те и покраините на Собранието на СФРЈ 185 

91. Одлука за усогласување на надоместот на лич-
ниот доход на делегатите што надомест на лич-
ниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ 185 

92. Одлука за усогласување на основицата за ут-
врдување на личните доходи на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 185 

93. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
условите што треба да ги исполнуваат зимовни-
ците отворени за зимување на странски бродови 
на внатрешните пловни патишта на кои важи 
меѓународен или меѓудржавен режим на пловид-
ба 186 

94. Одлука за формирање на Комисија за стандари-
дизација на географски имиња 186 

95. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените за јаглен 186 

96. Одлука за определување на највиското ниво на 
цените за електрична енергија 187 

97. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за примена на даночните стапки и за начи-
нот на водење евиденција, пресметување и плаќ-
ање на данокот на промет на производи и услуги 187 

98. Правилник за метролошките услови за фотомет-
риски сијалици со вжарено волфрамово влакно-
-секуидарни и работни еталони ка единица свет-
лосен флукс 190 

99. Правилник за метролошките услови за фотомет-
риски сијалици со усвитено волфрамово влакно-
- мерила за светлосен флукс 191 

100. Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на работни еталони на единица 
магнетна индукција и на мерила на магнетна ин-
дукција 192 

101. Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на дигитални волтметри за едно-
насочни напони 193 

102. Правилник за метролошките услови за еталон-
-уреди за преглед на показните уреди на справи-
те за мерење на течни гориви 194 

103. Правилник за измена на Правилникот за метро-
лошките услови за мерила што ја коригираат за-
фатнината на протечен гас 195 

104. Наредба за начинот на исплатување надомест на 
организациите на здружен труд што се занима-
ваат со превоз на патници за извршени бесплат-
ни и повластени превози на лица во 1986 година 195 

105. Решение за забрана на внесувањето и растурање-
то на списанието „Тће Т1теѕ" 197 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за начинот на формирање на цените за 
производите во прометот на големо односно на 
мало 197 

Укази 197 
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