
^СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно' хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

386. ' 
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 

во врска со член 70 став 1 од Деловникот за работата на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Претседателството на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, за период од 
една година, почнувајќи од 16 мај 1988 година, се избира и 
прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од СР 
Босна и Херцеговина и досегашен потпредседател Раиф 
Диздаревиќ, 

О. бр. 21 
13 мај 1988 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател* 
Лазар Мојсов, е. р. 

387. 
Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 

во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративан Република Југославија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
.ЗА ИЗБОР 'И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
За потпретседател на Претседателството на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, за период 
од една година, почнувајќи од 16 мај 1988 година, се изби-
ра и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од 
СР Словенија Стане Доланц. 

О. бр. 22 
13 мај 1988 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Лазар Мојсов, е. р. 

388. 
Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот 

собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година, доне-
се 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 

подржува суштината на иницијативите, предлозите и ак-
тивностите на Советот на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија и го задолжува Сојузниот извршен совет да ги 
проучи предлозите на Претседателството на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, и во врска со тоа, 
да му предложи на Собранието на СФРЈ дополнение на 
постојните или донесување на нови закони и, по потреба, 
да иницира заедничка активност со извршните совети на 
собранијата на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на собранијата на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини да ги разгледа-
ат предлозите на Претседателството на Советот на Соју-
зот на синдикатите на Југославија за обезбедување соци-
јална сигурност на работните луѓе и граѓаните и да презе-
мат соодветни мерки од нивна надлежност. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на сите општествено-политички заедници, на само-
управните огранизации, на организациите на здружен 
труд, посебно на органите на самоуправувањето, во рам-
ките на целосното спроведување на економската полити-
ка, веднаш да изработат и да утврдат конкретни активнос-
ти и мерки за обезбедување социјална сигурност на работ-
ниците и да обезбедат реални извори на средства за ком-
пензации, посебно на производите и услугите што најдрас-
тично влијаат врз животниот стандард на најзагрозените 
категории на населението и на работниците со најниски 
примала. 

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ'\ 

Собрание на СФРЈ 

Број: 30-4 88/025 
15 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Омер Курпејовиќ, е. р. 

389. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 19 мај 1988 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 

ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 
65/87 и 9/88) во точка 1 износот: „120.000" се заменува со 
износот: „150.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 1 јуни 1988 година. 

Бр. 114-24/88-013 
19 мај 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

390. 
* Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи 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, 12/85, и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 19 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-

СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87 и 9/88), во точ-
ка 1 износот: „50.000" се заменува со износот: „75.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 1 јуни 1988 година. 

Бр. 114-25/88-013 
19 мај 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

391. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и на член 5 
од Одлуката за надоместите на личните доходи и на дру-
гите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 19 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневницате на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-

бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/86,43/86, 13/87, 65/87 и 9/88) во точ. 1 и 2 из-
носот: „10.000" се заменува со износот: „15.000". 

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

Бр. 114-23/88-013 
19 мај 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

392. 
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ДОАЃАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ЈАХТИ И 
СТРАНСКИ ЧАМЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАБАВА ИЛИ 
СПОРТ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕ-

РАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Уредбата за доаѓање и престој на странски јахти и 
странски чамци наменети за забава или спорт во крај-
брежното море, реките и езерата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 38/87), во член 5 по став 4 се додава нов став 5, кој гла-
си: 

„Барање за издавање на одобрение за чамци евиден-
тирани во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на кои се обезбедени условите за сместување и 
подолг престој или за странски јахти и>странски чамци 
што југословенски организации на здружен труд ги увезле 
привремено заради изнајмување на странски државјани, 
поднесува и организацијата на здружен труд која му го из-
најмува тоа пловило на странец." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 2 

Во член 7 став 4 по зборот: „уредба" се додаваат збо-
ровите: „и на организацијата на здружен труд за пловила-
та од член 5 став 5 на оваа уредба". 

Член 3 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Лицето или организацијата на здружен труд кои 

поднесле барање за издавање на одобрение се должни на 
надлежниот орган дѓ му ја пријават секоја измена на чле-
новите на екипажот и патниците. 

Одобрението' престанува да важи ако се промени за-
поведник на странска јахта, странски државјанин - запо-
ведник на странска јахта запишана во југословенскиот 
уписник на бродовите, водител на странски чамец, стран-
ски државјанин - водител на чамец евидентиран во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија на кој се 
обезбедени условите за сместување и подолг престој, ос-
вен ако одобрението и е издадено на организација на 
здружен труд која изнајмува пловила за чамци евиденти-
рани во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија на кои се обезбедени условите за сместување и подолг 
престој или за странски јахти или странски чамци што ор-
ганизациите на здружен труд ги увезле привремено заради 
изнајмување на странски државјани." 
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Член 4 
Во член 12 ставот 3 се менува и гласи: 

„Пред испловување™ на странска јахта или странски 
чамец оставен заради поправка или чување, заповедникот 
на странската јахта односно водителот на странскиот ча-
мец е должен да ја извести организацијата на здружен 
труд која користи лука, пристаниште, марина или наутич-
ки центар." 

Член 5 

Во член 13 став 1 по зборот: „пловило" се додаваат 
зборовите: „и за секое испловување на тие пловила да ја 
известат надлежната лучка капетанија или нејзината ис-
постава односно капетанијата на пристаништето". 

Во став 2 зборовите: „се води во книгата која" се бри-
шат. 

Член 6 

Во член 17 став 1 во уводната реченица бројот: 
„50.000" се заменува со бројот: „250.000", а бројот: 
„500.000" - со бројот: „2.250.000". 

По точка 1 се додаваат нови точки 2 и 3 кои гласат: 
„2) ако без претходно прибавено одобрение на над-

лежниот орган му изнајми на странски државјанин чамец 
евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија на кој се обезбедени условите за сместување и 
подолг престој или му изнајми странска јахта или стран-
ски чамец кој привремено го увезла заради изнајмување 
(член 7 став 4); 

3) ако на надлежниот орган не муја пријави секоја из-
мена на членовите на екипажот и патниците (член 8 став 

Во досегашната точка 2, која станува точка 4 по збо-
рот: „податоци" се додаваат запирка и зборовите: „однос-
но ако за секое испловување на тие пловила не ја извести 
надлежната лучка капетанија или нејзината испостава, од-
носно капетанијата на пристаништето". 

Досегашната точка 3 станува точка 5. 
Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 

„50.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „225.000". 

Член 7 
Во член 18 став 1 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „100.000", а бројот: 
„200.000" - со бројот: „900.000". 

Во точка 5 зборот: „број" се брише. 
Точка 6 се менува и гласи: 
„6) ако пред испловување™ на странска јахта или 

странски чамец оставен заради поправка или чување не ја 
извести организацијата на здружен труд која ја користи 
луката, пристаништето, марината или наутичкиот центар 
(член 12 став 3);" 

Член 8 

Во член 19 став 1 во уводната реченица бројот: 
„10.000" се заменува со бројот: „50.000", а бројот: „50.000" 
- со бројот: „225.000". 

Член 9 

Во рбразецот број 1 по став 5 се додава став 6, кој 
гласи: 

„Барање за издавање на одобрение за чамци евиден-
тирани во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на кои се обезбедени условите за сместување и 
подолг престој или за странски јахти и странски чамци 
што организации на здружен труд привремено ги увезле 
заради изнајмување на странски државјани, поднесува и 
организацијата на здружен труд која му го изнајмува тоа 
пловило на странец. Во рубриката за податоци за заповед-
никот на странската јахта, односно за водителот на стран-
скиот чамец се запишуваат називот, фирмата и седиштето 
на организацијата на здружен труд, а рубриките за пода-
тоците за бројот на членовите на екипажот и на патници-
те, не се пополнуваат.". 

Член 10 
Во образецот број 2 во точка IX се додава став 2, КОЈ 

гласи: 
„Одобрение и се издава и на организацијата на,, 

здружен труд за пловилата од член 5 став 5 на оваа уред-
ба. Податоците за називот, фирмата и седиштето на орга-
низацијата на здружен труд се запишуваат во точка VII. 
Забелешки, а рубриките за податоците за заповедникот на 
странската јахта, за водителот на странскиот чамец и за 
членовите на екипажот и патниците не се пополнуваат." 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 152 
19 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

393. 
Врз основа на член 36 став 3, на член 37 став 2 и на 

член 56 став 1 од Законот за книговбството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 
ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ 

НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за Контниот план и за билансите за 

средства за развој на општонародната одбрана („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/87) во член 10 се додава став 2, кој 
гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
книговодството за средствата за развој на општонародна-
та одбрана на Сојузната дирекција за стоковни резерви и 
на организациите за стоковни резерви на републиките и 
автономните покраини, се води според одредбите на оваа 
уредба од 1 јануари 1989 година." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 148 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

394. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАДИЈАЦИОНИ 
ПИРОМЕТРИ - РАБОТНИ ЕТАЛОНИ ЗА ЕДИНИЦА 
ТЕМПЕРАТУРА ВО ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 300 

К ДО 2800 К 

Чтен 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус 

лови што мораат да ги исполнуваат радијациони * е пири 
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метри - работните еталони за единица температура во 
температурниот опсег од 300 К до 2800 К (во натамошни-
от текст: радијациони пирометри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.K-3/3. 

Член 2 
Радијационите пирометри се пирометри на сјајот, чиј 

принцип на работа се заснова врз користење на зависноста 
на вкупниот енергетски сјај на изворот на зрачење, добиен 
со интеграција по најголемиот дел на спектарот на топ-
линското зрачење, од неговата температура. Таа завис-
ност може доволно точно да се опише со Stefan-Bolcmano-
виот закон на зрачење за апсолутно црно тело. 

Член 3 
Темепратурата што ја покажуваат радијационите пи-

рометри мора да биде изразена или во келвини (ознака: К) 
или во степени Целзусови (ознака: °С). Ознаката за едини-
ца на температура мора да се наоѓа на покажувачката на-
права на радијациониот пирометар. 

Кога радијационИот пирометар нема покажувачка 
направа за температура, ознака за единица на температу-
ра мора да биде дадена со крива или со табела на завис-
носта на излезниот сигнал од темепературата. 

Член 4 
Точноста на радијациониот пирометар се карактери-

зира со вредноста на неговата мерна несигурност опреде-
лена во нормални услови. 

Мерната несигурност на радијациониот пирометар, 
дефинирана со веројатност од 95%» мора да биде во грани-
ците дадени во табелата: 

Граници на мерната несигурност 
(°С) 

Температурен опсег 
(°С) 

на работен еталон од 
повисока точност 

на работен еталон 
од пониска точност 

од 20 до 500 ± 5 ± 4 
од 500 до 700 ± 6 ± 5 
од 700 до 1100 ± 8 ± 6 
од 1100 до 2000 ± 10 ± 7 
од 2000 до 2200 ± 13 ± 8 
од 2200 до 2500 ± 15 ± 9 

Член 5 
Нормалните услови во кои се дифинирани границите 

на мерната несигурност на радијациониот пирометар се: 
1) мерениот објект, кој е извор на зрачење од типот 

на црно тело: 
2) растојанието помеѓу изворот на зрачењето и ради-

јациониот пирометар, кое изнесува 1 ш. Дијаметарот на 
изворот на зрачењето е еднаков на n. lm, каде што п е но-
минален индекс на визирање на радијациониот пироме-
тар; 

3) температурата на околниот воздух е еднаква на 
нормалната температура, односно на 23 °С ± 5 °С, а рела-
тивната влажност на воздухот не е поголема од 80%. 

Член 6 
Растојание до објектот на мерењето е растојанието 

помеѓу изворот на зрачењето (објектот на мерењето) и ле-
ќата на објективот (или на огледалото) на радијациониот 
пирометар. Растојанието до објектот на мерењето мора да 
биде дадено за секој радијационен пирометар. 

Растојанието до објектот на мерењето може да биде 
дадено и во однос на некоја друга точка на радијациониот 
пирометар, но тоа тогаш мора да биде наведено во пода-
тоците за радијациониот пирометар. 

Член 7 
Мерно поле е дел од рамнината нормална на оптич-

ката оска чија слика ја покрива детекторот на радијацио-
ниот пирометар или, ако постои, дијафрагмата што го ог-
раничува видното поле. 

Дијаметарот на мерното поле ја определува најмала-
та димензија на објектот на мерењето чија температура 

може да се мери со р^дијациониот пирометар. Дијамета-
рот не мерното поле зависи од вредноста на растојанието 
до објектот на мерењето. 

Член 8 
Индекс на визирање на радијациониот пирометар е 

односот на дијаметарот на мерното поле спрема растоја-
нието до објектот на мерењето. 

Номинален индекс на визирање на радијационито пи-
рометар е индексот на визирање утврден за растојанието 
до објектот на мерењето кое изнесува 1 ш. Номиналната 
вредност на индексот на визирање треба да биде помала 
или еднаква на 1:20. 

За радијациониот пирометар може да биде даден но-
минален индекс на визирање утврден за друга вредност на 
растојанието до објектот на мерењето, но тоа мора да би-
де назначено во податоците за радијациониот пирометар. 

Члан 9 
Време на одзив е времето кое по скоковита промена 

на температурата на изворот на зрачење за вредноста At е 
потребно радијациониот пирометар да го промени своето 
покажување за вредноста ц-At, каде што е џ вредност за ра-
дијациониот пирометар. 

За секој радијационен пирометар мора да биде даде-
но времето на одзив. 

Член 10 
Номинална работна температура на радијациониот 

пирометар е температурата на куќиштето на радијациони-
от пирометар на која точноста на пирометарот е целосно 
дефинирана со границите на дозволената мерна несигур-
ност. При сите други температури, границите на мерната 
несигурност на радијациониот пирометар се зголемуваат 
за дополнителни вредности што се сврзани за промената 
на температурата на околината. 

Номиналната работка температура мора да биде на-
значена за секој радијационен пирометѓар. 

Член 11 
За температурите што се разликуваат од номинална-

та работна температура дозволени се следните вредности 
на дополнителната мерна несигурност на радијациониот . 
пирометар: 

Температура на куќиштето на Граници на вредноста на доПоЛнител-
радијацион иот̂  пирометар ната мерна несигурност (Р—95%) 

+ 10 ± 3 
+ 20 ± 0 
+ 40 ± 4 
+ 60 ± 8 
+ 80 ± 13 

+ 100 ± 18 

Член 12 
Натписите и ознаките на радијациониот пирометар 

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

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

На радијациониот пирометар мораат да се наоѓаат 
следните натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) фабрички број; 
3) мерен опсег; 
4) година на производството; 
5) ознака на типот. 

Член 13 
Кон радијациониот пирометар мораат во документа-

цијата да се дадат податоците сообразно на чл. 4,6,8,9, 10 
и 11 од овој правилник. 

Ако радијациониот пирометар е без покажувачка на-
права, составен дел на Документацијата мора да претста-
вува табела односно графикон на зависноста на излезниот 
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сигнал од температурата што ја мери радијациониот пи-
рометар. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02 - 4281 
16 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

395. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТАРСКИ 
ТЕРМОМЕТАР СО ПОКАЖУВАЧКА НАПРАВА И ЗА 
МАНОМЕТАРСКИ ТЕРМОМЕТАР СО ПИШУВАЧКА 

НАПРАВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат манометарскиот тер-
мометар со покажувачка направа и манометарскиот тер-
мометар со пишувачка направа (во натамошниот текст: 
манометарските термометри) - мерила на температура во 
температурниот опсег од —200 °С до 1000 °С. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.K-4/1. 

Член 2 
Манометарските термометри се наменети за мерење 

на температурата на гасови, течности или пареа. 
Манометарските термометри функционираат врз 

принципот на промена на притисокот на термометарско-
то полнење со постојан волумен, при промена на темпера-
турата. 

За термометарското полнење можат да се употребат 
гас, кондензат или специјален материјал. 

Член 3 
Наведените изрази односно поими, во смисла на овој 

правилник, ги имаат следните значења: 
1) манометарски термосистем (во натамошниот тек-

ст: термосистем) е систем што се состои од термобалон, 
спојна цевка (капилара за продолжување) и еластичен 
осетлив елемент, кои заедно формираат херметички затво-
рен волумен исполнет со течност, гас, кондензат или со 
специјален материјал; 

2) термобалон е елемент на термосистемот кој се ста-
ва во мерната средина чија температура ја прима и ја пре-
творува во соодветен притисок (волумен) на термометар-
ското полнење; 

3) должина на опојната цевка (капилара за 'про-
должување) е најголемото растојание од местото на споју-
вањето на спојната капилара со термобалонот до местото 
на нејзиното влегување во телото на манометарскиот тер-
мометар; » 

4) длабочина на нурнувањето на термобалонот е рас-
тојанието од крајот на термобалонот до местото на кое 
термобалонот е прицврстен за мерната средина; 

5) должина на телото на термобалонот е најголемото 
растојание од местото на спојот на кое се спојуваат термо-
балонот и спојната цевка (капилара з̂ а продолжување) до 
Kpajof на термобалонот; 

6) индекс на топлотната инерција е времето што е по-
требно, при внесувањето на термобалонот во мерната сре-

дина со константна температура, манометарскиот термо-
метар да достигне 0,37 од вредноста на разликата меѓу таа 
температура и температурата што ја имал во моментот 
на внесувањето во мерната средина; 

7) мерна средина е средина во која нема механичко 
движење или преместување на течноста, освен природни 
струења (конвенкција). 

II. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 4 

Конструкцијата на манометарскиот термометар ја 
сочинуваат термобалонот, спојната цевка (капилара за 
продолжување) и манометарската пружина споена со 
стрелката на покажувачката направа, односно со иглата за 
запишување на пишувачката направа.. 

Манометарските покажувачки термометри можат да 
бидат конструирани со додатна направа за сигнализација 
или за пренесување на аналоген пневматски или електри-
чен сигнал. 

Член 5 

Термобалонот може да бцде споен со телото на мано-
метарскиот термометар стабилно - кога врската помеѓу 
термобалонот и телото е цврста, и еластично - кога тер-
мобалонот е споен со телото со еластична врска. 

Член 6 

Телото на термобалонот не смее да биде подолго од 
400 mm. Должината на телото на термобалонот мора да 
биде назначена во податоците за манометарскиот термо-
метар. 

Член 7 

Пречникот на термобалонот мора да има една од 
вредностите пропишани со овој правилник: 5 mm; 8 mm; 
10 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm; 23 mm; 30 mm; 

Член 8 

Термобалоните мораат да бидат изработени од мате-
ријал кој може да издржи притисоци на мерната средина 
до 6,3 МРа. 

За поголеми притисоци на мерната средина маноме-
тарските термометри мораат да имаат посебни заштитени 
термобалони, а податоци за тоа мораат да се дадат во до-
кументацијата за манаометарскиот термометар. 

Член 9 

Спојната цевка (капилара за продолжување) на мес-
тбто на кое е прицврстена за мерниот објект мора д^Гбиде 
заштитена% со облога која ја чува од надворешни механич-
ки дејства.' 

Спојната цевка (капилара за продолжување) со ѕид 
чија дебелина не е помала од 1 mm може да биде изработе-
на без заштитна облога. 

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 10 

Во зависност од видот на материјалот со кој е напол-
нет термосистемот, манометарскиот термометар може да 
се мери температурата во областите и во интервалите 
пропишани со овој правилник, и тоа: 

Вид на материјалот Област на Интервал на мерената температу-
со кој е наполнет мерењето ра («С) 
термосистемот (°С) 

Гас - 2 0 0 до 600 100; 150; 160; 200; 250; 
300; 400; 600 

Течност - 1 5 0 до 300 25; 40; 50; 60; 100; 150; 
160; 200; 250 
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Член 11 

Границите на мерниот опсег на манометарскиот тер-
мометар мораат да опфатат 100% или 75% од пропишани-
от интервал на мерената температура - за манометарски-
те термометри полнети со гас и течност, и последните две 
третини од интервалот на мерената температура - за ма-
нометарските термометри полнети со кондензати. 

Границите на мерниот опсег на манометарскиот тер-
мометар мораат да бидат следните: 

Член 15 

Длабочината на нурнувањето на термобалонот во 
мерната средина мора да се одбере од следната низа на 
вредности: 

Вид на материјалот 
со кој е наполнет тер-
мосистемот 

Длабочина на нурнувањето на 
термобалонот 

(mm) 

Гас 160; 200; 250; 315; 400; 500; 
630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 

Течност 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 
400 

Кондензат 100; 125; 160; 200; 250; 315; 
400; 500; 630; 800; 1000 

Специјални материја- 315; 400; 500 
ли 

Граници на мерењето за скала (°С) 

еднострана двострана без нула 

долна горна долна горна долна горна 

+ 25 - 10 + 15 + 50 + 100 
+ 40 - 10 + 50 + 100 + 150 
+ 50 - 25 + 25 + 25 + 125 
+ 60 - 40 + 20 + 50 + 150 
+ 100 - 25 + 35 + 100 + 200 
+120 - 25 + 75 + 100 + 250 
+ 150 - 25 + 125 + 100 + 300 
+ 160 - 50 + 50 - -

+ 200 - 50 + 100 + 100 + 500 
+ 250 - 50 ~ + 150 + 100 +, 300 
+ 300 - 1 0 0 + 50 + 200 + 500 
+ 400 - 1 2 0 + 30 + 200 + 600 
+ 600 - 1 5 0 + 50 + 400 + 800 

- -200 + 50 +400 + 1000 

Член 12 

Класата на точност на манометарскиот термометар 
со гасно, течно и специјално полнење на термосистемот 
мора да биде: 1; или 1,5 или 2,5. 

Класата на точност на манометарскиот термометар 
со кондензационо полнење на термосистемот мора да би-
де: 1,5; или 2,5 или 4, и утврдена на последните две трети-
ни од скалата на мерниот опсег. На првата третина од ска-
лата на мерниот опсег на тие манометарски термометри 
класата на точност не може да биде пониска од првата 
следна пониска класа на точност. 

Дозволено е на еден дел на скалата од мерниот опсег 
на манометарскиот термометар класата на точност да би-
де пониска од класите на точност наведени во ст. 1 и 2 од 
овој член, но тоа мора да биде назначено за манометар-
скиот термометар. Тие класи можат да бидат 0,4; или 0,5 
или 0,6 и да важат до најмногу 10% од скалата од мерниот 
опсег, при што класата на точност не смее да биде понис-
ка од 4 на преостанатиот дел од скалата. 

Член 13 

Класата на точност на манометарските термометри 
со посебно заштитен термобалон, во смисла на член 8 став 
2 OJ овој правилник, мора да биде: 1; 1,5; 2,5 или 4 и по-
ниска, и мора да биде наведена кон мано^етарскиот тер-
мометар. 

Член 14 

Класата на точност на манометарскиот термометар 
во моментот на вклучувањето односно активирањето на 
сигналните и регулационите уреди, ако ги има, не смее да 
биде пониска од првата пониска класа на точност утврде-
на во чл. 12 и 13 на овој правилник. 

Границите на отстапувањето на длабочината на нур-
нувањето на термобалонот во мерната средина не смеат 
да бидат поголеми од: 

1) ± 5%, за длабочините на нурнувањето со вреднос-
ти од 80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm и 230 mm; 

2) ± 3%, за сите други длабочини на нурнувањето на-
ведени во став 1 од ОВОЈ член. 

Член 16 

Границите на допуштената основна грешка на по-
кажувањето (запишувањето) и на излезните сигнали на ма-
нометарските термометри за одделни класи на точност 
мораат да ги имаат следните вредности: 

Член 17 

Варијацијата на покажувањето (запишувањето) и на 
излезните сигнали на манометарскиот термометар не 
смее да ја преминува апсолутната вредност на границата 
на допуштената основна грешка пропишана во член 16 од 
овој правилник. 

Член 18 

Нестабилноста на покажувањето (запишувањето) и 
на излезните сигнали, дефинирана како разлика на по-
кажувањето на манометарскиот термометар при повеќе-
кратни мерења во исти услови на мерна средина, не смее 
да ја преминува половината од апсолутната вредност на 
границата на допуштената основна грешка пропишана во 
член 16 од овој правилник. 

Член 19 

Динамичките карактеристики на манометарските 
термометри со пневматски и електрични излезни сигнали 
мораат да бидат определени така што во придружната до-
кументација за соодветниот манометарски термометар да 
бидат дадени вредностите на времето на воспоставување-
то на излезниот сигнал и на максималното отстапување 
на излезниот сигнал. 
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Член 20 * 

Манометарските термометри со горна граница на 
мерниот опсег до 40°С мораат да издржат дејство на пре-
гревање на мерната средина до 50°С. 

Манометарските термометри со горна граница на 
мерниот опсег од 50°С и повисока мораат да издржат деј-
ство на прегревање на мерната средина, и тоа: 

1) прегревање кое ја преминува горната граница на 
мерниот опсег за 10% - за манометарските термометри со 
гасно, течно и специјално полнење на термосистемот; 

2) прегревање кое ја преминува горната граница на 
мерниот опсег за 4% за манометарските термометри со 
кондензационо полнење на термосистемот. 

Член 21 
Еластичните осетливи елементи на термосистемот 

мораат да издржат дејство не помало од 20 ООО циклуси 
на променлив притисок кои се менуваат од 25% ± 5% до 
75% ± 5% од опсегот на притисокот во термосистемот 
при температури кои му одговараат на мерниот опсег на 
манометарскиот термометар. 

Член 22 
Индексот на топлотната инерција на манометарски-

от термометар мора да ги задоволува следните вреднос-
сти: 

Индексот на топлотната инерција на средината ко-
ја го окружува термобалонот не смее да биде пого-

лем од: 
(ѕ) * 

Материјал со кој е на- воздух или гас вода или течност која 
полнет термосистемот има коефициент на топ-

лотна спроводливост 
близок на водата 

во состојба се движи со во состојба се движи со 
на мирување брзина на мирување брзина 

од 7 ш/ѕ, од 7 ш/ѕ, 
шах шах 

Гас 500 60 15 3 

Течност 800 120 30 6 

Кондензат 800 120 30 6 

Специјални 
материјали 

800 120 - -

Член 23 
За манометарските термометри со кондензационо по-

лнење на термосистемот, кај кои температурата на околи-
ната се наоѓа во нивниот мерен опсеб, а кои исто така има-
ат спојна цевка (капилара за продолжување) со должина 
од 25 ш, индексот на топлотната инерција не смее да биде 
подолго од 45 минути во воздушната мерна средина. 

Член 24 
Промената на покажувањето (запишувањето) и на из-

лезните сигнали (б) во проценти од мерниот опсег, која на-
станува под влијание на отстапувањето на температурата 
на околината од нормалната вредност на температурата 
на околината, не смее да биде поголема од вредностите 
определени со формулата: 

б - ± (у + k х At), 
каде што се: у - вредност на нестабилноста на маноме-

тарскиот термометар, во согласност со 
член 18 од овој правилник; 

К - температурен коефициент во %/°С, по-
мал или еднаков на: 
0,05 за манометарски термометри со 
гасно полнење на термосистемот; 
0,075 за манометарски термометри со 
течно полнење на термосистемот; 
0,04 за манометарски термометри со 
кондензационо полнење на термосисте-

•мот; 
0,035 за манометарски термометри со 
специјално полнење на термосистемот. 

At- апсолутна разлика на температурата, 
At == t2—ti, каде што ti е нормална темпе-

* ратура на околината еднаква на 23°С ± 
2°С - за термометри од класата на точ-
ност 1 или повеќе, а на 23°С ± 5°С - за 
манометарски термометри од класата 
на точност 1,6; 2,5 и 4; а t2 е температу-
ра на околината. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 25 

Натписите и ознаките на манометарскиот термоме-
тар мораат да бидат напишани на еден од јазиците и пис-
мата на народите односно народностите на Југославија. 

На скалата на покажувачката направа на манометар-
скиот термометар мораат да се наоѓаат ознаки на мерната 
единица за температура (°С или К), на класата на точност 
и ознаките „-" и „ + " за двострана скала, согласно со до-
лната и горната граница на мерниот опсег на манометар-
скиот термометар. 

Манометарските термометри со пишувачка направа 
мораат да имаат таблица со ознаки согласно со став 2 од 
овој член. Оваа таблица мора да содржи и податок за пе-
чатарската ознака на дијаграмската хартија на пишувач-
ката направа. 

|[лен 26 

Во документацијата^-кон манометарскиот термоме-
тар мораат да се дадат следните податоци: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) фабрички број и година на производството; 
3) параметри на напојување, кога се неопходни; 
4) длабочина на нурнувањето на термобалонот во 

мерната средина; 
5) должина на опојната цевка (капиларата за про-

должување); 
6) вредности на најголемиот притисок на мерната 

средина што може да го издржи термобалонот; 
7) службена ознака на типот на манометарскиот тер-

мометар, ако е извршено испитување на типот и издадело 
решение за одобрување на типот. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 27 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-4281/2 
16 март 1988 година 
Белград 

396. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 

ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТАРСКИ ТЕРМОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на манометарски тер-

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 
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мометри што во преглед на стручноста на работниците, 
опремата и работните простории мораат да ги исполнува-
ат организациите на здружен труд и работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат и 
поправаат манометарски термометри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознката PUL.K-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 манометарски термометри мо-
раат да имаат IV степен стручна подготовка, односно 
средно стручно образование од машинска или електротех-
ничка струка и мораат да ги познаваат постапките и мето-
дите за преглед на манометарски терометри. 

Член 3 
За преглед на манометарски терометри потребна е 

следната опрема: 
1) еталони на единица температура; 
2) уреди на репродуцирање на зададените температу-

ри при испитување на манометарските термометри; 
3) помошни мерни и други технички уреди. 

Член 4 
За преглед на манометарски термометри можат да се 

употребуваат следните еталони: 
стабилноста на темепрагура што тие уреди можат да 

ги остварат мораат да бидат доволни да овозможат врше-
ње на прегледот на манометарските термометри. 

Член 6 
Работната просторија за преглед и жигосување на ма-

нометарски термометри мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со 
техничките нормативи и доволно пространа за сместува-
ње н£ опремата, за вршење на прегледите и за жигосува-
ње; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 
хигиенско-техничката заштита. 

Член 7 
Температурата во работната просторија мора да би-

де во границите 23°С ± 2°С, за преглед на манометарски 
термометри од класата на точност 1, односно во граници-
те 23°С ± 5°С за преглед на манометарски термометри од 
класата на точност 1,5, 2,5 и 4. 

Член 8 
Изворите на топлина што служат за греење на работ-

ната просторија треба доволно да се оддалечени од место-
то на кое се врши преглед на манометарски термометри и 
да не ја нарушуваат постапката за преглед на манометар-
ските термометри. 

Член 9 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат: 
1) маса и стол за работникот на единицата за контро-

ла на мери; 
2) полици или ормани за сместување на манометар-

ските термометри подготвени за преглед и за сместување 
на еталоните и за сместување на потребната мерна опре-
ма. 

Член 10 
Работната просторија треба да биде заштитена од ди-

ректно пробивање на сончева светлина односно зрачење. 

Член 11 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети односно да се вршат работи што би можеле да го по-
пречуваат прегледот на манометарските термометри. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-4281/1 
16 март 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

397. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86), Сојузниот 

комитет за собраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИ-

ДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени (Службен лист на 

СФРЈ", бр. 21/88) во точка 1 текстот под ред. бр. 11 и 15 се менува и гласи: 

„11 „Задар" 06,30 08,15 1,2,4,5, Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) „11 „Задар" 
11,00 12,30 3,7 06,30 08,15 1 
09,45 11,15 6 18,45 20,45 1 
18,30 
17,00 

20,15 
18,15 

1,2,4,5 
3 Во летниот период (од 2 мај до 17 октомври) 18,30 

17,00 
20,15 
18,15 

06,30 08,15 1 
13,00 00,30 1 
Во летниот период (од 16 мај до 12 септември) 
05,30 08,15 1 
13,00 00,30 1 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
06,30 21,00 2 
Во летниот период (од 31 мај до 4 октомври) 
06,30 00,15 2 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
06,30 08,15 3 
19,00 21,00 3 
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15 „Марибор" 05,30 
05,30 
19,00 
17,00 

12,00 
08,00 
22,00 
22,00 

1,2,3,4,5 
6 
1,3,5,7 
2,4 

Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
06,30 13,15 4 
18,30 20,30 4 
Во летниот период (од 12 мај до 27 октомври) 
06,30 20,30 4 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
06,30 23,00 5 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
05,00 06,30 6 
Во летниот период (од 28 мај до 25 јуни) 
05,30 10,30 6 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
11,30 13,00 7 
18,00 19,30 7 
Во летниот период (од 22 мај до 9 октомври) 
07,30 24,00 7 
Во летниот период (од 28 март до 29 октомври) 
05,30 12,00 1,2,3,4,5 
19,00 22,00 1,2,3,4,5 
Во летниот период (од 28 март до 7 мај) 
06,00 09,00 6 
Во летниот период (од 8 мај до 21 октомври) 
06,00 10,00 6 
Во летниот Период (од 22 октомври до 29 октом-
ври) 
06,00 ' 09,00 6 
Во летниот период (од 28 март до 8 мај)^ 
19,00 21,00 7 
Во летниот период (од 9 мај до 16 октомври) 
19,00 22,00 7, 
Во летниот период (од 17 октомври до 29 октом-
ври) 
19,00 21,00 7". 

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

VI/01 Бр: 3668/1 
11 мај 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

398. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр, 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој од 1 јануари 1988 година 
може да се определи пензијата и додатокот кон пензија, во 

смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941", член 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина, се утврдува во висина од 1,087.470 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на највисо-
киот износ до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензија од 1 јануари 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/88). 

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

Бр. 426/88 
13 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 
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399. 
Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици 

и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 59/86), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И НА МЕРИЛА ЧИЈ 
ПРЕГЛЕД МОЛЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМО-

УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
1. Наредбата за определување на работни еталони и 

на мерила чиј преглед може да им се довери на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84) во 
точка 2 одредбата под 2, по алинејата втора, се додава 
алинеја трета, која гласи: 

- „цистерни и резервоари, ако служат како мерила". 
Во одредбата под 7, по алинеја прва се додава алине-

ја втора, која гласи: 
„ - хронотахографи". 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-1337/1 
12 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

400. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за 

прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82 и* 
64/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МО-

ЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 
1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови 

што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/82, 7/84, 9/86 и 18/87) во Листата на отро-
ви, која е составен дел на тоа решение, се вршат следните 
измени и дополненија: 

1) под реден број 156 во колона 7 по зборовите: „бои 
и лакови" се додаваат запирка и зборовите: „хемиска ин-
дустрија"; 

2) под реден број 249 во колона 5 се додава знакот 
„ + ", а во колона 6 знакот: „ + " се брише; 

3) редниот број 332 се брише; 
4) под реден број 333 во колона 5 се додава знакот: 

„ + ", а во колона 6 знакот: „4-" се брише; 
5) под реден број 399 во колона 5 се додава знакот: 

"+" 
6) под реден број 458 во колона 3 знакот: „ + " се бри-

ше, во колона 5 се додава знакот „ + ", а во колона 6 се до-
даваат зборовите: „од 2% до 25%"; 

7) под реден број 574 бо колона 4 знакот: „ + " се бри-
ше, в колона 5 зборовите: „од 10% до 20% се заменуваат со 
знакот: „ + ", а во колона 6 зборовите: „од 9% до 10%" се 
заменуваат со зборовите: „од 9% до 60%; 

8) под реден број 580 во колона 5 знакот: „ + " се бри-
ше, а во колона 6 се додава знакот: „ + "; 

9) под реден број 718 во колона 2 зборовите: „О-ТОЛ-
ЛУИДИН, 2-

амино-1-метилбензен" се заменуват со зборо-
вите: „ТОЛУИДИН, сите изом^ри"; 

10) под реден број 751 во колона 2 зборовите: „ТЕТ-
РАХИДРО-5,5-ДИМЕТИЛ-2-(1 Н)-пиримидинон/р-
-(ТРИФЛУОРМЕТИЛ)-АЛФА-р-(ТРИФЛУОРМЕ-

ТИЛ)СТИРИЛЦИНАМИЛДЕН/ХИДРАЗОН" се замену-
ваат со зборовите: „ХИДРАМЕТИЛНОН (5,5-диметил-
перхидропиримидин-2-оп-4-трифлуорметил-алфа-(4-триф-
луорметилстирил) цинамилиденхидразон"; 

11) по реден број 762 се додаваат нови редни броеви, 
кои гласат: 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 811 
26 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, е. р. 

401. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80 и 49/87), 
директорот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА 

ИСПОСТАВА ЦАРИНСКА ЗОНА ЉУБЉАНА 
1. Царинската испостава Царинска зона Љубљана, ка-

ко организациона единица на Царинарницата Љубљана, 
почнува со работа на 6 мај 1988 година. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр.: 03/1-Д-4367/1-88 
6 мај 1988 година 
Белград 

I 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Звонко Пошќиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКО-
ВОТЕ НА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 

КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрира-

ње и евидентирање на кредитните работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 76/85 и 13/87) во точка 13 
став 1 зборовите: „до 31 декември 1987 година" се замену-
ваат со зборовите: „до 31 декември 1988 година". 

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

О. бр. 49 
13 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

402. 
Врз основа на член 41 ст. 4 и 5 и член 42 ст. 3 и 4 од 

Законот за кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/8^ и 38/86), Советот на гувернерите 
донесува 

403. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата 

за одржување на внатрешните пловни патишта („С тужбен 
лист на СФРЈ", бр. 50/74 h 17/81), во согласност Си сојуз-
ниот секретар за финансии, СојУзнио! комитет за собра-
ќај и врски донесува 

I 
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И З М Е Н А НА Т А Р И Ф А Т А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбед-
ност на пловидбата на внатрешните пловни патишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/82, 42/84, 40/85, 45/86 и 
41/87) во точка 8 во одредбата под 1 бројот: „7" се замену-
ва со бројот: „18", а бројот: „31" - со бројот: „80". 

Во одредбата под 2 бројот: „9" се заменува со бројот: 
„23", а бројот: „42" - со бројот: „108". 

2. Оваа измена на тарифата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 

Бр. 3380/3 
11 мај 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛ. 104 ДО 112 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА 

СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

1. Работната организација „Металка" в од Љубљана 
поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оце-
нување на уставноста на одредбите на чл. 104 до 112 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85 и 38/86). 

Во предлогот на овластениот предлагач е наведено 
дека оспорените одредби на Законот не се согласни со Ус-
тавот на СФРЈ поради ^оа што со тие одредби се овласту-
ва Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да из-
рече мерки на принуда и орграничување на организациите 
на здружен труд и поради тоа што ниту со тие, ниту сод 
руги одредби на овој закон не е пропишана постапка за из-
рекување на наведените мерки, ниту е предвидено правото 
на жалба на изречена мерка. Овластениот предлагач го из-
несе гледиштето дека оспорените одредби не се согласни 
со Уставот и поради тоа што установуваат двократно каз-
нување за ист стопански престап или повреда на угледот, 
бидејќи наведените мерки се изрекуваат во случај кога 
надлежниот суд правносилно ја казнил организацијата на 
здружен труд за стопански престап, односно кога судот на 
честа при Стопанската комора на Југославија и изрекол 
мерка за повреда на угледот и кога таа мерка станала 
правносилна. Посебно овластениот предлагач ја оспори 
одредбата на член 112 од Законот, со која е предвидено 
надлежниот орган на управата да може да изрече привре-
мена мерка на принуда или ограничување и пред над-
лежниот суд да утврди дека е направен стопански престап 
или повреда на угледот. 

По сфаќањето на овластениот предлагач, оспорените 
одредби на Законот не се согласни со одредбите на чл. 212, 
213, 215 и 216 од Уставот на СФРЈ. 

Со поднесокот од 5 февруари 1988 година овластени-
от предлагач поднесе барање за издавање на наредба за за-
пирање на извршувањето на Решението за изрекување на 
управна мерка, што го донесе Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија под број 12-13020/87 од 12 јануари 
1988 година, со кое на Работната организација „Металка" 
к е изречена мерка за забрана на скулучувањето договор 
за инвестициона изградба во СССР во траење од една го-
дина и му е ставен предлог на надлжениот орган во Работ-
ната организација „Металка" да поведе постапка за ут-
врдување на одговорноста на одговорното лице за дело на 
нелојален натпревар. Образложувајќи го своето барање за 

запирање на извршување на ова решение, подносителот 
на предлогот истакна дека со извидувањето на тоа реше-
ние ќе настанат ненадоместливи штети како за подносите-
лот на предлогот така и за СФРЈ, поради забрана на склу-
чувањето договор за следната фаза од инвестиционата из-
градба на определен обејкт, со претпоставка дека ната-
мошната изградба на тој објект1 ќе и биде отстапена на 
фирмата на една трета земја, која веќе врши слични инвес-
тициони работи во СССР. 

2. Со оспорените одредби на чл. 104 до 112 од Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство се пропи-
шани правилата за еднесувањето на организациите на 
здружен труд при вршењето на надворешнотрговска деј-
ност со странство, кои предвидуваат зачувување на угле-
дот на организациите на здружен труд и угледот на земја-
та и забрануваат нелојален натпревар меѓу домашните ор-
ганизации на здржен труд на странскиот пазар. Во случај 
на повреда на овие правила на однесување, со Законот се 
утврдени санкциите, што ги изрекува Сојузниот секрета-
риве за надворешна трговија, кога во постапката пред 
надлежниот суд правносилно ќе се утврди дека организа-
цијата на здружен труд го повредила угледот или сторила 
дело на нелојален натпревар во надворешнотрговското 
работење. Со Законот, по исклучок, е предвидена и 
можноста за изрекување на привремена забрана на врше-
њето на определена работа во странство пред донесување-
то на одлука на надлежниот суд за повреда на угледот или 
за нелојален натпревар во случај кога Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија оцени дека со извршување-
то на таа работа ќе настене штета, со тоа што е должен во 
рок од 15 дена од изрекувањето на привремената мерка да 
поведе кај надлежниот орган постапка за утврдување на 
престапот. Доколку пред надлежниот суд не се докаже по-
стоењето на престап, Сојузниот секретаријат, на барање 
од организацијата на здружен труд, ќе ја надомести ште-
тата настаната поради изрекување на привремена мерка. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ, на кого предлогот на овлестениот предлагач 
му е доставен на одговор во смисла на член 20 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, со дописот бр. 
730-22/87-045 од 22 декември 1987 година, го извести Ус-
тавниот суд на Југославија дека, по разгледувањето на 
предлогот, о$ени дека оспорените одредби на Законот се 
во согласност со Уставот на СФРЈ и дека затоа нема основ 
за измена и дополнение на тој закон. Соборот смета дека 
одредбите со кои органот на сојузната управа е овластен 
на организациите на здружен труд да им изрекува мерки 
на принуда или орграничување се засноваат врз одредбите 
на член 213 од Уставот на СФРЈ, а тоа што со Законот не е 
предвидено правото на жалба на решение од сојузниот ор-
ган на управата не е несогласно со одредбата на член 215 
од Уставот на СФРЈ, бидејќи со таа одредба на Уставот е 
утврдено со законот, по исклучок, во определени случаи, 
да може да се исклучи правото на жалба. Меѓутоа, бидејќи 
со Законот не е исклучено правото на водење на управен 
спор, Соборот истакна дека согласно со член 216 од Уста-
вот на СФРЈ, против наведеното решение може да се пове-
де управен спор и дека со тоа е обезбедена двостепеност 
во одлучувањето во таа правна работа. Во одговорот уш-
те е наведено дека сојузните органи на урпавата постапу-
ваат по Законот за општата управна постапка, согласно со 
член 1 од тој закон, а со посебен закон не е поинаку пропи-
шано. Исто така во одговорот е наведено дека правото на 
сојузниот орган со свое решение да одлучи за бришењето 
од регистарот на организациите на здружен труд на од-
делни дејности од областа на надворшнотрговското рабо-
тење е комплементарно со правото на истиот орган, про-
пишано во член 8 од Законот за прометот на стоки и услу-
ги со странство', да им дава согласност на организациите 
на здружен труд за регистрација на одделни надворешнот-
рговски дејности. 

4. Со член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека федерацијата преку сојузните органи: ги уре-
дува и обезбедува мерките на заштита од монопол и нело-
јална конкуренција, го уредува системот на надворешно-
трговското работење и другото економско работење со 
странство и обезбедува извршување на сојузните закони 
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во тие области. Според член 274 од Уставот на СФРЈ, со-
јузните органи се одговорни за извртувањето на сојузни-
те закони во областите во кои, по одредбите на Уставот на 
СФРЈ, федерацијата, пр^ку сојузните органи, обезбедува 
извршување на сојузните закони. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, оспорените одредби на Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство, со кои се пропишани правилата 
на однесување на организациите на здружен труд во над-
ворешнотрговското работење, предвидените мерки на 
принуда и ограничување во случај на повреда на тие пра-
вила и определениот сојузен орган на управата што ќе ги 
изречува тие мерки, по оцената на Уставниот суд на Југ<}-
славија, се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Со одредбите на чл. 212 и 213 од Уставот на СФРЈ е 
предвидено поединечните акти на органите на управата да 
мораат да се засноваат врз законот и државните органи да 
можат да изрекуваат мерки на принуда и ограничување 
утврдени со законот и во постапката пропишана со зако-
нот. Според член 1 од Законот за општата управна постап-
ка, органите на управата на општествено-политичките за-
едници се должни да ги применуваат одредбите од тој за-
кон кога во управните предмети решаваат за правата, об-
врските и правните интереси на поединците и на правните 
лица. Поради тоа Уставниот суд смета дека оспорените 
одредби на Законот не се несогласни со Уставот на СФРЈ, 
затоа што не пропишуваат посебна постапка за изрекува-
ње мерки на принуда и ограничувања бидејки таа постап-
ка е пропишана со Законот за општата управна постапка. 
Според член 216 од Уставот на СФРЈ е обезбедено водење 
на управен спор против конечните поединечни акти доне-
сени во управната постапка, а со тоа, согласно со Уставот 
на СФРЈ, е обезбедена и двостепеност во постапката. 

По оцената на Уставниот суд на Југославија, во рам-
ките на овластувањата на сојузниот орган на управата да 
го извршува Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, да им дава согласност на организациите на 
здружен труд за упис на правото на вршење на надвореш-
нотрговски промет (член 8 од Законот), произлегува и ов-
ластувањето на тој орган таа согласност да ја ускрати, од-
носно со привремена мерка да ја ограничи, ако постојат 
основи сомневања дека со извршувањето на определена 
работа би настанала штета. 

5. Уставниот суд на Југославија, оценувајќи дека ос-
порените одредби на Законот за прометот на стоки и услу-
ги со странство се согласни со Уставот на СФРЈ, нема ос-
нов да нареди запирање на извшрување на решението на 

• Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со кое на 
подносителот на предлогот му е изречена мерка на прину-
да. За законитоста на тоа решение ќе одлучува Сојузниот 
суд во управниот спор, кој овластениот предлагач го пове-
де пред тој суд. 

6. Уставниот суд на Југославија врз основа на чл. 375 
и 392 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана а на 23 
февруари 1988 година, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се одбива предлогот на Работната организација 
„Металка" од Љубљана да се утврди дека одредбите на чл. 
104 до 112 на Законот за промет на стоки и услуги со 
странство не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

2. Се одбива предлогот на Работната организација 
„Металка" во Љубљана да се нареди запирање на извиду-
вање на решението на Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија за изрекување на мерка на Работната орга-
низација „Металка" од Љубљана, бр. 12-13820/87 од 12 
јануари 1988 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател на Судот д-р Александар Фира и 
членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Ми-
лован Бузаџиќ, Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р Иван 

Кристан, Велко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан 
Штрб^ац и Рамадан -Враниќи. 

У-бр. 331/87 
23 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОПШТИ 
АКТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
СР СРБИЈА „ДР МИЛОВАН ЈОВАНОВИЌ БАТУТ% ВО 
БЕЛГРАД И ТОА: ЧЛЕН 16, ЧЛ. 50 СТАВ 3, ЧЛ. 62 И 90 
ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЧЛЕН 22 И 
ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И ЧЛ. 143 И 166 ОД СТАТУТОТ И 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

1. Основниот суд на здружен труд во Белград поведе 
постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување 
на уставноста и спротивноста со Законот за здружениот 
труд на одредбите на самоуправните општи акти на Заво-
дот за здравствена заштита на СР Србија „Д-р Милован 
Јовановиќ Батут", од Белград и тоа: член 16 и 50 став 3, 
чл. 62 и 90 од Самоуправната спогодба за здружување на 
трудот од 12 декември 184 година, член 22 и член 58 став 2 
и чл. 143 и 166 од Статутот од 6 декември 1984 година и 
Правилникот за работните односи од 5 февруари 1985 го-
дина. 

Предлагачот смета дека оспорените одредби се несо-
гласни со начелата на Уставот на СФРЈ и дека се во спро-
тивност со Законот за дружениот труд, и дека оспорениот 
Правилник за работните односи го донесе Работничкиот 
совет, а не работниците по пат на лично изјаснување, па 
тој правилник е во спротивност со Законот за здружениот 
труд бидејќи е донесен од страна на ненадлежен орган. 

2. Со оспорените одредби на Самоуправната спогод-
ба е утврдено: дека Работничките совет може да утврди, 
врз основа на планот за работа и на самоуправните општи 
акти, дека во процесот на работата постои потреба да се 
зголеми или намали бројот на работниците - извршители-
те и за тоа да донесе долука (член 16), дека Соборот на ра-
ботниците може да стави вон сила конечна одлука на Ра-
ботничкиот совет, како второстепен орган во дисциплин-
ската постапка (член 50 став 3); дека со Самоуправниот 
општ акт за дисциплинска и материјална одговорност се 
утврдуваат мерките за повреда на работната обврска 
(член 62) и дека работниците даваат писмена изјава за 
прифаќање на спогодбата за здружување на трудот (член 
90) 

Со оспорените одредби на Статутот е утврдено дека 
организирањето на работата, координацијата во работата 
и раководењето со процесот на работата во службите и 
единиците ги вршат работниците со посебни права, 
должности и одговорности (член 22); дека организациони-
от дел на Организацијата на здружен труд избира најмал-
ку еден делегат во Работничкиот совет (член 58 став 2); де-
ка, врз основа на одлука за остварувањето на поединечно 
право, обврска и одговорност на работникот, Донесуваат 
решение со соодветна содржина (член 143) и дека директо-
рот на Заводот, како индивидуален работоводен орган, ја 
врши таа функција до истекот на мандатот на кој е избран 
(член 166). 

Оспорениот правилник за работните односи го доне-
се Работничкит совет на Заводот на седницата од 5 февру-
ари 1985 година. 

3. Уставниот суд на Србија со одлуката ИУ бр. 
525/86 од 12 февруари 1987 година, ја укина одредбата на 
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член 50 став 3 од оспорената Самоуправна спогодба и од-
редбата на член 58 став 2 од оспорениот статут. За други-
те оспорени одредби и за оспорениот Правилник утврди 
дека се согласни со Уставот на СР Србија и дека не се во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

4. Со одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ 
на секој работник во здружениот труд му е Загарантирано 
во основната организација на здружен труд и во сите дру-
ги форми на здружување на трудот и срдствата да ги уре-
дува меѓусебните односи во работата. Со одредбата на 
член 98 став 1 од Уставот на СФРЈ, е утврдено работникот 
во основната организација на здружен труд самоуправува-
њето да го остварува со одлучување на работничките со-
бири, со референдум и со други форми на лично изјаснува-
ње, по пат на делегати во работничките совети кои ги из-
бира и отповикува, со контрола на извршувањето на одлу-
ките и контрола на работата на органите и службите на 
тие организации, а со одредбата на член 100 став 1 е ут-
врдено работничкиот совет во вршењето на фунцкијата, 
управувањето со работата и работењето на организација-
та на здружен труд да го утврдува предлогот на статутот 
и да донесува други општи акти, да ја утврдува деловната 
политика и да донесуа план и програма на работа и раз-
вој, да ги утврдува мерките за спроведување на деловната 
политика и планот и програмта на работата и развој, да 
избира, именува и разрешува извршен и деловоден орган, 
односно членови на тие органи, да се грижи за известува-
њето на работниците и да врши работи утврдени со само-
управната спогодба, статутутот и со другите самоуправни 
општи акти на организацијата. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ со оспорената Самоуправна спогодба и со Статутот 
работниците можеа да пропишуваат Работничкиот совет 
да ја утврдува потребата за зголемување или намалување 
на бројот на работниците, со самоуправен општ атк за 
дисциплинската и материјалната одговорност да се ут-
врдуваат мерките за повреда на работната обврска, работ-
ниците да даваат писмена изјава за прифаќањето на спо-
годба за здружување на трудот, раководните работници 
да организираат и координираат со процесот на работата 
во службите и единиците, врз основа на одлуките за оства-
рување на поединечните права, обврските и одговорности-
те да донесуваат решенија што мораат да имаат пропиша-
на содржина, индивидуалниот деловоден орган да ја врши 
таа функција до истекот на мандатот на кој е избран и Ра-
ботничкиот совет да донесува самоуправен општ акт за 
работните односи. По оцената на Уставниот суд на Југо-
славија, со оспорените одредби не се ограничени, ниту 
укинати со Уставот утврдените права, па тие одредби се 
во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на Уставот 
на СФРЈ, не ја оценува спротивноста на оспорените одред-
би со Законот за здружениот труд, туку таа спротивност ја 
оценува Уставниот суд на Србија. 

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 
март 1988 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се одбива предлогот на Основниот суд на здружен 
труд во Белград да се утврди дека оспорените одредби на 
самоуправните општи акти на Заводот за здравствена за-
штита на СР Србија „д-р Милован Јовановиќ Батут", од 
Белград, и тоа: член 16, член 62 и 90 на Самоуправната 
спогодба за здружување на трудот, чл. 22, 143 и 166 од 
Статутот и Правилникот за работните односи се несоглас-
ни со Уставот на СФРЈ и се спротивни со Законот за 
здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател д-р Александар Фира и судии: 
Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Чловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, 

Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Ра-
мадан Враниќи. 

У. бр. 93/86 
9 март 1988 година 
Белград 

Претседател на Уставниот 
суд на Југославија, 

д-р Александар Фира, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

386. Одлука за избор и прогласување претседател 
на Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 869 

387. Одлука за избор и прогласување потпретседа-
тел на Претседателството на Социјалистичка 

. Федеративна Република Југославија 869 
388. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 

на СФРЈ за активноста на Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија 869 

389. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ — 869 

390. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата 870 

391. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 870 

392. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за доаѓање и престој на странски јахти и стран-
ски чамци наменети за забава или спорт во 
крајбрежното море, реките и езерата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југослави-
ја 870 

393. Уредба за дополнение на Уредбата за Контни-
от план и за билансите за средства за развој на 
општонародната одбрана 871 

394. Правилник за метролошките услови за радија-
циони пирометри - работни еталони за едини-
ца температура во температурен опсег од 300 
К д о 2800 К 871 

395. Правилник за метролошките услови за мано-
метарски термометар со покажувачка направа 
и за манометарски термометар со пишувачка 
направа 873 

396. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на манометарски термо-
метри 875 

397. Наредба за измена на Наредбата за времето во 
кое воздухопловните пристаништа мораат да 
бидат отворени 876 

398. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензија од 1 јануари 1988 година 877 
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Страна Страна 

399. Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на работни еталони и на мерила чиј 
преглед може да им се довери на организации-
те на здружен труд и на други самоуправни ор-
ганизации и заедници 878 

400. Решение за измени и дополненија на Решение-
то за утврдување на Листата на отрови што 
можат да се пуштаат во промет 

401. Решение за почетокот на работата на Царин-
ската испостава Царинска зона Љубљана 

402. Одлука за измена на Одлуката за начинот и ро-
ковите на регистрирање и евидентирање на 
кредитните работи со странство 

403. Измена на Тарифата за користење на објектите 
за безбедност на пловидбата на внатрешните 
пловни патишта * 

878 

879 

879 

880 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 104 до 112 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство 879 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на одредбите на самоуправните општи акти на 
Заводот за здравствена заштита на СР Србија 
„д-р Милован Јовановиќ Батут" во Белград и 
тоа: член 16, чл. 50 став 3, чл. 62 и 90 од Само-
урпавната спогодба за здружување на трудот 
на работниците, член 22 и член 58 став 2 и чл. 
143 и 166 од Статутот и Правилникот за работ-
ните односи 881 
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