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11. 

Врз основа на член 4 од Законот за привремено 
утврдување на Проекцијата на платниот биланс на 
Југославија за 1980 година, Проекцијата на девиз-
ниот биланс на Југославија за 1980 година и износот 
на девизите за потребите на федерацијата во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИ-
ЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИ-

ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на органите на феде-
рацијата и за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата, утврдени во 
член 3 став 2 точка 2 од Законот за привремено ут-
врдување на Проекцијата на платниот биланс на 
Југославија за 1980 година, Проекцијата на девиз-
ниот биланс на Југославија за 1980 година и износот 
на девизите за потребите на федерацијата во 1980 
година, во динарска противвредност од 15.158,7(39.000 
динари, можат да се користат за нестоковни и сто-
ковни плаќања на сојузните органи и организации, 
на определени органи на општествените организа-
ции и на установите што вршат работи од интерес 
за остварувањето на функциите на федерацијата а 
својата дејност ја вршат на целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, ако средствата за извршување на тие' задачи 
од сопствените приходи не им се доволни, како и за 
намирување на други потреби нд федерацијата, и 
тоа: 

1) за нестоковни плаќања — до износ од 
2.088,450.000 динари 

2) за стоковни плаќања — до износ од 
12.840,931.000 динар 

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа 
точка се издвојува износ од 229,388.000 динари за 
намирување на предвидените и недоволно предви-
дените расходи (средства на резервата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може, по барање на надлежните наредбодавци, 
да одобрува средства од резервата од став 2 на оваа 
точка, кои во секој поединечен случај не премину-
ваат износ од 100,000 динари. 

2. Со оаспоредот на девизите за 1980 година, што 
е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин 
составен дел, се утврдуваат, во границите на изно-
сот од тачка 1 став 1 на оваа одлука, највисоките 
износи на девизи за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на 
оваа одлука може да се користи 70% во конверти-
билни девизи, а 30% во друти девизи. 

4. Во првото тримесечје на 1980 година девизите 
од точка 1 на оваа одлука можат да се користат до 
износ од 29Vo од износот утврден со распоредат на 
девизите за 1980 година. 

Ограничувањата за плаќањата по одредбата од 
став 1 на оваа точка не се однесуваат на плаќањата 
по постојните втасани меѓународни обврски, како 
ни на набавките на вооружување и воена опрема за 
потребите на Југословенската народна армија. 

5. Заради равномерно користење на девизите 
од точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат 
за финансии ја утврдува, во согласност со потребите 
на корисниците и со насоките на Сојузниот извршеа 
совет, динамиката на користењето на девизите з& 
секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии: 

1) да може на одделни корисници да им одобру-
ва користење на девизи во поголем односно помал 
процент од процентот утврден во точка 1 на овак 
одлука, со тоа што вкупниот износ на девизи не мо-
ж е да преминува 70°/о во конвертибилни девизи. 

2) Износот на девизите од ред. број 68 на Рас-
поредот на девизите за 1980 година да го распореди 
на одделни корисници; 

3) по барање на надлежните наредбодавци да 
врши измени на намената и височината на сред-
ствата утврдени за нестоковни плаќања во Распо-
редот на девизите за 1880 година; 

4) по барање на надлежните наредбодавци да 
врши рефундација на средствата утврдени во Рас-
поредот на .девизите за 1980 година. 

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 
година. 

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

Е. п. бр. 1 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Реден 
број К О Р И С Н И К Изразено во динари 

1 2 3 

1 Ппетсе^ателство на 
Социјалистичка Феде-
ративна Република Ј у -
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

5,000.000 
250.000 5,250.000 

200.000 

Вкупно 5,450.000 
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2 Собрание на СФРЈ , 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

3,630.000 
450.000 

15.000 

Вкупно 

3 Секретаријат за зако-
нодавство на Собрани-
ето на С Ф Р Ј 
Неетоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

5 Кабинет на Претседа-
телот на Републиката 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

45.000 
3,775.000 

Вкупно 

6 Управа на островите 
Бриони 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

38.000 
1,464.000 

4,095.000 

8,039.000 

12,134.000 

60.000 

3,820.000 

491.000 

4,311.000 

1,502.000 

1,464.000 

Вкупно 2,966.000 

7 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 

N — службени патувања 15,000.000 
— котизации 11,460.000 
— други плаќања 183.000 26,643.000 

Стоковни плаќања 70,000.000 

Вкупно 96,643.000 

8 Служба на Сојузниот 
извршен совет за од-
бранбени подготовки / 

Стоковни плаќања 5,000.000 

Вкупно — — ... 5,000.000 

9 Служба за Сојузниот 
извршен совет за рабо-
ти на преведување 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

— специјализации 

Стоковни п л а ќ а њ а . 

Вкупно 

10.000 

10 Уставен суд на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

10.000 Вкупно 

60.000 

11 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

Вкупно 

32 Сојузно јавно обвини-
телство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

13 Сојузно јавно право-
бранителство 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

Вкупно 

14 Сојузен општествен 
правобранител на само-
управувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

500.000 
500.000 1,000.000 

647.000 

1,647.000 

42.000 

42.000 

49.000 

49 ООО 

80.000 

80.000 

111.000 

111.000 

31.000 

31.000 

15 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 30,250.000 
— претставништва 1.120,000.000 
— котизации 44,724.000 

— други плаќања 9,403.000 

Стоковни плаќања 

1.204,377.000 

33,577.000 

Вкупно 1.237,954.000 
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1 2 3 1 2 3 

16 Сојузен секретаријат за 21 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана правосудство и органи-народна одбрана 

зација на сојузната у-
Нестоковни плаќања: права 
— службени патувања 4,725.000 Нестоковни плаќања: 
— претставништва 74,900.000 — службени патувања 400.000 
— котизации 250.000 — котизации 120.000 520.000 
— лекување во - -

странство 5Д00.000 Вкупно 520.000 

— специјализации 38,733.000 
— други плаќања 4,764.000 128,472000 22 Центар за информати-
Стоковни плаќања 11.957,506.000 ка на сојузните органи 

Нестоковни плаќања: 
Вкупно 12.085,978.000 — службени патувања 23.000 

Стоковни плаќања 6,348.000 
17 Сојузен секретаријат за 

внатрешни работи - _ Вкупно 6,371.000 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3,850.000 23 Сојузен секретаријат за — службени патувања 

2,129.000 
23 Сојузен секретаријат за 

— котизации 2,129.000 информации 
— специјализации 1,030.000 Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 40,500.000 47,509.000 — службени патувања 1,500 ООО 
Стоковни плаќања 90,951.000 — други плаќања 1,125.000 2,625 ООО 

Вкупно 138,460.000 Стоковни плаќања 1,209.000 

Вкупно 3,834.000 
18 Сојузен секретаријат за 

Вкупно 

финансии > 

Нестоковни плаќања: 24 Сојузен комитет за е-
— службени патувања 1,000.000 нергетика и индустрија 

— специјализации 136.000 Нестоковни плаќања: — специјализации 136.000 
— трансфер на наслед- — службени патувања 900.000 

ство 5,600.000 — котизации 158.000 1,058.000 
— други плаќања 60,058.000 66,794.000 

Вкупно 
ч 

1,058.000 
— други плаќања 60,058.000 66,794.000 

Вкупно 1,058.000 
Вкупно 66,794.000 -

19 Сојузен секретаријат за 
25 Сојузен комитет за 

19 Сојузен секретаријат за земјоделство 
надворешна трговија 

Нестоковни плаќања: 
Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 
— службени патувања 1,000.000 

— службени патувања 1,759.000 
— службени патувања 1,000.000 

— службени патувања 1,759.000 
— службени патувања 1,000.000 

— котизации 11,539.000 
— котизации 8,537.000 

— други плаќања 
11,539.000 

— котизации 8,537.000 
— други плаќања 900.000 14,198.000 

— специ јализации 100.000 9,637.000 
— други плаќања 14,198.000 

Вкупно 
Вкупно 14,198.000 

Вкупно 9,637.000 
Вкупно 

20 Сојузен секретаријат за 26 Сојузен комитет за соо-
пазар и општи стопан- браќај и врски 
ски работи Нестоковни плаќања: 
Нестоковни плаќања: — службени патувања 1,565.000 
— службени патувања 200.000 — претставништва 1Д55.000 
— котизации 1,770.000 1,970.000 — котизации 5,179.000 7,899.000 

Вкупно 1,970.000 Вкупно 7,899.000 
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1 2 3 

27 Сојузен комитет за 
труд, здравство и со-
цијална заштита 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 903.000 
— котизации 26,838.000 27,741.000 

Вкупно 27,741.000 

28 Сојузно.биро за работи 
на вработувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 595.000 
— претставништва 

Вкупно 

29 Сојузен комитет за пра-
шања на борците и вое-
ните инвалиди 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— лекување во стран-

ство 
— други плаќања 

Вкупно 

30 Сојузна управа за ца-
рини 

' Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковна плаќања 

Вкупно 

Ѕ1 Сојузна управа за кон-
трола на летањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

32 Сојузна управа за ра-
диоврски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

301.000 

134.000 

1,680.000 
2,640.000 

507.000 
8456.000 

345.000 
74.000 

750.000 
200.000 

278.000 
39.000 

150.000 

896.000 

896.000 

4,454.000 

4,454.000 

1,373.000 

32,100.000 

33,473.000 

1,369.000 

158,730.000 

160,099.000 

467.000 

6.921.003 

7,988.000 

1 2 3 

33 Сојузен пазарен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 81.000 

Вкупно 81.000 

34 Сојузен девизен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 377.000 

Вкупно 377.000 

35 Сојузен воздухопловен 
инспекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

407.000 
28.000 435 ООО 

Стоковни плаќања 305 ООО 

Вкупно 740,000 

36 Сојузен завод за оп-
штествено планирање 
Нестековни 'плаќања: 
— службени патувања 
— стоковни плаќања 

300.000 
943.000 

Вкупно 1,243.000 

37 Сојузен завод за цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 60.006 

Вкупно 60.000 

38 Сојузен завод за меѓу-
народна научна, про-
светно-културна и тех-
ничка соработка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

3,950.000 
18.831.000 
65,000.000 87,781.000 

Вкупно 87,781.000 

39 Сојузен завод за ста-
тистика 
Нестоковии плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

324.000 
10.000 334.000 

Стоковни плаќања 6,105.000 

Вкупно 6,439.000 
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40 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

171.000 
11,426.000 

Вкупно 

41 Сојузен завод за стан-
дардизација 
Нестоковни плаќања: 
— службена патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

439.000 
2,471 ООО 

Вкупно 

42 Сојузен завод за па-
тенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

43 Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патзгвања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

44 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

45 Сојузна дирекција за 
резерви на прехран-
бени производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патз^вања 

Вкупно 

4G Сојузна дирекција за 
резерви на индустрис-
ки производи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

121.000 

481.000 

11,597.000 

8,300.000 

19.897.000 

146.000 
696.000 

842.000 

602.000 

605.000 

1,207.000 

140.000 

140.000 

300.000 

300.000 

420.000 

420.000 

47 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓу-
народниот фонд на Ор-
ганизацијата на Обе-
динетите нации за по-
мош на децата (UNICEF) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

2,910.000 

548.000 

3,458.000 

48 Сервис за давање ус-
луги за потребите на 
репрезентација на со-
јузните органи 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

823.000 
3,898.000 

Вкупно 

49 Сервис за администра-
тивни и сметковод-
ствени работи на со-
јузните органи на уп-
равата и на сојузните 
организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

50 Авто-сервис на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќања 
— специјализации 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

на 
на 

деловните 
сојузните 

51 Управа 
згради 
органи 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

52 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на по-
брзиот развој на сто-
пански недоволно раз-
виените републики и 
автономни покраини 
Нестокозни плаќања 
— службени патувања 

Вкупно 

95.000 

95.000 

4,721.000 

46,500.000 

51,221.000 

2,300.000 

2,300.000 

36.000 
4,000.000 

4,036.000 

114.000 
2,662.000 

2,776.000 

190.000 

190.000 
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53 Претседателство на 
Централниот комитет 
на Сојузот на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,000.000 

2,000.000 

Вкупно 

54 Управа на зградите на 
ЦК СКЈ и ЦК СКС 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

55 Сојузна конференција 
на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот на-
род на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

2.662.000 

4,421.000 

Вкупно 

БС Претседателство на 
Конференцијата на 
Сојузот на социјалис-
тичката младина на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
—други плаќања 

1,663.000 
137.000 

Вкупно 

57 Сојуз на здруженијата 
на борците од Народ-
ноослободителната вој-
на на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службен^ патувања 
— котизации 

588 000 
30.000 

Вкупно 

бб Совет на Сојузот на 
синдикатите на Југос-
лавија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

2,795.000 
380.000 

2,918.000 

Вкупно 

3,000.000 

4,620.000 

4,771.000 

4,771.000 

7,083.000 

1,800.000 

1,800.000 

618.000 

618.000 

6,093.000 

764.000 

6,357.000 

59 Претседателство на 
Црвениот крст на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

852.000 
649.000 

1,120 000 

Вкупно 
7,620.000 

60 Југословенска лига за 
мир, независност и 
рамноправност на на-
родите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

292.000 
2.000 

Вкупно 

7,083 ООО 

61 Сојуз на здруженијата 
за Обединетите нации 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

83.000 
25.000 

Вкупно 

62 Сојуз за физичка кул-
тура на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

СТОКОВНИ плаќања 

6,665.000 
1,219.000 

100.000 

Вкупно 

63 Народна техника — 
Сојуз на организации-
те за техничка култу-
ра на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

470.000 
183.000 

Вкупно 

64 Противпожарен сојуз 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

109.000 
22.000 

Вкупно 

2,621.000 

2,621 ООО 

294.000 

294.000 

108.000 

108.000 

7,984.000 

1,815.000 

9,799.000 

653.000 

386.000 

1,039.000 

211000 

211.000 
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1 2 

65 Туристички сојуз на 
Југославија 

Нестоковни плаќања: 

— претставништва 
— други плаќања 

Вкупно 

66 Југословенски совет за 
безбедност на сообра-
ќајот 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

67 Општествени органи-
зации 

Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 
—- котизации 

— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

68 Служба на општестве-
ното книговодство на 
Југославија 
Нестоковни плаќ а ња: 
— службени патувања 
— котшации 
— специјализации 
— други плаќања 

3 

50,463.000 
21/700.000 

90 000 
45.009 

5,000.000 
3.000 000 

800.000 

375.000 
140.000 

1.500.000 
3,000.000 

72,163.000 

72Д 63.000 

135.000 

135.000 

6300 000 

200.000 

7,000.000 

5,015.000 

СТОКОВНИ плаќања 254,325.000 

Вкупно 259,340.000 

69 Народна банка на Ју-
гославија 

Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 1,746.000 

— котизации 117.000 

— специјализации 600.000 

— други плаќања 1 120.000 2,583 ООО 

СТОКОВНИ плаќања 72,853.000 

Вкупно 75,436.000 

1 2 3 

70 Стопанска комора на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3,291.000 
— претставништва 81,312.000 
— саеми и изложби 56,628.000 
— котиза цин 1,540.000 
— Други плаќања 898.000 143.669.000 

Стоковни плаќања 1,400.000 

Вкупно 145,069.000 

71 Задружен сојуз на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 400.000 
— котизации 148.000 548.000 

Вкупно 548.000 

72 Новинска агенција 
„Танјуг" 

Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 2,300,000 

— дописништва 44,082.000 

— котизации 472.000 

— специјализации 50.000 

— други плаќања 15,170.000 62,074.000 

Стоковни плаќања 7,411.000 

Вкупно 69,485.000 

73 Национален одбор на 
СФРЈ на 
Меѓународната тргов-
ска комора 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 110.000 
— котизации 148.000 258.000 

Вкупно 258.000 

74 Сојуз на заедниците 
на здравственото оси-
гурување и здравство-
то на Југославија 

Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 115.000 

— здравствена заштита 36,288.000 36,403.000 

Вкупно 36,403.000 
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75. Сојуз на заедниците 
на пензиското и инва-
лидското осигурување 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

76 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

140.000 
365.000 

62.000 
124.000 

505.000 

505.000 

82 Југословенска радио-
телевизија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,663.000 
— котизации 19,421.000 
— други плаќања 16,834 ООО 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

186.000 

138.000 

324.000 

83 Југословенска авторска 
агенција 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизацни 

Вкупно 

35.000 
46.000 

37.918.000 

455.000 

38,373.000 

81.000 
81.000 

77 Филмски новости 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

•Установа за одржува-
ње на поморските 
пловни патишта 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

79 Установа за одржува-
ње на внатрешните 
пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

80 Југословенски регистар 
на бродовите 

. Стоковни плаќања 

Вкупно 

81 Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
Нестоковии плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

1-65.000 
20.000 

100.000 
38.000 

72.000 
38 ООО 
25 ООО 
56.000 

185000 

1,100.000 

1,285.000 

7,852.000 

7,852.000 

130.000 

1,628.000 

1,758.000 

1.900.000 

1,900.000 

191.000 

М,960.000 
2,151.000 

84 Новинеко-издавачко 
претпријатие „Кому-
нист" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

726.000 
1,430 ООО 

8? Иовинско-издавачко и 
графичко претприја-
тие „Борба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

2,824.000 
6,300.000 
3,020.000 

Вкупно 

Геомагнетски институт 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

. Стоковни плаќања 

Вкупно 

W Институт за споредбе-
но право 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Вкупно 

2,156.000 

20.000 

2,176.000 

12,144.000 

31,000.000 

43,144.000 

77.000 
186.000 

263.000 

40.000 
10.000 

50.000 
УКУПНО: 14.929,381.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

— нестоковни плаќања 2.088,450.000 
— стоковни плаќања 12.840,931.000 
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12. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за па-
ричниот систем („Службен лист на СФРЈ ' , бр. 
49/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО »79 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/79, 54/79 и 58/79) се продолжува до 31 јану-
ари 1980 година. 

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

Е. п. бр. 2 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

13. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон „Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 7 под 8 на Одлуката за критериумите 
што ќе се применуваат при намалуваното на цари-
ната на увозот на специфична опрема во 1979 година 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојузниот из-
вршеа совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАРГАРИН 

1. На увозот на производи од долунаве дините 
тарифни броеви односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во 
производството на маргарин, царината ќе се прес-
метува по стапка од 5°/о. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана по стапките пропиша-
ни во Царинската тарифа и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%. 

Тарифен број 
на Царин- Н а и м е н у в а њ е 
сќата тарифа 

1 2 

84.10/2 Пумпи со наизменично движење, освен 
оние од точка 1 на овој тарифен број, 
други 
Ех. 
— Клипни дозир-пумпи во форма на 

батерии од нерѓосуѕачки челик за 
пропорционално додавање на суро-
вини во производството маргарин, 
со капацитет на« 50G литри на час 

— Клишад пумпи од нер го сув ачки че-
лик за континуирано дозирање на 
суровини во производството на мар-
гарин, со капацитет над 500 литри 
на час 

— Пумпи за високи притисоци од нер-
ѓосувачки челик, за транспорт на 
маргарин, со капацитет над 1000 ки-
лограми на час 

84.10/3 Центрифугални пумпи, освен оние од 
точка 1 на овој тарифен број, други 
Ех. 
Центрифугални пумпи за транспорт на 
суровини во производството на марга-
рин, од нерѓосувачки челик, со специ-
јален плашт за темперирање на масата, 
со капацитет над 1.500 литри на час 

84.19/2 Машини за пакување 
Ех. 
Автоматски уреди за пакување на мар-
гарин во обвивки од 20 g до 5 kg. 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 3 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

14. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериуми-
те што ќе се применуваат при намалувањето на ца-
рината на увозот на специфична опрема во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОДИАМИД-
НИ, ПОЛИОЛЕФИНСКИ И ПОЛИНРОПИЛЕНСКИ 

СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
полиамидни, полиолефински и полипропиленски 
синтетички влакна („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78, 70/78 и 65/79) во точка 1 се вршат следните 
дополненија: 

1) по тар. број 84.10/2а се додава нов тар број, 
кој гласи: 
„84.10/2г Пумпи со наизменично движење, освен 

оние од точка 1 на овој тарифен број, 
други 
Ех. 
Клепни ПУ АТИМ за транспорт на средства 
за авиважа на синтетичко влакно"; 
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2) во тар. број 84.10/4в по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Ротациони пумпи за транспорт на смеси 
од фенил и дифенил во системот за за-
гревање на истопена полиамидна маса од 
екструдерот до дизните"; 

3) во тар. број 84.11/16 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Биј нени компресори за сув воздух, без-
маелени, со капацитет над 75 m s/min."; 

4) по тар. броз 84.12 се додава нов тар. број, кој 
гласи:" 

„84.15/36 Други фрижидери и разладиа опрема, 
Други 
Ех. 
Разладни уреди од турбокомпресионен 
тип за ладење на реактори и за обезбе-
дување параметри на климатскиот воз-
дух"; 

5) по тар. број 84.18/2 се додаваат три нови тар. 
броја кои гласат: 

„84.19/2в Машини за пакување 
Ех. 
Машини за пакување на полимаден фи-
ламент # 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлање на пе-
сок и пара и сл., за чистење на метални 
предмети 
Ех. 
Уреди за чистење на млазници иа алу-
М1 шум-ок сид во прав 

84.22/3 Елеватори и кснвеери, пневматски 
Ех. 
Пневматски конвеери за транспорт на 
гранули од лолиамиди во азотна струја"; 

6) по тар. број 84.36/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.36/2а РазвлекуЕачи за памук, колчишта, лен 
и вештачки и синтетички влакна 
Ех. 
Машини за истегање (развлекување) на 
фино полиамидно влакно"; 

7) по тар. 6poj 84.3б/2в-2 по втората алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

„— Машини за подготовка, предориентација 
и текстурпрање на синтетички влакна"; 

8) по тар. број 34.36/2в-2 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„84.36/3в Машини за мотање и премотување на 
предиво 
Ех. 
Машини за накрсно премотување на по-
лиамиден фи ламент"; 

9) по тар. број 84.38/1а се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 

„84.40/6е Други машини 
Ех. 
— Уреди за бојосување и фиксирање на 

филамент 
— Уреди за стабилизација на полиами-

ден филамент 

84.56/16 Машини за сортирање, просејување, се-
парација или перење, други 
Ех. 
Уреди за сепарација на песок за фил-
трирање на полиамидна маса во фаза 
на испреду вање"; 

10) во тар. број 84.59/4 и 8к по третата алинеја 
се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Реактореки уреди за полимеризација на 
полиамидот шест 

— Дробилки од не'ргосувачки челик за ка-
пролактам 

— Уреди за подготовка на капролактам за 
процесна полимсризација"; 

11) по 'гар. број 85.19/1 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„90.11/2 Микроскопи и дпфракциони апарати, 
електронски и протонска друго 
Ех. 
Микроскоп!! за контрола ка полиамидни 
влакна"; 

12) по тар, број 90 12/1 се додава нов тар број, 
кој гласи: 

„90.13/3 Оптички апарати и инструменти, што не 
спаѓаат во кој и да било друг тар. број 
од оваа глава, друго 
Ех. 
Оптички апарати за контрола иа млаз-
ници во производството на полиамидни 
влакна"; 

13) по тар. број 90.16/16-4 се додава нов тар. 
број, кој гласи: 

..РО.22/2 Машини и апарати за испитување на 
текстил 
Ех. 
Апарати за испитување јачината на но-
лиамидни влакна"; 

14) по тар. број 90.24 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 

„90.25 Инструменти и апарати за физички и хе-
миски анализи 
Ех. 
Апарати за испитување и определување 
на физичките и хеашските особини на 
полиамидната маса"; 

15) во тар. број 90.27/2 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Бројач на обрти во производството на 
полиамидни влакна". 

2. Ова решение се применува на увозот што ќе 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 
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3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 4 
10 јануари 1930 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

15. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериу-
мите што ќе се применуваат при намалувањето на 
царината на увозот на специфична опрема во 1979 
година („Службен .лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи во 
производството на полиуретанска пепа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 65/79) во точка 1 се вр-
шат следните дополненија* 

1) по тар. број 84.19/8к се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
„84.22/бк Други машини и уреди за дигање и ма-

нипулација, друго 
Ех. 
— Верижни валчести травЈСпортни уреди 

со синхронизирано поместување на 
валјаци за пренос на полиуретанска 
пена во текот на процесот на реакци-
јата на полимеризација 

— Повеќеетажни автоматски, подвижни, 
затворени, коморни уреди за сместу-
вање и манипулација во процесот на 
завршување на реакцијата на поли-
меризација на полиуретаиска пена 

84.53/36 Комплетни дигитални централни едини-
ци за обработка на податоци, други 
Ех. 
— Комплетни дигитални единици со 

управувачки елементи за координа-
ција на манипулацијата и синхрони-
зација!^ на движењето на уредите за 
транспорт и манипулација во проце-
сот на производството на полиуретан-
ска пена". 

2. Ова решение се применува на увозот што ќе 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 5 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е* Р* 

16. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79) и точка 10 под 4ж на Одлуката за критериуми-
те што ќе се применуваат при намалувањето на ца-
рината на увозот на специфична опрема во 1979 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 65/79), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ДЕЛОВИ ЗА ТРАКТОРИ. КОМ-

БАЈНИ И СТОПАНСКИ ПАТНИ ВОЗИЛА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се користи за 
производство на делови за трактори, комбајни и сто-
пански патни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/78 и 65/79) во точка 1 се вршат следните допол-
ненија: 

1) во тао. број 84.45/3 по првата алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

„— Високопродуктивни стругови со посебен 
механизам за управување (нумеричко 
Зчгравување), за обработка на делови, со 
пречник до 400 mm и со должина до 
1000 mm"; 

2) по тар. број 84.45/4в по првата алинеја се до-
даваат две „нови алинеи, кои гласат: 

„— Глодалка за изработка на цилиндрични 
запченици со модул до 8 mm и пречник 
до 400 mm 

— Глодалка за изработка на конусни зап-
ченици со модул до 5 mm и пречник до 
250 mm"; 

3) по тар. број 84.45/6 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
„84.45/7а Краткоодни рендалки 

Ех. 
Хидраулични краткоодни копирни рен-
далки со должина на одот до ЗОО mm"; 

4) по тар. број 84.45/13 се додава нов тар. број, 
кој гласи: 
,.84.45/146 Специјални машини за повеќе операции 

Ех. 
Четиривретени автомати за обработка на 
краиштата од рабовите кај запчестите 
тркала (со истовремено глодање, брусе-
ње и четкање)"; 

5) БО тар. број 90.16/16 по втората алинеја се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

Машини за испитување правилноста на 
назабувањето на конусните записници со 
пречник до 500 mm"; 

6) во тар. број 90.28 по првата алинеја се додава 
нова алинеја, која гласи: 

„— Апарати за контрола на тркалави ле-
жишта во работа". 

2. Ова решение се применува на увозот што ќе 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. в 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. Џ-
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17, 

Брз основа на член 59 став 2 од Законот за фи-
нансирање на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕДАДИЈАТА И ЗА НАЧИ-
НОТ И РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШ-

ТАЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Бо Правилникот за начинот на водење евиден-

ција за извршувањето на буџетот на федерацијата 

и за начинот и роковите за поднесување извештај 
за извршувањето на буџетот на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78) во член 9 став 2 
зборовите: „најдоцна до десеттиот во наредниот ме-
сец" се заменуваат со зборовите: „најдоцна до пет-
тиот во наредниот месец". 

Во став 3 зборовите: „најдоцна до петнаесеттиот 
во наредниот месец" се заменуваат со зборовите: 
„најдоцна до седмиот во наредниот месец". 

Член 2 
Образецот „Класификација- на приходите и рас-

поредот на приходите на буџетот ћа федерацијата", 
што е отпечатен кон Правилникот за начинот на во-
дење евиденција за извршувањето на буџетот на.фе-
дерацијата и за начинот и роковите за поднесување 
извештај за извршувањето на буџетот на федераци-
јата и претставува негов составен дел, се менува и 
гласи: 

„КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ И РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА 

1. Во Билансот на приходите и расходите на буџетот на федерацијата приходите се прикажуваат 
на "следниот начин: 

Класификациони број Износ 
на формата на потфор- I. П Р И Х О Д И на потфор- на формата 

на приходите мата на 
I. П Р И Х О Д И 

мата на на приходите 
приходите приходите 

1 2 3 4 5 

03.1 

05.1 

05.3 

03.1.1 

05.1.1 
05.1.2 
05.1.3 

Вид ОЗ. Данок на промет на производи 
Основен данок на промет на производи 
Дел од основниот данок на промет на производи 
Вкупно вид ОЗ. 

Вид 05, Такси 
Административни такси 
Конзуларни такси 
Царински такси 
Други сојузни административни такси 
Судски такси 
Вкупно вид 05. 

06.1 

06.2 

07.2 

07.4 

Вид 06. Царини и други увозни давачки и лежарина 
Царини 
Посебни увозни давачки и такси и лежарина 

06.2.2 Посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки 

06.2.3 Посебна давачка за царинско евидентирање 
06.2.4 Посебна такса на увезени стоки 
06.2.5 Лежарина за стоки сместени во царински магацини 

Вкупно вид 06. 

Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, 
приходи на сојузните органи и организации и други 
приходи 
Приходи на сојузните органи на управата 

07.2.1 Приходи на сојузните органи и организации 
Други приходи 
Вкупно вид 07. 
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Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 
Придонеси од републиките и од автономните покра-
ини 

08.1.1 Придонес од Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина ' 

08.1.2 Придонес од Социјалистичка Република Македонија 
08.1.3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
08.1.4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 
08.1.5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
08.1.6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 
08.1.7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 
08.1.8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Косово 
Вкупно вид 08. 

Вид 09. Позајмици, кредити и други средства од те-
ковната година 

09.5 Примени кредити 
09.5.1 Средства на Народната банка на Југославија 

Вкупно вид 09. 

ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови од 01 до 09) 

Во билансот на приходите и расходите на буџе-
тот на федерацијата, по одделни класификациони 
броеви на претходната страна на буџетот се прика-
жуваат приходите што, во согласност со Законот за 
финансирање на федерацијата ги остварува федера-
цијата за финансирање на своите функции, и тоа: 

Вид на приходите ОЗ. Данок на промет на про-
изводи. 

Форма на приходите 03.1 Основен данок на про-
мет на производи. 

Потформа на приходите 03.1.1 Дел од основниот 
данок на промет на производи — опфаќа, во соглас-
ност со член 33 став 1 од Законот за финансирање 
на федерацијата, 50°/о од основниот данок на про-
мет на производи од сите тарифни броеви утврдени 
во Тарифата на основниот данок на промет, која е 
составен дел од Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78 
и 26/79). 

Вид на приходите 05. Такси. 
Форма на приходите 05.1 Адхминистративни так-

си — ги опфаќа, согласно со член 31 од Законот за 
финансирање на федерацијата, сите конзуларни, 
царински и други4сојузни административни такси 
што ги плаќаат корисниците на општествени сред-
ства од стопанството и нестопанството и граѓаните и 
граѓанските правни лица за работата на органите на 
федерацијата во готови пари. 

Форма на приходите 05.3 Судски такси — ги оп-
фаќаат, согласно со член 31 од Законот за финанси-
рање на федерацијата, приходите од судски такси 
што ги остварува Сојузниот суд од корисници на 
општествени средства од стопанството и нестопан-
ството, и од граѓани и граѓански правни лица, во 
готови пари. 

Вид на приходите 06. Царини и други увозни да-
вачки и лежарина. 

Форма на приходите 06.1 Царини — опфаќаат 
дел од приходите од царини кој се внесува во бу-
џетот на федерацијата по одбивање на делот од при-

ходите од царините што и е отстапен, во согласност 
со член 26 од Законот за финансирање на федера-
цијата, на Интересната заедница на Југославија за 
економски односи со странство. 

Форма на приходите 06.2 Посебни увозни давач-
ки и такси и лежарина — опфаќаат дел од прихо-
дите од посебни увозни давачки и такси и лежари-
на што се внесува во буџетот на федерацијата по 
одбивање на делот од посебните увозни давачки и 
такси што и е отстапен, во согласност со член 26 од 
Законот за финансирање на федерацијата, на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски одно-
си со странство. 

Вид на приходите 07. Приходи според посебни 
сојузни прописи, приходи на сојузните органи и ор-
ганизации и други приходи. 

Форма на приходите 07.2 Приходи на сојузните 
органи на управата — ги опфаќаат сопствените при-
ходи на сојузните органи и организации, како и при-
ходите на Сојузната управа за контрола на летање-
то од надоместот за прелетувања на воздухоплови, 
согласно со член 32 од Законот за финансирање на 
федерацијата. 

Форма на приходите 07.4 Други приходи — оп-
фаќаат разни поврати и други вонредни приходи 
што и припаѓаат на федерацијата. 

Вид на приходите 08. Приходи од други опште-
ствено-политички заедници. 

Форма на приходите 08.1 Придонеси од репуб-
ликите и од автономните покраини — ги опфаќаат 
средствата што републиките, односно автономните 
покраини ги уплатуваат на име на придонес кон бу-
џетот на федерацијата, во согласност со чл. 34 до 39 
од Законот за финансирање на федерацијата. 

Вид на приходите 09. Позајмици, кредити и дру-' 
ги средства од тековната година. 

Форма на приходите 09.5 Примени кредити — ги 
опфаќаат средствата на Народната банка на Југо-
славија дадени на буџетот на федерацијата во вид 
на кредит, без оглед на тоа дали кредитот се отпла-
тува или средствата на кредитот се дадени без об-< 
врска за враќање. ~ 

08.1 
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2. Во билансот на приходите и расходите на буџетот на федерацијата распоредот на приходите се 
искажува на следниот начин: 

Класификационен број 

распоредна 
група 

распоредна 
подгрупа 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Износ 

на потфор- на формата 
мата на на приходи 
приходи 

01.1 

01.2 
01.3 

01.4 

02.1 

02.2 

04.2 

Основна намена 01. Средства за работа на органите 
на управата 
Средства што работниците ги стекнуваат како до-
ход на работната заедница 

01.1.1 Средства за лични доходи 
01.1.2 Средства за заедничка потрошувачка 

Средства за материјални трошоци 
Средства за посебни намени 

01.3.1 Средства за лични доходи и други лични примања 
на функционерите и делегатите 

01.3.2 Други посебни намени 
01.3.3 Средства за општи општествени потреби 
01.3.4 Тековно финансирање на сојузните дирекции за сто-

ковни резерви 
Нестопанеки инвестиции и средства на опремата 
Вкупно основна намена 01. 

Основна намена 02. Народна одбрана и општествена 
самозаштита 
Средства за Југословенската народна армија 

02.1.1 Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 

02.1.2 Средства за покритие на расходите врзани за врше-
њето на услуги на корисниците надвор од ЈНА 
Општествена самозаштита 
Вкупно основна намена 02. 

Основна намена 04. Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници 
Дополнителни средства 

04.2.1 Дополнителни средства на буџетите на републиките 
и автономните покраини 

04.2.2 Посебни дополнителни средства на буџетите на ре-
публиките и автономните покраини 
Вкупно основна намена 04. 

05.9 
05.11 

06.2 
06.10 

06.11 

06.12 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 
За пензиско и инвалидско осигурување 
За боречко-инвалидска заштита 
Вкупно основна намена 05. 

Основна намена 06. Други општоопштествени по-
треби 
На општествено-политичките организации 
Дотација на Фондот на солидарноста на неврзаните 
земји и со земјите во развој / 
Надомест на Службата на општественото книговод-
ство 
Друго 
Вкупно основна намена Об. 
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Основна намена 07. Средства на резервите на феде-
рацијата 

07.1 Издвојување во постојната буџетска резерва на фе-
дерацијата 

07.2 Тековна буџетска резерва 
Вкупно основна намена 07. 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

08.4 Обврски по кредити 
08.4.2 Други обврски од поранешните години 

Вкупно основна намена 08. 

Вкупно распоредени и ^распоредени приходи 

Во Билансот на приходите и расходите на бу-
џетот на федерацијата, под одделни класификаци-
они броеви на расход ната страна на буџетот, се при-
кажува распоредот на приходите за основни намени 
за кои се користат распоредните приходи, и тоа: 

Основна намена 01. Средства за работа на орга-
ните на управата — ги опфаќа средствата што со 
буџетот на федерацијата им се распоредуваат (пре-
несуваат) на сојузните органи и организации секоја 
година во согласност со нивните програми за работа 
и со задачите за извршување на функциите на фе-
дерацијата утврдени со Уставот на СФРЈ, со сојуз-
ни закони и со други оппЈти акти на федерацијата, 
и тоа: средствата што работниците ги стекнуваат ка-
ко доход на работната заедница (распоредна група 
01.1.), средствата за материјални трошоци (распоред-
ио група 01.2), средствата за посебни намени (распо-
р е д и група 01.3), средствата за нестопаиски инве-
стиции и средствата на опремата (распоредат група 
01.4), 

Основна намена 02. Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита. 

Распоре дна група 02.1 Народна одбрана и опште-
ствена самозаштита — ги опфаќа средствата за .фи-
нансирање на народната одбрана што, во согласност 
со член 15 став 2 од Законот за финансирање на 
федерацијата, се обезбедуваат за финансирање на 
ЈНА во тековната година (распореди група 02.1.1), 
како и средствата што, во согласност со член 15 од 
тој закон, се обезбедуваат за покритие на расходите 
врзани за вршење на услуги на корисниците надвор 
од ЈНА (распоредна подгрупа 02.1.2) и средствата за 
општествена самозаштита (распоредна група 02.2). 

Основна намена 04. Трансферот средства на дру-
ги општествено-политички заедници, ги опфаќа до-
полнителните средства на стопански недоволно раз-
виените републики и САП Косово што, во соглас-
ност со Законот за дополнителните средства на сто-
пански недоволно развиените републики и САП Ко-
сово („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), се фор-
мираат по стапка од 0,93% од општествениот произ-
вод на вкупното стопанство на Југославија и им се 
доделуваат на недоволно развиените републики и 
САП Косово (распоредна подгрупа 04.2.1), како и по-
себните дополнителни средства во износ од 0,07°/о од 
општествениот производ на вкупното стопанство на 
Југославија што и се обезбедуваат на САП Косово 
за развој на материјалната основа на општествените 
служби и посебните дополнителни средства во износ 
од 0.03% од општествениот производ на вкупното 
стопанство на Југославија што & се обезбедуваат на 
СР Црна Гора по основ на специфичностите поради 

мал број жители и мала густина на населеноста во 
таа република (распореди подгрупа 04.2.2). 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето 
на општествените дејности — ги опфаќа средствата 
за бенефицирани пензии во согласност со Законот 
за обврските на федерацијата за пензии на борците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74 и 46/74), до-
полнителните наменски средства за заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување во СР Црна 
Гора за покритие на дефицитот во фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување, средствата за 
валоризација на воените пензии во смисла на одред-
бите од Законот за обврските на федерацијата за 
пензиите на борците, како и дополнителните намен-
ски средства за покритие на дефицитот во фондот 
на пензиско-инвалидското осигурување на воените 
лица (распореди група 05.9), средствата за боречко-
-инвалидска зштита (распоредна група 05.11) и дру-
ги средства (распоредна група 05.12). 

Основна намена 06. Други општи општествени 
потреби — ги опфаќа средствата за општествено-по-
литичките организации (распоредна група 06.2), до-
тацијата на Фондот на солидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој (распоредна група 06.10), 
надоместот за покритие на трошоците на Службата 
на општественото книговодство за работите на еви-
денцијата, работите на контролата и информатизно-
- аналитичките работи (распореди група 06.11) за 
ОПШТЈ^ општествени потреби и други средства (рас-
п о р е д и група 06.12). 

Основна намена 07. Средства за резервите на фе-
дерацијата — ги опфаќа средствата на постојаната 
буџетска резерва на федерацијата (распоредна гру-
па 07.1) и на тековната буџетска резерва што слу-
жат за непредвидени или недоволно предвидени из-
датоци во рамките на одделни намени (распореди 
група 07.2). 

Основна намена 08. Орочени и издвоени сред-
ства, обврски и други потреби од интерес за феде-
рацијата — ги опфаќа средствата за а н у и т е т по 
кредити (распореди група 08.4) и други обврски од 
поранешните години (распореди група 08.4.2).". 

Член 3 
Образецот „Извештај за остварените приходи и 

за извршениот распоред на приходите на Буџетот на 
федерацијата за периодот од 1 јануари до 
19 година" што е отпечатен кон Правилникот за 
начинот на водење евиденција за извршувањето на 
буџетот на федерацијата и за начинот и роковите за 
поднесување извештај за извршувањето на буџетот 
на федерацијата и претставува негов составен дел, 
се менува и гласи: 
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„ И З В Е Ш Т А Ј 

за остварените приходи и за извршениот распоред на приходите на буџетот на федерацијата, за пери-
одот од 1 јануари до 1979 година 

I. ПРИХОДИ 

Реден Форма Подформа 
број на при- на при-

ходите ходите 
ВИД НА ПРИХОДИТЕ Износ динари 

4 
5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

Вид ОЗ. Данок на промет на производи 
03.1 Основен данок на промет на производи 

03.1.1 Дел од основниот данок на промет на производи 
Вкупно вид ОЗ. Данок на промет на производи и 
други даноци 

Вид 05. Такси 
05.1 Административни такси 
05.1.1 Конзуларни такси 

05.1.2 Царински такси 

05.1.3 Други сојузни административни такси 

Судски такси 
Вкупно вид 05. Такси 

05.3 

07.2 

07.2.1 

07.4 

Вид Об. Царини и други увозни давачки и лежа-
рина 

рб.1 Царини 
06.2 Посебни увозни давачки и такси и лежарина 

06.2.2 Посебни давачки за израмнување на даночното оп-
товарување на увезени стоки 

06.2.3 Посебна давачка за царинско евидентирање 

06.2.4 Посебна такса на увезени стоки 

06.2.5 Лежарина за стоки сместени во царински магацини 

Вкупно вид 06. Царини и посебни давачки 

Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, 
приходи на сојузните органи и организации и дру-
ги приходи 
Приходи на сојузните органи на управата 

Приходи на сојузните органи и организации 

Други приходи 

Вкупно вид 07. Приходи по посебни сојузни про-
писи, приходи на сојузните органи и организации 
и други приходи 

Вид 08. Приходи од други општествено-политички 
заедници 

08.1 Придонеси од републиките и автономните покраини 

08.1.1 Придонес од Социјалистичка Република Боша и 
Херцеговина 

08.1.2 Придонес од Социјалистичка Република Македо-
нија 

1 
2 
3 

23 
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24 08.1.3 Придонес од Социјалистичка Република Словенија 
25 08.1.4 Придонес од Социјалистичка Република Србија, 

без автономни покраини 
26 08.1.5 Придонес од Социјалистичка Република Хрватска 
27 08.1.6 Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора 
28 08.1.7 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 

29 08.1.8 Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово 

30 Вкупно вид 08. Приходи од други општествено-по-
литички заедници 

Вид 09. Позајмици, кредити и други средства од 
тековната година 

31 09.5 Примени кредити 
32 09.5.1 Средства на Народната банка на Југославија 

33 Вкупно вид 09. Позајмици, кредити и други сред-
ства од тековната година 

34 Вкупни приходи за распоред 
t 

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

1 , 

Реден Распо- Распо-
број редна редна ОСНОВНА НАМЕНА Износ на динари 

група подгрупа 

1 2 3 4 5 - * 

Основна намена 01. Средства за работа на органи-
те на управата 

35 01.1 Средства што работниците ги стекнуваат како до-
ходи 

36 01.1.1 Средства за лични доходи 

37 01.1.2 Средства за заедничка потрошувачка 

38 01.2 Средства за материјални трошоци 

39 01.3 Средства за посебни намени 

40 01.3.1 Средства за лични доходи и други лични примања 

на функционерите и делегатите 

41 01.3.2 Други посебни намени 

42 01.3.3 Тековно финансирање на сојузните дирекции за 

стоковни резерви 

43 01.3.4 Средства за општи општествени потреби 

44 01.4 Нестопански инвестиции и средства на опремата 

Вкупно основна намена 01 

Средства за работа на органите на управата 
Основна намена 02. Народна одбрана и општестве-
на самозаштита 

45 02.1 Средства за Југословенската народна армија 

48 02.1.1 Средства за Југословенската народна армија во те-
ковната година 
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47 02.1.2 Средства за покритие на расходите врзани за вр-
шење услуги на корисниците надвор од ЈНА 

48 02.2 Општествена самозаштита 

49 Вкупно основна намена 02. Народна одбрана и оп-
штествена самозаштита 

Основна намена 04. Трансферни средства на други 
општествено-политички заедници 

50 04.2 Дополнителни средства 
51 04.2.1 Дополнителни средства на буџетите на републиките 

и автономните покраини 

52 04.2.2 Посебни дополнителни средства на буџетите на ре-
публиките и автономните покраини 

53 I Вкупно основна намена 04. Трансферни средства 
на други општествено-политички заедници 

Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности 

54 05.9 За пензиско и инвалидско осигурување 
55 05.11 За боречко-инвалидска заштита 
56 Вкупно основна намена 05. Обврски, во финансира-

њето на општествените дејности 

Основна намена 06. Други општо општествени по-
треби 

57 06.2 На општествено-политичките организации 
58 06.10 Дотација на Фондот на солидарноста со неврзаните 

земји и со земјите во развој 
59 06.11 Надомест на Службата на општественото книговод-

ство 
60 06.12 Друго 
61 Вкупно основна намена 06. 

Други општи општествени потреби 

Основна намена 07. Средства на резервите на фе-
дерацијата 

62 07.1 Издвојување во постојаната буџетска резерва на 
федерацијата 

63 07.2 Тековна буџетска резерва 

64 Вкупно основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата 

Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, 
обврски и други потреби од интерес за федераци-
јата 

65 03.4 Обврски по кредитите 
66 08.4.2 Други обврски од поранешните години 

Вкупно основна намена 08. 
67 1 i ' ; Орочени и издвоени средства, обврски и други по-

треби од интерес за федерацијата 

68 Вкупно распоредени и ^распоредени приходи 

Член 4 
Овој правилник се применува од 1 јануари 1980 година. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 

18. 

Врз основа на член 29 од Законот за патните 
исправи на државјаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/79), сојузниот секретар за внатрешни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ 
НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат обрасците 

за: пасош, заеднички пасош, детски пасош, патен 
лист, виза и барање за издавање, односно продол-
жување на рокот на важењето на патната исправа 
и за издавање на виза, како и начинот на водењето 
на евиденцијата за издадените патни исправи и 
визи. 

Член 2 
Обрасците за патните исправи од член 1 на овој 

правилник се со следната големина: 
1) образецот за пасош е со големина 10X14,5 cm 

и содржи 40 нумерирани страници; 
2) образецот за заеднички пасош е со големина 

21X29 cm и содржи 12 нумерирани страници; 
3) образецот за детски пасош е со големина 

1 0 v 14,5 cm и содржи 8 нумерирани страници; 
4) образецот за патен лист е со големина 

10X14,5 cm и содржи 12 нумерирани страници. 

Член 3 
Образецот на барањето за издавање односно 

продолжување на рокот на важењето на патната 
исправа и за издавање на виза е со големина 
15X21 cm и е изработен од картон. 

Член 4 
Штембилот со кој се отпечатува текстот на ви-

зата е со големина 8X10 cm. 

Член 5 
Запишувањето на податоците во обрасците за 

патните исправи од член 1 на овој правилник се 
врши со машина за пишување од посебна изработка 
и намена. ^ 

По ИСКЛУЧОК, запишувањето на податоците во 
обоазеиот за заеднички пасош се врши со обична 
мачена за пишување или рачно — со печатени 
букви. 

Член 6 
Обрасците за пасош, за заеднички пасош, за 

детски пасош, за патен лист, за виза и за барање 
за издавање односно продолжување на рокот на 
важењето да патната исправа и за издавање виза 
Се отпечатени во прилозите од 1 до 7 кон овој пра-
вилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 7 
За патните исправи и за визите се води евиден-

ција. 
Евиденцијата од став 1 на овој член ја води орга-

нот надлежен за издавање на патни исправи и 
визи. 

Евиденцијата за патните исправи и за визите се 
состои од: регистар ^а барањата за издавање, од-
носно продолжување на рокот на важењето на ћат-
ните исправи и за издавање на визи; регистар на 
одбиените барања за издавање^ односно продолжу-
вање на рокот на важењето на патните исправи и 
за издавање на визи, односно на одземените патни 
исправи и поништените визи и картотека. 

Регистарот на барањата за издавање, односно 
продолжување на рокот на важењето на патните 
исправи и за издавање на визи содржи рубрики во 
кои се запишува: редниот број; датумот на подне-
сувањето на барањето; презимето и името на под-
носителот на барањето; живеалиштето и адресата 
на станот на подносителот На барањето; видот на 
патната исправа чие издавање, односно продолжу-
вање се бара; видот на визата и називот на земјата 
за која се бара виза и забелешки. 

Регистарот на одбиените барања за издавање, 
односно продолжување на рокот на важењето на 
патните исправи и за издавање на визи, односно на 
одземените патни исправи и на поништените визи 
содржи рубрики во кои се запишува: редниот број; 
презимето и името на лицето чиешто барање е од-
биено, односно чијашто патна исправа е одземена 
или виза поништена; живеалиштето* и адресата на 
станот на лицето чиешто барање е одбиено, односно 
чијашто патна исправа е одземена или виза по-
ништена; законскиот основ според кој барањето е 
одбиено, односно патната исправа одземена или 
виза поништена; датумот на поднесувањето и исход 
на жалбата против решението за одбивање на ба-
рањето, односно против решението за одземање на 
патната исправа или за поништување на визата; 
датумот на поднесувањето на тужбата и исход на 
постапката по тужбата против конечното решение 
за одбивање на барањето, односно шзотпз конечното 
решение за одземање на патната исправа и пониш-
тување на визата. 

Картотеката се состои од барач,а за издизање, 
односно продолжување на рокот на важењето на 
патните исправи и за издавање на визи, кои се 
пложуваат во картотеката по азбучен или абецеден 
ред. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот 

денот на објавувањето во „Служб?н лист на СФРЈ". 

П. бр. 21-1-6/38 
20 ноемвои 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

Бр. 6-11011/1 
20 декември 1979 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
инж. Петар Костиќ, е. р. 
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Образец бр. 1 
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' а 

Петок, 18 јануари 1980. 

(Упатство еа образецот за пасош) 

1. Државјанинот на СФРЈ, за време на престој во 
странство, може за совет, правна помош и за 
друга заштита да му се обрати на дипломатското 
или конзуларното претставништво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во 
странство. 

2. Забрането е давање свој пасош на послуга на 
.друг или послужување со туѓ л&сош како со 
свој 

3. Државјанинот на СФРЈ е должен грижливо да 
го чува својот пасош ед кражба или оштетување. 
Не е дозволено никакво менување или исправу-
вање на податоците во пасошот или менување 
на фотографијата. 

4. Лицето што ќе остане без пасош за време на 
престој во странство, загубувањето на пасошот 
ќе му го пријави на најблиското дипломатско 
или конзуларно претставништво на Социјали-

6. 

етичка Федеративна Република Југославија во 
странство, а по враќањето во земјата — на 
органот што му го издал пасошот или на друг 
надлежен орган во местото на живеењето. Ли-
цето што го загубило пасошот во земјата е долж-
но без одлагање да го пријави загубувањето ка ј 
органот niTg го издал пасошот или кај друг над-
лежен орган во местото на живеењето. 
Тој што ќе го најде ОБОЈ пасош е должен да му 
го предаде на лицето на чие име гласи, на ра-
ботникот на милицијата, на станицата на мили-
цијата. на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи или на месната канцеларија. 
Државјанинот на СФРЈ што ќе отпатува во 
странство со намера да престојува подолго од 
една година, треба за тоа да го извести нај-
блиското дипломатско или конзуларно претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Образец бр. 2 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПАСОШ 
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Упатство на образецот за детски пасош) 

за време на престој во странство на најблиското 
дипломатско или конзуларно претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство, а по враќањето во земја-
та — на органот што го издал, или иа друг над-
лежен орган во местото на живеалиштето. 
Ако пасошот е загубен во земјата, родителот, од-
носно старателот е должен без одлагање да му 
го пријави загубувањето на органот што го из-
дал пасошот или на друг надлежен орган во мес-
тото на живеалиштето. 

5. Тој што ќе најде пасош е должен да му го пре-
даде на лицето на чие име гласи, на работникот 
на милицијата, на станицата на милицијата, на 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти или на месната канцеларија. 

1. Државјанинот на СФРЈ, за време на престој во 
странство, може за совет, правна помош и друга 
заштита да му се обрати на дипломатското или 
конзуларното претставништво на Социј а листи-
чка Федеративна Република Југославија во 
странство. 

2. За патување на лице помладо од 14 години, со 
> детски пасош во придружба на лице кое не му 

е родител, потребно е одобрение од родителот, 
односио старателот, заверено од надлежниот ор-
ган 

3. Државјанинот на СФРЈ е должен грижливо да 
го чува пасошот од кражба или оштетување. Не 
е дозволено никакво менување или исправувана-
на податоците во пасошот или менување на фо-
тографијата. 

4. Родителот, односно друго лице со кое детето па-
тува ќе му го пријави загубувањето на пасошот 
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Образец бр. 4 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПАТЕН ЛИСТ 
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Образец бр. 5 

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ — ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ 
НА ВАЖЕЊЕТО НА ПАТНАТА ИСПРАВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА 

Образецот да се пополнува читли-
во. За точноста на податоците од-
говара подносителот на барањето. 

ДО ДИПЛОМАТСКО- КОНЗУЛАРНОТО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СФРЈ 

Фотографија 
на носителот 

со големина 
4,5X6 cm 

П Р И М Е Н О 
Број Вредност Такса Прилог 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ — ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПАТНАТА ИС-
ПРАВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА 

Единствен матичен број на'граѓаните 

1. Презиме и име 

2. Ден, месец и година на раѓањето 

3. Место, општина и република на раѓањето 
(лице родено во странство ја запишува и 
државата) * 

4. Живеалиште, односно престојувалиште и 
адреса во странство 

5. Последно живеалиште и адреса на станот во 
СФРЈ (ако е роден во странство, се запишува 
последното живеалиште на родителот) 

6. Дали има и странско државјанство и од кога 

7. Занимање 

8. Кога и поради што дошол во странство 

9. Дали има патна исправа или некоја друга 
југословенска исправа за утврдување на 
идентитетот (да се наведе бројот и видот на 
исправата, кога и кој ја издал исправата) 

1б. Дали ја регулирал воената обврска 

11. Име на таткото, име и моминско презиме на 
мајката — односно податоци за старателот 
(пополнува подносителот на барањето за 
издавање на детски пасош) 

-

12. Податоци за членовите на потесното семејство што се внесуваат во личниот пасош и во патниот 
лист 

Презиме и име Ден, месец и година 
ва раѓањето Сродство Сегашно место 

на престојот 

(Место за такса) — — 
Потпис иа подносителот иа барањето 
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13. Пополнува службеното лице што ја издало патната исправа и визата: 

Назив на патната исправа Виза 

> 

Серија и сериски број Број па визата 

Датум на издавањето Даг ум на издавањето 

Такса Таха* 

14. Податоци за продолжувањето на рокот на важењето на патната исправа: 

Рег. број на барањето Број на визата 

Датум на продолжувањето Датум, на издавањето > 

Такса Такса 
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ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ — ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ 
НА ВАЖЕЊЕТО НА ПАТНАТА ИСП РАБА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА 

Примено 
Број | | Вредност | 1 Такса | Прилог 

Образец бр. 6 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ — ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО НА'ПАТНАТА ИС-
ПРАВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА 

1. Презиме и име 

2. Ден, месец и година на раѓањето 

3. Место, општина и република на раѓањето 
(лице родено во странство ја запишува и 
државата) 

4. Живеалиште и адреса на станот (од кога 
престојува во живеалиштето — месец и го-
дина) и број на личната карта 

.5. Занимање 

6. Назив на органот, на организацијата на 
здружен труд или на друга организација, 
односно на воената пошта кој која подноси-
телот работи 

7. Држава во која лицето патува, односно во 
која се населува У 

8. Дали има патна исправа (број, кога и кој ја 
издал) 

9. Дали го служел воениот рок -

10. Име на таткото, име и моминско презиме на 
мајката — односно податоци за старателот 
(пополнува подносителот на барањето за 
издавање на детски пасош) 

11. Податоци за членовите на потесното семејство шта се внесуваат во патната исправа 

Презиме и име Сродство Ден, месец и година на 
раѓањето 

* 
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12. Пополнува службеното лице што ја издало патната исправа и визата: 

Назив на патната исправа Виза 

Серија и сериски број Број на визата 

Датум на издавањето Датум на издавањето 

Такса Такса 

Рег. број на барањето Број на визата 

Датум на продолжувањето Датум на издавањето 

Такса Такса 
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19, 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странекота информативна дејност во Југославтна 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ENCOUNTER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Encounter", број 6 за 
декември 1979 година, што излегува на англиски 
јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/452 
26 декември 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар 

за внатрешни работи, 
. Бранко Јуришиќ, е. р. 

20. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77) и член 18 став 2 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската национа лноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), претсе-
дателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕ-
ЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" И 
НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНО-
ОСЛОБОЛИТКЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА 

ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1989 ГОДИНА 

1. Височината на годишното парично примање 
5а закрепнување на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и на борците од Шпанската нацио-
на лноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година се зголемува во 1980 година за 20,4°/о 
и изнесува 6.381 динар, 

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

Бр. 65/1-80 
12 јануари 1930 година 

Белград 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ комитет за 
прашања на борците и 

на воените инвалиди, 
Милан Вукасовић, е. р. 

21. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

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

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

НИОТ ЗНАК ЗА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ 

Член 1 / 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за основниот знак за јонизирачко 
зрачење кој го има следниот назив и ознака: 

Нуклеарна енергија. Основен знак 
за јонизирачко зрачење JUS Z.NO.Oll 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник. а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува за означување на местата на кои постојат 
јонизирачки зрачења или може да дојде до нивна; 
појава,"како и за обележување на објекти, уреди, 
материјали или комбинации на материјали што 
емитуваат јонизирачки зрачења. 

Кон основниот знак за јонизирачко зрачење 
можат да се ставаат и други знаци и натписи ако 
е потребно да се укаже на природата на изворот 
на зрачењето, видот на зрачењето, границата на 
дометот на зрачењето и да се дадат слични изве-
стувања за опасноста, со тоа штр да не се намали 
јасноста на основниот знак. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот 

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

Бр. 31-20728/1 
13 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

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

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦНШШ 
МЕРАЧИ НА ЕКСПОЗИЦИЈА 0 1 Е Л С К О П -

СКИ И КОНДЕНЗАТОРСКИ ТИП 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за џебни мерачи на експозиција од 
електроскоиски и кондензаторски тип, коп ги имаат 
следните називи и ознаки: 
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1) Нуклеарна енергија. Дозиме-
трија. Џебен мерач на експозиција од 
епектроскопски тип со директно чи-
тање 

2) Нуклеарна енергија, Дозимет-
рија. Џебен мерач на експозиција од 
кондензаторски тип со индиректно чи-
тање и помошен електрометар — — 

— — — _ — JUS ZN8.011 

JUS Z.N8.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

електроскопски и кондензаторски тип што ќе се про-
менуваат на џебните мерачи на експозиција од 
електроскопски и кондезаторски тип што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-20727/1 
13 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

23. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕ-
МАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРА-

ЧЕЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за опремата за заштита од јони-
зирачки зрачења, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Нуклеарна енергија. Технички 
мерки за заштита. Заштитни сред-
ства. Класификација на опремата за 
заштита од радиоактивни зрачења — JUS Z.N3.002 

2) Нуклеарна енергија. Технички 
мерки за заштита. Заштитни боксо-
ви JUS Z.N3.010 

3) Нуклеарна енергија. Технички 
мерки за заштита. Заштитни се-
фови — : JUS Z.N3.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31 -20726/1 
13 декември 1979 година 1 , 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

24. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ТЕКСТИЛНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за квалитетот на текстилните ма-
теријали за технички цели, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Текстилни материјали 
за изработка на вештачка кожа и 
обувки. Квалитет — — — — — JUS F.C3.011 

2) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Текстилни подлоги и 
облоги за изработка на подни по-
кривки и слични производи. Квалитет JUS F.C3.012 

3) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Текстилни материјали 
за изработка на транспортни ленти. 
Квалитет — — — — — — — JUS F.C3.013 

4) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Текстил HI*, материјали 
за изработка на клинести ремени. 
Квалитет — — — — — — — JUS F.£3.014 

5) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Текстилни материјали 
за изработка на гумени црева. Ква-
литет — — — — — — — — 

6) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Ткаенини за нас лој ува-
ње. Квалитет — — — — — — 

7) Текстилни материјали за тех-
нички цели. Завиткувачи платна за 
гумарската индустрија. Квалитет — JUS F.C3.017 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат составон дел од овој пра-
вилник, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 2.3 од југословенскиот стандард 

JUS F.C3.013, чија примена не е задолжителна, југо-
словенските стандарди од член 1 на овој правилник 
се задолжителни, а ќе се применуваат на текстил-
ните материјали за технички цели што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилникот. 

JUS F.C3.015 

JUS F.C3.016 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-21105/1 
18 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

25. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА КОНДИТОРСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за испитување на квалитетот на 
кондиторските производи, кои ги имаат следните 
називи и ознаки; 

1) Метод за определување на со-
држината на влага во бонбоните — JUS E L8.001 

2) Метод за определување на со-
држината на маснотија во какао-зр-
ното — — — — — — — — — JUS E.L8.004 

3) Метод за определување на вла-
гата во слатките — — — — — 

4) Определување на содржината 
на етанол со ензимен метод (UV-проба) 

5) Определување на содржината 
на глукоза и фруктоза во животните 
намирници — 

6) Определување на содржината 
на L-јаболкова киселина со ензимен 
метод (UV-проба) — — — — — 

7) Определување на содржината 
на лактоза и галактоза со ензимен ме-
тод (UV-проба) — — — — — — 

8) Определување на мал тоза со 
ензимен метод (UV-проба) — — — 

JUS E.L8.005 

JUS E.L8.000 

— — — — — JUS E.L8.007 

JUS E.L8.008 

JUS E.L8.009 

JUS E.L8.010 
9) Определување на содржината 

на сахароза/глукоза со ензимен метод 
(UV-проба) — — — — — — — JUS E.L8.011 

10) Определување на содржината 
на D-собирот со ензимен метод (UV-
-проба) — — — — — — — — JUS E.L8.012 

11) Определување на содржината 
на скроб со ензимен метод (UV-проба) JUS E.L8.013 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на Југословенските стандарди 

од член 1 на ОВОЈ правилник; освен југословенскиот 
стандард JUS E.L8.004, не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-21107/1 
18 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

26. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТО-
ДОТ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 
ТЕКСТИЛНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕХНИЧКИ 

ЦЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за методот за проверување на ква-
литетот на текстилните материјали за технички 
цели, кој го има следниот назив и ознака: 

Текстилни материјали за тех-
нички цели (ткаенини, плетива и 
слични производи). Проверување на 
квалитетот — 7- — — — — — JUS F.S2.554 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник претставува составен дел од овој правил-
ник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точ. 3.5, 3.6, 3.16, 3.18 и 3.20 од југословен-

скиот стандард JUS F.S2.554, чија примена не е за-
должителна, југословенскиот стандард од член 1 на 
овој правилник е задолжителен. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-21106/1 
18 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
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27. 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВА-
РУВАЊЕ И ЗА СРОДНИ ПОСТАПКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за заварување и за сродни постап-
ки, што го има следниот назив и ознака: 

Заварување и сродни постапки. 
Упростено прикажување на шевови-
те на цртежи J U S C .T3 . 0U 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел - на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандард изациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

Правилник е задолжителен во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19787/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандард изациј а, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

28. 

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

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

ВИТЕ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник* се пропишуваат југословен-

ските стандарди за оковите за градежна столарија, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Оков за градежна столарија. 
Затворачи со преклопник за дво-
крилни и повеќекрилни врати. Об-
лик и мери — — — — — — JUS М.К3.075 

2) Оков за градежна столарија. 
Прифатни плочи за затворачи со 
преклопник. Облик и мери — — — JUS М.К3.085 

3) Оков за градежна столарија. 
Прозорски задржан. Облик и мери JUS М.К3.241 

Член 2 
Југословенските стандарди од член V1 на овој 

правилник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на оковите за градежна столарија 
што ќе се произведат односно увезат почнувајќи 
од денот на влегувањето во 'сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19786/1 
26 Ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

29. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

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

РАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за апаратите за домаќинство, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Барања за безбедност. Елек-
трични апарати за пржење. Посеб-
ни технички услови и испитувања JUS N.M1.026 

2) Барања за безбедност. Елек-
трични машини за шиење. Посебни 
технички услови и испитувања — JUS N.M2.040 

3) Барања за безбедност. Проек-
тор^ Посебни технички услови и 
испитувања — — — — — — — JUS N.M2.100 

Член 2 
Ју гос ловенсккте стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на апаратите за домаќинство што ќе св 
произведат односно увезат почнувајќи од денот на 
влегувањето во сл ла на овој правилник. 
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Член 4 

Овој правилник влегува во сила DO истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-19788/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

30. 

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

а р А Б И Л И И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА АЛУМИНИУМ-

-ФЛУОРИДОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на 
алуминиум-флуоридот, што ги имаат следните На-
зиви и ознаки: 

1) Алуминиум-флуорид, техни-
чки, Определување загуба на маса 
на температура од 500°С. Гравиметри-
ска метода — ,— — — — — JUS Н.В8.193 

2) Алуминиум-флуорид, техни-
чки, Определување на содржината 
на натриум. Метода на атомска 
апсорпција — — — — — — — JUS Н.В8.194 

3) Алуминиум-флуорид, техни-
чки. Определување на содржината 
на фосфор. Спектрофотометриска 
метода — — — — — — — — JUS Н.В8.19о 

4) Алуминиум-флуорид, техни-
чки. Определување на содржината 
на сулфур. Метода на рентгенска 

4 флуоросценција — — — — — JUS Н.В8.196 

Член 2 
Југословенските 'стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди 

од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 • 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19726/1 
26 декември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

31. 

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

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

ЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

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

1) Топлотна техника во градеж-
ништвото. Методи за пресметка на 
коефициентот на минувањето на 
топлината во згради — — — — JUS U.J5.510 

2) Топлотна техника во градеж-
ништвото. Методи за пресметка на 
дифузпјата на водена пара во заради JUS U.J5.520 

3) Топлотна техника во градеж-
ништвото. Методи за пресметка на 
карактеристиките на топлотнѕта ста-
билност на надворешните градежни 
конструкции на зградите за летен 
период — — — — — — — — JUS U.J5.530 

4) Топлотна техника во градеж-
ништвото. Технички услови за проек-
тирање и градење на згради — — JUS U.J5.600 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се .задолжителни во целост. 

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

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

— Топлотна техника во висока 
градба. Дифузија на водена пара. 
Основни поими, карактеристични го-
лемини, единици — — — — — JUS U.J5.022 

— Топлотна техника во висока 
градба. Приказ на дијаграмите па 
дифузијата на водена пара — — JUS U.J5.026 

— Топлотна техника во висока 
градба. Стандардни вредности на 
коефициентот на отпорот на дифузи 
јата на водена пара на градежни 
конструкции — — — — — — JUS U.J5.028 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на градежништвото („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/76). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра* 
вил ник престанува да важи Правилникот за тех* 
ничките мери и услови за топлотната заштита на 
згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/70). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-19792/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

32. 

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

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

АЗБЕСТНО-ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за азбестно-цементни производи, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Азбестно-цементни производи. 
Цевки за куќна канализација. Дефи-
ниција, димензии, квалитет, методи 
за испитување и услови за испорака JUS В.С4.020 

2) Азбестно-цементни производи. 
Азбестно-цементни рамни плочи. Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — JUS В.С4.090 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-, 
менуваат на цевките за куќна канализација и на 
азбестно-цементните рамни плочи што ќе се произ-
ведат односно увезат почнувајќи од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

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

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард од областа на градежништвото 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/64). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19785/1 
26 ноемвои 1979 година 

Белград 

Директор 
; на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

— — JUS С.А1.180 

— — — JUS С.А1.253 

33. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Слулсбен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-

ТАВ НА БАКАРОТ И БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакариите легури, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Спектрофотометриско 
определување на содржината на ар-
сен во бакарот (за ниски концентра-
ции на арсенот) — — — — — JUS С.А1.155 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Волуметриско опреде-
лување на содржината на арсен во 
бакарните легури — — 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Електролитичко опреде-
лување на содржината на бакар во 
алуминиумските легури 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и 
алуминиумските легури. Спектрофо-
тометриско определување на содр^-
жината на цинк во алуминиумот — 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Волуметриско опреде-
лување на содржината на бакар во 
бакарните легури — 

6) Методи за испитување на хе-
мискиов состав на бакарот и бакар-
ните легури. Определување на содр-
жината на цинк со атомска апсор-
пциона спектрофотометрија — — JUS С.А1.615 

7) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Волуметриско определу-
вање на содржината на железо како 
легирачки елемент во бакарните ле-
гури — — — — — — — — JUS С.А1.616 

8) Методи за испитување на хеми-
скиот состав на бакарот и бакарните 
легури. Спектрофотом етри еко опре-
делување на содржината на калај во 
бакарот и бакарните легури (содржи-
ната на. калај е во границите од 0,005 
до 0,5%) — — — — — — — — JUS C.AL618 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

JUS С.А1.270 

— — — JUS С.А1.614 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

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

1) Методи на испитувањето на хе- . 
мискиот состав на бакарот и бакарни-
те легури. Определување на арсенот 
во бакарот (метода на споредување 
на бојосувањето) — — — — — JUS С.А1.155 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и бакарните легури („Службен 
лист на СФРЈ" бр 34/67); 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиум и а лу-
ми ниумски легури. Електролитно оп- 1 

ределување на бакар во алуминиум-
о н легури — — — — — — — JUS С.А1.253 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на лесни метали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48 67); 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на бакарот и бакар-
ните легури. Волуметриско определу-
вање на арсен во бакарни легури — JUS С.А1.180 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемиски^-
от состав на бакарот и бакарните легури („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/68). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19727/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

34. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен л^ист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

СКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за машински елементи за спојување, 
што го има следниот назив и ознака: 

1) Машински елементи за споју-
вање. Класификација и називи — JUS М.В1.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се приме-
нува на машинските елементи за спојување што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

I 
Бр. 31-19790/1 

26 ноември 1979 година • 
Белград • » 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

35. 

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

П Р А В И Л И И « 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОД-
ГРАДИ НА РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословени 

ските стандарди за подгради на рударски подземни 
простории, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Подгради на рударски подзем- < 
ни простории. Попустлива лачна 1 

рамка со еден колосек без локомо- 1 

тивска влеча — — — — — — JUS В.М2.193Ѕ 
2) Подгради на рударски подзем- ј 

ни простории. Попустлива лачна 
рамка со два колосека без локомо-
т и в е ^ влеча — — — — — — JUS В.М2.194 

3) Подгради на рударски подзем- ; 
ни простории. Попустлива лачка 1 
рамка со еден колосек и со бочно 
празнење на вагонетката — — — JUS В.М2.209 

4) Под гради на рударски подзем- » 
ни простории. Попу стл ива лачна 
рамка со два колосека и со бочно 
празнење на вагонетката — — — JUS В.М2.210 

5) Под град и на рударски подзем- ; 
ни простории. Попустлива лачна 
рамка со транспортни лента без ло-
комотиве^ влеча — — — — — JUS В.М2.216 

6) Подгради на рударски подзем-
ни . простории. Попустлива лачна ! 
рамка со транспорта лента и со ло-
комотиве^ влеча — — — — — JUS В.М2.228 

7) Подгради на рударски подзем-
ни простории. Бетонски блокови. 
Класификација. Технички услови за 
изработка и испорака — — — — JUS В.М3.010 
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8) Подгради на рударски подзем-
ни простории. Обични бетонски бло-
кови. Облик и мери — — — — JUS В.М3.011 

9) Подгради на рударски подзем-
ни просторни. Радиј алии бетонски 
блокови. Облик и мери — — — JUS В.М3.012 

10) Подгради на рударски подзем-
ни просторни. Радиј а лио-аксиј алпи 
бетонски блокови. Облик и мери — JUS В.М3.013 

11) Подгради на рударски подзем-
ни просторни. Армирани бетонски за-
лагачи. Класификација. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS B.M3.020 

12) Подгради на рударски подзем-
ни простории. Правоаголни залагачи. 
Облик и мери — — — — — — JUS В.М3.021 

13) Под тра ди на рударски подзем-
ни простории. Трапезни залагачи. 
Облик и мери — — — — — — JUS В.М3.022 

14) Подгради на рударски подзем-
ни простории. Коритести зала га чи. 
Облик и мери — — — — — — JUS В.М3.023 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19793/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

36. 

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

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

ТРИЧНИ ОКЛОПНИ АПАРАТУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за електрични склопни апаратура 
што го има следниот назив и ознака: 

Електрични оклопни апаратура 
Дефиниции — — — — — — — JUS N.K0.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19794/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

37. 

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

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

ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за индустриски дигалки, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Индустриски дигалки. Мерење 
на брзината, силата и уклонот. Упат-
ства — — — — — — — — — 

2) Индустриски дигалки. Контро-
ла на основните мери на дигалките 

3) Индустриски дигалки. Држачи 
на оските. Облик и мери — — — 

4) Индустриски дигалки. Ламелни 
товарни кукачки, еднокраки и дво-
краки. Облик, мери и оптоварувања JUS M.D1.155 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на индустриските дигалки што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

JUS M.D1.011 

JUS M.D1.012 

JUS M.D1.147 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19791/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

38. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИЗОЛА-
ЦИИ И ЗАШТИТНИ СЛОЕВИ ЗА ИЗОЛИРАНИ 

ПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува јз^гословен-

екиот стандард за изолации и заштитни слоеви за 
изолирани проводници и кабли, што го има след-
ниот назив и ознака: 

. Електроенергетска. Термостабил-
ни еластомерни изолации за изолира-
ни проводници и кабли — — — JUS N.C0.190 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на изолациите и заштитните слоеви за изо-
лирани проводници и кабли што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

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

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

Гумени изолации и плаштови за 
изолирани спроводници и кабли — JUS N.C0.190 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за испитување на изолираните спроводници и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 31-19789/1 
26 ноември 1979 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
ста нд а рд иза ци i а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

39. 

Врз основа на член 62 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр 38/77), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ 

АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

За атестирање во поглед на безбедноста на сите 
видови електрични апарати за домаќинства и апа-
рати што не се исклучиво наменети за употреба во 
домаќинство но можат да бидат извор на опасност 
за корисниците, како тито се апаратите што се упо-
требуваат во трговските дуќани, угостителството, 
занаетчиството, лесната индустрија и на земјодел-
ските стопанства (електрични апарати за греење, 
апарати со електромотор!! или со магнетно задви-
жување), во смисла на Наредбата за задолжител-
ното атестирање на електрични апарати за дома-
ќинство („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/79 и 
43/79), се свластени следните организации на здру-
же« труд и тоа: 

1) Работната организација „ИСКРА" Институт за 
каковост ин метрологијо, Љубљана, Тржашка цес-
та 2, со потполна одговорност — за сите произво-
ди од Наредбата за задолжителното атестирање на 
електрични апарати за домаќинство, освен за еле-
ктрични ќебиња и перници во поглед на нивната 
трајност; 

2) Основната организација на здружен труд 
Електротехнички институт, со неограничена суп-
ен ди ј арна одговорност, Загреб, Баштијанзова ули-
ца бб, во состав на Работната организација „Раде 
Кончар" — „Развој производа и производње", со 
неограничена солидарна одговорност, Загреб — за 
сите производи од Наредбата за задолжителното 
атестирање на електрични апарати за домаќинство, 
освен за електрични ќебиња и перници во поглед 
на нивната трајност; 

3) Работната организација Факултет за електро-
технико, Љубљана. Тржашка 25, со потполна од-
говорност — за сите производи од Наредбата за за-
должителното атестирање на електрични апарати 
за домаќинство, освен за микробранови рерни, апа-
рати за нега ка кожата и косата со ултравиолетни 
зраци и со инфрацрвен!! зраци и сауни: 

4) Работната организација „Енергоинвест — 
Истраживачкоразвојни центар за електроенергети-
ку". Сараево — Лукавица, со потполна одговорност 
— за следните производи од Наредбата за задолжи-
телното атестирање на електрични апарати за до-
маќинство: апарати за греење на течност, елек-
трични пегли, плочи за подгрејување, електрични 
греалки, смукалки, апарати за нега на косата и ко -
жата, електрични воденици за кафе, електрични 
пумпи, потопливи грејачи за вода, кујнски машини, 
веитилатори, проточни грејачи за вода, апарати за 
пржење, електрични заварувачи и детски играчки 
напојувани од електрична мрежа. 

Бр. 31-21-21526/1 
27 декември 1979 година 

Белград , 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
"Милан Крајновиќ, е. р. 
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40. 

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и точка 1 на Одлуката за привремено продолжу-
вање на важењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1979 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/78), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на монетарно-кредитната политика во 
1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79, 
34/79, 36/79, 56/79 и 62/79) се продолжува до 31 ја -
нуари 1980 година. 

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

О. бр 56 
20 декември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

41. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 
од Законот на Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
а во согласност со точка 2 на Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична поли-
тика и на заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 

МАРТ 1986 ГОДИНА 

1. Основните и здружените банки (во натамош-
ниот текст: банките) се должни да го усогласат обе-
мот на порастот на своите пласмани во.периодот од 
1 јануари до 31 март 1980 година, така што кај се-
која банка тој пораст на 31 март 1980 година да 
же да изнесува најмногу до 4.5% во однос на сос-
тојбата на вкупните пласмани на банката на ден 
31 декември 1979 година утврдена во билансот на 
банката. 

Банките можат меѓусебно да си го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот на пласманите до 
обемот на порастот утврден во став 1 на оваа точка. 
За отстапениот односно примениот дел на пласма-
ните,-во смисла на оваа одредба, банката е должна 
да ја извести надлежната народна банка на репуб-

ликата односно народната банка на автономна по-
краина. 

2. Под вкупни пласмани на банката, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и други пласмани што бан-
ките им ги даваат на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица, на гра-
ѓански правни лица и на граѓани без оглед на из-
ворите на средствата од кои се дараат тие кре-
дити и пласмани. 

Под вкупни пласмани од став 1 на оваа точка 
не с^ подразбираат: 

1) пласмани од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини; 

2) пласмани од средствата на фондот за обно-
ва и развој и за изградба на подрачјето настра-
даш) од катастрофалниот чземјотрес во Соција-
листичка Република Црна Гора; 

3) пласмани што се даваат во рамките на по-
себните и дополнителните мерки за поттикнува-
ње на побрзиот развој на САП Косово. 

3. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат 
на порастот на кредитите и на другите пласмани 
што банките ги даваат за станбена изградба 

4. Оваа одлука ќе се применува до склучува-
њето на самоуправна спогодба на банките за усо-
гласување на нивото и динамиката на порастот на 
банкарските пласмани во 1980 година, во смисла 
на точка 2 став 4 на Одлуката за целите и задачи-
те на заедничката . емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1980 година. 

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

О. бр. 57 
10 јануари 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксснте Богоев, е. р. 

42. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените „Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на вршителите на 
услуги и претставниците на корисниците на услуги 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕ-
РОДРОМСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗ-

ДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Претставниците на вршителите на аеродром-
ски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај и 
претставниците на корисниците на аеродромски 
услуги во внатрешниот воздушен сообраќај склучи-
ја' и потпишаа на ден 23 јули 1979 година Спогодба 
за промена на затечените за аеродромски услуги во 
внатрешниот воздушен сообраќа}, со тоа што врши-
телите на услуги за користење на полетно-елетните 
патеки, за престој на воздухоплови на аеродром и 
за прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-
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ници, багаж, стоки и пошта можат своите затечени 
цени што важеа на ден 22 Јули 1979 година, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат во 
просек до 37,8°/«, а според ценовниците што се соста-
вен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека услугите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги вр-
шат односно користат по цените и под условите 
што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде своја согласност Сојуз-
ниот завод за цени, со решение бр. 6712 од 28 декем-
ври 1979 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на вршителите на услуги: Аеро-
дром „Београд" — Белград, Аеродром „Загреб" 
— Загреб, Аеродром, „Љубљана-Пула" — Љуб-
љана, Аеродром „Сплит" — Сплит, Аеродром 
„Дубровник" — Дубровник, Аеродром „Риека" 
— Риска, Аеродром „Задар" — Задар, Аеродром 
„Марибор" — Марибор, Аеродром „Сараево" — 
Сараево, Аеродром „Охрид" — Охрид, Аеродром 
„Титоград" и Аеродром „Скопје" — Скопје. 
Претставници на корисниците на услуги: „Југо-
словенски аеротранспорт" — Белград, „Авиоге-
некс" — Белград, Инекс адриа авиопромет — 
Љубљана и Транс адриа — Загреб. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ју-
гословенскиот стандард од областа на обоената ме-
талургија. објавеа во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
65/79, се поткрала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ОБОЕНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 

Во член 1 наместо зборовите: „Бескис породен 
бакар. Прилепување на оксидниот слој" треба да 
стои* ..Бескислороден бакар. Испитивање на при-
лепувањето на оксидниот слој". 

Оп Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 26 декември 1979 година. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФИЏИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОНИЈА ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ФИЏИ 
I 

I 
» 

Се отповикува 
Бранко Карапанџа од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Фиџи. 

Се назначува 
Никола Краиновиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Нов Зеланд, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Фиџи, со 
седиште во Велингтон. 

III 
* 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
12 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЗАПАДНА САМОА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ЗАПАДНА САМОА 

I ! 

Се отповикува 
Бранко Карапанџа од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Западна 
Самоа. 

II 

Се назначува 
Никола Краиновиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во нов Зеланд, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Западна Самоа, 
со седиште во Велингтон. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 31 
13 декември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз. Тито, е. ри 
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Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот иа 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЕНЕГАЛ 

I 

Се отповикува 
Јусуф Ке л мен ди од должноста на извонреден и 

ополнпмоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Се-
негал. 

II 

Се назначува 
Марко Милашин, специјален советник во .Со-

јузниот секретаријат за надворешна работи, за из-
восфеден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Сенегал. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Опој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 32 
19 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е Р« 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 4 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Брашић Јеврема Јанко, Митровић-Павловић 
Миливоја Данка, Томић-Ђуровић Милутина Деса; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић-Никодијевић Тихомира Смиља, Бо-
Т!'ћ-Друловић Михаила Дуња, Дебељковић Драгу-
тина Бранибор, Ђорђевић Борислава Миодраг, 
Грубишић Антонија Слободан, Јовановић Драгољу-
ба Димитрије Ковачевић Рајка Живојин, Крстић 
10 сте Радослав, Ланговић Радована Милошг Лаза-
ревић-Големовић Димитрије Јованка, Милић Павла 
Константин, Милошевић Душана Павле, Милована-
впћ-Лисулов Милутина Јованка, Нешковић Вени-
јамина Властимир, Николић Живојина Крста, Пе-
јић Радоја Тихомир, Пешовић Род амира Љубиша, 
Трифуновић Јелесија Милосав, Вајс Золтана Ан-
дрија, Врањанац Вучка Александар; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Божовић Радована Милун, Ћирић Љубомира 
Драгиша, Госпавић Живојина Милорад; 

— за заслуги во развивањето и реализирање-
то на концепцијата на општонародната одбрана и 
за успеси во подигањето на военостручното знае-
ње и борбената готовност на нашите граѓани 

- СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Миљковић Живојина Радомир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Беатовић Ђуре Војислав, Беслаћ Миле Милан, 
Бешлпн-Праћа Теодора борислава, Цветковић-Ја-
ковљевић Сретена Видосава, Ђуровић Милије Пе-
тко, Јевтовић Марјана Предраг, Лешевић Милана? 
Љубинка, Масларић Николе Радован, Милашино-
вић Драгомира Радмила, Мирјанић Митра Јован, 
Мирковић Милоша Властимир, Моравкић Павла 
Добривоје, Најд(ић-Пријић Ђуре Милева, Рашко* 
вић-Томић Добриле Гроздана, Софронијевић Све« 
толика Грујица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абдић Буто Алит, Алексић-Топаловић Милуна 
Ленка, Алексић А дема Ратибор, Андреј ић-Вурдеља 
Бранка Бранка, Андрић Илије Миодраг, Анџић' 
Пзвла Милета, Банић Владимира Момир, Бартоло-
ме Емила Ивка, Благојевић Десимира Милован, 
Благојевић Љубивоја Урош, Благојевић Милоша 
Живојин, Блажевић Манојла Томислав, Богиће-
вић Милисава Јован, Богосавац Стојана Остоја, 
Бојовић Драгољуба Милисав, Боројевић Милорада 
Љубомир, Божиновић Манасија Љуба, Божовић 
Милуна Драгиша, Бранковић Драгољуба Боривоје, 
Бубало Миће Петар, Чолић Љубомира Блаже, Ћ а -
миловић Петра Драгиша, Ћирић Спасоја Душан, 
Ћурчић Недељка Петар, Дашић Михаила Мио-
драг, Димитријевић Љубомира Драган, Дивић Си-
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к е Петар, Дробњаковић Радића Славиша, Ђалић 
Станка Миленко, Ђокић Александра Слободан, 
Ђорђевић-Цакић Живојина Мирјана, Ђорђевић Јо-
вана Радомир, Ђуковић Видоја Милорад, Ђурђе-
вић Александра Ђорђе, Ђурић Милана Младен, 
Ђуровић Живојина Александар, Гојковић Ђуре 
Драгутин, Грујић Станише Недељко, Гудовић Ву-
ла Драгослав, Кусић Хамида Шабан, Игњатовић 
Сотира Драгољуб, Илић Перише Душан, Илић 
Вељка Михаило, Ивановић Радисава Драгољуб, 
Ивановић Ђорђа Мирко, Ивановић Саве Славомир, 
Квковић-Недић Стевана Магдалена; 

Јаковљевић Илије Цветин, Јанаћковић Свето-
зара Илија, Јанковић Драгољуба Благоје, Јанко-
вић Стојана Ненад, Јањић Здравка Живко, Јекић 
Живомира Миломир, Јелисавац Јована Урош, Је -
ремић Милоша "'Мирјана, Јевремовић Радоја Љука, 
Јевтовић Стаменка Петар, Јовановић Тадије Ду-
шан, Јовић Данила Андреја, Јовкозић-Војиновић 
Обрада Милина, Каменовић Михајла Драгољуб, 
Катанић Александра Олга, Кнежевић Марка Јули-
јана, Кних-Пискер Милана Милица, Ковачевић 
Радосава Живота, Лалић Будимира Душан, Ли-
с и ч и ћ Милинка Душан, Лукић Драгутина Радо-
мир, Лукић Микаила Ратко, Максршовић Миливо-
ја Миленко, Мандић Николе Милован, Марчетић 
Јована Симо, Маринковић Милорада Милан, Мар-
ковић Момира Бративоје, Марковић Миће Миро-
слав, Матић Драгића Станко, Меашки Љубомира 
Милица, Михаиловић Радосава Љубисав, Мијато-
вић Добросава Живадин, Милановић Страхиње 
Миленко, Миленковић Живорада Богдан, Милев 
Ђорђа Добрин, Милићевић Радована Аксенти је, 
Милосављевић Драгољуба Радован, Миловановић 
Чедомира Стана, Митровић Тихомира Витомир, 
Моравкић Михајла Душанка, Мрдаковић Свети-
слава Миливоје; 

Нешић Бошка Драгиша, Ницовић Благоје Сто-
јадин, Николић Видана Велимир, Остојић Брани-
воја Милорад, Оташевић Митра Милисав, Панић 
Милана Михајло, Пантовић Ивка Јован, Пауно-
Бић-Поповић Александра Мирјана, Павловић Дра-
гића Душан, Перић Алексе Раде, Перовић Милу-
тина Лазар, Пешић Стоиљка Момчило, Пешић Ра-
дисава Раденко, Петковић Богића Станиша, Петро-
вић Богосава Саво, Петровић Војислава Славомир,-
Поповић Ђурђе Гојко, Поповић Николе Оливера, 
Поповић Милоша Василије, Поповић Данила Весе-
лин Поповић Милана Драгутин, Протић Љубомира 
Станко, Радивојевић Крстивоја Славољуб, Радуловић 
Драгољуба Драгослав, Радуловић Стевана Живорад, 
Рендулић-Кадпки Ђуре Марија, Ристановић Живана 
Божидар, Ристић-Ерац Борисава Олга, Ризнић Рова-
на Живорад, Саздановић-Векић Душана Вукосава, 
Сенић-Михаиловић Миодрага Оливера, Смук Фра-
ње Иван, Со луј ић Иванке Радојле, Сретеновић Ми-
лоје Драган, Сретеновић Обрада Милорад, Стаме-
нић Јована Стојан, Станић Владе Бошко, Станко-
вић Јована Славко, Станојевић-Милосављевић Јо-
сифа Лепка, Стефановић Драгића Љубивоје, Сто-
ј ади новић Милутина Милан, Стојановић Крсте Сла-
ве, Стој ичев Димитрија Петар, - Суботин-Затвор-
БИЦКИ Владимира Лидија, Ширмер Стевана Алек-
сандар, Шпановић Николе Стеван, Тодоровић Ра-
дојице Милинко, Тодосијевић Милосава Драгомир, 
Томашевић Здравка Трифун, Томић Станише Бо-
ривоје, Томић Петра Светозар, Томовић Николе 
Миодраг, Трипковић Љубомира Војислав, Тутуно-
вић Сретена Велимир, Урошевић Милана Милија, 
Урошевић Јеремије Стеван, Ускоковић Јакова Ми-
ливоје, Васрхћ Светомира Никодије, Васиљевић 
Жарка Станоје, Видановић Вукадина Славко, Ви-
дојковић-Мирковић Ђуре Мира, Војковић Јована 
Брана, Војводић Лазара Ђуро, Вучетић Милољу-
ба Драгиша, Вучетић Петра Милутин, Вукајловић 
Велише Миладин, Вулић Градимира Петар, Зиро-
јевић Ристе Лука; 

— за заслуги во развивањето и реализирање-
то на концепцијата на општонародната одбрана и 
за успеси во подигањето на военостручното знае-
ње и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

Јевтић Јована Мирослав; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Балић Фехима Олга, Јакшић Обрада Михаило, 
Мај кић Марка Аница, Радивој евић- Дошљак Ми-' 
лоша Славица; 

— за залагање и постигнати успеси" во работат« 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аксентијевић Будимира Јездимир, Антић Сре-
тена Љиљана, Арамбашић Драгомира Миодраг, Ар-ч 
сенијевић Миленка Александар, Арсеновић Жи-> 

ворада Зоран, Бекчић Живорада Драгутин Бога-, 
ван Мила Мирослав, Бонџић Милутина Будимир, 
Бошковић Богдана Драган, Бошковић Првослава 
Миодраг, Цвијетиновић Рајка Витомир, "Пендић" 
Страина Милоје, Димитријевић Драгослава Драган, 
Думановић Радосава Милета, ЕрОЕић Драгана Ве-
ра, Филиповић Христивој а Мирослава, Глишић 
Драгољуба Мирољуб, Глишић Светомира Славо-
љуб, Гојгић Милуна Љубомир; 

Илић Милана Душан, Илић Живадина Милин-
ко, Илић Стојана Станојко, Исаковић Миодрага 
Драгољуб, Јаковљевић Станимира Јован, Јаковље-
вић Миливоја Живадин, Јанковић Стевана Сава, 
Јовановић Раденка Тихомир, Јовић Станимира Ми-
лисав, Кандић Михаила Љубисав, Крстић Мето-
дија Станислав, Лазаревић Тансија Драгољуб, Лу-
ровић Радоје Драган, Манић Драгутина Алексан-
дар, Маркешевић Пауна Радомир, Милосављевић 
Милана Вера, Миловановић Никодија Милан, Ми-
ловић Николе Светозар, Митић Божидара Свето-
кић Милисава Мирко, Мајкић Лазе Јово, Мајстор 
ровић Радоје Драган, Манић Драгутина Алексан-
зар, Митровић Милета Миладин, Муминовић На-
зифа Есад, Ненадић Дамјана Бранко, Нешић Љу-
бисага Славољуб, Николић Милана Стојад,имир, 
Пајић Видоја Слободан, Петковић Војислава Све-
тислав, Петровић Сретена Добриша, Петровић Ми-
лоша Јован, Петровић Костадина Љубивоје, Пе-
тровић Милана Радослав, Петровић Миленка Сте-
ван, Пирић Хашима Фадил, Рабреновић Ника Ду-
шан*. Раденковић Љубомира Андрија, . Радоњић! 
Светомира Милован, Радовановић Милоша Гвоз-
ден, Савић Мирка Влајко, Секулић Милорада 
Станко, Симовић-Стишовић Влајка Бојана, Спа-! 
сић Јована Светомир, Станчић Радомира Гвозден, 
Станић Маринка Миленко, Стојић Владимира Об-
рад, Шушовић Милутина Предраг, Тијанић Ми-
лана Вукоје, Вићевац Братислава Мирко, Вујчић 
Радовина Радован, Вуксановић Радомира Радоји-
ца, Вуксић Јефте Петар, Вуловић Живадина Ми-
лован, Здравковић Манасија Љубомир, Живковић 
Петра Јован. 

Бр. 63 
30 мај 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р> 



Страна 112 — Број 3 С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А С Ф Р Ј Петок, 18 јануари 1980 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

11. Одлука за привремено распоредување на 
девизите утврдени за потребите на органи-
те на федерацијата и за потребите на ос-
тварувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1980 година — —к — — 69 

12. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1979 
година — — — — — — — — — 77 

13. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема што се 
користи во производството на маргарин — 77 

14. Решение за измена на Решението за нама-
лување на царината на увозот на специ-
фична опрема за производство . на поли-
амидни, полиолефински и полипропилен-
ски синтетички влакна —. — — — — 77 

15. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи во про-
изводството на полиуретанска пена — — 79 

16. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на парината на увозот на спе-
цифична опрема што се користи за произ-
водство на делови за трактори, комбајни и 
стопански патни возила — — — — — 79 

17. Правилник за измени на Правилникот за 
начинот на водење евиденција за извршу-
вањето на буџетот на федерацијата и за 
начинот и роковите за поднесување изве-
штај за извршувањето на буџетот на фе-
дерацијата — — — — — — — — 80 

18 Правилник за обрасците за патните испра-
ви и визи на државјаните на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — — — — — — — 87 

19. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Епсоип1ег" — — 99 

20. Наредба за височината на годишното па-
рично примање за закрепнување на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" и 
на борците од Шпанската националноос- л 

лободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година за 1980 година — — 99 

21. Правилник за југословенскиот стандард 
за основниот знак за јонизирачко зрачење 99 

22. Правилник за југословенските стандарди 
за џебни мерачи на експозиција од елек-
троскопски и копдензаторски тип — — 99 

23. Правилник за југословенските стандарди 
за опремата за заштита од јонизирачки 
зрачења — — — — — — — — — 100 

24. Правилник за југословенските стандарди 
за квалитетот на текстилните материјали 

I за технички цели — — — — — — 100 

Страна 
25. Правилник за југословенските стандарди 

за испитување на квалитетот на кондитор-
ските производи — — — — — — — 101 

26. Правилник за југословенскиот стандард 
за методот за проверување на квалитетот 
на текстилните материјали за технички 
цели — — — — — — — — — — 101 

27. Правилник за југословенскиот стандард за 
заварување и за сродни постапки — — 102 

28. Правилник за југословенските стандарди 
за оковите за градежна столарија — — 102 

29. Правилник за југословенските стандарди 
за апаратите за домаќинство — — — 102 

30. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на алуминиум-
-флуоридот — — — — — — — — 103 

31. Правилник за југословенските стандарди 
за топлотна техника во градежништвото — 103 

32. Правилник за југословенските стандарди 
за азбестно-цеадентни производи — — — 1С(4 

33. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и бакарните легури — 104 

34. Правилник за југословенскиот стандард за 
машински елементи за спојување — — 105 

35. Правилник за југословенските стандарди 
за подгради на рударски подземни про-
стории — — — — — — — — — 105 

36. Правилник за југословенскиот стандард за 
електрични оклопни апаратури — — — 106 

37. Правилник за југословенските стандарди 
за индустриски дигалки — — — — — 104 

38. Правилник за југословенскиот стандард за 
изолации и заштитни слоеви за изолира-
ни проводници и кабли — — — — — 107 

39. Список на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на електрични 
апарати за домаќинството — — — — 107 

40. Одлука за привремено продолжување на 
важењето на Одлуката за мерките за спро-
ведување на монетарно-кредитната поли-
тика во 1979 година — — — — — — 108 

41. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во периодот од 1 јануари до 31 
март 1980 година — — — — — — — 108 

42. Спогодба за промена на затечените цени за 
аеродромски услуги во внатрешниот воз-
душен сообраќај — — — — — — 108 

Исправка на Правилникот за југословенскиот 
стандард од областа на обоената металур-
гија — — — — — — — 109 

Укази — — — — — — — — — — 109 
Одликувања — — — — — — — — — 110 


