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261. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 279 став 
1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 54 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на стоковните резерви и за сојузните 
стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84), 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
9 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви за 1985 година, што Советот 
на Сојузната дирекција за стоковни резерви го донесе на 
12 декември 1984 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 516 
9 април 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 
Милан Рајачиќ, с. р. 

те на Македонија и член на Одборот за Наградата на Ан-
тифашистичкото веќе на народното ослободување на Ју-
гославија. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 529 

9 април 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републики-

те и покраините, 
Миливое Стијовиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 
Милан Рајачиќ, с. р. 

262. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 4 април 1985 година и на седницата на Со-
јузниот собор од 9 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Одборот за Наградата на Антифа-
шистичкото веќе на народното ослободување на Југосла-
вија се именува Азем Зулфиќари, член на Претседател-
ството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-

263. 

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на 
ликовната уметност „Моша Пијаде", Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 4 
април 1985 година и на седницата на Сојузниот собор од 9 
април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИ-
КОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ" И ЗА ОБЈА-

ВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 

За претседател на Управниот одбор на Фондот за 
унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде" се 
именува Анте Кудуз, професор, декан на Академијата на 
ликовните уметности во Загреб и член на Управниот од-
бор на Фондот за унапредување на ликовната уметност 
„Моша Пијаде". 

II 

Управниот одбор на Фондот за унапредување на ли-
ковната уметност „Моша Пијаде" го сочинуваат следниве 
членови, што ги избраа собранијата на републиките, од-
носно собранијата на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 
1. Љупко Антуновиќ, скулптор од Сараево; 
2. Марио Николиќ, академик и сликар од Сараево; 
од Социјалистичка Република Македонија: 
1. Драги Поповски"Дада, академски скулптор од 

Скопје; 



Страна 690 - Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 април 1985 

2. Иван Велков, академски сликар од Скопје; 
од Социјалистичка Република Словенија: 
1. Иван Чобал, ликовен уметник-сликар од Марибор; 
2. Тоне Демшар, академски скулптор од Љубљана; 
од Социјалистичка Република Србија: 
1. Јефта Јефтовиќ, директор на Народниот музеј во 

Белград; 
2. Божа Продановиќ, академски сликар од Белград; 
од Социјалистичка Република Хрватска: 
1. Анте Кудуз, професор, декан на Академијата на ли-

ковните уметности во Загреб; 
2. м-р Зденко Тонковиќ, инженер во Институтот за 

електростопанство во Загреб, ликовен критичар; 
од Социјалистичка Република Црна Гора: 
1. Олга Перовиќ, претседател на Републичкиот коми-

тет за информации; 
2. Никола Вујошевиќ, сликар од Титоград; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: 
Здравко Мандиќ, директор на Галеријата на слики 

„Ечка"; 
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 
д-р Скендер Бошњаку, директор на Клиниката за не-

вропсихијатрија во Приштина. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 530 
9 април 1985 год!! и а 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ , 
Душан Алимпие, с. р. 

Пре гее/тате.г; Потпретседател 
на Собере г на Републики" на Сојузниот собор, 

те и покраините. Милан Рајачиќ, с. р. 
Миливое Стијовиќ, с. р. 

264, 

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-
нија на Законот за личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тете Нсх личните доходи на делегатите во Собранието на 
С^РЗ („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/83), Администра-
тивна! а комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 10 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/84), во точка 1 износот: „4.500", се заменува 
со износот: „6.000". 

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

Бр. 114-29/85-013 
11 април 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател на Комисијата, 
Рецеп Хамити, с. р. 

265. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77,62/79 и 13/83), Административна-
та комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 10 
април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување 
на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надо-
мест за користење автомобил во лична сопственост за 
службени цели („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/84), во точ-
ка 2 износот: „10,00" се заменува со износот: „20,00". 

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

Бр. 114-30/85-013 
14 април 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател на Комисијата, 
Рецеп Хамити, с. р. 

266. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) и член 5 од Одлуката за надо-
местите на личните доходи и другите примања на делега-
тите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Соб-
ранието на СФРЈ, на седницата одржана на 10 април 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 
дневница во износ од 1.500 динари за деновите поминати 
надвор од местото на живеалиштето поради учество во 
работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работ-
ните тела и на заедничките работни тела на соборите чиј е 
член или поради вршење на работи по одлука на тие тела, 
на нивните претседатели или на претседателот на Собра-
нието на СФРЈ. 

2. Функционерот што го избира или именува Собра-
нието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.500 
динари за деновите што ги поминал на службено патува-
ње. 

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според смет-
ката на хотелско-угостителската работна организација до 
износот од 1.500 динари, со тоа што заедно со дневницата 
можат да изнесуваат најмногу до 3.000 динари. 
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4. Правото од тон. 2 и 3 на оваа одлука му припаѓаа 
на раководниот работник што го поставува Комисијата за 
избор и именување на Собранието на СФРЈ. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за де-
легатите во Собраниеето на СФРЈ паѓа на товар на намен-
ските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционери-
те на товар на наменските средства на органот во кој се 
остварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на 
делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/84 и 32/84). 

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

Бр. 114-28/85-013 
И април 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател на Комисијата, 
Рецеп Хамити, с. р. 

267. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мер-
ките за ограничување на пазарот и слободниот промет на 
стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 28/85), врз основа на усогласените ставови 
со надлежните републички и покраински органи, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ 
МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИН-

ДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ 
1. Им се забранува на основните организации на 

здружен труд да употребуваат растителни масла за јадење 
и свинска маст од домашно производство во индустријата 
како технички маснотии. 

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

Е.п. бр. 133 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

268. 
Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77,17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУ-
ВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД 
СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА ИЗВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУ-
ВААТ И ИСПРАЌААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите под кои физички лица 

можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени 
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предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат 
и испраќаат определени предмети во странство („Службен 
лист на СФРЈ , бр. 63/84) во точка 2 во одредбата под 3 
бројот: „40.000" се заменува со бројот: „60.000". 

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

Е.п. бр. 135 
18 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

269. 
Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за 

службени патувања и селидби во странство што на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/83 и 41/84), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДА-
ТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
1. Највисоките износи на дневниците за службено па-

тување во странство што на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации им се признаваат во матери-
јални трошоци при службено патување во одделни стран-
ски земји изнесуаат по групите задачи и работи до: 

за Демократска Република Авганистан: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за Социјалистичка Народна Република Албанија: 
I група 67 пресметковни долари 
II група 60 пресметковни долари 

за Демократска Народна Република Алжир: 
I група 89 САД долари 
II група 80 САД долари 

за Народна Република Ангола: 
I група 140 САД долари 
II група 125 САД долари 

за Република Аргентина: 
I група 83 САД долари 

II група 75 САД долари 

за Австралија: 
I група 95 австралиски долари 
II група 85 австралиски долари 

за Австрија: 
I група 1.110 австриски шилинзи 

II група 1.000 австриски шилинзи 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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за Бахреин: 
I група 101 САД долар 

И група 91 САД долар 

за Народна Република Бангладеш: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за Кралство Белгија: 
I група 3.148 белгиски франци 

II група 2.833 белгиски франци 

за Народна Република Бенин: 
I група 60 САД долари 
II група 54 САД долари 

за Република Боливија: 
I група бб САД долари 
II група 59 САД долари 

за Република Боцвана: 
I група 85 САД долари 
II група 76 САД долари 

за Федеративна Република Бразил: 
I група 70 САД долари 
II група 63 САД долари 

за Народна Република Бугарија: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за Република Џибути: 
I група . . , 150 САД долари 
II група 135 САД долари 

за Социјалистичка Република Бурманска Унија: 
I група 50 САД долари 
II група , 45 САД долари 
за Република Бурундн: 
I груда 93 САД долари 
II група 84 САД долари 
за Централна Африканска Република: 
I група 58 САД долари 
II група 52 САД долари 

за Република Чад: 
I група 56 САД долари 
II група 50 САД долари 

за Република Чиле: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за Социјалистичка Република Чехословачка: 
I група 65 пресметковни долари 
II група 59 пресметковни долари 

за Кралство Данска: 
I група; 767 дански круни 
II група 690 дански круни 

за Арапска Република Египет: 
I група 120 САД долари 
II група 108 САД долари 

за Република Еквадор: 
I група 59 САД долари 
И група 53 САД долари 
за Република Екваторијална Гвинеја: 
I група 100 САД долари 
II група 90 САД долари 
за Доминиканска Република: 
I група 90 САД долари 
II груда 81 САД долар 

за Република Ел Салвадор: 
I груда 69 САД долари 
II група 61 САД долар 

за Социјалистичка Етиопија: 
I група 110 САД долари 
II група 99 САД долари 

за Република Филипини: 
I група 70 САД долари 
II група 63 САД долари 

за Финска: 
I група 89 САД долари 
II група 80 САД долари 

за Република Франција: 
I група 555 француски франци 
II група 500 француски франци 

за Република Габон: 
I група 120 САД долари 
II група 108 САД долари 

за Република Гана: 
I група 87 САД долари 
II група 78 САД долари 

за Република Буркина Фасо: 
I група 50 САД долари 

II група 45 САД долари 

за Република Грција: 
I група 57 САД долари 

II група 51 САД долар 

за Република Гвајана: 
I група 100 САД долари 

II група 90 САД долари 

за Република Гватемала: 
I група 67 САД долари 
II група 60 САД долари 

за Република Гвинеја: 
I група 139 САД долари 
II група 125 САД долари 
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за Република Гвинеја Бисао: 
I група 95 САД долари 
II група 86 САД долари 

за Република Хаити: 
I група 100 САД долари 
II група 90 САД долари 

за Кралство Холандија: 
I група 237 холандски флорини 

II група 213 холандски флорини 

за Хондурас: 
I група 75 САД долари 
II група 68 САД долари 

за Хонг Конт: 
I група 90 САД долари 
II група 81 САД долар 

за Република Индија: 
I група 110 САД долари 
II група 99 САД долари 
за Република Индонезија: 
I група ' 104 САД долари 

II група 94 САД долари 
за Исламска Република Иран: 
I група 111 САД долари 
II група 100 САД долари 
за Република Ирак: џ 

I група 111 САД долари 
II група 100 САД долари 

за Ирска: 
I група 60 англиски фунти 
II група 54 англиски фунти 

за Исланд: 
I група 85 САД долари 
II група 76 САД долари 

за Република Италија: 
I група 110.000 италијански лири 
II група 100.000 италијански лири 

за Држава Израел: 
I група 87 САД долари 
II група 78 САД долари 

за Јамајка: 
I група 100 САД долари 
И група 90 САД долари 

за Јапонија: 
I група 129 САД долари 
II група 116 САД долари 

за Демократска Народна Република Јемен: 
I група 150 САД долари 
II група 135 САД долари 

за Арапска Република Јемен: 
I група 150 САД долари 
II група 135 САД долари 

за Хашемитско Кралство Јордан: 
I група 79 САД долар 

II група 71 САД долари 

за Република Камерун: 
I група 120 САД долари 
II група 108 САД долари 

за Канада: 
I група. 100 канадски долари 
II група 90 канадски долари 

за Држава Катар: 
I група 126 САД долари 
II група 113 САД долари 

за Република Кенија: 
I група 70 САД долари 
II група 63 САД долари 

за Народна Република Кина: 
I група 81 САД долар 

II група 73 САД долари 

за Република Кипар: 
I група 56 САД долари 
II група 50 САД долари 

за Демократска Кампучија: 
I група 60 САД долари 
II група 1 54 САД долари 

за Република Колумбија: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД. долари 

за Народна Република Конго: 
I група 110 САД долари 
II група 99 САД долари 

за Народна Демократска Република Кореја: 
I група 75 САД долари 
II група 68 САД долари 
за Република Костарика: 
I група 85 САД долари 
II група 77 САД долари 

за Република Куба: 
I група 100 САД долари 
II група 90 САД долари 

за Држава Кувајт: 
I група 130 САД долари 

II група 117 САД долари 

за Демократска Народна Република Лаос: 
I група 40 САД долари 
II група 36 САД долари 



Страна 694 - Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 април 1985 

за Кралство Лесото: 
I група 70 САД долари 
II група 63 САД долари 

за Либанска Република: 
I група 100 САД долари 
II група 90 С ^ долари 

за Република Либерија: 
I група 90 САД долари 
И група 81 САД долар 

за Социјалистичка Народна Либиска 
Арапска Џамахирија: 

I група 119 САД долари 
II група 98 САД долари 

за Велико Војводство Луксембург: 
I група 2.833 белгиски франци 

II група 2.550 белгиски франци 

за Демократска Република Мадагаскар: 
I група 48 САД долари 

II група 43 САД долари 

за Република Малави: 
I група ,87 САД долари 
II група 78 САД долари 

за Народна Република Унгарија: 
I група 78 САД долари 
II група 70 САД долари 

за Малезија: 
I група 105 САД долари 
II група 95 САД долари 

за Република Мали: 
I група 110 САД долари 
II група 99 САД долари 

за Република Малта: 
I група 84 САД долари 
II група 76 САД долари 

за Кралство Мароко: 
I група 52 САД долари 
II група 47 САД долари 

за Исламска Република Мавританија: 
I група 69 САД долари, 
II група 62 САД долари 

за Соединети Држави на Мексико: 
I група 78 САД долари 
II група 70 САД долари 

за Народна Република Монголија: 
I група 100 пресметковни долари 
II група 90 пресметковни долари 

за Народна Република Мозамбик: 
I група 91 САД долар 
И група 82 САД долари 

за Сојузна Република Германија: 
I група 167 германски марки 
II група 150 германски марки 

за Демократска Република Германија: . 
I група.. . 1 70. пресметковни долари 
II група 63 пресметковни долари 

за Кралство Непал: 
I група 57 САД долари 
II група 51 САД долар 

за Република Нигер: 
I група 70 САД долари 
И група 63 САД долари 

за Федеративна Република Нигерија: 
I група 178 САД долари 
И група 160 САД долари 

за Република Никарагва: 
I група 85 САД долари 
II група 76 САД долари 

за Кралство Норвешка: 
I група 785 норвешки круни 
II група 706 норвешки круни 
за Нов Зеланд: 
I група 59 САД долари 
II група 53 САД долари 

за Република Брегот на Слоновата Коска: 
I група 150 САД долари 
II група 135 САД долари 

за Султанат Оман: 
I група 125 САД долари 
И група 112 САД долари 

за Исламска Република Пакистан: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за република Панама: 
I група 90 САД долари 

II група 81 САД долар 

за Независна Држава Папуа Нова Гвинеја: 
I група 100 САД долари 
II група 90 САД долари 

за Република Парагвај: 
I група 60 САД долари 

II група 54 САД долари 

за Република Перу: 
I група 89 САД долари 
II група 80 САД долари 
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за Народна Република Полска: 
I група 99 САД долари 
II група 89 САД долари 

за Заедница Порторико: 
I група 63 САД долари 
II група 57 САД долари 

за Португалија: 
I група 68 САД долари 
II група 61 САД долар 

за Република Руанда: 
I група 102 САД долари 
II група 92 САД долари 

за Социјалистичка Република Романија: 
I група 77 САД долари 
II група 69 САД долари 

за Соединети Американски Држави: 
I група 111 САД долари 
II група 100 САД долари 

- а за Њујорк: 
I група 122 САД долари 
II група 110 САД долари 

за Кралството Саудиска Арабија: 
I група 163 САД долари 
II група 147 САД долари 

за Република Сенегал: 
I група 125 САД долари 
II група 112 САД долари 

за Демократска Република 
Сао Томе и Принципе: 
I група 65 САД долари 

II група 60 САД долари 
% 

за Република Сејшели: 
; I група 95 САД долари 
? И група 86 САД долари 

за Република Свера Леоне: 
I група 83 САД долари 
II група 75 САД долари 

за Република Сингапур: 
I група 102 САД долари 
II група 92 САД долари 

за Сириска Арапска Република: 
I група 70 САД долари 
II група 63 САД долари 

за Демократска Република Сомалија: 
I група 51 САД долар 
II група 46 САД долари 

за Сојузот на Советските Социјалистички Републики: 
I група 100 пресметковни долари 
II група 90 пресметковни долари 

за Демократска Република Судан: 
I група 111 САД долари 
II група 100 САД долари 

за Република Суринам: 
I група 95 САД долари 
II група 85 САД долари 

за Шпанија: 
I група 86 САД долари 
II група 77 САД долари 

за Демократска Социјалистичка 
Република Шри Ланка: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за Швајцарска Конфедерација: 
I група 165 швајцарски франци 
II група 149 швајцарски франци 

- а за Женева: 
I група 182 швајцарски франци 
II група 164 швајцарски франци 

за Кралство Шведска: 
I група 830 шведски круни 

II група 747 шведски круни 

за Кралство Тајланд 
I група 90 САД долари 
II група 81 САД долар 

за Обединета Република Танзанија: 
I група 78 САД долари 

II група 70 САД долари 

за Република Того: 
I група "125 САД долари 
II група 112 САД долари 

за Република Тринидад и Тобаго: 
I група 127 САД долари 
II група 114 САД долари 

за Република Тунис: 
I група 59 САД долари 
II група 53 САД долари 

за Република Турција: 
I група 57 САД долари 

II група 51 САД долар 

за Република Уганда: 
I група 85 САД долари 
II група 77 САД долари 
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за Обединети Арапски Емирати: 
I група 147 САД долари 
II група 132 САД долари 

за Источна Република Уругвај: 
I група 56 САД долари 
II група 50 САД долари 

за Велика Британија: 
I група 86 англиски фунти 
II група 77 англиски фунти 

за Република Венецуела: 
I група 90 САД долари 
II група 81 САД долар 

за Социјалистичка Република Вие!нам: 
I група 51 САД долар 
II група 46 САД долари 

за Република Заир: 
I група 150 САД долари 
II група 135 САД долари 

за Република Замбија: % 

I група 88 САД долари 
И група .79 САД долари 

за Република Зимбабве: 
I група 80 САД долари 
II група 72 САД долари 

за сите други држави: 
I група'... . 60 САД долари 
II група 54 САД долари 

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од ова реше-
ние, дневнициве што на сојузните органи на управата и 
на сојузните организации им се признаваат во материјал-
ни трошоци службено патување во странски земји 
ипо се наоѓаат јјо воена состојба се зголемуваат до 50% од 
износот на таа точка. 

Сеј? чинот извшрен совет, по предлог на Сојузниот 
секре! вријат за надворешни работи, го утврдува, по од-
делни земји, износот на зголемувањето на дневниците спо-
ред одредбите од став 1 на оваа точка. 

3. Издатоците за пакување на покуќнина при селидба 
на раководен работник или работник од странство им се 
признаваат на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации во метеријални трошоци во паушален износ, 
и тоа: 

а) за раководен работник или работник со кој престо-
јуваат во странство брачниот другар и децата, - во валута 
на земјата од која се сели во износ од 400 САД долари, 
пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели 
во време на селидбата. 

б) за раководен работник или работник со кој брачни-
от другар и децата не престојуваат во странство во валута 
на земјата од која се сели во износ од 200 САД долари, 
пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели 
во време на селидбата. 

4. На сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации им се признаваат во метеријални трошоци из-
датоците за осигурување на предметите осигурани кај ју-
гословенските осигурителни заводи, што раководниот ра-

ботник или работникот ги испраќа од Југославија во 
странство и од странство во Југославија, до следниот из-
нос: 

а) ако се сели со членовите на семејството, вредност 
на предметите до 270.000 динари; 

б) ако се сели без членовите на семејството, вредност 
на предметите до 135.500 динари. 

5. Ова решение ќе се применува на службени патува-
ња во странство и на селидби што започнуваат од денот 
на неговото влегување во сила. 

6. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за највисоките износи на 
дневниците за службено патување во странство што на со-
јузните органи на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/83 и 57/84). 

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

Е. п. бр. 126 
28 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

270. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80) во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внат-
решни работи, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ 
ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ ШТО СЕ ИЗВЕДУВААТ 
СО СИСТЕМОТ ЗА МОНТАЖА НА ПРЕФАБРИКУВА-
НИ ТИПИЗИРАНИ ФИНАЛНО ОБРАБОТЕНИ ЕЛЕ-

МЕНТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат: 
1) својствата и карактеристиките на електричните ин-

сталации во згради што се изведуваат со системот за мон-
тажа на префабрикувани типизирани финално обработени 
елементи, чиј напон спрема земјата не изнесува повеќе од 
250 V (во натамошниот текст: електричните инсталации); 

2) условите и барањата што мораат да бидат испол-
нети при производството, изградбата односно изведува-
њето на електричните инсталации; 

3) постапката и начинот на обезбедување на опреде-
лени својства, карактеристиките, квалитетот и начинот на 
испитување на електричните инсталации. 

Член 2 
Електричните инсталации се изведуваат на финално 

обработени површини на ѕидови и плафони, во суви про-
стории на згради (станови, канцеларии и сл.) каде што 
присуството на вода е занемарливо (дозволено повремено 
кондензирање и појава на капки вода од друго потекло), 
без постојан извор на прав, дејствување на корозивна ат-
мосфера, механички удари или вибрации. 
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Како корозивна атмосфера од став 1 на овој член не 
се смета атмосферата на морскиот воздух. 

Температурата на просториите во кои се поставуваат 
електрични инсталации не смее да биде пониска од - 50С 
ниту повисока од -1-400С. 

Член 3 

Електричните инсталации не смеат да се поставуваат 
во бањи, како ни во простории каде што постои ризик од 
експлозија. 

И. ДЕФИНИЦИИ 

Член 4 

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 
ги имаат следните значења: 

1) префабрикувани типизирани финално обработени 
елементи (во натамошниот текст: префабрикувани еле-
менти) се инсталациони канали, приклучен прибор и 
склопки така изработени што со комбинирано поставува-
ње на финално обработена ѕидна површина да можат да се 
поврзуваат во целини; 

2) инсталационен канал е склоп составен од носив 
профил, поклопка или монтажен прибор предвиден во не-
го да се поставуваат изолирани проводници, на кој лесно 
се поставуваат приклучниот прибор и склопките; 

3) носив профил е елемент од изолационен материјал 
со прегради што ги формираат разводните канали за по-
ставување на изолираните проводници и кој содржи сред-
ство за спојување со поклопката; 

4) поклопка е елемент од изолационен материјал 
предвиден така да го затвори носивиот профил што без 
употреба на алат да не може да се одвои од него; 

5) монтажен прибор се елементи од изолационен ма-
теријал неопходни за финализација на инсталациониот ка-
нал, како што се: спојните елементи, врзивните елементи, 
крајните елементи, разводните елементи, држачите на изо-
лирани проводници и сл.; 

6) приклучен прибор се приклучни направи специјал-
но изработени за ваков начин на изведување на електрич-
на инсталација, со технички карактеристики утврдени во 
прописите за југословенските стандарди за приклучници 
(шуко, обично, телефонски и други); 

7) склопки се расклопни уреди специјално изработе-
ни за ваков начин на изведување на електрична инсталаци-
ја, со карактеристики утврдени во прописите за југосло-
венскиот стандард за инсталациони склопки. 

III. УСЛОВИ И БАРАЊА ЗА ИЗРАБОТКА И ПОСТАВУ-
ВАЊЕ 
Член 5 

Техничките мерки за заштита од случаен допир на де-
лови под напон, од допир на превисок напону со изолира-
ње, со примена на мал напон, со нулирање, со заштитно 
заземјување, со заштитна напонска и струјна склопка и со 
заштитен трансформатор за галванско одвојување; бара-
њата за отпорност на изолацијата, земјоводите, заземјува-
чите, одводниците на пренапон, условите за разделни и 
вклопни уреди, осигурувачите, автоматските осигурувачи 
и склопките на електричните инсталации, како и димензи-
онирањето на водовите и падот на напонот мораат да би-
дат во согласност со прописите за електроенергетските 
инсталации во зградите. 

Член 6 

Поклопката и другите одвоени делови на префабри-
куваните елементи со чие симнување стануваат пристапни 

водовите и деловите под напон мораат да бидат така по-
ставени што да не можат да се симнат без употреба на 
алат. 

Член 7 

Надворешните и внатрешните рабови на префабрику-
ваните елементи мораат да бидат заоблени, без остри ра-
бови, за да не ги оштетат изолираните проводници при 
поставувањето, така што по поставувањето да постои 
можност некој да се повреди. 

1) Механичка цврстина 

Член 8 

Префабрикуваните елементи мораат да бидат отпор-
ни на удар. 

Отпорноста на удар на префабрикуваните елементи 
мора да ги задоволи условите за проверување на механич-
ката цврстина според прописот за југословенскиот стан-
дард за инсталациони склопки. 

Член 9 

Инсталациониот канал мора да биде отпорен на из-
влекување на прицврстениот носив профил од ѕидот, кога 
е прицврстен на начинот определен во техничкото упат-
ство на производителот. 

Отпорноста на извлекувањето на инсталационите ка-
нали од ѕидот од став 1 на овој член се испитува на след-
ниот начин: 

Мостра долга 1 т се оптоварува со сила во три точ-
ки, 20 шш од секој крај и во средината. Силата во крајните 
точки е 285 а во средината 450 Под дејство на овие 
сили не смее да дојде до извлекување или до какви и да е 
деформации. 

Член 10 

Приклучниот прибор мора да биде отпорен на извле-
кување од инсталациониот канал и ѕидот, кога е при-
цврстен на начинот определен во техничкото упатство на 
производителот. 

Носачот на приклучницата мора да издржи сила на 
извлекување од 130 М, а другиот прибор од 80 И. Под деј-
ство на силата не смее да дојде до извлекување ниту до 
какви и да е деформации. 

Член 11 

Инсталациониот канал мора при употребата да ги 
издржи сите оптоварувања, без недозволените уклони. 

Мострата на инсталациониот канал долга 250 шш, со 
поклопката, мора да се зацврсти на штица која со помала-
та страница е поставена под прав агол на хоризонтално 
подножје. 

Инсталационите канали широки до 100 т т се за-
цврстуваат со по едно средство за прицврстување на сре-
дината на каналот, а инсталационите канали широки 100 
т ш и повеќе се зацврстуваат со по две средства за при-
цврстување, на 25 т т од краевите на каналот, со тоа што 
средството за прицврстување да го определил производи-
телот во техничкото упатство за инсталациони канали. 
Должинското оптоварување на инсталациониот канал се 
постигнува со оловни куглички во вреќички, така што 
мострата по целата должина да биде рамномерно оптова-
рена. 

Така подготвената мостра се става во комора и оста-
нува 3 часа на температура од 600С ± 20С. 
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Силата на оптоварувањето по должината (во К/ш) се 
утврдува на следниот начин: 

Р = к х А, 
каде што е: 

М - к = 1,0 х 10"2 во г, специфичен фактор на оп-ит шш 
товарувањето 

и 
- А = попречен пресек на инсталациониот канал во 

шт2. 
Уклонот ја претставува разликата меѓу растојанието 

од подножјето до долниот раб на мострата во неоптоваре-
на состојба, при собна температура, и растојанието од 
подножјето до долниот раб на мострата во загреана и оп-
товарена состојба, мерена во комората, во проценти. 

Инсталациониот канал го задоволува испитувањето 
ако уклонот не изнесува повеќе од 10% од височината на 
инсталациониот канал изразено во т т , но не повеќе од 8 
т т . За време на испитувањето поклопката не смее да ис-
кокне. 

Член 12 
Поклопката на инсталациониот канал што се поста-

вува на плафон мора да има таква отпорност на уклонот и 
извлекување што да го задоволи испитувањето пропиша-
но во став 2 на овој член. 

Мострата на поклопката, долга 250 шш, се при-
цврстува на хоризонтално поставената штица на извесно 
растојание од подножјето. Прицврстување се врши со 
средствата што се определени во техничкото упатство на 
производителот за инсталациони канали и се испитува со 
силата на оптоварувањето по должината од член 11 на 
овој правилник. 

Прво се утврдува растојанието меѓу подножјето и по-
вршината на поклопката во неоптоварена состојба, при 
собна температура. Потоа оптоварената мостра се држи 
во комора 3 часа на температура од 600С ± 20С. По тоа во 
комората се мери растојанието меѓу подножјето и по-
вршината на поклопката. Уклонот што ја претставува 
разликата на вака утврдените растојанија не смее да ја 
надмине вредноста од 5% од широчината на поклопката, 
но најмногу 10 шш. За време на испитувањето поклопката 
не смее да искокне. 

2) Отпорност на изолацијата и диелектрична цврстина 
Член 13 

Отпорноста на изолацијата и диелектричната 
цврстина на инсталационите канали се определува на 
следниот начин: 

Три мостри на инсталациониот канал долги 300 т т , 
со поставена поклопка, се подложуваат на постапка за 
влажење. 

Постапката за влажење се спроведува во влажна ко-
мора во која влажноста на воздухот изнесува меѓу 91% и 
95%. На сите места во комората до кои допира мострата 
треба да се одржува температура на воздухот меѓу 200С 1 
300С со отстапување ± 1 К. 

Пред ставањето во влажната комора, мострата на ин-
сталациониот кабел мора да се доведе на температура ко-
ја не отстапува повеќе од 2 К од температурата 1. Мостра-
та се остава да стои 48 часа во влажната комора, а потоа 
се изведуваат следните испитувања, и тоа: 

1) отпорноста на изолаџијата се испитува според про-
писот за југословенскиот стандард за приклучен прибор за 
домаќинство со еднонасочен напон од 500 V, во траење од 
1 т ш ; површините на електродите мораат да изнесуваат 
најмалку 700 тга2; а измерената отпорност на изолацијата 
не смее да биде помала од 50 МО; 

2) диелектричната цврстина се испитува според про-
писот за југословенскиот стандард за приклучен прибор за 
домаќинство, со синусоиден напон од 2000 V и 50 Нх, во 
траење од 1 ппп; електродите се поставуваат од обете 
страни на ѕидовите, преградите и поклопката на инстала-
циониот канал, со тоа што за време на испитувањето да не 
смее да дојде до прескок или пробив. 

3) Отпорност на запаливост. 
Член 14 

Инстлационите канали, приклучниот прибор и мон-
тажниот прибор мораат да бидат испитани на отпорност 
спрема поттикнување на горење,, со пламен долг 120 шш, 
во текот на 10 ѕ, според прописот за југословенскиот стан-
дард за испитување на запаливост на проводници и кабли. 

4) Отпорност спрема топлота 
Член 15 

Инсталационите канали, приклучниот прибор и мон-
тажниот прибор мораат да бидат испитани на отпорност 
спрема топлота, при температура од 600С ± 20С 1 прити-
сок на кугличка од 10 14, според прописот за југословен-
скиот стандард за проверување на отпорноста спрема топ-
лота. 

5) Услови при изведување на електрични инсталации 
Член 16 

Во една преграда на носивиот профил на инсталацио-
ниот канал можат да се постават изолирани проводници, 
со исто струјно коло, до пресек што го определува произ-
водителот во техничкото упатство за инсталациони кана-
ли. 

Член 17 
Неизолирани проводници не смеат да се поставуваат 

во инсталациони канали. 

Член 18 
Во разводните канали, меѓусебно раздвоени со изола-

ционите прегради на еден инсталационен канал, дозволе-
но е поставување на водови со различен напон (IV или ра-
диоантенски водови во едната преграда, во другата напој-
но струјно коло од 250 V спрема земјата и сл.). 

Член 19 
родовите не смеат да се продолжуваат во инсталаци-

оните канали, освен во разводните кутии и приклучниот 
прибор. 

Член 20 
Ако инсталационите канали се поставуваат покрај 

оџак, мораат да се заштитат од додатното загревање што 
потекнува од оџакот. 

Член 21 
Инсталационите канали можат да се поставуваат на 

плафон, како и хоризонтално и вертикално на ѕидовите, 
покрај нивните рабови, а приклучниот прибор се поставу-
ва според проектот за инсталационен канал. 

Член 22 
Од расветно разводниот елемент на инсталациониот 

канал поставен на ѕидот покрај плафонот спрема светлеч-
кото тело до приклучното место на светлечкото тело на 
плафонот може да се постави инсталационен канал или 
изолиран повеќежилен проводник (кабел) без инсталацио-
нен канал. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-11943/1 

17 август 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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271. 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦАТА НА 
ТЕМПЕРАТУРА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на употре-
ба и класификација на еталоните на единицата за темпера-
тура. 

Член 2 

Платански отпорни термометри - примарни еталони 
во опсегот од 273,15 К до 903,89 К се употребуваат за ут-
врдување на метролошките својства на: 

1) живини термометри - секундарни еталони, со ме-
тодата на споредување во термостатирани бањи или печ-
ки; 

2) платански отпорни термометри - секундарни ета-
лони, со методата на споредување во термостатирани ба-
њи или печки, или со методата на фиксни точки чија вред-
ност на температура е утврдена со платински отпорен тер-
мометар - примарен еталон; 

3) термопарови платина-родиум (10%) /платина - се-
кундарни еталони, со методата на споредување во термос-
татирани бањи или печки; 

4) платански отпорни термометри - мерила на тем-
пературата во опсегот од 273,15 К до 903 К чии граници на 
дозволената апсолутна грешка се од 0,002 К до 0,02 К за 
даден опсег, со методата на споредување во термостати-
рани бањи или печки или со методата на споредување во 
фиксни точки. 

Член 3 

Термопарови платина-родиум (10%) /платина - при-
марни еталони на единица за температура во опсегот од 
903,89 К до 1337,58 К се употребуваат за утврдување на 
метролошките својства на термопарови платина-родиум 
(10%) /платина - секундарни еталони, со методата на спо-
редување во термостатирани бањи или печки или со мето-
дата на споредување во фиксни точки^ 

Член 4 

Температурни ламби (еталонирани на температура 
на сјајот) - примарни еталони на единица за температура,, 
во опсегот од 1337,58 К до 2600 К, се употребуваат за ут-
врдување на метролошките својства на: 

1) температурни ламби - секундарни еталони, со ме-
тодата на споредување со помош на фотоелектричен спек-
трокомпаратор; 

2) оптички пирометри - секундарни еталони, со мето-
дата на директни споредувања. 

Член 5 

Температурни ламби (еталонирани на температурата 
на бојата) - примарни еталони на единица за температура 
во опсегот од 1500 К до 3100 К, се употребуваат за утврду-

вање на метролошките својства на температурните ламби 
- секундарни еталони, во опсегот од 1500 К до 3100 К, со 
методата на споредување со помош на фотоелектричен 
спектрокомпаратор. 

Член 6 
Југословенскиот (примарниот) еталон на единица за 

температура е даден на првото ниво на шематскиот при-
каз за класификацијата на еталоните на единица за темпе-
ратура што носи назив „Југословенски (примарен) еталон 
на единица за температура". 

Член 7 
Живини термометри - секундарни еталони на едини-

ца за температура во опсегот од 273 К до 903 К, се употре-
буваат за преглед на: 

1) живини термометри - работни еталони со повисо-
ка точност, со методата на споредување во термостатира-
ни бањи или печки; 

2) живини термометри - мерила на температурата во 
опсегот од 273 К до 903 К, чија'граница на дозволена апсо-
лутна грешка се од 0,005 К до 2 К за даден опсег, со мето-
дата на споредување во термостатирани бањи или печки. 

Член 8 
Платински отпорни термометри - секундарни етало-

ни на единица за температура во опсегот од 273 К до 903 
К, се употребуваат за преглед на: 

1) платански отпорни термометри - работни еталони 
со повисока точност, со методата на споредување во тер-
мостатирани бањи или печки; 

2) платински отпорни термометри - мерила на тем-
пературата, во опсегот од 273 до 903 К, чии граници на до-
зволена апсолутна грешка се од 0,02 К до 0,05 К. 

Член 9 
Термопарови платина-родиум (10%) /платина се-

кундарни еталони на единица за темепратура во опсегот 
од 573 К до 1473 К, се употребуваат за преглед на: 

1) термопарови платина - родиум /платина - работ-
ни еталони со повисока точност, со методата на спореду-
вање во термостатирани бањи или печки; 

2) термопарови платина - родиум /платина - мерила 
на температурата во опсегот од 600 К до 1400 К чии гра-
ници на дозволена апсолутна грешка се од 0,4 К до 1,5 К, 
со методата на споредување во термостатирани бањи или 
печки. 

Член 10 
Оптички пирометри - секундарни еталони на едини-

ца за температура, во опсегот од 1100 К до 2800 К, се упот-
ребуваат за преглед на: 

1) температурни ламби - работни еталони со повисо-
ка точност во опсегот од 1100 К до 2300 К, со методата на 
директно споредување; 

2) радијациони пирометри - работни еталони со по-
висока точност, со методата на споредување со помош на 
моделот „црно тело". 

Член 11 
Температурни ламби - секундарни еталони на едини-

ца за температура во опсегот од 1100 К до 2300 К, се упот-
ребуваат за преглед на: 

1) температурни ламби - работни еталони со повисо-
ка точност во опсегот од 1100 к до 2300 К, со методата на 
споредување со помош на фотоелектричен спектрокомпа-
ратор; 

2) Оптички пирометри - мерила на температурата во 
опсегот од 100 К до 2800 К чии граници на дозволена ап-
солутна грешка се од 4 К до 10 К за даден опсег, со мето-
дата на директно споредување. 
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Члан 12 
Температурии ламби - секундарни еталони на едини-

ца за температура во опсегот 1500 К до 3100 К, се употре-
буваат за преглед на температурни ламби - работни ета-
лони со повисока точност, во опсегот од 1500 К до 3100 К, 
со методата на споредување со помош на фотоелектричен 
спектрокомпаратор или со помош на компаратор за спек-
трален однос. 

Член 13 
Секундарните еталони на единица за температура се 

дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класи-
фикацијата на еталоните на единицата за температура 
што носи назив „Секундарни еталони на единицата за 
температура". 

Член 14 
Живини термометри - работни еталони со повисока 

точност во опсегот од 273 К до 903 К, се употребуваат за 
преглед на живини термометри - работни еталони со по-
ниска точност, со методата на споредување во термоста-
тирани бањи. 

Член 15 
Платански отпорни термометри - работни еталони 

со повисока точност, во опсег од 273 К до 903 К, се употре-
буваат за преглед на: 

1) радијациони пирометри - работни еталони со по-
висока точност, со методата на споредување со помош на 
моделот „црно тело'4; 

2) полупроводнички термометри - мерила на темпе-
ратурата во опсегот од 273 К до 573 К, чии граници на до-
зволена апсолутна грешка се од ОД до 2,0 К, за даден опсег 
со методата на споредување во термоетатирани бањи или 
печки; 

3) стаклени термометри полнети со течност - мерила 
на температурата во опсегот во 273 К Д9 903 К, чии грани-
ци на дозволена апсолутна грешка се од 0,05 К до 15 К за 
даден опсег со методата на споредување во термостатира-
ни бањи или печки; 

4) манометарски термометри - мерила на температу-
рата во опсегот од 273 К до 873 К чии граници на дозволе-
на апсолутна грешка се од 0,15 К до 15 К, за даден опсег, 
со методата на споредување во термостатирани бањи или 
печки; 

5) отпорни термометри од неблагордни метали - ме-
рила на температурата во опсегот од 273 К до 453 К чии 
граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,3 К до 2,0 
К за даден опсег, со методата на споредување во термос-
татирани бањи или печки; 

6) платански отпорни термометри - мерила на тем-
пературата во опсегот од 273 К до 1123 К чии дозволени 
апсолутни грешки се од 0,2 К до 3,7 К за даден опсег, со 
методата на споредување во термостатирани бањи или 
печки; 

7) термопарови врз база на неблагородни метали -
мерила на температурата во опсегот од 273 К до 2073 К 
чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 
15 К за даден опсег, со методата на споредување во тер-
мостатирани бањи или печки. 

Член 16 
Термопарови платина-родиум /платина - работни 

еталони со повисока точност се употребуваат за преглед 
на: 

1) радијациони' пирометри - работни еталони со по-
висока точност, со методата на споредување со помош на 
моделот „црно тело"; 

2) термопарови платина - родиум /платина - работ-
ни еталони со пониска точност, со методата на споредува-
ње во термостатирани бањи или печки. 

Член 17 
Температурни ламби - работни еталони со повисока 

точност, во опсегот од 1100 К до 2300 К, се употребуваат 
за преглед на: 

1) оптички пирометри - мерила на температурата во 
опсегот од 700 К до 2300 К чии граници на дозволена ап-
солутна грешка се од 5 К до 15 К за даден опсег, со мето-
дата на директно споредување; 

2) фотоелектрични пирометри -мерила на температу-
рата во опсегот од 1100 К до 2300 К, чии граница на дозво-
лена апсолутна грешка се од 8 К до 20 К. 

Член 18 
Температурни ламби - работни еталони со повисока 

точност во опсегот од 1500 К до 3100 К, се употребуваат за 
преглед на пирометри за спектрален однос - мерила за 
температура во опсегот од 1500 К до 3100 К чии граници 
на дозволена апсолутна грешка се од 15 К до 30 К, со ме-
тодата на директно споредување. 

Член 19 
Радијациони пирометри - работни еталони со пови-

сока точност во температурниот опсег од 300 К до 2800 К, 
се употребуваат за преглед на радијациони пирометри -
работни еталони со пониска точност, со методата на спо-
редување со помош на извор на зрачење. 

Член 20 
Работните еталони со повисока точност дадени се на 

третото ниво (прво подниво) на шематскиот приказ за 
класификацијата на еталоните на единица за температура 
што носи назив „Работни еталони (со повисока точност) 
на единица за температура". 

Член 21 
Живини термометри - работни еталони со пониска 

точност во опсегот од 273 К до 903 К, се употребуваат за 
преглед, со методата на споредување во термостатирани 
бањи и печки, на следните мерила за теммпература: 

1) полупроводнички термометри - мерила за темпе-
ратура во опсегот од 273 К до 573 К чии граници на дозво-
лена апсолутна грешка се од 0,1 К до 2,0 К за даден опсег; 

2) стаклени термометри полнети со течност - мерила 
на температурата во опсегот 273 К до 903 К чии граници 
на дозволена апсолутна грешка се од 0,05 К до 15 К за да-
ден опсег; 

3) манометарски термометри - мерила на температу-
рата во опсегот од 273 К до 873 К чии граници на дозволе-
на апсолутна грешка се од 0,15 К до 15 К за даден опсег; 

4) отпорни термометри од неблагородни метали -
мерила на температурата во опсегот од 273 К до 453 К чии 
граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,3 К до 2,0 
К за даден опсег; 

5) платински отпорни термометри - мерила на тем-
пературата во опсегот во 273 К до 1123 К чии граници на 
дозволени апсолутни грешки се од 0,2 К до 3,7 К за даден 
опсег; 

6) термопарови врз база на неблагородни метали -
мерила на температурата во опсегот од 273 К до 2073 К 
чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до. 
15 К за даден опсег. ' 

Член 22 
Термопарови платина - родиум /платина - работни 

еталони со пониска точност се уотребуваат за преглед, со 
методата на споредување во термостатирани бањи или 
печки на следните мерила за температура; 

1) термопарови платина - родиум /платина - мерила 
за температура во опсегот од 273 К до 1473 К чии граници 
на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 6 К за даден 
опсег; 
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2) термопарови врз база на неблагородни метали -
мерила на температурата во опсегот од 273 К до 2073 К 
чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 
15 К, за даден опсег; 

3) термопарови платина - родиум (30%) /платина -
родиум (6%) - мерила на температурата во опсегот од 573 
К до 1873 К чии граници, на дозволена апсолутна грешка 
се од 3 К до 8 К за даден опсег. 

Член 23 
Радијациони пирометри - работни еталони со понис-

ка точност се употребуваат за преглед на радијациони пи-
рометри -мерила на температурата во опсегот од 300 К 
до 2800 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се 
од 8 К до 30 К за даден опсег, со методата на споредување 
со помош на извор на зрачење. 

Член 24 
Работните еталони со пониска точност дадени се на 

третото ниво (второ подниво) на шематскиот приказ за 
класификацијата на еталоните на единица за температура 
што носи назив „Работни еталони (со пониска точност) на 
единица за температура". 

Член 25 
Класификацијата на еталоните на единицата за тем-

пература, во согласност со член 23 став 3 од Законот за 
мерните единици и мерилата, се објавува во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 26 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за употреба на секундар-
ните еталони и на работните еталони на единицата за тем-
пература и за нивната класификација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/80). 

Плен 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-4500/1 
24 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

272. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦИТЕ НА СВЕТ-
ЛОСНАТА ЈАЧИНА, ОСВЕТЛЕНОСТА И ЛУМИНАН-

ЦИЈАТА 

Член 1 

Со овој првилник се пропишува начинот на употреба-
та и класификацијата на еталоните за единиците на свет-
лосната јачина, осветленоста и луминанцијата (во ната-
мошниот текст: единиците на светлосните големини). 

Член 2 

Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 
светлосна јачина се употребува За утврдување на метро-
лошките својства на: 

1) примарниот еталон за единицата на светлосниот 
флукс; 

2) секундарните еталони за единицата на светлосната 
јачина; 

3) секундарните еталони за единицата на осветленос-
та; 

4) секундарните еталони за единицата на луминанци-
јата. 

Член 3 

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на 
светлосната јачина е даден на првото ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единиците на 
светлосните големини што носи назив „Југословенски 
(примарен) еталон за единицата на светлосната јачина". 

Член 4 

Секундарните еталони за единиците на светлосните 
големини се употребуваат за утврдување на метролошки-
те својства на: 

1) фотометриските сијалици - работни еталони за 
единицата на светлосната јачина; 

2) луксиметрите - работни еталони за единицата на 
осветленоста; 

3) луминансмбтрите - работни еталони за единицата 
на луминанцијата. 

Член 5 

Секундарните еталони за единицата на светлосната 
јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на лу-
минанцијата се дадени на второто ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единиците на 
светлосните големини што носи назив „Секундарни етало-
ни за единицата на светлосната јачина, за единицата на ос-
ветленоста и за единицата на луминанцијата". 

Член 6 

Работните еталони за единицата на светлосната јачи-
на, за единицата на осветленоста и за единицата на луми-
нацијата се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на: 

1) сијалици со усвитено волфрамово влакно - мерила 
на светлосната јачина; 

2) луксиметри - мерила на осветленоста; 
3) луминансметри-мерила на луминанцијата. 

Член 7 

Работните еталони за единицата на светлосната јачи-
на, за единицата на осветленоста и за единицата на луми-
нанцијата се дадени на третото ниво на шематскиот при-
каз на класификацијата на еталоните за единиците на свет-
лосните големини што носи назив „Работни еталони за 
единицата на светлосната јачина, за единицата на осветле-
носта и за единицата на луминанцијата". 

Член 8 

Шематскиот приказ на класификацијата на еталоните 
за единиците на светлосните големини се објавува, соглас-
но со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и ме-
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рилата, во гласило на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали. 

Член 9 

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

Бр. 0404-374/1 
25 јануари 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

273. 

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И ЗА КЛАСИФИКА-
ЦИЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦАТА НА ЕЛЕК-

ТРИЧНАТА ОТПОРНОСТ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на употре-
бата и класификацијата на еталоните за единицата на 
електричната отпорност. 

Член 2 

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на 
електричната отпорност се употребува за утврдување на 
метролошките својства на секундарните еталони за едини-
цата на електричната отпорност со метод на споредување. 

Член 3 

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на 
електричната отпорност е даден на првото ниво на шемат-
скиот приказ на класификацијата на еталоните за едини-
цата на електричната отпорност што носи назив „Југосло-
венски (примарен) еталон на електричната отпорност". 

Член 4 

Секундарните еталони за единицата на електричната 
отпорност се употребуваат за утврдување на метролошки-
те својства на рботните еталони за единицата на електрич-
ната отпорност, и тоа: 

1) на работните еталони од прв ред; 
2) на работните еталони од втор ред. 

Член 5 

Секундарните еталони за единицата на електричната 
отпорност се дадени на второто ниво на шематскиот при-
каз на класификацијата на еталоните за единицата на 
електричната отпорност, што носи назив „Секундарни 
еталони за единицата на електричната отпорност". 

Член 6 

Работните еталони за единицата на електричната от-
порност се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на мерилата, и тоа на: 

1) омметри; 
2) мостови; 
3) мерила на отпорноста на изолацијата; 
4) декади на отпорноста. 

Член 7 

Работните еталони за единицата на електричната от-
порност се дадени на третото ниво на шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните за единицата на елек-
тричната отпорност што носи назив „Работни еталони за 
единицата на електричната отпорност". 

Член 8 

Шематскиот приказ на класификацијата на еталоните 
за единицата на електричната отпорност, согласно со член 
23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата се об-
јавува во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали. 

Член 9 

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

Бр. 0404-154/1 
16 јануари 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 8 
ТОЧКА 24 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

ДОМУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТОЗАРЕВО 

1. Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оценување на законитоста на член 8 точка 24 од Одлуката 
за одржување на станбените згради и деловните просто-
рии на Самоуправната интересна заедница за домување 
на општината Светозарево бидејќи, според оцената на Су-
дот, основано може да се постави прашање за законитоста 
на оваа одлука затоа што во оспорените одредби е пропи-
шано дека трошоците за баждарење на струјомери ги под-
несуваат носителите на станарско право, а во Законот за 
мерните единици и мерилата е пропишано дека трошоци-
те за баждарење на струјомери ги поднесуваат оние што 
продаваат струја. 

2. Во член 8 точка 24 на оспорената одлука е пропи-
шано дека баждарењето на струјомери влегува во текушто 
одржување на станот, за кое трошоците ги поднесуваат 
носителите на станарско право. 

Со одредбите на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/84) е пропишано дека за периодични прегледи на брои-
ла на електрична енергија се должни да се грижат органи-
зациите на здружен труд што продаваат електрична енер-
гија, без оглед на тоа кој е имател на тие мерила. 
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Според оцената на Судот, одредбите на член 8 точка 
24 од оспорената одлука се спротивни на член 41 ст. 4 и 5 
од Законот за мерните единици и мерилата. 

Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана 
на 6 март 1985 година, согласно со член 13 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, едногласно донесе 

О д л у к а 

Се укинуваат одредбите на член 8 точка 24 од Одлу-
ката за одржување на станбените згради и деловните про-
стории на Самоуправната интересна заедница за домува-
ње на општината Светозарево од 26 јануари 1982 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Грив-
чев и судии: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајко-
виќ, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар 
Фира, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стиовиќ и Ра-
мадан Враниќи. 

У.бр. 14/85 
6 март 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 220 ОД 
ЗАКОНОТ НА СР ЦРНА ГОРА ЗА ПЕНЗИСКОТО И 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Со решение од 21 декември 1983 година, Уставниот 
суд на Југославија поведе постапка за оценување на устав-
носта и спротивност на член 220 од Законот на СР Црна 
Гора за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 14/83), со Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње. 

Уставниот суд решението за поведување постапка за 
оценување на уставноста на оспорениот законски пропис 
му го достави на Собранието на СР Црна Гора кое, во сво-
јот одговор, истакна дека ќе пристапи кон измена на оспо-
рениот пропис, но тој се до денес не е изменет. , 

2. Со член 220 од Законот на СР Црна Гора за пензис-
кото и инвалидското осигурување (Законот на СР Црна 
Гора) е пропишано. дека Заедницата за пензиско и инва-
лидско осигурување на работниците на Црна Гора приме7 
ната на одредбите од Законот на СР Црна Гора за за-
должителното усогласување на пензиите во текот на годи-
ната и за исплатата на разликата меѓу пензијата исплате-
на во минатата година и пензијата усогласена според од-
редбите на тој закон ќе ја обезбеди најдоцна до 31 декем-
ври 1986 година. 

3. Според член 107 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/82 и 77/82) примената на одредбата од 
став 3 на член 30 од тој закон - со која е утврдено дека раз-
ликата меѓу пензијата исплатена во минатата година и 
пензијата усогласена според одредбите на став 2 од тој 
член, ќе се исплатува за целата мината година - заедници-
те за пензско и инвалидско осигурвање на работниците ќе 
ја обезбедат најдоцна до 31 декември 1986 година. 

Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување со член 30, ја утврди обврската за усог-

ласување на пензиите во текот на годината, конечното 
усогласување на пензиите на почетокот на идната година 
и исплатата на разликата меѓу исплатената и усогласена-
та пензија за целата мината година. 

Со преодните одредби на Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување (член 107) е 
определено само дека одредбите за исплатување на разли-
ките во пензијата ќе се применуваат најдоцна до 31 декем-
ври 1986 година. Со Законот за основните права од пензис-
кото и инвалидското осигурување, не е пропишано дека на 
задолжителното усогласување на пензиите во текот на го-
дината и на нивното конечно усогласување ќе се пристапи 
најдоцна до 31 декември 1986 година, како што е тоа про-
пишано со оспорениот пропис на Законот на СР Црна Го-
ра. Примената на одредбите за задолжително услогласу-
вање на пензиите во текот на годината не е обусловена со 
рокот што важи за примената на одредбата за усогласува-
ње на разликите во пензиите за целата мината година. 

Од фактот дека со одредбите на Законот за основните 
права оЅ пензиското и инвалидското осигурување се про-
пишува само можноста исплатата на разликите во пензии-
те да се обезбеди најдоцна до 31 декември 1986 година, а 
не и задолжителното усогласување на пензиите во текот 
на годината, што се остварува со денот на влегувањето во 
сила на тој закон, произлегува дека во овој случај станува 
збор за спротивност меѓу член 220 на Законот на СР Црна 
Гора и одредбите на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување што се однесуваат 
на задолжителното усогласување на пензиите во текот на 
годината. Со оспорената законска одредба, практично, не 
се одлага само исплатата на разликата во пензијата, туку 
и усогласувањето на пензиите во текот на годината - до 31 
декември 1986 година. Тоа оспорениот пропис го прави 
спротивен со одредбите на Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, што Уставниот 
суд на Југославија со оваа одлука го утврдува. 

Според член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ, репуб-
личкиот закон не може да биде во спротивност со сојузни-
от закон. Бидејќи одредбите на член 220 од Законот на СР 
Црна Гора се во спортивност со одредбите на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње, тоа оспорениот законски пропис го прави и несогласен 
со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 13 февруари 1985 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, едногласно донесе 

О д л у к а 

Се утврдува дека одредбите на член 220 од Законот 
на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурува-
ње се несогласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротив-
ност со одредбите на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и во „Службени лист СР Црне Горе". 

Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја донесе 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Грив-
чев, и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, 
д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Де-
левиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Ја-
ким Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рама-
дан Враниќи. 

"У. бр. 132/83 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Васил Гривчев, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 22 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНАТА „НИКОЛА 

ТЕСЛА" ВО ОБРДНОВАЦ ОД 22 ДЕКЕМВРИ 1981 
ГОДИНА 

1. Уставниот суд на Југославија, со решението од 23 
мај 1984 година, по иницијатива на Ранко Петровиќ од 
Белград, поведе постапка за оценување на уставноста на 

, одредбите на член 22 став 1 точка 1 под а, б, ц, д и е, на 
Правилникот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците на Термоелектраната „Никола Тесла" во Обре-
новац, од 22 декември 1981 година зашто најде дека осно-
вано се поставува прашањето за согласноста на тие одред-
би на Правилникот со Уставот на СФРЈ. 

2. Со одредбите на член 22 став 1 точка 1 на наведени-
от правилник, покрај другите услови за добивање стан на 
користење, предвидено е и вреднување -„чекање на стан" 
така што се дава поголем број бодови за секоја година че-
кање на стан во оваа организација. 

3. Уставниот суд на Југославија утврди дека со оспо-
рените одредби на Правилникот „чекање на стан" се про-
пишува различно вреднување на работниот стаж на работ-
никот, остварен во оваа организација во однос на години-
те на работниот стаж остварен во други организации и 
органи и оцени дека пропишувањето на такво вреднување 
на работниот стаж на работник за давање станови на ко-
ристење, не е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за ваквото становите на Уставниот суд 
на Југославија се изнесени во точка 4 на Одлуката на Ус-
тавниот суд на Југославија У.бр. 144/79 од 5 октомври 
1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/83. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 20 
февруари 1985 година со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 22 став 1 точка 1 

од Правилникот за решавање на станбените потреби на 
работниците на Термоелектраната „Никола Тесла" во Об-
реновац од 22 декември 1981 година и тоа: 

а) зад зборовите „120 бодови" - одредба: „плус 10 бо-
дови по година чекање во ТЕНТ"; 

б) зад зборовите „110 бодови" - одредба: „плус 4 бода 
по година чекање во ТЕНТ"; 

ц) зад зборовите „95 бодови" - одредба: „плус 3 бода 
по година чекање во ТЕНТ"; 

д) зад зборовите „НО бода" - одредба: „плус 2 бода 
по година чекање во ТЕНТ"; 

е) зад зборовите „80 бода" - одредба: „плус 1 бод по 
година чекање во ТЕНТ". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Термоелектраната „Никола Тесла" во Обрено-
вац, на начинот на кој е објавен оспорениот правилник во 
таа организација. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав на: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Васил Гривчев и судиите: Милосав Стијовиќ, Славко 
Кухар, д-р Стана Ѓукиќ-Делевќк, Воислав Ракиќ, Радко 
Мочивник, др Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Рама-
дан Враниќи, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, д-р 
Александар Фира, Душан Штрбац и Иван Фрашф. 

У.бр. 154/84 
20 февруари 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Васил Гривчев, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Договорот за основите на да-
ночната политика, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/85, се поткраднала долунаведената грешка, та се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ДАНОЧНАТА 

ПОЛИТИКА 

Во потписот за Саборот на СР Хрватска, наместо 
името: „Љубомир Симиќ" треба да стои: „Радован Си-
миќ". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, 11 април 1985 година, Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Договорот за усогласување на 
даночниот систем, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр; 10/85, се поткраднала долунаведената грешка, та се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧ-

НИОТ СИСТЕМ 

Во потписот за Саборот на СР Хрватска, наместо 
името: „Љубомир Симиќ" треба да стои: „Радован Си-
миќ". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, И април 1985 година, Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за заштитните цени 
на добитокот за 1985 година, објавена во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/85, се поткраднале долунаведените греш-
ки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИ-

ТОКОТ ЗА 1985 ГОДИНА 

1. Во точка 3 во шестиот ред по зборовите: „полутки" 
се додава запирка и испуштените зборови: „а најмногу 1,5 
промили од вредноста на топлите полутки". 

2. Во точка 5 во одредбата под 1 наместо текстот: „со 
југословенскиот стандард Месеста свињи за индустриска 
преработка - ЈТЈЅ Е.С 1.021" треба да стои: „со Правилни-
кот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата 
на свинското месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85)". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 16 
април 1985 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за заедничката де-
визна политика на Југославија за 1985 година, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/84 се поткрале долунаве-
дените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИ-

ТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА 
Во точка 3, на крајот од став 35, по алинеја 12 се дода-

ваат три нови алинеи, што гласат: 
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„- кај подарок-бонови и хартии од вредност што на 
болниците и здравствените установи ќе им ги подарат ни-
вни странски пациенти; 

- кај девизните приливи што странски установи или 
поединци ќе ги дозначат за организирање на меѓународни 
семинари и други меѓународни средби на организации 
или стручњаци во Југославија и за девизен прилив на 
меѓународните установи со седиште во СФРЈ; 

- од девизниот прилив за заштита на правото на ин-
дустриска сопственост на наши организации на здружен 
труд во странство." 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, 11 април 1985 година, Белград. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 2?6 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот 
завод за статистика Франта Комел, со 28 февруари 1985 
година, поради истекот на времето на кое е назначен и 
враќање на работа во СР Словенија. 

С. п. п. бр. 239 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗА-

ВОД ЗА СТАТИСТИКА 

За директор на Сојузниот завод за статистика се на-
значува д-р Драгутин Групковиќ, досегашен заменик на 
сојузниот секретар за финансии. 

Решението ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 

С. п. п. бр. 240 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист ^а 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за финансии Драгољуб Петковиќ, со 1 февруари 
1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С. п. п. бр. 242 
14 февруари 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-

НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

Се разрешува од должноста помошник на директо-
рот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-
-културна и техничка соработка Катарина Илиевиќ и се 
става на располагање во смисла на член 249 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата. 

С. п. п. бр. 243 
14 февруари 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи се назначува Живоин Лазиќ, досегашен амбасадор 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 431 
21 февруари 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучава да 
се 

о д л и к у в а а т : 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-полковник Јеркић Алојза Бранко; 
генерал-потполковници: Радованов Гавре Миленко, 

Трго Андрије Фабијан; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

генерал-мајори: Ђокић Страина Славољуб,Радано-
вић Драгића Душан, Радић Војислава Александар, Тус 
Јурја Антон, Вујасиновић Петра Жарко; 

- за особени заслуги стечени во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

генерал-полковник Јанић Уроша Александар; 
генерал-потполковници: Петрич Михаела Михаел, 

Радисављевић Љубомира Драгослав; 
вицеадмирал Богуновић Вјекослава Петар; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-потполковник Ранитовић Радивоја Бошко; 
генерал-мајор Поповић Глигорија Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

генерал-потполковници: Калођера Фрање Марко, 
Поповић Мирка Светислав, Рашковић Станка Илија, Вр-
бавац Велимира Ђура; 

вицеадмирал Летина Анте Свето; 
генерал-мајори: Абдули Шаипа Рамиз, Бањац Микај-

ла Ненад, Кастратовић Мирослава Никола; 
контраадмирал Костић Ђорђа Звонимир; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајори: Гајовић Милоша Бранко, Јауковић 
Радула Ђорђије, Мишевић Милоша Милован; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

генерал-мајори: Мухаџири Даута Али, Панић Грује 
Живота, Спировски Стевана Александар; 

контраадмирали: Грубишић Стипе Божидар, Шимић 
Петра Петар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБРОВ 
ВЕНЕЦ 

генерал-потполковници: Костовски Николе Јосиф, 
Марићевић Николе Славко, Мирковић Добривоја Стеван 

вицеадмирал Виловић Марина Тихомир, 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајор Петровић Уроша Станимир; 

- за особени заслуги во развивањето на меѓународни-
те односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и другите држави 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-мајори: Бајчетић Аћима Милош, Бенић Пав-
ла Никола, Ковачевић Петка Чедо 

Бр. 140 
22 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

- за особени успеси и придонес за зацврстување и ос-
пособување на вооружените сили за одбрана на независ-
носта на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБРОВ 
ВЕНЕЦ 

Технички школски центар на КоВ - „Генерал армије 
Иван Гошњак"; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Технички ремонтен завод - Чачак. 

Бр. 141 
22 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

261. Одлука за одобрување на Финансискиот план на 
Сојузната дирекција за стоковни резерви за 1985 
година 689 

262. Одлука за именување претседател на Одборот за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија 689 

263. Одлука за именување претседател на Управниот 
одбор на Фондот за унапредување на ликовната 
уметност „Моша Пијаде" и за објавување на сос-
товот на тој одбор 689 

264. Одлука за измена на Одлуката за износот на ме-
сечниот надомест на трошоците за вршење на 
функцијата 690 

265. Одлука за измена на Одлуката за условите и на-
чинот на остварување на правото на делегатите 
во Собранието на СФРЈ на надомест за користе-
ње автомобил во лична сопственост за службени 
цели 690 

Страна 

266. Одлука за износот на дневниците на делегатите 
во Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 690 

267. Одлука за забрана на употребата на растителни 
масла за јадење и на свинска маст во индустрија-
та како технички маснотии 691 

268. Одлука за измена на Одлуката за условите под 
кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат 
и примаат определени предмети од странство, 
односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат 
определени премети во странство 691 

269. Решение за највисоките износи на днвениците за 
службено патување во странство и за издатоците 
за селидбени трошоци што на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во материјални трошоци 691 

270. Правилник за техничките нормативи за елек-
трични инсталации во згради што се изведуваат 
со системот за монтажа на префабрикувани ти-
пизирани финално обработени елементи 696 

271. Правилник за начинот на употреба и класифика-
ција на еталоните на единицата на температура 699 

272. Правилник за начинот на употребата и за класи-
фикацијата на еталоните за единиците на свет-
слоната јачина, осветленоста и луминанцијата 701 

273. Правилник за начинот на употребата и за класи-
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