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БЕЛГРАД 

Б Р О Ј 6 ГОД. Х Х Х V I I 

Врз основа на член 315 точка 10 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството па Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија , донесе 

Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работа и организацијата на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (во натамошниот текст: Претседателството) и 
на неговите работни тела, односите и соработката 
со другите органи и организации, постапката за 
донесување на актите на Претседателството, начи-
нот на остварување на правата и должностите на 

^претседателот, потпретседателот и на членовите на 
Претседателството, начелата за организацијата на 
службите на Претседателсвото, како и "други п р а -
шања во врска со организирањето и работата на 
Претседателството. 

II. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 2 
Претседателството работи и разгледува пра -

шања од својата надлежност врз начелата на пос-
т а н е заседаваше, а седниците ги одржува според 
потребите. 

Член 3 
Претседателот на Претседателството ги свикува 

седниците на Претседателството, претседава на сед-
ниците на Претседателството, ја усогласува работата 
на Претседателството со работата на другите со-
јузни органи и организации, се грижи за примену-
вањето на одредбите од Деловникот, актите и з а к л у -
чоците на Претседателството за спроведувањето на 
начелото за јавност на работата на Претседател-
.ството и на неговите работни тела и врши други 
работи утврдени со Уставот на С Ф Р Ј и со овој де-
ловник. 

Во случај на отсутност или спреченост на прет-
седателот на Претседателството, седниците ги сви-
кува, им претседава и ги врши другите работи од 
став I на овој член потпретседателот на Претседа-
телството. 

Член 4 
Претседателството работи врз начелата на к о -

лективната работа, одлучување и одговорност, 

Претседателот, потпретседателот и членовите на 
Претседателството, во согласност со Уставот, се 
рамноправни во вршењето на правата и должнос-
тите на Претседателството. 

Во земјата и во односите со странство Претсе-
дателството го претставува претседателот на Прет-
седателствот.о. 

Претседателството може да определи потпрет-
седателот и член на Претседателството да го прет-
ставуваат во земјата и во односите со странство, со 
правата и овластувањата од ст. 2 и 3 на овој член. 

Член 5 
Претседателството работи врз основа на усо-

гласување на ставовите од своите членови, а решава 
за п р а ш а њ а од својата надлежност на начин и 
според постапка пропишани со овој деловник. 

Член 6 
Во вршењето на правата и должностите утвр-

дени со Уставот на СФРЈ , Претседателството доне-
сува ухази, одлуки, наредби, насоки, заклучоци и 
утврдува предлози и зазема политички ставови и 
предлага мерки. 

Член 7 
Заради извршување на задачите и работите од 

својата надлежност; Претседателството донесува 
програми за својата работа. 

Во подготвувањето и донесувањето на програ-
мите за работа,' Претседателството соработува со 
Собранието на СФРЈ , со Сојузниот извршен совет 
и со п р е т с е д а т е л с к а т а на републиките и на авто-
номните покраини. 

Член 8 
Известување на јавноста за работата на Прет-

седателството и на неговите работни тела се врши, 
по правило, со давање соопштенија за печат за 
нивните седници, како и со објавување на одлу-
ките, заклучоците и на другите акти што ги доне-
сува Претседателството и др. 

По потреба Претседателството на С Ф Р Ј може 
да одлучи за својата работа јавноста да ја известува 
и на друг начин.' 

За известувањето на јавноста за работата на 
Претседателството и на неговите работни тела се 
грижи претседателот на Претседателството, односно 
претседателот на соодветно работно тело. 

З а р а д и известување на органите и организа-
циите во федерацијата , републиките и автономните 
покраини за работата на Претседателството и него-
вите работни тела, се издава посебен иформативен 
билтен за работата на Претседателството. 

Ч л е н 9 

Во работата на Претседателството се обезбе-
дува рамноправна употреба на јазиците и писмата 
на народите и народностите на Југославија ; согласно 
со Уставот на С Ф Р Ј и законот. 
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III. ОСТВАРУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 10 - ^ 
Надлежноста и одговорноста на Претседател-

ството во областа на остварувањето на политиката 
на рамноправноста на народите и народностите на 
Југославија и на усогласувањето на заедничките 

. интереси на републиките и автономните покраини, 
Претседателството ги остварува со редовно следење 
и разгледување на своите седници (со учество на 
преставници на републиките и автономните покра-
ини) на појавите и состојбите во тие области и со 
заземање на политички ставови и предлагање на 
соодветни мерки на надлежните органи заради 
доследно спроведување на овие уставни начела. 

На начинот од став 1 па овој член Претседа-
телството во договор со Собранието на СФРЈ и со 
Сојузниот извршен совет, следи и разгледува и 
прашања од 'областите - во кои сојузните закони и 
другите сојузни прописи се донесуваат во соглас-
ност со собранијата на републиките /и собранијата 
на автономните покраини односно со надлежните 
републички и покраински органи. 

Пред утврдување на предлог, закон или други 
прописи да се донесат како привремена мерка, 
Претседателството, со у-чество на претседателите, на 
претседателствата на републиките и автономните 
покраини ќе го разгледува спорното прашања, по 
кое 1;е одлучи дали ќе се предл.-ожи привремена 
мерка или ќе продолжи постапката за усогласување 
на ставовите на републиките и на автономните 
покраини за спорното прашање. 

Член И 
Претседателството ги остварува своите права 

и должности во ,областа на народната одбрана ЕО 
"соработка со надлежните сојузни и републички, 
односно покраински органи, потпирајќи се при тоа 
врз ставовите и мислењата на Советот за народна 
одбрана како свое советодавно тело и врз ставо-
вите -и предлозите на Комисијата за прашања на 
раководењето и командувањето со вооружените сили 
на СФРЈ. 

Во остварувањето на општонародната одбрана, 
Претседателството утврдува насоки за преземање 
на подготовки и мобилизирање нк изворите и си-
лите на земјата за одбрана и за усогласување на 
плановите и мерките на општествено-политичките 
заедници, на организациите на здружен труд и на 
другите самоуправни организации и заедници, го 
следи нивното спроведување и раководи и коман-
дува со вооружените сили на СФРЈ. 

Определени работи на раководење и команду-
вање со вооружените сили на СФРЈ, Претседател-
ството може да ги пренесе врз сојузниот секретар 
за народна одбрана. Сојузниот секретар за народна 
одбрана му одговара на Претседателството за ра -
ботите што се пренесени врз него. 

Со посебен акт на Претседателството ќе се 
регулираат правата и овластувањата на Претседа-
телството во областа на раководењето и команду-
вањето со вооружените сили на СФРЈ. 

Плен 12 

Претседателството ја разгледува состојбата во 
областа на надворешната политика и зазегла ста-
вови и поведува иницијатива за преземање на 
мерки и усогласување на дејноста на надлежните 
органи во оваа област, во соработка со Сојузниот 
извршен совет, со Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи и со другите органи и организации 
во чиј делокруг спаѓаат прашањата од оваа област. 

При разгледувањето на прашањата од став 1 
на овој член, Претседателството може да се потпира 
врз ставовите и мислењата на соодветниот сојузен 

општествен совет, како и врз иницијативите што 
заради разгледување на тие прашања ги поведуваат 
надлежните сојузни, републички, односно покраин-
ски органи и општесгвено-политичките и други 
организации. 

Член 13 
Во областа на поредокот утврден со Уставот-на 

С Ф Р Ј (државната безбедност), Претседателството ги 
остварува своите права и должности утврдени с-о 
Уставот на С Ф Р Ј со разгледување на овие прашања 
на своите седници, врз основа на иницијативите 
што ги поведуваат надлежните органи, пред се 
соодветниот совет, како и другите сојузни органи и 
служби во федерацијата што вршат работи 'од об-
ласта па државната безбедност. 

Прашањата од став 1 на овој член Претседа-
телството ги разгледува и зазема ставови од зна-
чење за политичкото и безбедносното насочување и 
усогласување "на работата на органите што вршат 
работи на државната безбедност, со учество на 
претставници на надлежните органи и органи-
зации. 

Член 14 
Претседателството зазема ставови за спроведу-

вањето на политиката во извршувањето на сојуз-
ните закони и на другите 'општи акти и од Сојуз-
ниот извршен совет може да бара преземање на 
мерки за спроведување на оваа политика и извр-
шување на прописите, со разгледување на ' овие 
прашања на своите седници, по сопствена иници-
јатива или на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Заради разгледување на прашањата од став, 1 
на. овој член, Претседателството може да свика 
седница на Сојузниот извршен, совет и определени 
прашања да ги стави на дневен ред на таа седница. 

Член 15 
Односите на Претседателството спрема Собра-

нието на С Ф Р Ј и спрема Сојузниот извршен совет 
се засноваат врз начелата на со Уставот на С Ф Р Ј 
утврдените права и должности на Претседателство-
то спрема овие органи. 

Во остварувањето на своите права и должности, 
Претседателството ирда право да му предлага на 
Собранието на С Ф Р Ј утврдување на внатрешната 
и надворешната политика, претресување на одделни 
прашања и донесување закони, одлуки и други 
општи акти, и право и должност да го известува 
Собранието на С Ф Р Ј за состојбата и проблемите 
на внатрешната и надворешната политика,. 

Претседателството ги разгледува прашањата и 
ги утврдува предлозите од став 2 на овој член со 
учество на претставници на Собранието на С Ф Р Ј 
и на Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Ако Претседателството утврдило предлог за 

утврдување на внатрешната или надворешната по-
литика или предлог за донесување на закон или 
на друг општ акт, односно предлог да се одложи 
донесување на закон или на друг општ акт, т ак -
виот предлог претседателот на Претседателството 
му го упатува на претседателот на Собранието на 
СФРЈ . 

Кога од претседателот на Собранието на С Ф Р Ј 
ќе прими известување за ставовите и одлуките на 
Собранието на С Ф Р Ј за прашањата од став 1 на 
овој член, претседателот на Претседателството го 
известува за тоа Претседателството на првата на-
редна седница. 

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член ќе се по-
стапи и во случај кога Претседателството ќе одлучи 
да го извести Собранието на СФРЈ за состојбата 
и за проблемите на внатрешната и на надворешната 
политика. 
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Член 17 
Ако надлежниот собор на Собранието на С Ф Р Ј 

не го прифати предлогот од Претседателството за 
утврдување на внатрешната или на надворешната 
политика или предлогот за донесување закон, друг 
пропис или општ акт чие донесување Претседател-
ството го смета за неопходно или ако не го прифати 
предлогот од Претседателството да се одложи до-
несувањето на закон или на друг општ акт, ќе се 
постапи на начинот утврден во член 319 од Уставот 
на СФРЈ. 

Член 18 
Ако Собранието на СФРЈ побара од Претседа-

телството да ги изложи ставовите за одделни пра -
шања од неговата надлежност кои се од интерес 
за работата на Собранието на СФРЈ, претседателот 
на Претседателството таквото прашање ќе го внесе 
во предлогот на дневниот ред за наредната седница 
на Претседателството. 

Претседателот на Претседателството ќе ги по-
вика претседателот на Собранието на С Ф Р Ј и прет-
седателот на Сојузниот извршен совет на седницата 
на Претседателството на која ќе се разгледува пра -
шањето што го покренало Собранието на СФРЈ . 

Претседателот на Претседателството го извес-
тува претседателот на Собранието на С Ф Р Ј за 
ставовите во врска со прашањето за кое Собрани-
ето на СФРЈ барало да се изјасни Претседател-
ството. 

Претседателството може да заклучи за своите 
ставови, преку свој претставник, непосредно да го 
запознае Собранието на СФРЈ на седница на над-
лежниот собор или на заедничка седница на собо-
рите на Собранието на СФРЈ. 

Член 19 

Аох Претседателството зазело став за спроведу-
вање на политика и за извршување на закон или 
на друг општи акт на Собранието на СФРЈ или 
заклучило да му упати барање на Сојузниот из-
вршен совет за преземање на мерки за спроведу-
вање на политиката и за извршување на закони 
и на други општи акти на Собранието на СФРЈ , 
претседателот на Претседателството ќе му го упати 
таквото барање односно став од Претседателството 
на претседателот на Сојузниот извршен совет'. 

Член 20 
v Ако Претседателството задржи од извршување 

пропис на Сојузниот извршен совет од општо по-
литичко значење, претседателот на Претседател-
ството за тоа ќе ги извести претседателот на Соб-
ранието на СФРЈ и претседателот на Сојузниот 
извршен совет. 

Како прописи од општо политичко значење се 
сметаат, пред се, прописите со кои се уредуваат 
прашања во областа на остварувањето на рамно-
правноста на народите и народностите на Југосла-
вија и на усогласувањето на заедничките интереси 
на републиките и автономните покраини, кои се 
донесуваат врз основа на согласност од социјалис-
тичките републики и социјалистичките автономни 
покраини; прописите со кои се менува положбата 
и статусот на работните луѓе и на граѓаните, на 
ОЗТ и на другите самоуправни организации и за -
едници; прописите кои можат да предизвикаат 
определени растројства во стопанските и општест-
вените текови, потоа прописите од областа на меѓу-
народните односи, народната одбрана и заштитата 
на уст-авниот поредок (државната безбедност). 

Кога Претседателството ќе задржи од извршу-
вање прописи од ст. 1 и 2 на овој член, претседа-
телот на Претседателството истовремено ќе го из -
вести претседателот на Собранието на С Ф Р Ј кој ќ е 

биде претставник на Претседателството на седни-
цата на соборот на Собранието на С Ф Р Ј при р а з -
гледувањето на прописот на , Сојузниот извршен 
совет што е задржан од извршување. 

Во случај кога Претседателството ќе заземе 
став пред Собранието на С Ф Р Ј да го постави пра-
шањето на довербата на Сојузниот извршен совет, 
претседателот на Претседателството за тоа ќе го 
извести претседателот на Сојузниот извршен совет. 

Член 21 в 

Во извршувањето на своите задачи и работи 
Претседателството соработува со претседателствата 
на републиките и автономните покраини и со други 
органи и организации во републиките и автоном-
ните покраини. 

Соработка со претседателската на републиките 
и автономните покраини Претседателството оства-
рува особено- со размена на документациони, ин-
формативни и на други материјали;-со размена на 
мислења и ставови за прашања од надлежноста на 
Претседателството: со соработка на работните тела 
на Претседателството со соодветните тела на претсе-
дателствата во републиките и автономните покра-
ини и преку други форми на меѓусебна соработка 
утврдени со овој деловник. 

Претседателството остварува соработка со прет-
седателстзата на републиките и автономните покра-
ини и со повикување на нивните претседатели на 

-седницрхте на Претседателството кога на дневен ред 
се прашања од непосреден интерес за републиките 
и автономните покраини. 

Член 22 
Во извршувањето на своите задачи и работи 

Претседателството соработува со Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, со Соју-
зот на комунистите на Југослави-ја, со Сојузот на 
синдикатите на Југославија, со Сојузот на здруже-
нијата на борците од народноослободителната војна 
на Југос л а с т а и со СОЈУЗОТ на мл л дината на Југо-
славија и ги разгледува нивните иницијативи, 
предлози и мислења. 

- Претседателството соработува и со други оп-
штествени и самоуправни организации 

,Претседателството остварува соработка со оп-
штествено" п о л итичк i i тг и со самоуправните орга-
низации по прашања од својата надлежност особе-
но: со повикување на претставници на тие органи-
зации на седниците на Претседателетвото, на сове-
тите и на другите работни тела на Претседател-
ството да ги изнесуваат своите мислења и ставови; 
со размена на информативен и документационен 
материјал; со барање од тие организации да даваат 
свои мислења и предлози за определени прашања 
што ги разгледува Претседателството; со заедничко 
организирање на одделни форми на консултации 
на пошироката јавност за прашања за кон одлучу-
ва Претседателството и преку други форми на 
соработка утврдени со овој деловник. 

Член 23 
Во случаи на вонредни или други непредвидени 

ситуации, Претседателството ги остварува своите 
права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ 
на седниците на кои ги повикува претседателот на 
Собранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот 
извршен совет, како и сојузните секретари' за надо-
ворешни работи, за народна одбрана и за внат-
решни работи. 

На овие седници Претседателството ја оценува 
настанатата ситуација и донесува соодветни од-
луки односно зазема ставови, за што се известу-
ваат надлежните органи и организации. 
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IV. СЕДНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

1. Подготвување и свикување на седниците 

Член 24 

За организирањето, подготвувањето и свикува-
њето на седница на Претседателетвото се грижи 
претседателот на Претседателството. 

Член 25 

Претседателот свикува седница на Претседател-
ството по сопствена иницијатива или по барање 
на еден или повеќе членови на Претседателството. 

Претседателот ќе свика седница на Претсе-
дателството и кога тоа ќе го предложи претседа-
телот на Собранието на СФРЈ, односно претседа-
телот на Сојузниот извршен совет или совет од-
носно комисија на Претседателството. 

Предлог за свикување седница на Претседа-
телството може да поднесе и Претседателството на 
Сојузната конференција на СоцијалистР1чкиот со-. 
јуз на работниот народ на Југославија, Претседа-
телството на Сојузот на комунистите на Југосла-
вија, Претседателството на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија или сојузен општест-
вен совет. 

Ако претседателот на Претседателството не го 
прифати предлогот за свикување на седница, за 
тоа ќе го извести Претседателството. 

Член 26 
Покана за седницата на Претседателството, со 

предлог на дневниот ред, навремено мора да им 
се достави на членовите на Претседателството. 

Со поканата за седницата, на членовите на 
Претседателството по правило им се доставува 
соодветен материјал за прашањата што се предло-
жени за дневниот ред на седницата. . " 

Член 27 
Предлогот на дневниот ред за седницата на 

Претседателството го поднесува претседателот на 
Претседателството. 

Претседателот на Претседателството во пред-
логот на дневниот ред ги внесува прашањата што 
ги предложиле одделни членови на Претседател-
ството, претседателот на Собранието на СФРЈ, од-
носно претседателот на Сојузниот извршен совет 
или совет односно комисија на Претседателството. 

Член 28 
Ако претседателот на Претседателството во 

предлогот на дневниот ред не внесе определено 
прашање што го предложил некој од предлагачите 
од член 25 став 3 на овој деловник или кое некој 
од предлагачите од тој член му го доставил по 
свикувањето на седницата, на седницата на Прет-
седателството ќе ги изнесе причините поради кои 
тоа не го сторил. 

Член 29 л 

Претседателот на Претседателството и секој 
член на Претседателството на седницата на Прет-
седателството можат да предложат определено пра-
шање да се внесе во дневниот ред на седницата. 
Во тој случај е потребно да се образложи итноста 
за внесувањето на таквиот предлог во дневниот ред. 

Член 30 
Дневниот ред на седницата на Претседател-

ството го утврдува Претседателството. 

2. Работа на седниците 

Член 31 

Претседателството за прашањата од својата 
надлежност одлучува на седници. 

Претседателството полноважно одлучува на 
седница на која присуствува мнозинство од члено-
вите на Претседателството, ако за одлучување за 
одделни прашања утврдени со овој деловник не е 
поинаку определено. 

Член 32 

По исклучок од одредбата на член 31 став 1 
од овој деловник, Претседателството во итни слу-
чаи може да одлучи за прашања од својата над-
лежност и без одржување на посебна седница. 

Во случаите од став 1 на овој член, претседа-
телот односно потпретседателот на Претседател-
ството на најпогоден начин ќе изврши консулти-
р а н и на сите членови на Претседателството и врз 
основа на тоа ќе утврди став или мислење на Прет-
седателството за определено прашање. 

За одлуката, ставовите и мислењата на Прет-
седателството донесени на начинот пропишан во 
ст. 1 и 2 на овој член се составува записник што му 
се поднесува на усвојување на наредната седница 
на Претседателството. 

Член 33 

На седницата на Претседателството претседава 
претседателот на Претседателството или потпрет-
седателот на Претседателството во согласност со 
одредбите на овој деловник. 

Ако претседателот е спречен или отсатен на 
седницата претседава член на Претседателство!о 
што ќе го определи Претседателството. 

Член 34 

Во работата на Претседателството можат да 
учествуваат, по покана, без право на одлучување, 
претседателот на Собранието на СФРЈ, претседа-
телот на Сојузниот извршен совет, сојузниот сек-
ретар за надворешни работи, сојузниот секретар за 
народна одбрана и сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Во работата на Претседателството можат да 
учествуваат по покана, без право на одлучување 
и претседателите, односно претставници на претсе-
дателствата на републиките и автономните покра-
ини, како и претставници на општествено-политич-
ките организации од член 25 став 3 на овој де-
ловник. 

Член 35 
Откако претседателот на Претседателството ќе 

ја отвори седницата, се пристапува кон усвојува-
ње на записникот од претходната седница. 

За оправданоста на забелешките на записникот 
што ќе ги стават членовите на Претседателството 
одлучува Претседателството, а усвоените забелешки 
се внесуваат во записникот. 

Член 36 
По усвојувањето на записникот и утврдувањето 

на дневниот ред, Претседателството преминува на 
разгледување на одделни прашања по редот утвр-
ден во усвоениот дневен ред. 

Разгледувањето на секое прашање се заснова 
било врз уводко излагање на предлагачот, било врз 
основа на писмен предло-г. 
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По завршеното разгледување на одделно пра-
шање, а зависно од карактерот на прашањето што 
се разгледува, Претседателството го з^тврдува текс-
тот на одлуката, предлогот или заклучокот за од-
носното прашање. 

-Член 37 
Ако прашањето што е разгледувано на седни-

цата на Претседателството не бара донесување на 
одлука односно утврдување на предлог или заклу-
чок се преминува на наредната точка од днев-
ниот ред. 

Член 38 
За работата на седницата на Претседателството 

се води записник. 
Записникот го содржи дневниот ред на седни-

цата па Претседателството, имињата на присутните 
и на отсутните членови на Претседателството и 
имињата на лицата што по покана присуствувале 
на седницата, предлозите изнесени на седницата, 
одлуките и заклучоците донесени за одделни пра-
шања. 

Во -записникот се внесуваат и резултатите од 
гласањето за прашањата за кои одлучувало Прет-
седателството. 

Член ма Претседателството кој на седницата 
издвоил мислење за определено прашање може да 
бара неговиот став да се внесе во записникот. 

Записникот го потпишуваат претседавачот на 
седницата и генералниот секретар на Претседа-
телството. 

Член 39 
За работата на седницата на Претседателството 

се водат стенографски белешки кои се составен 
дел на записникот, 

Секој член на Претседателството има право да 
го прегледа своето излагање и во него да изврши 
редакциски исправки. 

Член 40 
Изводи од усвоените записници им се доста-

вуваат на определени органи и организации ако 
е тоа потребно заради нивно запознавање со рабо-
тата и одлуките на Претседателството. 

Член 41 
За составувањето и чувањето на записниците 

и за чувањето на стенографските белешка и маг-
нетофонски снимки се грижи генералниот секретар 
на Претседателството. 

3. Начин на одлучување 

Член 42 
За прашањата од својата надлежност Претседа-

телството одлучува на начинот утврден со овој 
деловник. 

Член 43 
Ако во текот на разгледувањето на определено 

прашање на седницата на Претседателството за 
кое треба да се донесе посебен акт се установи 
дека за тоа прашање не се усогласени ставовите 
од членовите на Претседателството, Претседателст-
,вото може да го одложи донесувањето на одлуката 
за тоа прашање за една од наредните седници на 
Претседателството. 

Член 44 

За прашањата од својата надлежност Претсе-
дателството одлучува со мнозинство на гласовите 
на сите членови на Претседателството, ако со овој 
деловник за одлучување за одделни прашања не 
е предвидено посебно мнозинство. 

Член 45" 

Претседателството одлучува со двотретинско 
мнозинство на гласовите од сите членови на Прет-
седателството : 

1) за давање согласност да се донесе закон од-
носно пропис за привремени мерки; 

2) за утврдување предлози за потребите на на-
родната одбрана и државната безбедност што ќе 
настанат поради вонредни околности да се утврдат 
извори на средства односно да се преземат кредитни 
или други обврски ^ заради обезбедување на тие 
средства; 

3) за утврдување на предлог да се пристапи кон 
промена на Уставот на СФРЈ ; 

4) за утврдување на предлог да се одложи до-
несување ма закон или на друг општ акт на Со-
бранието на СФРЈ ; 

5) за задржување од извршувањето на прописи 
на Сојузниот извршен совет од општо политичко 
значење пред нивното објавување; 

6) за утврдување на предлог на кандидат за 
претседател на Сојузниот извршен совет; 

7) за донесување на деловник за работите на 
Претседателството^ 

Член 46 
Членовите на Претседателството на седницата 

на Претседателството гласаат за одделни прашања 
со изјаснување „за" или „против" или се воздржу-
ваат од гласање. 

Член 47 

Гласањето на седницата на Претседателството 
е јавно. Резултатот од гласањето го утврдува прет-
седавачот. 

V. АКТИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 48 
Во вршењето на утврдените права и должно-

сти со Уставот на СФРЈ, Претеедателството доне-
сува укази, одлуки, наредби, насоки, заклучоци и 
утврдува предлози. 

Член 49 

Претседателството донесува укази кога прогла-
сува сојузни "закони, назначува и отповикува ам-
басадори и пратеници на СФРЈ, доделува одлику-
вања на С Ф Р Ј и назначува, унапредува и разре-
шува генерали и адмира ли, како и други воени 
старешини за кои е тоа определено со сојузен 
'закон. 

Указите на Претседателството се објавуваат во 
„Службен лист на СФРЈ", односно во „Воениот 
службен лист". 

Член 50 

Претседателството донесува одлуки кога одлу-
чува за: прогласување на примената на прописи за 
привремени мерки; давање помилувања; задржу-
вање од извршувањето на прописи ^на Сојузниот 
извршен совет од општо политичко значење, како 
и за други случаи предвидени со Уставот на СФРЈ, 
односно со овој деловник. 

Претседателството донесува одлуки и за ф о р -
мирање на работни тела и за организацијата на 
службите на Претседателството, како и за имену-
вање и разрешување на функционери во тие тела 
и служби. 

Одлуките на Претседателството од став 1 на 
овој член се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ" , 

,ако Претседателството не определи поинаку. 
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Претседателството може да одлучи и одделни 
одлуки од став 2 на овој член да се објават во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Член 51 

Претседателството донесува наредби за праша-
ња на раководењето и командувањето со вооруже-
ните сили на СФРЈ, како PI за други прашања во 
областа на народната одбрана кога е тоа предви-" 
дено со сојузен закон. 

Наредбите на Претседателството се објавуваат, 
во „Службен лист на СФРЈ" односно во ,,Воениот 
службен лист ", ако Претседателството не определи 
. поинаку. 

Член 52 
Претседателството донесува насоки и заклучоци 

за сите други прашања од својата надлежност за 
кои не донесува одлуки. 

Претседателство донесува заклучоци и во слу-
чаите кога разгледува прашања од својата работа 
и од работата на своите работни тела и служби на 
Претседателството. 

Насоките и заклучоците на Претседателството 
се објавуваат во Информативниот билтен за рабо-
тата на Претседателството,4 ако Претседателетвото 
не определи поинаку. 

Член 53 

Актите на Претседателството ги потпишува 
претседателот на Претседателството, а во случај на 
негова отсутност или спреченост — потпретседателот 
на Претседателството. 

На актите на Претседателството се става пе-
чатот на Претседателството. 

Печатот на Претседателството го содржи грбот 
на' Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, околу кого на сите јазици и писма на на -
родите на Југославија е испишано: „Претседател-
ство на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија - Белград". . - . 

Оригиналите на актите на Претседателството 
ги чува генералниот секретар на Претседателството. 

VI. РАБОТНИ ТЕЛА НА ПРЕТСЕД-АТЕЛСТВОТО 

1. "Совети' 

Член 54 

Заради остварување на со Уставот на С Ф Р Ј 
утврдените права и должности на Претседател-
ството, Претседателството може да фор?лира совети 
за Претседателството за определени области. 

Советите на Претседателството ги следат 
и разгледуваат прашањата од областа за' која се 
формирани, покренуваат иницијатива за разгледу-
вање на одделни прашања и за тие прашања му 
даваат мислења и предлози на Претседателството. 

За својата работа советите му одговараат на 
Претседателството. 

Член 55 ^ 
Претседателството има Совет за народна 

одбрана. 
'Со сојузен закон се" утврдува составот, орга-

низацијата и ' делокругот на Советот за народна 
одбрана. 

Претседателството може, по потреба, да ф о р -
мира^ и други совети. 

Член 56 
Претседателството, преку своите членови што 

ќ е ги определи,"'учеств-ува во работата-на сојузните 

општествени совети, во согласност со законот и со 
деловниците за работа на сојузните општествени 
совети. 

2. Комисии 

Член 57 
З а разгледување на одделни прашања од сво-

јата надлежност и давање мислења и подготвување 
на предлози за тие прашања, Претседателството 
формира комисии како свои работни тела. 

За својата работа комисиите му одговараат на 
Претседателството. 

Член 58 
Претседателството има Комисија за прашања 

на раководењето и командувањето со вооружените 
сили на СФРЈ, Комисија за организациони пра-
шања, Комисија за претставки и жалби, Комисија 
за одликувања и Комисија за помилувања. 

Претседателството може, по потреба, да ф о р -
мира и други комисии. 

Со одлуката за формирање на комисијата се 
утврдуваат нејзиниот состав, делокругот и овлас-
тувањата. 

Член 59 
Комисијата за прашања на раководењето и ко-

мандувањето со вооружените сили на СФРЈ раз-
гледува определени прашања од областа на 
раководењето и командувањето со вооружените 
сили па СФРЈ од надлежноста на Претседа-
телството и за тие прашања подготвува предлози 
и му дава мислења на Претседателството и врши 
други работи што ќе и ги определи Претседа-
телството. 

Член 60 
Комисијата за организациони прашања ги врши 

работите што се однесуваат на организацијата 
и функционирањето на Претседателството, на него-
вите работни тела и на службите на Претседа-
телството; предлага избор, односно именување на 
функционерите што ги предлага односно именува 
Претседателството и врши назначување на рако-
водните работници во службите на Претседа-
телството, ги утврдува, во согласност со прописите 
и со општествените договори, личните доходи на 
членовите на Претседателството, на членовите на 
Советот на федерацијата и на функционерите и на 
раководните работници во Претседателството и во 
Советот на федерацијата и другите права по основ 
на работата и во врска со работата и врши други 
кадровски работи од надлежноста на Претседа-
телството; го утврдува предлогот на претсметката 
на средствата за работа на Претседателството и 
в р ш и други работи што ќе и ги довери Претседа-
телството. 

Во вршењето на работите од својот делокруг 
Комисијата соработува со- соодветните тела на 
Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 61 
Комисијата за претставки и жалби ги следи и 

анализира појавите на кои граѓаните, организа-
циите на здружен труд и други организации ука -
ж у ваат во претставките и жалбите А упатени до 
Претседателството и за тоа го известува Претседа-
телството, предлага мерки за решавање па праша-
њата покренати со претставките и жалбите, како 
и мерки за отстранување на уснените неправилности 
во работата на надлежните органи. 
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Член 
КоШ1СМЈата за одликувања, согласно со Законот 

за одликувањата, ги разгледува и подготвува пред-
лозите за одликувањата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и му ги доставува 
на Претседателството. 

Претседателството може да ја овласти Коми-
сијата за одликувања од името на Претседател-
ството да ги разгледува и усвојува предлозите за 
доделување на определени одликувања. 

Член 63 
Комисијата за помилувања ги разгледува 

и подготвува предлозите за помилувања од над-
лежноста на Претседателството за кривични дела 
предвидени со сојузен закон. 

Член 64 
'Комисијата има претседател и определен број 

членови. 
Членовите на комисиите се бираат од редот на 

членовите . на Претседателството, од редот на 
функционерите во федерацијата, републиките 
и автономните покраини, како и од редот на на-
учни! стручни и други јавни работници. 

- Покрај избраните членови, во секоја комисија, 
освен во Комисијата за прашања на раководењето 
и командувањето со вооружените сили и Комиси-
јата за организациони прашања, секоја република 
и автономна покраина делегира по еден свој член. 

Претседателот на комисијата го бира Претседа-
телството од редот на членовите на Претседа-
телството. 

Член 65 
Комисиите донесуваат деловник за својата 

работа. 
Деловникот на комисијата се донесува со сог-

ласност од Претседателството. 

3. Повремени работни тела 

Член бб 
Заради проучување на определено прашање и 

подготвување на материјали за тоа, Претседател-
ството може да формира комисија или работна 
група како работно тело со определена задача. 

Претседателството може во спогодба со Собра-
нието на СФРЈ или со Сојузниот извршен совет, 
заради усогласување на ставовите и мислењата за 
одделни прашања, да формира и заедничка коми-
сија. 

Член 67 

Претседателството формира повремено работно 
тело со заклучок со кој го утврдува составот 
ти задачата на тоа тело. 

Членови на повремените работни тела можат 
да бидат покрај членовите на Претседателството 
и членовите на некое од работните тела на Претсе-
дателството, членовите на Советот на федерацијата 
и претставници на општествено-политички и - на 
самоуправни организации, како и научни, стручни 
и други ј авни работници. 

Член 68 

Во поглед на начинот на работата на повреме-
ните работни тела согласно се применуваат соод-
ветните одредби на овој деловник што се однесу-
ваат на работата на комисиите на Претседател-
ството, ако со заклучокот за нивното формирање не 
е поинаку определено, 

Повременото работно тело престанува да ра -
боти кога ќе ја изврши задачата заради која е 
формирано, 

VII. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 69 
Претседателството од своите редови бира, прет-

седател и потпретседател на Претседателството. 
Претседателот и потпретседателот на Претсе-

дателството своите права и должности ги вршат во 
согласност со- одредбите на Уставот на СФРЈ и на 
овој деловник. 

Член 70 
Функцијата претседател на Претседателството 

ја вршат, за период од една година, членовите на 
Претседателството, според следниот редослед на 
републиките и ' автономните' покраини во кои се 
бирани и тоа: Социјалистичка Република Македо-
нија, Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина, Социјалистичка Република С л Авенија ^ С о ц и -
јалистичка Република Србија, Социјалистичка 
Република Хрватска, Социјалистичка Република 
Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово, со тоа што за претседател на Претседа-
телството чијшто мандат тече почнувајќи ,од 15 мај 
1980 година се бира членот на Претседателството 
од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина. 

По истиот редослед на републиките и автоном-
ните покраини се бира и потпретседателот на 
Претседателството, со тоа што за потпретседател 
на Претседателството чијшто мандат тече од 15 
ма ј 1980 година се бира. членот на Претседа-
телството од Социјалистичка Република Словенија. 

Член 71 
Претседателот, односно потпретседателот на 

Претседателството стапува на должност од денот 
на истекот на мандатот на членот на Претседател-
ството кој претходно ја вршел таа должност. 

Претседателството го прогласува изборот на 
претседателот и на потпретседателот на Претседа-
телството и го објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

VIII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 72 
Членовите на , Претседателството имаат право и 

должност да присуствуваат на 'седниците на Прет-
седателството и на седниците на работните тела на 
Претседателството чиишто се членови и да учест-
вуваат во нивната работа и одлучување. 

Членовите на Претседателството имаат право 
да учествуваат во работата на работните тела на 
Претседателството и кога не се членови на тие тела. 

Член 73 
Членовите на Претседателството постојано и 

редовно се известуваат за состојбата во земјата, 
а посебно за прашања на меѓународните односи и 
на односите помеѓу републиките и автономните 
покраини, за прашања на внатрешната и надво-
решната политика, народната одбрана и државната 
безбедност, како и за состојбата и појавите во об-
ласта на стопанството и општествените дејности, за 
спроведувањето на политиката што ја утврдува 
Собранието на С Ф Р Ј и за извршувањето на сојуз-
ните закони и на другите општи акти на Собра-
нието на С Ф Р Ј и на прописите на Сојузниот извр-
шен совет, за работата на Сојузниот извошеи 
совет, на сојузните органи на управата и сојузните 
организации, и имаат право да бараат известувања 
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и објасненија и за други прашања чиешто позна-
вање им е потребно заради вршење на функцијата 

' член на Претседателството. 
Известувањата и информативните и докумен-

тационите материјали за потребите на членовите 
на Претседателството ги обезбедуваат службите на 
Претседателството непосредно или преку соодвет-
ните сојузни органи и организации. 

Член 74 
Членовите на Претседателството имаат право 

да покренуваат иницијатива за разгледување на 
оддел,ни прашања на седница на Претседателството 
и да предлагаат внесување на одделни прашања во 
дневниот ред на седницата на Претседателството. 

Член 75 

Членовите" на Претседателството стекнуваат 
имунитетски права од денот на изборот во Собра-
нието на републиката односно на автономната по-
краина и ги користат до истекот на мандатот од-
носно на разрешувањето од страна на собранието 
што ги избрало. 

Член 76 
Членовите на Претседателството го оствару-

ваат правото на надомест на личниот доход и дру-
гите права по основ на работата и во врска со ра -
ботата, согласно со важечките прописи и општест-
вените договори што важат за сојузните органи и 
организации. 

Член 77 ' 
На членовите на Претседателството им се из-

дава легитимација на член на Претседателството. 
Покрај податоците за идентитетот на членот на 

Претседателството, легитимацијата содржи и к р а -
ток извод за имунитетското и за другите права на 
членот на Претседателството кои членот на' Прет-
седателството може да ги оствари врз основа на 
легитимации ата. 

На членовите на Претседателството легитима-
цијата им ја издава претседателот на Претседа-
телството. За издавањето на легит им а ци ите и за 
евиденцијата за издадените легитимации се грижиш 
генералниот секретар на Претседателството. 

IX. С Л У Ж Б И НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 78 -
Стручните и другите работи за потребите на 

Претседателството и на неговите работни тела ги 
вршат службите на Претседателството. 

Член 79 
Организацијата, задачите и меѓусебните односи 

на службите на Претседателството, како и начинот 
на именувањето, односно назначувањето и разре-
шувањето од должноста' на раководителите на 
службите и нивната одговорност се утврдуваат со 
посебна одлука на Претседателството. 

Со одлука на Претседателството можат да се 
формираат и посебни служби на Претседателството 
и да се утврдат работите, задачите и овластува-
њата на тие служби и на нивните раководители. 

Член. 80 
Со службите на Претседателството раководи 

генералниот секретар на Претседателството. 

Генералниот секретар му помага на претседа-
телот на Претседателството во подготвувањето на 
седниците на Претседателството, ја организира 
и усогласува работата на службите на Претседа-
телството врз извршувањето на задачите и рабо-
тите за потребите на Претседателството и на 
неговите работни тела и се грижи за нивно един-
ствено функционирање. 

Генералниот секретар во поглед на работните 
односи и самоуправувањето во службите на Прет-
седателството има права и должности на функцио-
нер кој раководи со сојузен орган на управата. 

Член 81 
Генералниот секретар има заменик. 
Заменикот на генералниот секретар го заме-

нува генералниот секретар во случај на отсутност 
или спреченост и врши други работи што ќе му 
ги довери генералниот секретар. 

Член 82 
Генералниот секретар, заменикот на генерал-

ниот секретар и раководните работници во служ-
бите на Претседателството за својата работа и за 
извршувањето на доверените им задачи и работи 
исклучиво се одговорни на Претседателството од-
носно на генералниот секретар, и во вршењето на 
своите работи и задачи не можат да постапуваат 
по насоки и налози на органи и функционери на 
друга општествено-политички заедници. 

Член 83 
Функционерите и раководните работници при 

стапувањето на должност даваат свечена изјава во 
текст што ќе го утврди Комисијата за организа-
циони прашања. 

Свечената из јава функционерите и раковод-
ните работници ја даваат пред Претседателството 
на СФРЈ односно пред определен член на Претсе-
дателството. 

Член 84 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на Претседателството е генералниот секретар на 
Претседателството. -

Врз материјалното и финансиското работење 
на Претседателството согласно се применуваат про-
писите "што важат за сојузните органи на управата. 

X. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 85 
Со денот на влегувањето во сила на овој делов-

ник престанува да важи Деловникот за работата на 
Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 12/75, 33/77, 8/80 и 26/80). 

Член 86 

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

Бро ј О-2 
22 јануари 1981 година 

Белград 

Претсе-дателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Ценетата Миј атевиќ с. р,. 
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Врз основа на член 305 став 6 и на член 307 ст-ав 
I од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува кои стоки и под 

кои услови можат привремено да се увезуваат за-
ради користење во смисла на член 305 ст. 1, 2 и 3 од 
Царинскиот закон. 

Член 2 
Во см,исла на член 305 став 1 точка 1 од Царин-

скиот закон, привремено можат да се увезуваат сто-
ки заради облагородување (преработка, доработка 
или обработка) во согласност со одредбите од Одлу-
ката за работите на вршење услуги при облагоро-
дување на стоки („Службен, лист на СФРЈ", 
бр. 56/77). 

Зарад,и облагородување на стоки привремено 
можат да се увезуваат репродукциони материјали 
(суровини, Полупроизводи, делови за вградување и 
помошни материјали). 

Стоките од став 2 на овој член можат да се уве-
зуваат на време неопходно за да се "изврши нивното 
облагородување, со тоа што царинарницата може 
да одобри рок најдолго до шест месеци. Во оправдан 
случај царинарницата може тој рок да го продолжи 
до рокот "на завршувањето на работите заради чие 
извршување е одобрен привремен увоз. 

Член 3 
Како преработка се подразбираат сите дејствија 

на облагородување во процесот на производството 
ка ј домашна производителот организација на здру-
жен труд, со кои им се менуваат основните својства 
на привремено увезените стоки. 

Како доработка се подразбираат дејствија со 
кол увезените стоки се облагородуваат, како што се 
печатење, бојосување, чистење, сортирање, испиту-
вање на квалитетот, амбалажирање и др. , 'или им 
се додаваат други стоки заради вградување, зашива-
ње, мешање и др. , ако во тој процес привремено 
увезените стоки не ги променат основните својства, 

Како обработка се подразбираа секоја механич-
ка, хемиска и друга постапка што се презема зара-
ди дотерување и друг начин на подобрување квали-
тетот на производите, без додавање на PICT или дру-
ги видови стоки. 

Член 4 
Пр-ивремен увоз заради облагородување може 

да се врши под условите стоките да се сопственост 
на странско лице, привремениот увоз да го врши 
организација на здружен труд регистрирана за вр-
шење на надворешнотрговска дејност на извоз и 
увоз на стоки и услуги и преработката, доработката 
или обработката да ја врши домашна производител-
о т организација на здружен труд. 

Ако облагородување^ на стоките се врши во 
повеќе фази, односно во разни п р о и з в о д и т е л о т ор-
ганизации на здружен труд, секоја фаза, односно 
облагородување во друга производителот органи-
зација на здружен труд може да се почне само по 
претходно одобрение од царинарницата, 

Член 5 
Ако во текот на облагородување^ странскиот 

нарачувач на стоките ја изменил диспозицијата и 
стоките П ги дал на друга домашна организација 
на здружен труд заради облагородување, организа-
цијата што го извршила привремениот увоз мора 
да и ја пријави на царинарницата промената на 
диспозицијата и да бара измена на решението со 
кое е одобрен привремениот увоз. 

Член 6 
Заради поправка, во смисла на член 305 став 1 

точка 2 од Царинскиот закон, можат привремено 
да се увезуваат: 

1) превозни средства во воздушн,иот, поморски-
от, езерскиот, железничкиот и речниот сообраќај и 
нивни ,делови, што се сопственост на странскиот 
нарачувач; 

2) стоки што југословенски организации на 
здружен труд ги извезле и што му се продадени на 
странскиот купувач; 

3) подвижни работилници, инструменти, апара-
ти, уреди и алат за поправка на основните средства 
увезени од. странство. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз 
на стоките од став 1 точ. 1 и 2 на овој член на оп-
ределено време, но не подолго од шест месени, а 
стоките од став 1 точка 3 на ОВОЈ член — на опре-
делено време, но не подолго од три ме.сеци. Ако е во 
прашање поправка на брод или авион од став 1 точ-
ка 1 на овој член, царинарницата може во оправдан 
случај овој рок да го продолжи. 

Член 7 
Заради излагање на меѓународни саеми, излож-

би и други приредби, во смисла на член 305 став 1 
точка 3 од Царинскиот закон, можат да се увезу-
ваат стоки што се предмет на излагањето, како и 
предмети заради уредување на саемски, односно 
изложбени простории. 

Привремен увоз на стоки, во смисла на став 1 
од овој член, 'може да се одобри само ако царин-
скиот обврзник (подносител на декларацијата) е 
овластена организација на здружен труд за меѓу-
народна шпедиција, регистриран застапник на 
странска фирма — сопственик на стоките или до-
машен организатор на саем, изложба или приредба. 

Одобрението за привремен увоз го дава цари-
нарницата , во вид на забелешка на барањето (дек-
ларација за саемски стоки). Тој рок не може да биде 
подолг од шест месеци од денот на завршувањето 
на меѓународниот саем, изложба или друга приред-
ба, освен за предметите што се користат за уреду-
вање на саемски, односно изложбени простории. 

Член 8 
Заради испитување, прикажување или вршење 

проби, во смисла на член 305 ртав 1 точка 4 од Ца-
ринскиот закон, можат привремено да се увезуваат 
стоки ако странскиот сопственик за тие цели дал 
стоки без надомести и на определено време, но не по-
долго од шест месеци. Во оправдан случај царинар-
ницата може овој рок да го продолжи, но не повеќе 
од три месеци. - . 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, заради испитување, стоките што државни ор-
гани ги набавиле во странство и што се наменети 
за користење во странство, можат привремено да 
се увезат на определено време, но не подолго од 
три месеци. 

Кон декларацијата на царинарницата и се под-
несува писмен доказ од странскиот испраќач на сто-
ките дека стоките бесплатно ги испраќа заради ис-
питување, прикажување, односно вршење проби 
(фактура, писмо и сл.). 
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Како прикажување, во смисла на став 1 од овој 
член, не се смета увозот на филмови заради прика-
жување во редовната програма, 

Член 9 

Амбалажата во која се доставуваат стоки или. 
е наменета за испраќање на стоки што се извезу-
ваат, може привремено да се. увезува во смисла на 
член 305 став 1 точка 6 од Царинскиот закон, под 
услов да е странска сопственост. 

Привремено може да се увезе и товарен зашти-
тен прибор сопственост на странски испраќач на 
стоки, кој технолошки не му припаѓа па превозното 
средство (печки за одржување на температура, раз -
ни вентилациони уреди и сл.). 

Амбалажата и заштитниот товарен прибор што 
се. увезуваат привремено, мораат .во декларацијата 
да се опишат според видот, бојата, обликот, тежина-
та и другите обележја, заради увр.дување на нив-
ната идентичност, при враќањето во странство. 

Одобрение за привремен увоз на амбалажа и 
товарен заштитен прибор дава царинарницата во 
вид на забелешка на барањето. Во одобрението ца-
ринарницата го определува рокот во кој ам-балажа-
та мора да се врати во странство, а ко ј не може да 
биде подолг од шест месеци од денот на премину-
вањето на стоките преку царинската линија. Во оп-
равдан случај царинарницата може тој рок да го 
продолжи, но не подолго од шест месеци. 

За амбалажата која привремено се увезува во 
рамките на работите на облагородување важат од-. 
редбите за роковите од член 2 на оваа уредба.. 

Член 10 
Кулиси, подвижни бини, опрема за сцени, пред-

мети за забава, возила, шатори, гардероба и други 
реквизити, вклучувајќи и животни (во натамошниот 
текст: реквизити), можат п о в р е м е н о да се увезу-
ваат, во смисла на член 305 став 1 танка 7 од Ца-
ринскиот закон, само ако се наменети за театарски, 
циркуски и други уметнички и забавни приредби, 
или за снимање на филмови. 

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на 
овој член може да се одобри само ако се странска 
сопственост, а подносителот на декларацијата до-
машна организација на здружен труд. 

, Ако реквизитите привремено се увезуваат, кон 
декларацијата се поднесува барање со детаљна спе-
цификација на рекнизитите и еден примерок од 
договорот за одржув.ањето на уметничка, односно 
забавна приредба. - , 

Во оправдани случаи може да се одобри прив-
ремен увоз на спортска спрема и други стоки што 
ги увезуваат домашни спортски и други организа-
ции за потребите на одржување на меѓународни 
спортски натпревари. 

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на овој 
член, царинарницата може да одобри на определено 
време, но не подолго од шест месеци. Во оправдан 
случај царинарницата може тој рок да го продолжи, 
но не подолго од три месеци. Привремениот увоз на 
стоките од став 4 па овој член царинарницата може 
го одобри на определено време, но не подолго од три 
месеци. 

Член 11 
Апарати, уреди и други предмети наменети за 

игра на среќа, не можат привремено да се увезуваат. 

Член 12 
По истекот на рокот од член 95 од Царинскиот 

закон, царинарницата може да одобри привремен 

увоз на патнички автомобили без приколка за вре -
мето додека корисниците на привремено увезените 
стоки се наоѓаат во Југославија, во смисла на член 
305 став 1 точка 8 од Царинскиот закон, ако прив-
ремениот увоз г-о вршат : 

1) странски д р ж а в ј а н и — службеници на стран-
ски дипломатски и конзуларни претставништва во 
Југославија што не уживаат дипломатски статус; 

2) странски држав јани ангажирани на работа 
во Југославија по основ на техничка помош или 
културна соработка; 

3) странски држав јани што доаѓаат во Југо-
славија заради специјализација во југословенските 
институти, факултети и други научноистражувач-
ки установи; 

4) странски држав јани запишани како редовни 
студенти на југословенски виши или високи школи, 
вклучува јќи и трет степен на студии; 

5) странски држав јани запишани како редов-
ни слушатели на југословенски воени школи; 

6) странски стручњаци и уметници што домаш-
ни органи и организации на здружен труд ги а н -
гаж,ираат на определено време; 

7) странски држав јани — претставници на 
странски воздухопловни и брбдарски компании во 
Југославија, под услов на рец,ипроцитет; 

8) странски држав јани — претставници на 
странски трговски фирми и други организации, во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

9) странски д р ж а в ј а н и — членови на постојани 
меѓународни "или меѓудржавни аела чие седиште 
е во Југославија; 

10) странски државјани — членови на меѓу-
народни и меѓудржавни тела, освен телата ед од-
редбите под 7 на овој член, под услов на реципро-
цитет; 

11) странски држав јани што се доселуваат во 
Југославија, ако поднесле . барање" за добивање 
државјанство на СФРЈ, односно барање за добива-
ње одобрение за постојано населување, односно 
барање за добивање азил; 

12) лица од член 27 на Законот за внесувањето 
и растурањето на странски средства за масовно 
комуницирање и за странската информативна де ј -
ност („Службен лист на СФРЈ, бр. 39/74). 

Член 13 
Странските туристи што за време на привремен 

престој во Југославија привремено увезле јахти, 
едрилици и други пловни објекти наменети за спорт 
и разонода или со низ впловиле во Југославија , мо-
ж а т привремено да ги остават под царински надзор 
најдолго до истекот на наредната туристичка се-
зона. 

Странските туристи коп доаѓаат, на привремен 
престој во Југославија со патничко моторно возило 
со приколка, можат привремено приколките да ги 
остават во Југославија под царински надзор н а ј -
долго до истекот на наредната туристичка сезона; 

Во оправдан случај царинарницата може роко-
вите од ст. 1 и2 на овој член да ги 'продолжи, но не 
подолго од три месеци. 

Член 14 
Алати, инструменти и други средства за мон-

тирање можат привремено да се увезуваат во смисла 
на член 305 став 1 точка 9 од Царинскиот закон, 
само ако опремата се увезува со договорена обвр-
ска на странскиот продавач да изврши монтажа 
со свои алати, инструменти или други средства за 
монтирање, и тоа за времето потребно за извршу-
вање на работата на монтирањето. 
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Како доказ дека со договорот е предвидена мон-
тажа на увезената опрема, кон декларацијата за 
алатите, инструментите и другите средства за мон-
тирање се поднесува договор, и спецификација на 
алатите, инструментите и другите средства за мон-
тирање, врз основа на кои царинарницата донесува 
писмено решение. 

Член 13 
Заради користење во производството на стоки 

што ќе се извезат во смисла на член 305 став 1" 
точка 10 од Царинскиот закон, привремено можат да 
се увезуваат репродукциони материјали (суровини, 
помошни материјали или Полупроизводи), односно 
готови делови за вградување, под услов: 

1) со договорот помеѓу домашната организација 
на здружен труд и странскиот нарачувач на стоки-
те да е тоа предвидено; 

2) репродуќционите материјали, односно гото-
вите делови да се сопстевеност на странско лице; 

3) вредноста на привремено увезените репро-
дукциони материјали, односно готови делови да не 
преминува 50% од вредноста на стоките што ќе се 
извезат. 

Царинарницата може да одобри привремен увоз 
на репродукционите материјали од став 1 на овој 
член на време неопходно за користење во произ-
водството на стоките што ќе се извезат, со тоа што 
тој рок не може да биде подолг од шест месеци. Во 
оправдан случај цар-инарницата може тој рок да го 
продолжи до рокот на завршувањето на работата 
заради чие извршување е одобрен привремен увоз. 

Член 16 
Заради користење во процесот на производст-

вото и давање услуги во смисла на член 305 став 
2 од Царинскиот закон, основните средства (маши-
ни, апарати, уреди, инструменти, превозни средства 

и др ) од странска сопственост можат привремено 
да се увезуваат, и тоа: 

^1) механизација потребна за изградба на инвес-
тициони објекти, односно за изведување одделни 
работи на инвестициони објекти во смисла на член 
14 од Законот за отстапување изградба на инвести-
ционен објект на странски изведувач („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/76); 

2) машини, апарати, уреди и инструменти — ако 
се наменети за настава и за спроведување на зд-
равствена заштита, како и за рехабилитација на 
инвалидни лица и и се даваат без надомест на упо-
треба на организација на здружен труд или на 
друга организација за наведен,ите цели; 

3) основни средства — ако се наменети за пот-
ребите на меѓународни и меѓудржавни организации 
или меѓународни, односно меѓудржавни комисии 

чие седиште е на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

4) основн,и средства — ако се наменети за отст-
ранување на непосредна опасност од епидемии 
елементарни или други непогоди, односно за отстра-
нување ,на непосредни последици од такви епиде-
мии, односно непогоди; 

5) специјални шински возила за испитување и 
одржување на шини на железничките пруги; 

6) машини, апарати и нивни одделни делови што 
служат како замена додека не се изврши поправка 
на соодветна машина, апарат, односно нив-ни одде-
лот! дел што го увезла организацијата на здружен 
труд; 

7) калапи, модели, клишиња, позитив-филмови 
за офсет печат и заменливи алати, ако се неопход-
ни за давање услуги на странски нарачувач, одно-
сно за производство на стоки наменети за извоз; 

8) патнички моторни возила, регистрирани 
странство, што домашни „Rent-a-car" организации . 
врз основа на договор со странски фирми им ги 
изнајмуваат на странски туристи за користење во 
Југославија. Царинарницата може да одобр.и при-
времен увоз само во рамките на количеството на во-
зилата за кои Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија дал посебна согласност; 

9) превозни средства во железничкиот сообра-
ќ а ј во согласност со самоуправна спогодба на про-
изводителите на шински производи, на Југословен-
ските железници и на закупците на странски ва-
гони; 

10) авиони. 
Привремен увоз на предметите од став 1 на овој 

член царинарницата одобрува за време од шест 
месеци. Ако привремено се увезуваат предмети од 
став 1 точка 9 на овој член, неопходна е соглас-
ност на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
т р и ј а . Сојузниот комитет за енергетика-и индус-
трија ќе дава согласност за привремен увоз на 
предмети во согласност со самоуправната спогодба 
на производителите на шинск,и возила, на Југосло-
венските железници и на закупците на странски 
вагони. Во оправдани случаи, царинарницата може 
да го продолжи рокот на привремениот увоз, и тоа: 

1) за случаите од став 1 точ. 1 до 4 и точ. 7, 9 
и 10 на овој член — до рокот на завршетокот на ра-
ботата заради чие извршување е одобрен привре-
мен увоз. Ако привремено се увезуваат предмети 
од став 1 точка 9 на овој член, рокот може да се 
продолжи само со претходна согласност на Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија; 

2) за случаите од став 1 точ. 5 и 6 на овој. член 
— за натамошните шест месени. 

Член 17 
За привремено увезените стоки, освен за сто-

ките од чл. 6 до 10, чл. 12 и 13, член 16'став 1 точ. 
3 и 4 и член 18 на оваа уредба, подносителот на де-
кларацијата е должен на име обезбедување да уп-
лати на царинарницата износ во височина на 
пресметаната царина и на другите увозни давачки, 
или во височина на тој износ да поднесе авалирана 
меница, односно меница акцептирана од овласте-
ната банка. 

Подносителот на декларацијата кој ја поднесол 
гаранцијата од точка 1 на Одлуката за условите 
за подигање стоки под царински надзор пред упла-
тата на царината и на другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/78), не поднесу-
ва посебна гаранција за привремено увезените 
стоки. 

Член 18 
Привремен увоз на стоки во смисла на член 305 

став 3 од Царинскиот закон, може да се одобри, и 
тоа: 

а) предмети за домаќинството ако ги увезуваат: 
1) странски новинари акредитирани како стран-

ски допи спици во Југославија; 
2) странски државјани — службеници на стран-

ски дипломатски и конзуларни претставништва во 
Југославија што не уживаат дипломатски статус; 

3) странски државјани што работат во Југо-
славија по основ на меѓународна техничка помош 
или културна соработка; ч 

4) странски државјани што доаѓаат во Југо-
славија на специјализација во југословенски ин-^ 
ститути, факултети и други научноистражувачки 
установи; 

5) странски држав јани запишани како редов-
ни студенти 'на југословенски виши или високи 
школи, вклучува јќи и трет степен на студии; 

б) странски државјани запишани како редовни 
Слушатели на југословенски" воени школи; 
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7) странски стручњаци и уметници што дома-
ќини органи и орган,изации на здружен труд ш 
ангажираат на определено време; 

В) странски државјани — претставници на 
странски воздухопловни и бродарски компании ЕО 
Југославија, под услов на реципроцитет: 

9) . странски државјани — претставници на 
странски трговски фирми и други организации во 
Југославита, под услов на реципроцитет; 

10) странски држав јани — членови на постоја-
ни меѓународни или меѓудржавни тела чие седмш- f  
те е во Југославија; 

11) странски државјани — членови на меѓуна-
родни и меѓудржавни тела, освен на телата од од-
редбата под 10, под услов на реципроцитет; 

12) странски државјани што се доселуваат во 
Југославија или поднесле барање за добивање др-
жавјанство на СФРЈ, односно барање за добивање 
одобрение за постојано населување, односно за до-
бивање азил: 

б) опрема — за службени потреби на странски 
дописници, на странски дописништва и информа-
тивни установи и на странски трговски, туристич-
ки, воздухопловни и бродарски претставништва во 
Југославија, под услов на реципроцитет; 

в) магнетофонски ленти - за снимање теле-
визиски емисии, заради размена на програми со 
странски телевизиски организации; 

г) предмети за опремување на штаидови на 
сеами и изложби во странство; 

д) техничка документација за потребите на ор-
ганизациите на здружен труд, наменета за изработ-
ка на понуди за извоз на стоки и услуги. 

Царинарницата го одобрува привремениот увоз 
за времето додека траат причините поради кои е 
одобрен привремениот увоз. 

Член 19 
Сите што според одредбите од Царинскиот за-

кон и оваа уредба можат привремено да увезуваат 
стоки, можат привремено да увезуваат и делови за 
поправка на привремено увезените стоки, под услов 
заменетите делови да ги вратат во странство, да ги 
уништат под царински надзор или да и ги предадат 
на царинарницата на слободно располагање, 

Обезбедувањето од член 17 на оваа уредба за 
привремен увоз на делови не се полага ако дело-
вите се увезуваат за поправка на стоки за кои не 
се ш л а г а обезбедување при привремен увоз. 

Член 20 
Привремен увоз на стоки не може да се одобри 

за стоките чиј редовен увоз е забранет. 

Член 21 
Контрола и евиденција за користење на прив-

ремен увоз на стоки води Сојузната управа за ца -
рини. 

Сојузната управа за царини е должна триме-
сечно да доставува до Сојузниот секретаријат за 
финансии и до Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија преглед на привремениот увоз од чл. 
2, С, 15 и 1G на оваа уредба, а за другите случаи на 
привремен увоз - е д н а ш годишно. 

Член 22 
Техничко упатство за спроведување на оваа 

уредба ќе донесе, по потреба, Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

. Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да в а ж и ,Уредбата за условите за ч 

привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ% 
бр. 35/76, 1/77, 12/77, 18/77, 55/77 и 38/80). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

, Е. п бр. 29 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен СОВЕТ 

Потпреседател, 
Звоне Драган, с. р. 

42. 

Врз основа на член 13 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата ?а 1981 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ Н \ 
СРЕДСТВАТА МА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА 1981 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБВРСКИ-
ТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

1. На организациите на здружен тоуд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот соо-
бракај (во натамошниот текст:, сообраќајни органи-
зации) им се исплаќа надомест за извршениот пре-
воз во патничкиот сообраќај на лица кои врз основа 
на сојузни прописи, имаат право на бесплатни ч 
повластени превози (во натамошниот текст' повла-
стици), и тоа; 

1) на членовите на претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
делегатите на Собранието на СФРЈ и ич членовите 
на Сојузниот извршен совет — врз основа па чл^н 
21 став 1 од Законот за личните доходи на функцио-
нерите што ги избира или назначува Собранието' на 
СФРЈ и за надоместите на личните доходи ни де-
легатите ЕО Собранието на СФРЈ (,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/77) за п о в л а с т и в т е ш г . ги кпри'Ј-
тат врз основа на легитимацијата на член на Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на леглтимацшатз на д е л и к т 
на Собранието на СФРЈ ; односно легитимацијата на 
член на Сојузниот извршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата 
— врз основа на член 10 став 2 од Законот за Со-
ветот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74), за повластените што ги користат врз ос-
нова на легитимацијата на член на Советот на ф е -
дерацијата; 

3) на народните херои — врз основа на чл. 19 
до 21 од Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/77), за п о в л а с т и ш ^ што г^ 
користат Брз основа на легитимацијата за бесплатно 
возење на носителите на Орден на народен xepoi и 
Орденска книшка на народен херој, пропишана со 
Правилникот за користење на бесплатно и повлас-
тено возење на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

4) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" - врз основа на чл. 18 до 20 од Законот за 
основните права на носителите на Партизанска 
споменица 1841" (,,Службен лист иа СФРЈ“ 
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би 39/77), за повластиците што ги користат врз ос-
нова на легитимацијата за бесплатно и повластено 
возење на носителите на ,,Партизанска споменица 
1941", пропишана со Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на носителите на 
,,Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 6/77); 

5) на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
година - врз основа на чл. 19 до 21 од Законот 
за основните права на борците од Шпанската на-
ционал ноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", 

бр 39/77), за повластиците што ги користат врз ос-
нова на легитимацијата за бесплатно и повластено во-
зење на борците од Шпанската национал ^ о с л о б о -
дител па и револуционерна во)на од 193Ѕ до 1939 го-
дина, пропишани со Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна 
во!на од 1936 до 1939 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. в'77); 

6) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви, со орден Бел орел со мечеви ч 
со Златен медал на Облиќ установен во Црна Гора 
1851 година - врз основа на чл. 1 и 7 од Законот 
за основните права на лицата одликувани со орден 
Кара ѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден Бел , орел 
со мечеви и со Златен медал на Обилиќ (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/77), за повластиците што ги 
користат врз основа на легитимаци1ата за бесплатна 
водење на носителите на орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, на орден Бел орел со мечеви и Златен 
мела л на Ооилиќ, пропишани со Правилникот за 
користење на бесплатно возење на-лицата одликува-
ни со орден Караѓорѓева ѕвезда ,со мечеви, со ор-
ден Бел орел со мечеви и Златен медал на (Збилиќ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

7) на воените инвалиди и на уживателите нч 
семејна инвалиднина — врз основа на чл 53 до 56 
од Законот за воените инвалиди (,,Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 39;77), за повластените што ги ко-
ристат врз основа на објавата за бесплатно возење 
на корисниците на правата според Законот за во-
ените инвалиди и книшката за повластено возење 
на воените инвалиди, пропишана со Правилникот за 
остварување на правото на воените инвалиди HI 
бесплатно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6'77); 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во 
натамошниот текст: надомест) им се исплаќа на соо-
браќајните организации само за превоз извршен во 
внатрешниот јавен сообраќај и тоа на релации од-
носно на линии предвидени во возниот ред и по ед-
на пиел УТРодени редовни цени на превозот. 

3. Надоместот им се исплаќа на сообраќајните 
организации врз основа на докази за извршениот 
превоз на корисници на повластицата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, на железничките транспортни организации на 
здружен труд, надоместот за бесплатен превоз на 
членовите на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на членовите 
на Советот на Федерацијата, на делега-тите на Со-
бранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот из-
вршен совет, им се исплаќа во паушален износ. 
Височината на тој надомест се утврдува со догово-
рот што го склучуваат претседателот на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски и Заедницата на ју-
гос теренските железници, врз основа на бројот на 
корисниците на повластената, проценетиот број на 
патувањата, проценетиот просечен превезен пат и 
износот на редовната цена на возната карта на 
просечен пат за ед,но патување во односниот период. 

4. Надоместот се исплаќа врз основа на барање-
то за исплата на надомест што сообраќајната ор-

ганизација к го поднесува на Службата на опште-
ственото книговодство к а ј која има жиро-сметка. 

5. Исплата по барањето од точка 4 на оваа одлу-
ка врши Службата на општественото книговодстве-
на Југославија од средствата на Буџетот на феде-
рацијата за 1881 година, позиција 495 - Средства за 
покритие на обврските за повластено возење во 
патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, ќе го пропише начинот на исплатување на 
надоместот на сообраќајните организации за иско-
ристено бесплатно и повластено возење, како "4 

документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 

7. Исплатувањето на надоместот според оваа од-
лука се врши за превозот кој ќе се изврши од 1 
јануари до 31 декември 1981 година, 

8.Ова а одл,ука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е, п. бр, 30 
23 јануари 1981 година 

Белград 

. Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

43. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи во надворешнотрговскиот промет 
(,,Службен лист на СФРЈ", 28/75 и 70/78), по при-
бавено мислење од Стопанската комора на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА П Л А Ќ А Њ Е 
НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. За покривање на трошоците за контрола Јна 
квалитетот на земјоделските и прехранбените про-
изводи (во натамошниот текст: производи), во смис-
ла на' Законот за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во надво-
решнотрговскиот промет, извозникот односно увоз-
никот плаќа надомест предвиден со оваа одлука. 

2 За преглед на производи наменети за извоз 
се плаќа надомест, и тоа: 

1) за вагонска камионски, авионски, и геонтеј-
нерски пратки до 10 тони — по 300 динари, а за се-
која натамошна тона, односно секоја започната то-
на на овие пратки над 10 тони — уште по 15 ди- ) 
пари; 

2) за бродски пратки до 30 тони - по 300 ди.-
нари, а за секоја натамошна тона ОДНОСРО за се-
која започната тона на ов-ие пратки над 30 тони - -
уште по 6 динари; 

3) за денковиќ пратки до 5 колети — 300 ди-
нари, а за секој натамошен колот на овие пратки 
— уште по 10 динари; 

3. За преглед на производи што се увезуваа^ 
се плаќа надомест, и тоа: 
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1) за нагонски, камински, авионск,и и контеј-
верски пратки до 10 тони — по 150 динари, а за 
секоја натамошна тона, односно секоја започната 
тона на овие пратки над 10 тони — уште по 10 ди-
нари; 

2) за бродски пратки до 30 тони — по 150 ди-
нари, а за секоја натамошна тона, односно секоја 
започната тока на овие пратки над 30 тона — уште 
но 3 динари; 

3) за денковни пратки до 5 колети — 150 ди-
нари, а за секој натамошен колет на овие пратки 
— уште по 5 динари. 

4. Ако контролата на квалитетот на земјодел-
ските и прехранбените производи се врши ноќе 
или во денови на недели и државни празници на-
доместот од тон. 2 и 3 на ова одлука се зголемува 
за 1-00%. 

Под ноќна работа, во смисла на одредбата од 
став 1 на оваа точка4; се подразбира работа од 19 
до 6 часот од 1 април до 31 октомври односно од 17 
до 7 часот од 1 ноември до 31 март. 

5. За земање извадоци на производи што се 
извезуваат, односно увезуваат, за кои е пропишано 
вршење на претходна анализа, надоместот од тон. 
2, 3 и 4 на оваа одлука се зголемува за 20% 

6. Ако извозникот, односно увозникот, навре-
мено не ги п о д г о т в и стоките за преглед, а инспек-
торот излезе на местото на прегледот во определе-
ното време, должен е на име денгуба да плати из-
нос од 100 динари по еден час. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за височина-
та и начинот на плаќање на надомест за покритие 
на трошоците за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во надво-
решнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/75). - -

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

Е. п. бр. 31 
23 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

44. 

Брз 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА В А Ж Е Њ Е Т О НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИ-
ТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА 
ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремно продолжување на 
важењето на Одлуката за остварување на 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. 
74/88) во точка 1 зборовите: „до 31 јануари" се за-
менуваат со зборовите: „до 28 февруари". 

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

Е. п. бр. 32 
29 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

45. 

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-

странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА З А Б Р А Н А НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

Њ Е Т О НА ВЕСНИКОТ ,,LE MONDE" 

, Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот ,,Le Monde" број 11167 од 25 
декември 1980. година, што излегува на францус-
ки јазик во Париз, Фран-ција. 

Бр. 650-1-5/564 
13 јануари 1981 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

46. 

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 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/74), сојузниот 

секретар за внатрешни работи донесува 

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

Њ Е Т О НА ВЕСНИКОТ ,,IL GIORNALE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ј у -
гославија на весникот „И Giornale" број 295 од 23 
декември 1980 година, што излегува на италијан-
ски јазик во Милано, Италија . 

Бр. 650-1-12/573 
13 јануари 1981 година 

Белград 

Заменик 
сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 
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/47. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја заг-
розуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), во согласност со Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

' " ' П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАБРАНЕТИТЕ И ЗА' МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ 

И СОСТОЈКИ в о ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 1 
Добиточната храна и суровините што служат за производството на добиточна храна (во натамошниот 

текст; добиточната храна) не смеат да содржат забранети материи или штетни материи во количества 
поголеми од максимално дозволените. 

Член 2 
Добиточната храна, употребените хранива, хранливите додатоци и адитивите наведени во деклара-

цијата на производителот не смеат да имаат изменети органолептички својства: изглед, боја,-'мирис или 
вкус. ' 

Член 3 
Добиточната храна не смее да содржи хормони,, седативи или тиреостатиди. 

Член 4 
Максимално дозволените количества на остатоци, о д пестициди или на нивните метаболити изнесу-

ваат, ѕ? тоа: 

m g / k g 
Вид на пестицидот Добиточна храна (ppm) 

1 2 3 

Aid tin i Dieldrin Животински и растителни масти 0,25 
(пресметано како вкупен Друга хранива 0,02 ' 
dieldrin) Крмни смеши 0,03 

DDT и деривати Животински и растителни масти 3 
(пресметано како Ж и т а 0,03 
вкупен DDT) Други хранива 0,4 

Крмни смеши за крави молзници 0,05 
Други крми и смеши 0,3 

Endrin Животински и растителни масти ОД 
Други хранива 0,02 
Крмни смеши . . . 0,05 

Heptahlor и Heptahlorepoksid Животински и растителни масти 0,25 . t 
(пресметано како Xeptahtorepoksid) Ж и т а 0,02 

Други хранива 0,03 
Крвни смеши 0,05 

НОВ Животински и растителни масти 0,3 
Ж и т а 0,02 
Други хранива 0.05 
Крмни смеши 0,05 

НСН. (alfa + beta + delta) Животински и растителни масти 0,3 
Ж и т а 0,02 
Други хранива 0.05 
Крмни смеши 0,05 

Lindan (gamа HCH) Животинскион растителни: масти 0,5 
Други хранива ОД 
Крмни смеши 0,2 

Член 5 
Максимално дозволените количества на неогран ски материи изнесуваат, и тоа: 
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Вид на материјата Добиточна храна 
m g / k g 

' (ppm) . 

1 2 3 

Агѕеn Рибино брашно и други производи од 
морски животни 
Хранива и крмни смеши 

10,0 
2,0 

Antimon Хранива и крмни смеши 1 

molibden Хранива 
Крмни смеши 

4 
2 

Олово Хракива и крмни кадети 10 
Фосфатни минерални храниве (фосфати) 30 

Селен Рибино брашно 
Други храниве 
Крмни смеши за свињи и живина 

3 
1 
0,5 

Ж и в а Рибино брашно 
Други храниве 
Крмни смеши 

1 
0,2 
0,2 

Кадмиум Храниве, крмни смеши 0,5 

Ширити (Изразено како natr iumnitr i t ) Рибино брашно 200 

Расположива сулфуреста киселина фосфатни минерални хранива (фосфати) В00 

Флуор 

-

Храниве од анимално потекло 
Други хранива 
Крмни смеши за говеда, овци и кози 
Крмни смеши за телиња, јагниња и 
јариња 
Крмни смеша за возрасна живина 
Крмни смеши за ' пилиња 
Други крмни смеши 
Минерални смеши за говеда, овци 
и кози 
Минерални смеши за свињи 
Минерални смеши за живина 

500 
150 
100 

50 
360 
250 
150 

1.000 
3 000 
6.000 

Калциум Крмни смвши за кокошки носилки 
Крмни смеши за пилиња 
Крмни смеши за мисирчиња 
Крмни смеши за свињи — 
подмладок до 8 недели 
Крмни смеши за други категории 
свињи 
Крмни смеши за говеда 
Крмни смеши за овци 

45.000 
20 ООО 
25.000 

1.500 

1.000 
1:000 
1.000 

Железо 
\ 

Крмни смехли за сите видови 
домашни животни 1.250 

Јод Крмни смеши за свињи 
Крмни см е ши за други видови -
домашни жи,вотни 

40 

20 

Кобалт Крмни смеши за свињи и живина 
Крми и смеши за други видови 
домашни животни 

4 

10 

Б а к а р Крмни смеши за телиња до 6 месеци 
Крмни смеши за овци 

30 
12 

Крмни смеши за свињи до 16 недели 
Крмни сменив за други категории 
свињи 
Крмни смеши за други домашни 
животни 

200 

125 

50 

Манган Крмни смеши за сите видови ^ 
домашни животни ;250 

Цинк Крмни смеши за сите видови 
домашни животни 2.000 
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Максимално дозволеното количество на натриумхлорид во прашите смеши за свињи е 2Vo, а во 
крмните смеши за живина 1%. 

Во крмните смеши не смее да има поведе од 1% песок (пепел нерастоплив во хлороводородна 
киселина); 

Член 6 
Максимално дозволените вредности на радиоактивни материи изнесуваат, и тоа: 

Вид на материјата Вид на хранивото Радиоктивност 
Bc/kg (pCi/kg) 

1 2 3 

Стронциум (90 Ѕг) Свежи зелени хранава 66,60 (1.800) 
Груби храниве 118,4 (3.200) 
Зрнести хранива 3,7 ( 100) 
Кртоли и корења 1,85 ( 50) 
Хранива од анимално 
потекло 9,88 ( 267) 

Цезиум (137 Сѕ) Свежи зелени хранива 26,34 ( 712) 
Груби хранива 18,5 ( 500) 
Зрнести храниве 5,55 ( 150) 
Кртоли и корења 2,77 ( 75) 
Хранива од анимално 
потекло 19,61 ( 530) 

Вкупна бета активност (UBA) Хранива од анимално потекло 740 (20.000) 

Во дадените вредности е пресметана и природната радиоактивност на одделни храниве. 

Член 7 
Максимално дозволените количества на антибиотици додадени за стимулативни цели во крутата 

смеша по видот и категоријата на животни изнесуваат, и тоа: 

Антибиотик 
Количество 

mg/kg 
(ррш) 

Вид на животните Возраст или тежина на животните 

1 2 3 4 

Virgin! ami cin ДО 25 телиња замена за млеко 

До 20 говеда 
свињи 
живина (освен шатки и гуски) 
крзнари 

без ограничување на возраста 
до 60 kg 
до 10 недели 
без ограничување на возраста 

ДО 10 свињи од 60 kg до крајот на гоењето 

до 8 носилки без ограничување на возраста 

' ДО 5 маторици за приплод без ограничување на возраста 

Васitracin-Цинк или ДО 25 телиња замена за млеко 

Bacitracin-манган До 20 говеда 
свињи 
живина (освен шатки 
крзнари 

и гуски) 

без ограничување на возраста 
до 60 kg 
до 10 недели 
без ограничување на возраста 

ДО 10 свињи од 60 kg до крајот на гоењето 

до 8 носилки без ограничување на возраста 

до 5 матор,ици за приплод без ограничување на возраста 

Plavofosfolipol ДО 25 телиња замена за млеко 

(Flavomicin) 
Rumensin 

ДО 20 говеда 
свињи 
живина (освен шатки 
крзнари 

и гуски) 

без ограничување на возраста 
до 60 kg 
до 10 недели 
без ограничување на возраста 

до 10 свињи од 60 kg до крајот на гоењето 

ДО 8 носилки без ограничување на возраста 

до 5 маторици за приплод без ограничување на возраста 
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1 2 3 4 

Tilozin fosfat до 80 телиња замена за млеко 

О
о

о 1 0 0 
40 
2 0 

свињи 
свињи 
свињи 

до 11 kg 
од П до 2 0 kg 
од 20 kg до крајот на гбењето 

до 55 носилкм без ограничување на возраста 

до 20 живина (освен 
шатки и гуски) до 10 недели 

Rumensin ДО 2 0 јуниња за гоење од 2 2 0 kg 

(Monensin natrium) ДО 40 јуниња во гоење од 220 kg до крајот на гоењето" 

Payzone (nitrovin) до 
до 

12 
12 

свињи во гоење 
живина (освен шатки и гуски) 

од 20 kg до крајот на гоењето 
до 10 недели 

Во кривите смеши може да се употреби само еден од антибиотиците наведени во став 1 на овој 
член. 

Член В 
Крвните смеши не смеат да содржат ресорптивни антибиотици, во количества што со пропишаните 

или со признаените методи можат да се докажат. . 

Член 9 в 

Максимално дозволените вредности на показателите на хемиското разлевање изнесуваат, и тоа; 

Показатели Добиточна храна Вредност 

1 2 3 

Киселинови степен Маст и лој 10 
Брашно од отпадоци при колење на 
живина . 15 
Храниве 8 
Крмни смеши 8 

Максимално дозволеното количество на амонијак во хранивата по потекло од белтачини е 2.500 
mg/kg (рргп) 

Член 10 
( Максимално дозволениот број сапрофитски микроорганизми изнесува, и тоа: 

1 Број на Број на 
Добиточна храна бактериите габонките на 

г во 1 g мувла во 1 g 

1 2 3 

Хранива од растително потекло 1 0 0 . 0 0 0 ООО 3 0 0 о о о 
Хранива од анимално потекло 50.000.000 1 0 . 0 0 0 
Крмни смеши за млади животни 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 50.000 
Крмии смеши за возрасни животни 1 0 0 . 0 0 9 ООО 3 0 0 . 0 0 0 

Член И 
Максимално дозволениот број на патогени микроорганизми изнесува, и тоа: 

Вид па микроорганизмите Добиточна^ храна Број 

Патогени микроорганизми 
Салмонели 
Сулфиторедуктирачки клостридии 

Хранива и крмнм смеши 
Хранива и крмни ќмеши 
Хранава и крмни емеши 

О 
О 

1.000 

во 50 g 
во 50 g 
во 1 g 

Член 12 
Хранивата и крмните смеши не смеат да содржат токсини на тсксигени бактерии во 1 g (Closlri-

dium botulinum, Clostridium perfrigens i Staphulococ-cus pyogenes). 

Член 13 
Максимално дозволените количества на токсини на токсигените габички на мувла изнесуваат, и тоа: 
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Вид на токсините Добиточна храна rag/kg (ppm) 

1 2 3 

AifaLoksm Хранава 
Крмни смеши за телиња, прасиња, 
пилиња, мисирчиња и шатчиња 
Крмни смеши за свињи и живина 
Крмни смеши за крави молзници 
Крмни смеши за возрасни говеда 
Крмни с м е т и за овци 
Крмни смеши за кози 

слоб-
одн 
0,02 
0,01, 
0,05 
0,05 
0,05 

Zearalenoa Крмни смеши за прасиња на-
зимничиња и назимнички до 50 kg 
Крмни смеши за други категории 
свињи 

0,5 

1 

Член 14 
Максимално дозволените количества на природни органски отрови изнесуваат и тоа: 

Вид на природниот отров Добиточна храна mg/kg (ppm) 

Циановодзроцна киселина Ленени погачи 
Тапиока 
Други хранива 
Крмни смеши 

200 
100 
50 
50 

Gosipol (слободен) Сачма и погачи од памук 
-Крмни смеши за телиња 
Крмни смеши за говеда, 
овци и кози 
Крмни смеши за живина 
(освен за кокошки носилки) 
Крмни смеши за свињи 
Други крмни смеши 

1.200 ^ 
100 

240. 

100 
60 
0 

Teobromira Погачи од какаовец 
Круши смеша 

3,000 
300 

Член 15 
Максимално дозволените количества на отровни растенија изнесуваат, и тоа: 

Вид на отровното растение Добиточна храна mg/kg (ppm) 

1 2 3 

Datura stramonium Жита и смеши од жита 1.000 

Hicinus communis Семе на легуминозни растенија 
и маслени погачи о 

Sinapis arvensis Крмни смеши о 

Член 16 
Максимално дозволените количества на паразитски габички изнесуваат и тоа: 

Вид на паразптската габичка Добиточна храна mg/kg (ppm) 

Secaie cornutum 
(Claviceps purpurea) 

. v Жита и смеши од жита 1.000 

Член 17 
Суровините што служат за производство на добиточна храна, во сурова или полупреработена сос-

т о ј б а , а содржат штетни материи и состојки во количества поголеми од дозволените, освен материи^ 
те и состојките наведени во чл. 3 и 8 на овој правилник, можат да се употребат за подготвување на 
добиточна храна, ако тие штетни материи по додавањето на други состојки, или по соодветна обра-
ботка. не ги надминуваат максималните количества пропишани со овој правилник9: 

Член 18 ' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ а 

9 Б р 248/1 \ Претседател 
13 јануари'1981 година на Сојузниот комитет за 

Белград - за земјоделство, 
инж, Милован Зидар, с.р. 
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48. 
\ 

Врз венова на член 53 став 3 од Законот за 
пушташе на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 58/76 и 56/80), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ PLI-
VACILLIN, ИНЈЕКЦИИ ОД 4.000.000 М. Ј. КОНТ-
РОЛЕН БРОЈ 496060, ДАТУМ НА ПРОИЗВОДСТ-
ВОТО ос. ш о ГОДИНА, с о РОК НА ТРАЕЊЕ ДО' 
06. 1984 ГОДИНА, ПРОИЗВОД МА ШЖР - ФАР-
МАЦЕУТСКА, КБМИЈСКА, НРЕЖРАМБЕНА Ш 
КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА „ПЛИВА" - ЗА-

ГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот PLIVACILLTN, 
инјекции од 4 000.000 и, ј. контролен број '496060, со 
датум на производство 06. 1980 година, со рок на 
траење до 06. 1984 година, кој е пуштен во промет 
противно на одредбите од Законот за пуштање на 
лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наода лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка 
да му ги Ератат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавување-то на ова решение БО 
„Службен лист наа СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-07-215 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

Светозар Пеповски, с. р. 

49. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76 и 56/80), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НA ЛЕКОТ LU-

CIDRIL, ДРАЖЕН ОД 100 MG, СЕРИЈА БРОЈ 
47670679, ПРОИЗВОД НА “КРКА" ФАРМАЦЕВТС-
КА, КЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, ЗДРАВИЛИШЧЕ ИН 

ГОСТИНСТВО, Н. СОЛ. О., НОВО МЕСТО 

1. Се повлекува од промет лекот LUCIDRIL, дра-
жен од 100 mg, серија број 47670679, кој е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

2 Организациите на здружен труд ка^ кои се нао-
ѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни си-
те затекнати, количества на лекот од таа точка, да му 
гиг вратат производителот во рок од осум дена 
од денот на обја-вувањето на ова решение во „Служ-
бен" лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен ли-ст 
на СФРЈ" . 

Бр. У-07-216 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

Светозар Мешовски, с. р. 

50. 

Б р з основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет (,,Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 58/76 и 56/80), Сојузниот комитет за труд, 
здравство чи социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ LU-
CIDRIL, ДРАЖЕН ОД 250 MG, СЕРИЈА Б Р О Ј 
47680679, ПРОИЗВОД НА „ИРКА" - ФАРМАЦЕВ-
ТИКА, КЕМИЈА, КОЗМЕТИКА, ЗДРАВНЛИШЧЕ 

МИ ГОСТМИСТВО Н. СОЛ. О. НОВО МЕСТО 

1. Се повлекува од промет лекот LUCIDRIL, дра-
жен од 250 nig, серија број 47680679, кој е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затекнати количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дана 
од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" . 

Бр. У-07-217 
15 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита,, 

Светозар Пеповски с. р, 

51. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр 58/76 и 56/80), Со1узниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита донесува 

' Р Е Ш Е Н И Е 
З А ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
АТАRАХ, Д Р А Ж Е И ОД 10 MG, СЕРИЈА Б Р О Ј 
002109, ПРОИЗВОД НА Ф А Б Р И К А ФАРМАДЕУТ-
СКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ЗДРАВЉЕ" 

- - ЛЕСКОВАЦ 

1. Се повлекува од промет лекот ATARAX, дра-
жен од 10 mg, серија број 002109. кој е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пушта-
ње на лекови во промет. 

2. Организацрште на здражен труд к а ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
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сите запечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3 Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-07-213 
15 јануари 1931 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и соци-
јална заштита 

Светозар Поповски, с. р. 

бен лист на СФРЈ", бр. 21/76, 51/76, 243/78, 14/79 и 
6/80) во глава I, во оддел А се вршат следните 
дополненија: 

— во пододдел 1. по одредбата под 75 се дода-
ваат седум нови одредби, кои гласат: 

52, 

1 Се повлекува од промет лекот РНОЅРАНА-
LUGEL, 2D кесички (пластични) х 16 g, серија број 
009780 кој е пуштен во промет противно на одред-
бите од Законот за пушта н е на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кода се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение, се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение зо 
„Службен лист на СФРЈ". 

3 Ова решение се објавува во „Службен лист 
-на СФРЈ". 

Бр. У-07-219 
15 јануари 3981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Неловски, с. р. 

S3. 

,ев) сорта „Лепеница" 

77) сорта „Дика" 

78) сорта „Пожежанка" 

79) сорта „Југославија" 

80) сорта „Козара" 

81) сорта „Посавка 

82) сорта „Подунавка 3" 

селекција на Заводот за 
с грки жита — Крагу-
евац 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
ла растенија — Загреб 
селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 
селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјслед-
ство и градинарство 
Нови Сад 

с е л е к ц и ј а на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 
селекци-ја на Земјо дет-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Зем!орел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјслед-
ство и градинарство — 
Нови Сад"; 

— по пододдел 1 се додаваат називот на новиот 
под од дел 1а и пет нови одредби, кои гласат: 

,Да. О зима пченица (Triticum durum): 

1) сорта „Илинден" 

2) сорта „Мика-ила" 

3) сорта „Овчеподка" 

4) сорта „Китка" 

5) сорта ,.Ника" 

селекција на ООЗТ на 
Земјоделскиот инсти-
тут — Скопје 

селекција на ООЗТ на 
Земјоделскиот инсти-
тут - Скопје 

селекција на ООЗТ на 
Земјоделскиот инсти-
тут — Скопје 

селекција на ООЗТ на 
Земјоделскиот инсти-
тут — С копје 

селекција на ООЗТ на 
Земјоделскиов инсти-
тут — Скопје"; 

— по пододдел 1st се додаваат називот на но-
виот пододдел 16 и девет нови одредби, кои гласат: 

„16. Јара пченица '(Triticum aestivum .ѕѕр. Vulgare): 

1) сорта „Планинка" селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76 и 56/80), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита донесува 
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2) сорта „Ливанта" 

3) сорта -,Горанка" 

4) cofwra „Брѓанка" 

б) сорта „За-60" 

6) сорта „Весна" 

1) сорта „Ранка" 

8) сорта „Неретва" 

9) сорта „Новосадска 
јара" 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и 'производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
Институт за облагоро-
дување и производство 
на растенија - Загреб 

селекција на Земјодел-
скиот институт, ООЗТ 
И н с т и т у т за облагоро-
дување и производство 
на растенија — Загреб 

селекција на Заводот 
за земјоделство - Зае -
чар 

селекција на Заводот 
за земјоделство -— Зае-
чар 

селекција на Заводот 
за земјоделство — З а ј -
чар 

селекција на Зе.мјодел-
скиот факултет ООЗТ 
Институт за п о л е д е л -
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство -
Нови Сад"; 

— во пододдел 2 по одредбата под 15 се додава 
нова одредба под 16, која гласи: 

селекција на Заводот 
за земјоделство - Зае -
чар"; 

,16) сорта „Ѓердап" 

- во пододдел 2а по одредбата под 5 се до-да-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

сорта 
2Ѕ4" 

„Новосадски селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за по л ј одел-
о в о и градинарство — 
Нови Сад 

7) сорта „Новосадски селекција на Земјодел-
292" скиот факултет, ООЗТ 

Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад"; 

'— по пододдел 2а се додаваат називот на но-
виот пододдел 26 и една нова одредба, кои гласат: 

„26. Тритикали (Triticale) селекција на Институ-
1) сорта „Кг-20" тот за стрип жита — 

Крагуевац"; 

— во пододдел 4 по одредбата под 197 се дода-
ваат 19 нови одредби, кои гласат: 

198) дволиниски хибрид селекција на Биотех-
„ОЅЅК 234" ничкиот научно-наста-

вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт — 
Осиек 

199) дволшшски хибрид 
„ОЅЅК 544" 

200) дволиниски хибрид 
„ОЅЅК 574" 

201) дволиниски хибрид 
„ОЅЅК 594" 

202) д во линиски хибрид 
„ОЅЅК 644" 

203) дво линиски хибрид 
„ОЅЅК 654" 

204) дволштаски хибрид 
„ОЅЅК 665" 

205) ^дволиниски хибрид 
„NSSC - 76" 

206) дволиниски хибрид 
„Алкар" 

207) дволиниски хибрид 
„ZPSC 706" 

208) дволиниски хибрид 
,.ZPSC 513" 

209) дволиниски хибрид 
„ZPSC 632" 

210) дволиниски хибрид 
„ZPSC 670" 

211) дволиниски хибрид 
„ZPSC 707" 

212) Трилиниски хибрид 
„ОЅТК 653" 

213) Трилиниски хибрид 
„ZPTC 610" 

214) Три л иии ски хибрид 
„ZPTC 196" 

215) Трилиниски хибрид 
„Барба" 

селекција на Биотех-
ничкиот научно-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт / -
Осиек 
селекција на Биотех-
ничкиот научно-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт 
Осиек 
селекција на 'Биотех-
ничкиот научко-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт -
Осиек 
селекција на Би-с те х - . 
ничкиот научво-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт -
Осиек 
селекција на Биотех-
ничкиот научно-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институ-т — 
Ос и ек 
селекција на Биотех-
ничкиот научно-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт 
Оеиек 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-

- ство и градинарство - ' 
Нови Сад 
селекција на Факулте-
тот за земјоделски на-
уки на Сеучилиштето, 
ООЗТ Институт за об-
лагородување и произ-
водство на растенија 
— Загреб 
селекција на Институ-
тот за пченка — Земун 
селекција на Институ-
тот за пченка — Земун 
селекција на Инст.ит-у-
тот за пченка — Земун 
селекција на Институ-
тот за пченка - Земун 

селекција на Институ-
тот за пченка - Земун 
селекција на Биотех-
ничкиот научно-наста-
вен центар, ООЗТ Зем-
јоделски институт -
Ооиек 
селекција на Институт ' 
тот за пченка — Земун 
селекција на Институ-
тот за пченка — Земун 
селекција на Факулте-
тот за земјоделски на-
уки на Сеучилиштето, 
ООЗТ Институт за об-
лагородување и произ-
водство на -растенија 
— 'З.агреб 
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216) Трилмински хибрид 
,Долап' ' 

селекција на Факулте-
тот за земјоделски на-
уки на Сеучилпштото, 
ООЗТ Институт за об-
лагородување и произ-
водство на р а с т е н и е 
— Загреб"; 

— во по до д де л 5 по одредбата под 13 се дода-
ва една нова одредба под 14 која гласи: 

„6) сорта ,ДО-10" 

;,14) сорта „А1 С т о п а " 

- во пододдел 5а по одредбата под 6 се дода-
ваат три нови одредби, кои гласат: 

„7) сорта „NS-H-31-RM" 

8) сррта „NS-H-27-RM" 

9) сорта „NS-H-26-RM" 

„6) сорта „NS-11" 

7) сорта ,.Данка" 

селекција на Земјодел-
скиот факултет. ООЗТ, 
Институт за п о л е д е л -
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на СОЗТ 
„УНИ", РО Земјодел-
ско добро „Сем бери ја" 
- Биељина; 

- во пододдел 6 по одредбата 8 се 
три нови одредби, кои гласат: 

додаваат 

,, 9) сорта ,.Драва" 

10) сорта „Славонка" 

11) сорта ,.Не Меднана 
ZMS V" 

селекција на Земјодел-
скиот институт - Оеи-

„ ек 

селекција на Земјодел-
скиот институт — Оси-
ек 

селекција на Земјодел-
скиот факултет, ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство -
Нови Сад"; 

— по пододдел 6 се додаваат називот на новиот 
пододдел 6а и една нова одредба, кои гласат: 

„6а. Ипкарнатска детелина (Trifolium incarhatum L) 

1) сорта „Искара" селекција на Земјодел-
скиот институт на СР 
Словенија — ЈБу Сава-
на"; 

' — во пододдел 13 по одредбата под 5 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

7) сорта „Mi-13" 

селекции на Заводот 
за шеќерна репка — 
Алексинац"; 

селекција на Земјодел-
скиот факултет. ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет ООЗТ 
Институт за п о л е д е л -
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Земјодел-
скиот факултет ООЗТ 
Институт за п о л е д е л -
ство и градинарство — 
Нови Сад"; 

— во подвддел 56 по одредбата под 5 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

селекција на Институ-
тот за градинарство -
Смедеревека Паланка 

селекција на Институ-
тот за градинарство -
Смедеревска Паланка 

— по пододдел 13 се додаваат називот на но-
виот пододдел 13а и една нова одредба, кои гласат: 

„13а Кромид (AHium сера L) 

1) сорта ,.Купусински ја - . селекција на Земјодел-
бучар" ^ ската задруга - Кону-

сине"; 

— во пододдел 17 по одредбата 'под 7 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: , 

,,8) сорта „Фрушкогорац" селекција на Земјодел-
скиот факултет ООЗТ 
Институт за полјодел-
ство и градинарство — 
Нови Сад 

селекција на Институ-
тот за иолј одел ство 
Смедеревска Паланка"; 

— во пододдел 18 по одредбата под 9 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: : 

9) сорта „Искра" 

,ДО) сорта „Меднана" 

11) сорта „Биеер" 

селекција на Институ-
тот за градинарство -
Смедеревска Паланка 

селекција на Институ-
тот за градинарство — 
Смедеревсха Паланка"; 

Во одделот Б се вршат, следните дополненија: 

— во пододдел 6 по одредбата под 2 се додава 
нова одредба под 3, која гласи: 

„3) сорта „Подгорица" селекција на Институ-
тот за овоштарство -
Чачак" ; 

- во пододдел 8 по одредбата под 20 се дода-
ваат четири нови одредби, кои гласат: 

„21) сорта „Црна Разак - селекција на Земјодел-
лија" ек пот институт — Ти-

тоград 

22) сорта „Горица" селекција на Земјодел-
скиот институт — Ти-
тоград 

23) сорта „Јулска Разак- селекција на Земјодел-
лија 

24) сорта ,,Вран^ Бисер" 

Бр. 4-177 
9 јануари 1981 година 

Белград 

скиот институт — Ти-
тоград 

селекција на Земјодел-
скиот институт — Ти-
тоград"; 

Претседател 
на Сојузниот, комитет за 

земјоделство, 
инж. Милован Зидар, с. р. 
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54. 
Врз основа на член 32 став 1 и чл^н 81 став 2 

од Законот за стандардизаци ата ( ,Сиужбев лист на 
СФРЈ". бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со 
претседателот на Сојузниот комитет ?а труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар 
за позар и општи стопански работи, дЈг^ктарол на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА МА-^ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОЧНАТА 
ХРАНА 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на добиточната 

храна ѓ, Службен лист на СФРЈ", бр 31/78) во член 
8 се додава нов став 2, кој гласи: 

,,Одредбите од овој правилник се однесуваат и 
на храната за другите животни: птици, дивеч и 
риби". 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 7 броевите. ,,З и 4" се 

заменуваат со броевите: „3, 4 и 5", 

Член 3 

Во член 17 во рубриката „пченкарно крмио 
брашно" на крајот од колоната 3, се додаваат збо-
ровите: ,,Без мувла, -инсекти и метални примеси". 

Член 4 

Во член 19 во р.уСн и ката ,,Исушен крмен ква-
сец (ТогиЈа)" во колоната 3 бројот: ,8" се заменува 
со 6poioT: .,10". 

Во рубриката „Исушен крилен квасец (Saccha-
romuce?)" во колоната 3 бројот' ,,В" се заменува со 
бројот: „10". 

По рубриката -Исушена комина" се додава но-
ва рубрика која гласи: 

Напарена меласта ко-
мина-винаса 

Производ добиен со на 
пару вање на остатокот 
при производството на ал-
кохол и пекарски квасец 
(од меласа) 

Бо ј а . темноно стрплива 
Миризба и вкус: својствени cm по-
парена меласна комина 
Протеин: најмалку 15% 
Влага: до 35% 
Пепел ' до 32(5''о 
Калиум: ' до 8Vo 

Член 5 
Во член 23 рубриката „Сачма од соја" и рубриката „Сачма о-д излупено семе од соја" се менуваат 

и гласат: 

1 2 3 

Сачма од излупено се- Производ добиен со екс- Бо ја : светложолта до светлокос-
ме од соја, екстра тракција од излупено и теилива 

48% квалитет загреано семе од соја Протеин: најмалку 
Протеин: од в,купното количество 
на протеин треба да има најмалку 
15% протеин растворлив во вода 
Активност на уреаза: 

48% 

до а,05 mg N / g / m k i 
12% Влага: до 12% 

Сурови' влакна: до 3 5 0 Е 

Пепел: - ДО 6 % 

Сачма од зрна од соја Производ добиен со екс- Бо ја : светложолта до светлокос-
I квалитет тракт/! ?а од загреано семе тенлива 

од соја Протеин' најмалку 
Протеин' од вкупното количество 
на протеин на ј м а ж у 15% мора да 
б-иде растворлив во вода 
Активност на уреава: 

44% 

до 0,5 mg N/g/min 
12% Влага: до 12% 

Сурови вла-кна: ' до 7% 
Пепел: до 7% 

По рубриката „Сачма од излупено семе од соја" се ддодава нова рубрика, која гласи: 

Сачма ед зрна од-сој а 
I I квалитет 

Производ добиен со екс-
тракција од загреано семе 
од соја 

Б о ј а : светложолта до светлокос-
теплива; 
Протеин: најмалку 
Протеин' од вкупното количество 
на протеин, н а ј м а д а ' 15% адора да 
биде растворлив -во вода 

40% 
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Во рубриката „Крмно брашно" во колоната 3 
бро(от: ,,i,5" се заменува со бро!от: ,,3". 

Во рубриката „Техничка маст" чво колоната 3, 
бројот: „3" се заменува со бројот: „4,25". ^ 

Член 7 
Во член 30 став 2 во рубриката „Јодирана доби-

точна сол", во колоните 1 и 2 зборот: „добиточна" 
се брише 

Во рубриката ,.Добиточна креда." во колоната 3 
зборовите' „Магнезиумова сол" се заменуваат со збо-
ровите: ,.Магнезиум". 

Во рубриката „Калциум - хидроген - орто-
фосфат - дихидрат". со колоната 3 бројот: „16" се 
заменува со бројот: .,17". 

Во рубриката „Калциум-тетрахидроген-диорто-
фосфат-монохидрат", колоната 3 се менува и гласи: 

„Калциум: на!малку 170/о 
Фосфор: најмалку 21,5% 
Флуор' до 0,3 % 
Без тешки метали и арсен". 

Член 8 
Во член 38 во рубриката „Прасиња" колона 2 

по зборовите: „Замена на млеко за прасиња" текс-
тот до крајот се брише. 

Член 9 
Во член" 39 во рубриката „Прасиња" колоната 2 

Се менува и гласи: 
„Дополнителна крмна смеса за прасиња". 
Во рубриката „Свињи за гоење и расплоден 

свињи" колоната 2 се менува и гласи: 
„Дополнителна крмна смеса за свињи за гоење 

и расплоден свињи". 

Член 10 
Во член 41 во рубриката „Телиња", колоната 2 

по зборовите: „Замена на млеко за телшва" текстот 
до крајот се брише. 

Член 11 
Во член 42 во рубриката „Говеда" колона 2 збо-

ровите: „Протеинска крмна смеса" се заменуваат 
со зборовите' ,,Дополнителна крмна смеса I за гове-
да", а зборовите: „Протеински крмна смеса I I" со 
зборовите: „Дополнителна крмна смеса II за говеда" 

Член 12 
Во член 44 во рубриката , ,Пилиња" во колоната 

3 бројот: „18" се замешува со бројот: „16". 

Член 13 
Во член 47 во рз^бриката „Јагниња", колона 2 

по зборовите: ,,Замена на млеко за јагниња" текстот 
до крајот се брише. 

Член 14 
Во член 48 во рубриките „Овци еј агни и овци 

мои'чпгјп", на сите три места во колоната 2 зборот: 
„Крмпа" се заменува со зборовите: „Дополнителна 
Крмна“ 

Член 15 
Член 51 се брише. 

Член 16 
Член 53 се брише. 

Член 17 
Член 67 се брише. 

Член 18 
Во член, 79 по зборовите: „Декларација за" се 

додава зборот: „крмна". 

Член 19 
Во член 86 во pvfipMicaTa „ К и с е л и ч к и степен", 

во колоната 2 по зборот: ,,Маст" се додава запирка 
и зборот: „храниве". 

Член 20 
Во член 88 став 1 зборот: „бочви" се заменува 

со зборот: „садови". 

Член 21 5 

Во член 93 третата реченица се менува и гласи! 
„Во амбалажа од пластични маси можат да се 

пакуваат минерални смеси и смеси на кои содржи-
ната на влагата им е до 8п/о и зрнеети хранпва за 
птици со влага до 130/о. 

Член 22 
Во член 99 став 1 точка в се менува и гласи: 
,,в) рокот на траењето и за начинот на чувањето 

на производот од индустриско потекло." 

Член 23 
Во член 101 став 1 по зборот: „смеси", се дода-

ваат зборовите: „и предсмеси". 

Член 24 
Член 102 се брише, 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-10608/1 
5 јануари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр, 
13/76) директорот на сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОЕЛЕК-
ТРИЧНИ ЛУКСМЕТРИ - МЕРИЛА МА ОСВЕТ-

ЛЕНОСТА 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 ' 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнуваат фотоелек-
тричните луксметри — мерилата на осветленоста 
(во натамошниот текст: луксметри), кои се состојат 
од селевски фотоелемент и мерен инструмент со 
подвижен калем од класа на точност: 5, 10 и 15. 
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И. ,КОНСТРУКЦИОНИ К А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

Член 2 
Фотоелементот и мерниот инструмент на л у к -

сметарот можат да бидат вградени во одвоени Ку-
ќишта или во заедничка Куќиште. Ако К.уќиштата 
се одвоени, врска помеѓу фатоелементот и Мерниот 
инструмент се остварува со помош на ф л ек сипи нон 
изолиран спроведен кабел со изводи кои обезбеду-
ваат добар спој со прихлучниците на куќиштето на 
инструментот. . 

III. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 3 
На секој луксметар мораат да бидат напишани: 
1) ознака на типот на инструментот; 
2) ознака на единицата на мерената големина; 
3) ознака на класата на инструментот (во кру-

гот) ; 
4) година на производство; 
5) фабрички број на инструментот; 
6) знак на производителот. 

Член 4 
Мерниот инструмент на луксметарот со одвоен 

фотоелемент, покрај натписите односно ознаките 
наведени ео член 3-од овој правилник, мора да има 
и ознака на типот на фотоелементот. 

Член 5 
На куќи штето на одвоениот фотоелемент, кој 

претставува составен дел на луксметарот, мораат 
да бидат напишани: 

1) знак на производителот; 
2) тип и број на фотоелементот; 
3) тип и број на луксметарот на кого му при-

паѓа фотоелементот. 

Член 6 
На рамката на атенуаторот мораат да бидат 

напишани: 
1) номинална вредност на коефициентот на пре-

сметување ^ м у л т и п л и к а ц и ј а ) на скалата; 
2) знак на производителот. 

IV. ЖИГОСУВАЊЕ 

Член 7 
Луксметагот мора да има предвидено место за 

ставање жиг. 

линеарна 
со 

к а л а 
за луксметри 
со р,елинеарна 

скала 

5 
10' 
15 

± 1 , 0 
±1,0 
±1,5 4-0,4 

V. МЕРНО-ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

Член 8 
Основната грешка на луксметарот, во мерните 

опсези во кои луксметарот работа без атенуатор, не 
смее да биде поголема од: 

1) ± 5 % — за луксметри од класа на точност 5; 
2) ±10% — за луксметри од класа на точност 10; 
3) ± 15% —за луксметри од класа на точност 15, 

Член 9 
Зголемувањето на грешката при преминување 

од еден мерен опсег на друг со примена на атену-
атор не смее да изнесува повеќе од 5% од апсолут-
ната вредност на допуштената основна грешка. 

Член 15 
Промената на покаж,увањето на луксметарот 

поставен на феромагнетна плоча не смее да биде 
поголема од: 

Класа на 
точност 

на лукс-
метарот 

5 
10 
15 

Допуштена промена на покажувањето 
на луксметарот во % на осветленост што 
одговара на крајната ознака на скалата 

за луксметри со 
линеарна скала 

за лукеметри 
со нелмнеарна 

скала 

±0,5 
± 0,5 
± 1,0 ± 3 , 0 
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Член 16 
Времето на умирување на подвижниот орган на 

луксметарот не с,мее да биде поголемо од 4 ѕ. 

Член 17 
Косинусната грешка на луксмстарот, зависно од 

аголот под кој светлоста паѓа на фотоелементот, не 
Смее да биде поголема од: 

Косинусна грешка на луксметарот 
во % на мерената големина 

Ука ден агол -
на светлоста за луксметри со за луксметри без 

коректор на ко- коректор на коси-
синусната гре- нусната грешка 

шка 

600 ± 7 10 
80о ±15 не се нормира 

Член 18 
Промената на покажувањето на луксметарот 

предизвикана од замор на фотоелементст осветлу-
ван 5 минути со константна осветленост, чијашто 
вредност е определена со крајната ознака на ска-
лата на најголемиот, мерен опсег на луксметарот 
предвиден за работа без атеиуатор, не смее да биде 
поголема од; 

1) 1% од мерната големина - за луксметри од 
класа на точност 5; ' 

2) 2% - за луксметри од класа на точност 10 
и 15. 

Член 19 
Луксметарот мора да и з д а д и во текот на 5 

минути светлосно преоптоварување кое изнесува 
120% од најголемата вредност што луксмстарот ја 
мери без атенуатор. По испитувањето пуксметарот 
мора да одговара на одредбите од чл. 8, 10 и 12 на 
овој правилник. 

Член 20 
Луксметрите мораат да издржат пет светлосни 

импулси во траење од 1 ѕ (со паузи од 15 ѕ), чи ја -
што вредност е двапати поголема од најголемата 
вредност што луксметарот ја мери без примена на 
атентатор, 

По испитувањето, луксметрите мораат да ги ис-
полнуваат условите пропишани во чл. 8, 10 и 12 од 
овој правилник. 

VI. ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ 

1. Постапки за испитување 

Член 21 
Типскзто испитување на луксметарот ги оп-

фаќа следните постапки: 
1) надворешен преглед; 
2) испитување на исправноста на луксметарот; 
3) испитување па мерниот инстрз'мепт кој прет-

става. ва составен дел од луксметарот; 
4) определување на влијанието на температура-

та врз точноста на покажувањето на луксметарот; 
5) определување на основната грешка и на з а -

рија ипата на луксметарот; 
6) определување на косинусната грешка на 

лу комета пот; 
7) определување на коефициентот на слабеење 

на атегтуаторот; 
8) испитување на заморот на луксметарот; 
9) испитување на стабилноста на ' луксметарот 

на константно светлосно нисоитовапување; 
. 10) испитување на стабилноста па луксметарот . 

на импулсно светлосно преоптоварување. 

Член 22 
Со надворешен преглед се утврдува дали кон-

струкциошпе карактеристики на луксметарзт, нат-
писите, ознаките и податоци!е за луксметарот им 
одговараат на одредбите од овој правилник. 

Член 23 
Испитување на исправноста на луксметарот се 

врши со промена на осветленоста на приемната по-
вршина на фотоелементот при вклучен мерен ин-
струмент. Лукс метарот се смета како неупотреблив 
ако се утврди дека стрелкатз на мерниот инстру-
мент не се двлжи или дека нејзиното движење по 
скала е нерамномерно. 

Член 24 
Со испитување на мерниот инструмент кој прет-

ставува составен дел од луксметарот се утврдува 
дали на одредбите од овој правилник им одговара: 

1) враќањето на стрелката на нулта ознака на 
ска лата; 

2) урамнотеженост на подвижниот орган на 
инструментот; 

3) стабилноста на влијанието на магнетните и 
феромагнетнитс полиња; 

4) времето на умирување на подвижниот орган. 
При определувањето на влијанието на надво-

решните магнетни полиња (член 14), луксметарот 
се става во центарот на калемот кој создава кон-
стантно магнетно поле. Тоа испитување и испиту-
вањето на влијанието на феромагнетните полиња 
(член 15) врз покажувањето на мерниот инструмент 
на луксметарот се врши при исклучен фотоелемент. 
Мерниот инструмент во обата случаи се напојува 
од надворешен извор на еднонасочна струја. 

Времето на умирување на подвижниот орган 
(член 18) се определува од моментот на промената 
на мерната големина до моментот кога разликата 
на покажувањето на инструментот од установеното 
покажување (кое приближно и одговара на геоме-
триската средина на скалата) ќе биде помала од 
1% од должината на скалата. 

Член 25 
Определувањето на влијанието на темпратурата 

врз точноста на покажувањето на луксметарот во 
температурниот опсег на употреба мора да се врши 
во термостат!'! па на комора. Мерењата мораат да се 
вршат на секои 10оС, тргнувајќи од р е ф е р е н ц а т а 
температура (20оС) одејќи кон горната и кон дол-
ната граница на температури пот опсег на употреба. 
Мерењата се вршат во две точки, од кои едната се 
наоѓа во првата, а другата во последната третина 
на скалата на инструментот во мерен опсег до 
100 1х. 

Луксметарот се става во термостат (криостат) 
и се држи на секоја зададена вредност на темпера-
турата најмалку два часа. 

По дигањето на покажаната вредност со термо-
статот (криостатот) при повишена (снижена) тем-
пература, л.уисметарот мора четири часа да се лади 
(загрева) по природен пат до р е ф е р е н ц а т а темпе-
ратура, по што мора повторно да се чита покажу-
вањето па луксметарот. 

Осветлувањето на фотоелементот мора да се 
врши само во текот на читањето на вредноста на 
покажувањето на луксметарот. 

По испитувањето, луксметарот мора да ги ис-
полнува условите од чл. 8 до 12 на овој правилник. 

Член 26 ' 
Основната грешка и варијации ата на луксме-

тарот се определуваат при осветлување на фото-
елементот во правец нормален на неговата приемна 
поарчена . 
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Основната грешка се определува за сите бројни 
ознаки на скалата и на сите мерни опсези на кои 
луксметарот работи без атенуатор. Мерењата на 
сите опсези се вршат одејќи од најголемата вред-
ност на осветленоста кон најмалата, а потоа во 
обратна насока. 

Вари) аци јата се определува на сите мерни оп-
сези, без атенуатср, за' две бројни' ознаки што се 
наоѓаат во средината и на крајот од скалата. Мере-
њето се врши при доведување на стрелката на ин-
струментот на избраната бројна ознака, наизменич-
но, откај поголемата, а потоа откај помалата вред-
ност на осветленоста. 

Пред почетокот на мерењето на основната гре-
шка луксметарот мора да биде во мрак на јмалку 
12 часа на температура од (20 ± 5)сС и релативна 
влажност до 80%. 

Член 27 
Косинусната грешка се определува само за 

луксметрите кои имаат коректор за поправка на таа 
грешка. Грешката се определува на еден мерен оп-
сег на луксметарот за една бројна ознака што се 
наоѓа во средината или на крајот на скалата. Мере-
њата се вршат така што оската на светлосниот сноп 
кој паѓа на фотоелементот да ги заклопува со нор-
малата на прием ната површина следните вреднос-
ти на аголот а : О0; ± . 6 0 о ; ± 80о едноподруго. 

Растојанието помеѓу сијалицата со која се ос-
ветлува фотоелемептот и фотоелементот се мери од 
рамнината на влакного на сијалицата до вертикал-
ната рамнина што минува низ центарот на прием-
ната површина на фотоелементот. 

Член 28 
Коефициентот на слабеењето на атенуаторот се 

определува при осветлување на луксметарот во 
пракеи нормален на приемиата површина. Мерења-
та се вршат на три бројни ознаки што се наоѓаат 
во втората половина на скалата на инструментот. 
Мерењата се вршат прво со атенуатор поставен на 
фотоелементот. а потоа без него. Растојанието од 
рамнината на впакното на сијалицата, во пр.виот 
случај, се мери до центарот на приемната површи-
на на атеиуаторот а во вториот случај до центарот 
на приемната површина на фотоелементот. 

Член 29 
Пред почетокот на испитувањето на лукомета-

рот, фотоелементот на луксметарот мора да биде 
најмалку еден час во мрак. Потоа, фотоелементот 5 
минути се осветлува со константна осветленост. 
На почетокот од осветлувањето (во текот на првите 
10 ѕ) мора да се уочи положбата на стрелакта на 
скалата на инструментот. Ако по 5 минути стрел-
ката ја промени положбата, мора. со контииуална 
промена на осветленоста на површината на фото-
елемснтот, да се врати во првобитна положба. 

Стварните вредности на осветленоста што и од-
говараат на една иста положба на стрелката, во 
почетокот на осветлувањето (Ео) и по 5 минути (Еѕ), 
се определуваат по образецот: 

Член 30 
Испитувањето на стабилноста на луксметарот 

на константно и импулсно свел осло преоптоварува-
ње (чл. 19 и 20) се врши на фотометриска клупа. 

2. Услови за испитување 

Член 31 
Типските испитувања мораат да се вршат ЕО 

замрачена лабораторија чиишто ѕидови се бојосани 
со црна матова боја. Со таа боја мораат да бидат 
бојосани и сите покрупни уреди и мебелот на ла-
бораторијата. 

Член 32 
Мерењата мораат да се вршат при референтни 

услови: 
1) температура на околината од (20 ± 5)0С; 
2) релативна влажност на воздухот до 80%. 
Температурата се мери во близината на фото-

елементот. 
Осцилацинте на температурата во текот па ме-

рењето не смеат да бидат поголеми од ± 10С. 

Член 33 
Приемните површина на фотоелемептот мора 

да биде заштитена од индиректна рефлсктирана 
светлост. 

3. Мерна опрема 

Член 34 
При типското испитување мора да се употре-

бува следната мерна опрема: 
1) еталон на единицата на светлосна јачина; 
2) фотометриска клупа; 
3) електричен извор на еднонасочна струја и 

еднонасочен напон; 
4) еталон-от перници; 
5) инструменти за мерење на еднонасочна стру-

ја и еднонасочен напон од класа ОД; 
6) тер\10статирани комори; 
7) индуктивен калем; 
8) феромагнетна плоча; 
9) уред за испитување на точноста на покажу-

вањето на луксметарот зависно од наклонот на 
мерниот инструмент. 

Член 35 
Еталоните на единицата на светлосна јачина 

мораат да ги исполнуваат условите пропишани во 
Правилникот за метролошките услови за електри-
чните сијалици со волфрамово влакно - - за работ-
ни еталони на единицата на светлосна јачина 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/80). 

Член 36 
Грешката на фотометриската клупа, изразена во 

К 
проценти, не смее да биде поголема од ± —, каде 

5 
што К — е класа на точност на испитуваниот лукс-
метар, 

Член 37 
Електричниот извор на еднонасочен напон и 

еднонасочна струја мора да овозможува континуал-
ии промени на тие големини од нула до нивните 
максимални вредности. Нестабилноста на еднонасо-
чниот излезен напон не смее да биде поголема од 
± 0,15% при варијација на мрежниот напон до 15%. 
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Ччен 38 : 

Вредноста на отпорноста на еталон — отпорни-
ци мора да се избере така што силата на дисипа-
ција да не биде поголема од 1 W. 

Член 39 
Термостатираните комори за температурно по-

драчје од - 10оС до + 40оС мораат да овозможуваат 
осветлување на фотоелементот со константин осве.-
тлеиости на дотираните вредности, како и посма-
трање на скалата на луксметарот. 

Член 40 
Димензиите на форомагнетната плоча треба да 

бидат такви што на неа да може да се постави ис-
питуваниот уред во положба назначена на неговата 
скала. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 9035/1 
28 октомври 1980 година 

Белград 
Директор 

- . на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

56. 

Врз основа на член 25 став 4 од Замокот за мер-
ките единици и мерилата ^,Службен лист на С Ф Р Ј " 
бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери 
И скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ -ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ,ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ФОТОЕЛЕК-
ТРИЧНИ ЛУКСМЕТРИ - МЕРИЛА НА ОСВЕТЛЕ-
НОСТА И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА З Д Р У Ж Е Н ТРУД ВО ПОГЛЕД 
НА СТРУЧНАТА'ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТА-
ВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА КОН-
ТРОЛА ИРИ \ ПРЕГЛЕДОТ И Ж И Г О С У В А Њ Е Т О 

НА ТИЕ ЛУКСМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

мораат да ги исполнуваат работните простории и. 
опремата за преглед и жигосување на фотоелек-
трични луксметри со селевски фотоелемент - ме-
рилата на осветленоста' (во натамошниот текст: лук-, 
сметар), како и условите во поглед на стручната 
подготовка на работниците што организацијата на 
здружен труд е должна да тл ги стави на распола-
гање на подрачната организациона единица на Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали (со на -
тамошниот текст: орган за контрола) при прегледот 
и жигосувањето на тие луксметри, ако прегледот 
на луксметрите, по нејзиното "барање, по исклучок 
од одредбите на член 25 став 1 од Законот зч мер-
ките единици и мерилата, се врши во нејзините де-
ловни просторни. 

просторија) мора да биде чиста, сува и доволно про-
страна за сместување на опремата и за мерење. 

Член 3 
Работната просторија мора' да биде сместена 

далеку од изворите на механички вибрации и пот-
реси и од изворите на влијателни магнетни п о л и в а 
(освен магнетното поле на Земјата), Ако сместува-
њето на просторијата не им одговара на тие барања^ 
моро да се изврши локална изолација за да се от-
странат несаканите надворешни влијанија . 

Член 4 
Ѕидовите и подот на работната просторија мо-

раат да бидат бојосани со црна матова боја. Со таа 
боја мораат да бидат бојосани и сите покрупни уре-
ди и мебелот на просторијата. 

Член 5 
Мора да се обезбеди работната просторија да 

- биде потполно замрачена, а фотометриската клупа 
засолнета со црни завеси. 

Член 6 
О с в е т л е н и е ^ на работната просторија мора да 

биде целесообразно. Покрај основното електрично 
осветление на просторијата пропишано со југосло-
венскиот стандард JUS U. 09. 100, мораат да се изве-
дат и посебни, меѓусебно независни, осветлувања на 
одделни уреди и места за работа, 

Член 7 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат 

маса и стол за работникот на органот за контрола. 

Член 8 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат 

ормани за сместување на луксметрите подготвени 
за преглед, на еталонската опрема и техничката до-
кументација. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што би можеле да го смеќаваат нормално-
то вршење на прегледот на луксметрите. 

Член 10 
Температурата во работната просторија мора Да 

биде во границите (20 ± 5)0С, со допуштени осци-
лации. во текот на мерењето, помали од ± 1 0С. 

Влажноста во ,работната просторија може да 
биде најмногу 80%, 

Член 11 
Правот мора да биде отстранет од работната 

просторија во што поголема мера, Заради тоа мора 
да се врши редовна замена на филтерите во уреди-
те за климатизација и нивно одржување. 

Член 12 
,Работната просторија не сме да биде зачадена. 

Член 13 
Работната просторија мора да има мерно зазе^ 

мјување кое и одговара на потребата на прегледот 
на лукеметрите. 

Ако постои можност да се појават пречки од 
опремата приклучена на истиот систем за з азем ју -
р,а ње, мора да се обезбеди посебен систем за зазе-
мј ување. 

Член 14 
Работната просторија мора да ги исполнува про-

пишаните услови во поглед на хигиенско-техЕ-тичка-
та заштита. 
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Член 15 
За преглед на лукеадетрите е потребна следната 

опрема: 
1) еталон на единицата на светлосна јачина; 
2) фотометриека клупа со прибор; 
3) електричен извор на еднонасоч,на струја и 

едно-насочен напон; 
4) еталон-отпорници од' 0,001 О, 0,0Ш и 0,1 Q 
5) инструменти за мерење на еднонасочна стру-

ја и еднонасочен напон од класа 0,1; 
6) комплет неутрални светлосни филтери со 

коефициенти на пропустливоста од 10 до 50%. 

Член 10 
Ет-алонот на единицата на светлосна јачина мора 

да им одговара на барањата пропишани во Правил-
никот за метролошките услови за електричните си-
јалици со волфрамови влакна — за работни етало-
ни на единицата на светлосна јачина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 47/80 ). 

Член 17 
За преглед на луксметрите може да се употре-

бува фото метри ек а клупа или друг фотометриски 
уред чии грешки LO проценти не се поголеми од 

К 
± - , каде што К — е класа на точност на лук -

5 
сме! а рот. 

Член 18 
Електричниот извор на еднонасочна струја и 

, напон мора да овозможува континуални промени на 
тие големини од нула до нивните максимални вред^ 
кости Стабилноста на излезниот напон не смее да 
буде помала од ± 0,15% при варијација на мреж- . 
имот напон до 15%. 

Член 19 
Вредноста на отпорноста на еталон - отпорни-

т е мора да се избере така што силата на дисипаци-
ја да не биде поголема од 1 W. 

Член 20 
Грешката на неутралниот филтер не смее да 

биде поголема од ± 0,5% по коефициент на про-
пустливост . 

Член 21 
Раководителот на работната единица или на 

службата, групата, одделението, односно на друга 
форма на организирање на работата во рамките на 
која се врши преглед на луксметрите мора да има 
високо образование — завршен Природно-матема-
тички или технички факултет и три години ра-
ботно искуство на соодветни работи. 

Член 22 
Работниците што го вршат прегледот мораат, да 

имаат најмалку средно стручно образование од 
соодветна насока и да ја познаваат постапката на 
прегледот. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 9085/2 
30 октомври 1080 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени ме-

тали; 
Милисав Воичиќ, с .р . 

57. 

Врз основа на член 30 став 1 и член 53 од Зако-
нот за стандардизацијата Службен ЈШСТ на СФРЈ", 
бр. 38/77 и бр. 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет' за енергетика и индустрија, 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И'Л Н И К . 

ЗА' ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ КОНСТРУКЦИИ ОДОТРЕ-
ФАБРИКУВАНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД НЕАРМИРАН И 

АРМИРАН ЌЕЛИЕСТ БЕТОН . 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ ' 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

нормативи што се применуваат при проектирањето 
и изведувањето конструкции од проф ^брикувани 
елементи изработени од неармиран и армиран ќо-
шлест бетон (во натамошниот текст: конструкции). 

Под префабрикувани елементи, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат обликувани произ-
води од ќелиест бетон изработени на индустриски 
начин. 

. ч Член 2 
Ќелиест бетон (гасбетон, односно пенобетон) е 

ВР1Д лесен бетон што се добива со стврднување на' 
смеса на агрегати, врзива, средства за создавање 
ќелии, помошни материјали и вода. 

При приготвувањето на гасбетон, за создавање 
ќелии се употребуваат средства за надуваше (на 
пример, а л у м и н и у м о в прав и сл.), а при приготву-
вањето на пеиобетон — средства за создавање пена 
(на пример, детергенти и сл.). 

II. МАТЕРИЈАЛИ 

Член 3 
За производство на ќелиест бетон се употребу-

ваат : 
1) силициумска компонента; - f-
2) врзива; 
3) средства за создавање ќелии (средства за н а -

д у в а л е или средства за создавање пена); 
4) помошни материјали; 
5) вода. „ . . . 

Член 4 
. Како силицмумска компонента во производст-

вото на ќелиест бетон се употребува: 
1) кварцен песок; 
2) летачка пепел; 
3) базична или кисела згура на високи печки; 
4) Мартенова згура. 

t Член 5 
Силициумската компонента може да содржи: 

.1) ,глина - до 5%; 
2) хумус - до 3%; 
3) алка лим (К2О, Na^O) - до 2%: 
4) хлорид (С1) - до 0,02%. 
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Ч,лен 6 

Во производството на ќелиест бетон како Брзи-
ве се употребува цемент според југословенскиот 
стандард JUS В.С1.011 или негасена вар, како и ме-
шаница на цемент и негасена вар со претежно учес-
тво на едната или на другата врзивна компонента. 

Негасеиата вар за производство на ќелиест бе-
тон мора да ги исполнува следните услови: 

1) содржината на „препечениот дел" во варта 
смее да изнесува до 30/о; 

2) разликата во содржината на СаО помеѓу две 
едноподруго! испораки смее да изнесува до 40/о, 

Член 7 
Пред ново производство и кога се менуваат су-

ровините и додатоците за производство на ќелиест 
бетон, мораат со технолошка проба во лабораторија 
или во ПОЛУИНДУСТПИСКИ услови да се исполнат 

условите на квалитетот утврдени со југословенските 
стандарди .TUS U.N1.3O0. JUS U.N1.302, JUS U.N1.304, 
JUS U.N 1.306 и JUS U N1.308. 

Член 8 
За производство на гасбетон како развивач на 

гас се употребува а л у м и н и у м о в прав што потпол-
но се дисперзира во вода и со др леи на ш а л к у 90 Vo 
активен елементарен алуминиум чиЈа специфична 
површина по Blainie изнесува најмалку 7 000 сш-/g. 

Алуминиумската прав може да биде и во вид на 
паста или гранули. 

Член 9 
Помошни материјали во производството на ќе-

лиест бетон се: 
1) регулатори на врзувањето и стврднување^ , 
2) регулатори на алкалитетот; 
3) стабилизатори на масата. 
Помошните материјали од став 1 на овој член 

во многу мали количества му се додаваат на ќели-
естиот бетон во фазата на производството заради 
подобрување на неговите својства во свежа или 
цврста состојба. 

Пред почетокот на производството на ќелиест 
бетон мора да се определи најголемиот процент на 
додавањето помошни материјали со цел со нивната 
прекумерна употреба да' не се ослабат основните 
својства на Гселиестиот бетон и на арматурата, што 
мора да се локаже со претходни испитувања" што 
се вршат на начинот утврден со југословенските 
стандарди JUS U.M1 300, JUS U.M1 302, JUS U.M1. 
304, J U S U.M1.306 и JUS U.M1.308. 

Член 10 
Помошните материјали за производство на ќе-

лиест бетон во прометот мораат да бидат снабдени 
со изјава за квалитетот од производителот. 

Производителот на Колмост бетон не смее да 
употребува помошни материјали во производството 
на ќолиест бетон ако пред употреба'!а не проверил 
дали ги имаат својствата дадени во изјавата на 
производител от. 

Член 11 
За производство на ќелиест бетон може да се 

употребува вода за пиење од водовод или вода за 
која ќе се докаже дека е погодна за производство 
на тој бетон. 

Член 12 
. Водата е погодна за производство на ќелиест 

бетон: 
1) ако има водородон показател (рћ) над 4: 
2) ако содржината на сулфатот (СОО е помала 

од 2700 mg/1; 
3) ако' количеството на хлор-јонм содржани во 

водата е до 200 mg/1; 
4) ако показателот на органските состојки (ху^ 

мусча киселина, шеќер и др ) изразен како потро-
шен на калиум-пермангамат fKMnO4) пг- методот на 
оксидација, е помал од 200 mg по литар; 

5) ако вкупното количество на сол, изразено 
како сув остаток е помало од 5000 mg/1. 

III. ЌЕЛИЕСТ БЕТОН 

Член 13 
Префобрикуваните елементи што служат за из-

ведување на конструкции се изработуваат од ќе-
лиест бетон со следните ознаки: 

1) GB М 25 или РВ М 25; 
2) СВ М 30 или РВ М 30; 
3) GB М 35 или РВ М 35; 
4) GB М 40 или РВ М 40; 
5) СВ М 45 или Р В М 45; 
6) GB М 50 или РВ М 50; 
7) GB М 55 или РВ М 55; 
8) GB М 60 или РВ М 60. 

Ознаката GB се однесува на префабрикуваните 
елементи од гасоетон. а РВ на префаб^и патите од 
пенобетон. Ознаката М од став 1 на овој член се 
однесува на марката на ќелиестиот бетон, што е 
определена со југословенскиот стандард JUS U N I . 
300. 

Член 14 
Цврстината на притисок на ќелиестиот бетон 

во сува состојба определена според југословенскиот 
стандард U.N1 300 мора, зависно од номиналната во-
л у м е н о т маса во сува состојба, да им одговара на 
вредностите од табела бр.1: 

Табела бр. I 
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Член 15 
Коефициентите на топлотнлта спроводливост на 

ќелиестиот бетон, зависно од нивната марка, однос-
но номиналната волуменска маса се определени во 
табела бр, 2 на ово-ј член и претставуваат на1голема 
вредност за материјалот во сува состојба. 

Пресметковните вредности на коефи-циентите на 
топлотна^ а спроводливост се да дони во распон it 
претставуваат вредност за материјалот ве состојба 
на експлоатација со содржината на влгга при кои 
се изведуваат пресметки. 0 

Табела бр. 2 
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М kg/m 3 W / m K W / m K 
25 500 0,12 0Л9 до 0,24 

30 550 0,13 0,21 до 0,26 
35 600 0,14 0,23 до 0,38 
40 650 0,15 0,24 до 0.30 

45 700 0Л6 0,26 до 0.32 
50 700 оле 0,26 до 0,32 
55 700 0,16 0,26 до 0,32 

60 700 0,16 0,26 до 0,32 

Табела бр. 3 

Отпорност спрема орган, 
во часови 

Во пожарни- На границата 
от сектор на пожарниот 

сектор 

Вид на 
конструкцијата 

1 Н
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Носечки ѕидови 2 3 3 3 

Меѓукатна 
конструкција 1 2 1 1/2 2 

Покривка 
конструкција 3/4 1 

Носечки преградни 
и фасадни ѕидови 1/4 1/2 — 

Испитувања на отпорноста на конструкцијата 
од ќелиест бетон спрема оган се вршат на начинот 
утврден со југословенските стандарди JUS U.J1.090 
И JUS и.л.цо. 

Член 18 
Квалитетот на звучната изолација на КОНСТ-

РУКЦИЈА од ќелиест бетон се определува според 
стандардите од областа на градежната акустика. 

Дозволените вредности на звучната изолација 
зависно од типот на конструкцијата и намената на 
објектот, се определени со важечките прописи од 
областа на градежната акустика. 

IV. ПРЕФАВРИКУВАНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД Ќ Е Л И -
ЕСТ БЕТОН 

1. Неармирани префабранувани елементи 

Член 19 
Неармирани пр ефа бр ику в а ни елементи се: 
1) изолациони плочи (ИП); 
2) ѕидни блокови (ЅБ). 

Член 20 
Изолацпоните плочи можат да се употребуваат 

за термичка изолација и за ѕидање на неносечки 
преградни ѕидови. 

Покрај условите утврдени со југословенскиот 
стандард JUS U.N1.306, изолационите плочи мораат 
да ги исполнуваат и условите од чл. 15 17 и 18 на 
овој правилник. 

Член 21 
Ѕидните блокови можат да се употребув,аат за 

ѕидање на носечки и неносечки, надворешни и 
внатрешни ѕидови, според статистичката пресметка 
врз основа на дозволените напони. 

Покрај условите утврдени cq југословенскиот 
стандард JUS U.N1.308, ѕидните блокови мораат 
ги и с п о л н у в а а т ^ условите од чл. 15г 17 и 18 на овој 
правилник. 
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2. Армирани префабрикувани елементи 

Член 22 

Армиран^ префабрикувани елементи се: 
1) покриени и меѓукатни плочи; 
2) ѕидни плочи. 
Покриените и меѓукатните плочи можат да се 

употребуваат за покриени, односно меѓукатни кон-
струкции на индустриски објекти, станбени згради 
и други објекти на високоградбата. 

Покрај условите утврдени со југословенскиот 
стандард JUS U.NL302, покриените и меѓукатните 
плочи мораат да ги исполнуваат и условите од чл . 
15, 17 и 18 на овој правилник. 

Член 23 
За производството на покриени и меѓукатен 

плочи од ќелиест бетон најниската дозволена марка 
на ќелиест бетон е М 35. 

Член 24 
Димензиите на покриените и на меѓукатните 

плочи се определуваат врз основа на статистичка 
пресметка, 

Носи веста и трајниот наклон на покривните и 
на меѓукатните плочи од став 1 на овој член мораат 
да се декларираат ако е потребно трајниот наклон 

1 
да биде . 

300 
Покриените и меѓукатните плочи не смеат да 

се употребуват за динамички оптоварувања. -

Член 25 
За армирање на покриените и мехукатните пло-

чи се употребува челик со загарантирана заварли-
вост кој има својства определени со јутослвоевен-
скиот стандард JUS С.К6.020. 

Пречникот на напречните прачки за укотвува-
ње не смее да биде помал од 70% ниту поголем од 
150% од пречкикот на надолжната прачка. 

Потребниот број напречни прачки за укотвува-
ње пр (на една половина од распонот) се пресметува 
според образецот: 

од 2д (двојна дебелина на плочата) од работ на пло-
чата. Првата напречна прачка за укотвуеање мора 
да биде оддалечена од работ на плочата -најмалку 2 
и најмногу 4 cm. 

Меѓусебното растојание на другата половина на 
добиениот број напречни прачки за укотвување п, 
не смее да биде поголем од 25 cm и тие се поставу-
ваат во продолжението на ирачката за укотвување 
кон лежиштето. 

На преостанатиот среден дел на распоиот, ако 
е потребно, се ставаат напречни прачки (кои не 
влегуваат во пресметката за укотвување на армату-
рата), така што нивното растојание не е поголемо 
од 50 cm, при што последната прачка (најблиската 
до средината на распонот) не смее да биде оддале-
чена од средината на плочата повеќе од 50cm. 

Во п л очите со ширина од 59,9 cm мора да се 
положи како главна арматура (долна затезна): 

1) за распони до 2 m — н а ј м а л к у 3 прачки 
2) за распони до 5 m — најмалку'' 4 прачки 
3) за распони поголеми од 5 m — најмалку 5 

прачки. 
Пречникот на ирачката не смее да биде поголем 

од 10 mm. 
Во секоја плоча мора да се вгради транспортна 

(горна) арматура. 

Член 26 
Покриените и меѓукатните плочи мораат да 

имаат, ако е потребно, по надолжниот горен раб 
јатор за ставање додатна арматура. 

Покриените и меѓукатните плочи мораат да 
имаат налегнување на контрукцијата 1/80 и тоа не 
помало од 5 cm за челични конструкции и 7 cm за 
бетонски и ѕидни конструкции. 

Член 27 
Покриените и меѓукатните плочи не смеат да 

се скратуваат. 

Член 28 
Ѕидните плочи, по својата намена и обработка 

се делат на: 
1) ѕидни вертикални плочи (ознака ЅВП) 
2) ѕидни носечки вертикални плочи (ознака 

НЅВП) 
3) ѕидни хоризонтални плочи (ознака ЅХГО 
4) ѕидни носечки хоризонтални плочи (ознака 

НЅХП) 
5) фасадни изолациони плочи (ознака ФИП) 
6) ѕидни преградни плочи (ознака ЅПП). 
Дозволена е употреба на ѕидни плочи за изра-

ботка на надворешни и внатрешни ѕидови на об-
јекти на високоградбата. 

Покрај условите утврдени со југословенскиот 
стандард JUS U.N1.304, ѕидните плочи мораат да ги 
исполнуваат и условите од чл. 15, 17 и 18 на овој 
правилник. 

Член 29 
За производство на ѕидни плочи од ќелиест бе-

тон најниската марка на ќелкест бетон е М 30. 

Член 30 
За армирање на ѕидни плочи се употребува 

челик со загарантирана завидливост кој има свој-
ства утврдени со југословенскиот стандард JUS 
C.Kfi 020. 

П р е ч е к о т на напречната прачка за укотвува^ 
ње не "смее да биде помал од 70% ниту поголем о^ 
150% на п р е ч е к о т на надолжиата прачка. 

Во една мрежа - на арматурата мораат да има' 
најмалку 3 надолжни прачки, со најголем пречник 
од 10 mm. 
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г Член 31 
Ѕидните ,вертикални плочи (ЅВП) и ѕидните 

Носечки вертикални плочи (HSBII) се носечки еле-
менти на казните височини и мораат да бидат си-
метрично армирани в р з основа ,на ' статичка прес-
метка. 

,Ѕидните вертикални плочи мораат да бидат така 
димензионирани што да можат да издржат оптова-
рување па ветар од w = 1,1 kN/m 2 , нормално нз 
рамиината па плочата. 

Член 32 
- Дозволените напони на притисокот за ѕидните 

носечки вертикални плочи (КЅВП) со должина до 3 
метри се определени во табела бр. 4 

Та-бела бр. 4 

Дебелина на плочата во cm 15 20 25 30 

Дозволен напон во МРа 
(N/mm2) 0,3 0,4 0,5 0,6 

За меѓу д ебе липите важат линеарно интерно л и-
равите вредности. 

За плочи подолги од 3 m ,важат 2/3 од вреднос-
та на дозволените напони на притисок од став 1 
на ово1- члвн. 

Должината на ѕидните носечки вертикални пло-
чи (НЅВП) може да изнесува најмногу 4 т . 

Член 33 
Ѕидните хоризонтални плочи мораат да бидат 

симетрично армпрани и димензионирани да можат 
да издржат оптоварување на ветар од w = l , lkN/m 2 , 
нормално на раскината на плочата. 

Ѕидните носечки хоризонтални плочи (НЅХТТ) 
го преземаат и вертикалното оптоварување, а ДОЈ-
волените напони на притисокот се определени во та-
бела бр. 4 на ОНОЈ правилник. 

Член 34 
Фасадните изолациона! плочи (ФИП) на катнз 

в и с т и н а можат да се употребуваат за топлотна 
изолација на фасадните делови на објектот. Тие 
плочи не се носечки ц мораат да бидат симетрично 
армиран!! за да можат да ги преземат напрешњата 
што настануваат при транспортот и ракувањето. 

Член 35 
Покрај условите утврдени со југословенскиот 

стандард Л US 1ЈЛХП.304. фасадните ѕидни плочи мо-
раат да ги исполнуваат 'и условите од чл. 15, 17 
и 18 на овој правилник. 

Член 36 
Ѕидните преградни плочи (ЅРР) можат да се 

употребуваат за неоптоварен!! преградив ѕидови и 
мораат симетрично ца се армираат за до можат да 
ги преземат напрогањата што настануваат ад-и 
транспорт и ракување. 

V. ЅИДНИ КОНСТРУКЦИИ 

1. Ѕидови ОД ЅИДНИ блокови 

Член 37 
За носечките и неносечкше надворешни и внат-

решни ѕидови дозволено е да се употребуваат ѕидни 
(блокови. 

Член 38 
Дозволените вредности на напонот на притисо-

кот во ѕидовите изработени од ѕидни блокови се 
определени во табелата бр. 5: 

Табела бр. 5 

Марка на Дозволени напони на притисокот во 
ќе л пее т МРа (N/mm2) за дебелината на ѕидот 

бетон 

М 15 cm 20 cm 25' cm 30 cm '' 

25 0,25 0 30 0,35 0,40 ' ' 
30 0,27 0,32 0.37 0,42 
35 0,30 0,35 0,40 о,45 ', : 
40 0,32 0,37 0,42 'О,47' 
45 0,35 ,0,40 0,45 0,50 
50 0,35 0,40 0,45 0.50 
55 0,35 0,40 0,45 0,50 
60 0,35 . 0,40 0,45 0,50 

За меѓудебелината на ѕидовите важи линеарна-
та интерпелација на вредностите определени во та-
бела број 5. 

Дебелината на ѕидните блокови за носечкиге 
ѕидови мора да изнесува најмалку 20 cm 

Член 39 
Дозволените напони на притисокот на ѕидовите 

изработени од ѕидни блокови според табела број 5 ' 
в ажат под следните услови: 

1)' продолжно-цемектниот малтер мора да има" 
марка М 25 според југословенскиот стандард 
JUS U.M2 010. Ако наместо продолжен цементеч 
малтер се ,употребува градежно лепило,! тоа лепило 
мора да ги исполнува истите услови; 

2) должината на ѕидот мора да износува н а ј -
малку 90 cm. а најголемата катна височина 3 m за 
напоните од табела 6poi 5; 

3) за патните височини помеѓу 3 и 4 m е доз-
волено само 2/3 од напонот определен во табела 
број 5; 

4) за должините на ѕидот што изнесуваат меѓу 
60 и 90 cm дозволено е само 3/4 од напонот опреде-
лен во табела 6poi 5; 

5) при локалното напрегање е дозволено 100%  
од зголемувањето на вредностите определени во та-
бела број 5. 

Член 40 
Вредностите на коефициентот на минувањето ич 

топлината за обострано малтешсанпте ѕидови од ѕид-
ните блокови изработени од ќелиест бетон, се прес-
метуваат врз основа на вредностите определени ео 
табела 6poi 2 и важечките прописи од областа на 
градежната топлотна техника. 

Член 41 
На најголемата лодзволена вредност на коефи-

циентот на минувањето на топлината за лесни надво-
решни ѕидови изработени од префабрккувзни еле-
менти се променуваат важечките прописи од облас-
та на градежната топ потна техника. Пресметаниот 
коефициент од член 40 на овој правилник мора да 
биде еднаков или помал од овој коефициент. 

2. Ѕидови од а режирани плочи 

Член 42 
За ѕидови од армирани ѕидни плочи се употре-

буваат ѕидни вертикални и ѕидни хоризонтални 
плочи. 
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За скелетни конструкции се употребзгваат ѕидни 
хоризонтални плочи. 

Ѕидни вертикални плочи можат да се употребу-
ваат и за исполнување. 

Ако треба да се преземат вертикални оптовару-
вања кои се пренесуваат преку покривот, односно 
меѓукатиата конструкција, се^ употребуваат ѕидни 
носечки вертикални плочи на катна височина или 
ѕидни носечки хоризонтални плочи, со тоа што ста-
билноста на објектот мора да се докаже со статичка 
сметка. 

Член 43 
Дозволените напони на'притисокот за носечките 

ѕидови од армирани ѕидни плочи се пресметуваат 
на начинот опишан во чл. 31 до 33 на овој пра-
вилник 

За носечките ѕидови не смеат да се употребу-
ваат ѕидни плочи чија дебелина е помала од 15 cm. 

Член 44 
Ѕидовите од носечките ѕидни хоризонтални пдо-

чи (НЅХР) мораат да ги исполнуваат условите про-
пишани во чл. 32, 38 и 39 на овој правилник. 

Член 45 
Вредноста на коефициентот на минувањето на 

топлината на ѕидните конструкции од армиран^ 
ѕидни плочи се пресметува врз основа^ на вреднос-
тите од табела број 2 и важечките прописи од об-
ласта на градежната топлотна техника. 

Член 46 
На најголемата дозволена вредност на коефи-

циентот на минувањето на топлината на ѕидните 
конструкции од ѕидни вертикални и хоризонтални 
плочи изработени од ќелисет бетон се применуваат 
важечките прописи од областа на градежната топ-
лотна техника. 

Пресметанот коефициент од член 45 на овој 
правилник, мора да биде едпакоз или помал од 
коефициентот од став 1 на овој член. 

3. Бетонски ѕидови заштитени со фасадни изола-
циона плочи ФИП ш со изолациоии плочи (ИП) 

Член 47 
При контролата на носивоста на бетонскиот 

ѕид заштитен со фасадни изолациони плочи и со 
изолациона плочи, не се зема предвид топлотно-
-изолациониот слој. 

Фасадните изолациони плочи можат да се упо-
требуваат како оплата, 

Член 48 
Вредноста на коефициенотот на минувањето 

на топлината за бетонски ѕидови и за ѕидови од 
фасадни изолациони плочи изработени од ќелиест 
бетон се пресметуваат врз основа на вредностите 
од табела број 2 и важечките прописи од областа 
на градежната топлотна техника. 

Член 49 
На најголемата дозволена вредност за к о е ф и -

циентите на минувањето на топлината за ѕидовите 
од фасадни изолациона! плочи се применуваат ва-
жечките прописи од областа на градежната топ-
лотна техника. 

Пресметаниот коефициент од член 48 на овој 
правилник мора да^ биде еднаков или помал од овој 
коефициент. 

4. Преградам нееосечкта ѕидови од неармиран;! иза" 
лацнони плочи 

Член 50 
Дозволена е употреба на преградив неносечки 

ѕидови од неармиран^ изолациона плочи за изве-
дување на неоптоварени внатрешни ѕидови во об-
јектите на високоградбата. 

Член 51 
За ѕидови со височина помала од 3 m дебели-

ната на изолационите плочи мора да изнесува 
најмалку 7,5 см. 

За ѕидов-и со височина над 3 m дебелината на 
плочите мора да изнесува најмалку 10 cm. 

Ѕидовите со височина над 3,5 m и должина 
над 5 га, мораат да се за јакнат со хоризонтален 
серклаж на височина од 3,5 т -

Член 52 
Непосечките ѕидови од изолациони плочи се 

изведуваат според системот на ..блок-врски". 
Преградиите ѕидови мораат да бидат врзани ^а 

соседните ѕидови или за конструкцијата на начин, 
кој обезбедува стабилност на конструкцијата. 

Во преградните ѕидови вратите се изведуваат 
во целата височина на катот. 

5' П р е г р а д и неносечки ѕидови од ѕидни преград-
е н плочи на катна височина 

Член 53 
Преградните неносечки ѕидови од плочи на 

катна височина се изведуваат како неоптоварен и 
внатрешни ѕидови. 

Член 54 
За ѕидови со височина до 3 m - дебелината на 

плочата мора да изнесува на јмалку 7 5 cm 
За ѕидови со височина над 3 m - дебелината 

на , плочата мора да изнесува најмалку 10 cm. 
При вградувањето на ѕидните преградив плочи 

отстапувањето од рамнината на ѕидот меѓу две сосед-
ни плочи не смее да изнесува повеќе од 1,5 mm. 

Член 55 
П р е г р а д и л е неносечки . ѕидови од не носечки 

армиран^ ѕидни плочи на катна височина се изве-
дуваат на начин кој обезбедува нивна стабилност 
во објектот, со тоа што слојот на леталото во опој-
ни цата да изнесува најмногу 2 mm. 

Член 56 
Бо преградните ѕидови вратите се изведуваат 

во целата височина на катот. 
Секоја трета спојница во преградниот неносеч-

ки ѕид мора да биде сува (неза лепена). 
Ѕидните преградни плочи се вградуваат така што 

да бидат еластично поврзани со меѓукатната кон-
струкција или со подот. 

IV. ПОКРИВКИ К О Н С Т Р У К Ц И И 

1. Покриени конструкции од арошрани покриени 
плочи 

Член 57 
Дозволена е употреба на покриени конструк-

ции од армирани покриени плочи при -изведување-
то покриви на високоградба. . 
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Член 58 

Армираните покривни плочи претставуваат 
градежни елементи поставени на носечката кон-
струкција (носачи, ѕидови). 

Покриените конструкции од армирани ПОКРИЕНИ 
плочи над просториите со висока или со многу нис-
ка влажност, како и со агресивни гасови, мораат 
да се изведат со затиначка брана и на начин кој 
обезбедува одведување на влагата од тие конструк-
ции. 

При проектирањето на покриени конструкции 
од армирани покриени плочи мораат да се земат во 
пресметка релативната влажност на воздухот на 
просторијата што се покрива, внатрешната темпе-
ратура' топлотноизолационата моќ, односите на оп-
товарувањето и наклонот на покривот. 

Член 59 

Сите пресметки на покриените конструкции од 
армиран и ПОКРИЕНИ плочи се вршат со помош, на 
коефициентите на топлотната спроводливост од 
табела број 2 и врз основа на важечките прописи 
од областа на градежната топлотна техника на чл. 
17 и 18 од овој правилник, 

Член 60 
Армираните покривни плочи во статистичката 

пресметка се земаат како слободно налегнувачки 
плочи. 

' Член 61 
Сопствената маса на армиранкте ПОКРИЕНИ 

плочи се утврдува врз основа на вредностите опре-
делени во табела број 1. 

Член 62 
Покривот од армирани ПОКРИЕНИ плочи мора да 

се заштитува со соодветен покривен материјал. 
Најмалиот наклон на покривот се определува 

зависно од видот на ПОКРИЕНИОТ покривач. 

2. Покриени конструкции од неаркѕирѕши изолацио-
на плочи 

Члан 63 
Неармирани изолациони плочи се употребуваат 

за топлотна заштита на покриви, тераси и сл. 

Член 64 
Коефициентите на минувањето на топлината 

низ покривната конструкција со неармиран!! изо-
лациона плочи са пресметуваат врз ocnbea на вред-
ностите на коефициентите на топлотната спровод-
ливост определени во табела број 2 и важечките 
прописи од областа на градежната топлотна тех-
ника. 

. Член 65 
Покриените конструкции со неармирани изо-

лациона! плочи мораат да се заштитат со погоден 
покривач. 

VII. МЕЃУКАТЕН КОНСТРУКЦИИ 

Член 66 
За изработка на меѓукатни конструкции од ќе -

лиест бетон дозволена е употребата на меѓукатни 
плочи од член 22 на овој правилник. 

Меѓукатните плочи употребени за изведување 
на меѓукатни конструкции се полагаат на истиот 
начин, како и покриените плочи. 

Член 67 

Топлотната изолација на меѓукатните ллочи 
употребени за м^ѓукатна конструкција се пресме-
тува врз основа на вредноста на коефициентите 
определени во табела број 2 и важечките прописи 
од -областа на градежната топлотна техника. 

VIII. Р А К У В А Њ Е СО П Р Е Ф А Б Р И К А Т И ОД ЌЕЛИ-
ЕСТ БЕТОН 

1. Испорака и транспорт 

Член 68 
Префабрикуваните еле.менти се испорачуваат 

поврзани со лента, во пакети, односно Сложени на 
палети. 

Покриените и меѓукатните плочи мораат да - се 
транспортираат и да се складираат така" што глав-
ната армитура да биде свртена надол-у или бочно. 

Член 69 
За натовар и истовар на префабрикувани еле-

менти се користат дигалки со специјални ф а ќ а ј ќ и , 
а се дозволува и користење на едноставни уреди, 
како и рачен натовар, односно истовар. 

При транспортот материјалот мора да биде 
заштитен од атмосферски врнежи. 

2. Складирање 

Член 70 
Армираните плочи се складираат на гредички 

кои се поставуваат на оддалеченост од 50 em од 
работ на плочите. 

Покриените и меѓукатните плочи мораат да се 
складираат со јаторите свртени нагоре или бочно. 

Неармираните производи се слагаат одвоено, по 
видови и марки, на рамна и сува подлога. 

Член 71 
За сето време на складирањето на градилиш-

тето, сите префабрикувани елементи мораат да би-
дат заштитени од директното влијание на атмос-
ферските врнежи и теренските води. 

. 3- Транспорт на градилиште и обработка 

Член 72 
Внатрешниот транспорт и монтажата на ixpe-

фабрикувашите елементи на градилиштето се ,вр-
шат со специјални колички, со виличести рачни 
колички, со дигалки со соодветни ф а ќ а л к и и сл., 
а според упатството на производителот. 

Член 73 
Конструктивните ' подробности за монтажа^ и 

вградување на префабрикуваните елементи од ќ е -
лиест бетон се даваат во техничката документаци-
ја на објектот, во согласност со упатството на произ-
водителот. 

Член 74 
Дозволено е префабрику вените елементи да се 

обработуваат на ^ гради лигите со д р в о д е л е ц алат, 
со дупчалки и глодалки, и тоа само според упатст-
вото на производителот. 

За обработување на префабрикуваните елемен-
ти на градилиште не е дозволена употребата на 
удирен алат. 
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Член 75 

Не' е дозволено да се оптоваруваат ќонструк-
дните и 'да се воведуваат инсталации, додека врзи-
лото помеѓу елементите не се зацврсти доволно. , 

IX. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 76 
Одредбите на овој правилник ќе се примену-

ваат врз конструкции'^ чие изведување ќе започ-
не по истекот на деведесеттиот ден од денот на вле-
гувањето во, сила на овој правилник:. 

Член 77 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува., да важи Правилникот за тех-
ничките нормативи и условите за проектирање и 
изведување на конструкции од префабрикати из -
работени од неармиран и армиран гасбетон и пе-
нобетон („Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/74). 

Член 78 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

објавуваат веј посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 ; 
Југосло-венските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолхштелни во целост, а ќе се при-
менуваат на ќелиестиот бетон, што ќе се произведе, 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

вилник престануваат да важат Решението за Југо-
словенскиот стандард за гас , и пенобетон („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 47/72) и Решението за југо-
словенските стандарди за градежен материјал 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 52/72). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи југословенскиот ,стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Градежни префабрикувани еле-
менти. Гас и пенобетон. Заштита на 
арматурата против корозија — - JUS U-M3060 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 29/73). 

Бр. 31-12042/1 
16 јули 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

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

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

ЕСТ БЕТОН 

Член 5 
Овој правилник влегува во ,сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 31-19603/1 
23 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

59, 

Врз основа на член 89 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ",, бр. 2/77, 22/78 и 35/80), генералниот директор 
на Службата на општественото книговодство про-
пишува 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за ќелиест бетон, кои ги имаат 
следните" називи' 'и ознаки: 

1) Ќелиест бетон. Производство, 
примена и испитување на префабри-
кувани елементи од гасбетон и пено-
бетон. Основни одредби — — — — 

2) "Ќелиест бетон. Армирани по-
кри в PI и и меѓукат ни плочи од гасбе-
тон и пенобетон — 

3) Ќелиест бетон, Армиран^ ѕидни 
плочи од гасбетон и пенобетон - — JUS U.N1.304 

4) Ќелиест бетон. Изолациона 
плочи од" гасбетон и пенобетон'— — JUS U.N1.306 

JUS U.N1.300 

- - - JUS U.N1.302 

JUS U.N1.3G8 

- JUS U.N1.310 

5) Ќелиест бетон, Ѕидни блокови 
од гасбетон и пенобетон — — — 

6) Ќелиест бетон. Заштита на ар-
матурата против корозија — 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се' 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА НУМЕРИЧКОТО О Б Е Л Е Ж У В А -
Њ Е НА ДЕЛТА НА ДОЗНАКИТЕ, ПРЕСМЕТКА-
ТА И НАПЛАТАТА НА НАЛОЗИТЕ НА ПЛАТНИ-
ОТ ПРОМЕТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОМЕЃУ КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ОД ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА ГРАД БЕЛГРАД 

Со ова упатство се пропишува начинот на упо-
треба на еднообразните инструменти на плаќање за 
плаќањата помеѓу корисниците на општествени 
средства од територијата на град Белград, со при-
мена на нумеричко обележување на целта на доз-
наката. пресметката и наплатата (во натамошниот, 
текст: цел на плаќањето) на налозите на платниот 
промет, заради поефикасно и поекономично вршење 
на работите на платниот промет. 

2. Корисниците на општествени средства од точ-
ка 1 на ова упатство вршат плаќања што се одне-
суваат на плаќањата надвор од територијата на1 

град Белград на начинот пропишан со Упатството! 
за содржината, обликот и начинот на употреба на 
еднообразните инструменти за плаќање и за един-
ствената постапка и начин' на вршење на работите 
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на платниот промет во земјата („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/73) - (во натамошниот текст; Упат-
ството за вршење на работите на платниот промет 
во земјата). 

3. На налозите за плаќање од тонка 1 на ова 
упатело , покрај описно внесуваше на целта на 
л и п а њ е т о , корисниците на општествени -средства 
ја внесуваат и соодветната нумеричка озпакг на 
целта на плаќањето. 

Нумеричката ознака на целта на плаќањето се 
внесува на налозите на платниот промет во прос-
торот помеѓу текстот „Број на инв, објект" и текстот 
„шифра". 

Ако на корисникот на општествени средства му 
е потполно, со цел за плаќање, да се повика на бро-
јот на исправата врз основа на која врши плаќање. 
Тој -бро,ј се запишува во просторот што на на потот 
е означен со текстот Повикување на бројот". 

Нумеричките ознаки на целта на плаќањето, со 
КОИ се обележува основот на плаќањето, ги утврду-
ва Службата на општественото книговодство во Со-
цијалистичка Република Србина, најдоцна во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на ова упатство 
и ги доставува до сите корисници на општествени 
срелства од територијата на град Белград. 

4 За плаќањата од точка 1 на ова упатство, што 
според Упатството за вршење на работите на плат-
ниот промет во земј,ата, се вршат со примена на 
обрасците бр. 40, 41, 42, 43 и 44, корисниците на 
општествени средства го поднесуваат: 

1) првиот примерок од налогот на платниот про-
мет издаден на обрасците бр. 40, 42 и 44; 

- 2) првиот примерок и примерокот „извештај до 
надлежниот орган", односно ,,извештај до банката" 
од налогот на платниот промет, на обрасците бр. 41 
и 43, 

5. Налозите на платниот промет за плаќањата од 
точ. 1 и 2 на ова упатство, корисниците на опште-
ствени средства ги поднесуваат до Службата на 
општественото книговодство со посебна консигна-
ција. 

Под консигнација, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се подразбира попис на износите од нало-
зите за плаќање што се поднесуваат кон консиг-
нацЈлата, по секоја сметка на товар на која се врши 
плаќање, со збирот на тие износи. , 

6 За плаќањето од точа 1 на ова упатство, 
Службата на општественото книговодство им дос-
тавува на корисниците на општествени средства 
како информација за извршеното плаќање пополнет 
образец на платниот промет, кој по обликот и со-
држината му одговара на образецот на налогот за 
плаќање — „извештај за задолжувања", односно 
,.изпсштај за одобрување", пропишан со Упатството 
за вршење на работите на платниот промет во зем-
јата. 

7. Корисниците на општествени средства од точ-
ка 1 на ова упатство ги пополнуваат обрасците на 
платниот промет по сите други елементи на начинот 
пропишан со Упатството за вршење на работите на 
платниот промет во земјата. 

8. Ова упатство се применува од 13 февруари 
1981 година до 28 февруари 1982 година. 

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

' Бр. 1/4 
14 јануари 1981 година 

Белград 

Генерален директор на 
Службата "на општественото 

книговодство 
Милорад Бировлев, с. р. 

По извршеното срамнување со извоониот тек^т 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за форми-
рање на цените на дериватите на нафта, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 3/81, се п о т п а д н а л а 
долуиаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

Во точка 5 по зборовите , надоместот за патиш-
1 а," треба да се додадат по грешка изоставените 
зборови: .ла модернизација на железниците и за 
развој на рудниците на јаглен,". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград 23 јануа-
ри 1981 година. 

У К А 3 И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува , 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ 

I 
Се назначува 

Ѓуро By колиќ, амбасадор во Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Зимбабве. 

II 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овот указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. „ 

У. бр. 2. 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседгиелетвото па 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА' 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешува од должноста помошник-дирек-
тор на Сојузната управа за царини Берислав Бо-
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жовиќ, со 31 декември 1980 година, поради замину-
вање на друга должност. 

С, п. п, бр. 37 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 236 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

Од должноста директор на Сојузната управа за 
радиоврски се разрешува м-р. Љубомир Дуловиќ, 
поради истекот на пропишаниот период во врше-
њето на таа функција. 

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. 38 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 236 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органа на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА- НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
УПРАВА ЗА РАДИОВРСКА! 

За директор на Сојузната управа за радиоврска 
се назначува 'Милорад Шљивар, порано на долж-
носта помошник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски. 

С. п. п. бр. 39 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р 

Врз основа па член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршев совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
Сојузниот извршен совет донесува 4 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК'СОЈУЗЕН СЕК-
РЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за -надворешна 
трговија се назначува Добрила Николаевиќ, досе-
гашен советник на потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет. 

С. п. п. бр. 40 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Пот претсе д а тел. 
Бранислав Икоииќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став I од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК'ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник" директор на Сојузната управа 
за царини се назначува Стојан Катаниќ, шеф на 
Отсекот за царинско-управна постапка во Сојузна-
та управа за царини. 

С. п п. бр. 41 
8. јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Џепад Муезгшовиќ 
порано на должноста заменик на шефот на Постоја-
ната мисија на СФРЈ при ООН во Њујорк. 

С. п. п. бр. 42 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. џ, 
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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), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Од должноста помошник-сојузен секретар за 
надворешни работи се разрешува Џиха Рецепи по-
ради заминување на друга должност. 

С.п.п, бр. 43 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот на 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78^ Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Од должноста амбасадор во Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи се разрешува Паун 
Шербановиќ, поради заминување на друга долж-
ност. 

С.и п. бр. 44 
8 јануари 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, 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), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Од должноста амбасадор во Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи се разрешува Гуро Бу-
ковиќ, поради заминување на друга должност. 

С, п. п бр 45 
8 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Б р а н и с л а в ИКОНИЌ, с . р . 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и o p r a g и з а ц и и 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во афирмирањето и 
унапредувањето на адвокатурата и за придонес 
кон усовршувањето на стручни кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУД СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 1 

Савез републичка и покрајинских адвокат^ 
ских комора Југославије 

— по повод на седум десет годишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес во развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Миличевић Јура ја Чедомил; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ћирић Драгослава Боривоје, Лозјанин Петра 
Слободан; 

О д Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Радна организација Рудници мрког угља ^Зе^ 
ница" — Зеница, 
Радна ,организација Ткаеница ћилима - Сара^ 
јево; 

одавде Љубинка 

- по повод на триесет и петгодишнината на' 
постоењето, а за особени заслуги и успеси во при-
ближувањето на книгата до читателите и за унапре-i 
дување на библиотекарството, со што е направен 
значаен придонес во ширењето на просветата и кулч 
тура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народна библиотека - Мостар; 
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— по повод на шеесетгодишнпната на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја -
та, како и за придонес во развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Андрић Вељка Никола; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Брусаћ Станка Светка; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошњак Николе Гаврило, Херцеговац Смаила 
Есма, Хрњаз Јоке др Радован, Мачоровић Аврама 
Душан, Малбашић-Топић Миле Деса, Матавуљ Ду-
шана Стеван, Пејчиновић Спасоја Милош, Судић 
Меха Селим; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Орландић Тома Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД' СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Меденица Нешка Спасоје, Стијовић Тодора Ми-
ливоје; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бућин Илија Ненад, Распоповић Душана Прим. 
др Божидар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
р а с н а т а од значење за напредокот на земјата 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Будеч Јована др Љубинко, Дармановић Наста 
др Божидар, Ђурановлћ Радована Весе ,чин, Ивано-
вик Миљана Божана . Перовић-Бабић Ми нована Ол-
га'. ПГашић Максима Ненад, Вучековић Јокаша Ду-
шан. Вукадиновић Николе Ратко, Вукчевић Ђура 
др Ристо; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесеттедишниттата на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
образованието на стручни и научни кадри, како и 
за значаен придонес во стопанскиот и општестве-
ниот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

ООЗТ Економски факултет — Скопје; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
излегувањето, а за особени заслуги во афирмира-
њето на уметничките остварувања" и за придонес во 
развивањето на самоуправните социјалистички од-
носи во областа на културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Списанието „Културен живот" — Скопје; 

— по повод на триесет и петгодишнината на , 
постоењето а за особени заслуги и успеси во музео-
лошката дејност, со што е направен значаен придо-
нес во ширењето на културата 

Етнолошки музеј на Македонија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ивановски Коста Стоилко, Мисајловски Димит-
рија Благоја ; 

— за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јованов Глигоров Тра јан ; 

О д СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Либела" Индустрија вага и прецизно механика 
- Цеље; 
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— по повод на педесетгодкшнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напред-ок на 
земјата 

„Метка" фабрика" текстила и конфекције — 
Цеље 

"— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која - се придонесува кон пштиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Авбељ Антон а Франц, Грум Радота Душан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата ед значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА' 

Друшкович Јоже Драго, Танко Павел Звоне; 

О д СР С р б и ј а 

-Г- по повод на дваесет и петгодишнината од пос-
тоењето. в за особени заслуги и успеси постигнати 
во работата ед значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ . 

Индустрија каблова. „Моша Пијаде" — Свето-
зарево; 

- по повод на ше есетого дншшшата на животот 
И долгогодишната револуцинерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
ва, како и за придонес во развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Васиљевић Р а добира Ж и в а н ; 

- за особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА CD ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Глигоријевић Хосров др Слободан, Јовановиќ 
Ђорђа Александар, МарковикДам^ановић Живото 
Божидарка, Skrigin Georgije Zorz, Томовић Милин-
ка Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Острић Стјепана Звонимир, 'Поповић Метије Ро-
сомир, Томић Јанка Ана; 

^ 

— за особени засалуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
да и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО, И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Херцог Филипа др Фрањо, Лешљанин Хусеина 
Хасо, Поткоњак Миле др Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Аиуђс Крста др Радослав, Б л а ж е в и ќ Милића 
Вељко, Буразер Марка Петар, Ерор Дане Раде, К а н -
тар Саве Драго, Карас Николе Бранко, Крунић Ду-
шана Бранислав, Дучић Михамла Слободан, Ма^сиС 
мовић Мил ора да Стојан, Маша нов ић Мила Божидар, 
Павлов^ћ Стоја дина Раденко, Стојановик Димитри-
ја Михајло, Влшекрува-Лукач Драгана Драгиња, 

— за особени заслуги на полето на јавната д 
ност со, која се придонесува кон општиот напредок 

'на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО СРЕБРЕН В Е -
НЕЦ 

Аксентијевић Живана Слободан, Богавац Ву-
ка шина др Томислав, Кокета диновић Ми лора да Ра -
домир, Кркић Петра Никола, Лазовић Светозара 
Милован, Миленовпћ Добривоје Градислав. Милетиќ 
Радоша Стојан, Николић Сретена Предраг, Пешић 
Аранѓела др Добрила. Петровић Владимира Деси-
мир, Петровић Александра Гојко, Стојановић Ми-
лана Михаило, Шарић Светозара Митар; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Лежјанин Хусеин а Хасо; 

О д САН К о с о в о 

— з,а особени заслуги на полето на јавната де ј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Краснићи Имера Зећ; 

О д САП В о ј в о л и н а 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествен и личен имот. со што 
е направен значаен придонес на социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Доброволно ватрогасно друштво Бегејци, Ж и -
т н и в е ; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

ГО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Врачарић Стевана Иван; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
ња з на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИ-КАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Јаковљевић Мите др Ђорђе, Кечан Мила Марко, 
Прибић-Почуча Обрада Марта. 

Бр, 81 
21 ОКТОМВРИ 1980 г о д и н а 

Београд 
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