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Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за стандардизацијата, што го 

усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 8 јуни 1988 година. 
П бр. 842 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува единствениот систем на 

стандардизацијата на производите и ч услугите во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија кој го опфа-
ќа донесуѕањето и применувањето на стандардите и про-
писите предвидени со овој закон, на мерките за обезбеду-
вање на техничка и конструкциона сигурност и квалитет 
на производите и услугите и надзор над нивното спрове-
дување. 

Стандардите и прописите предвидени со овој закон 
се донесуваат и применуваат заради создавање на един-
ствена техничко-технолошка основа за: 

1) развој на единствениот југословенски пазар и от-
странување на пречките во прометот на стоки и услуги со 
странство; 

2) типизација и унификација на производите, работи-
те односно услугите и рационално користење на природ-
ните блага и на енергијата; 

3) обезбедување заштита на животот и здравјето на 
луѓето, на човековата средина, на растителниот и живо-
тинскиот свет и на други природни и создадени со труд 
вредности; 

4) јакнење на одбранбената способност и безбедност 
на земјата; 

5) развој и унапредување на производството и проме-
тот на производи, изведувањето на работи односно врше-
њето на услуги, утврдувањето и обезбедувањето, квалитет 
и техничка и конструкциона сигурност на објектите, по-
стројките, уредите, опремата и на други средства на тру-
дот. 

6) заштита и известеност на потрошувачите во по-
глед џа квалитетот на производите и работите Односно на 
услугите; 

7) обработка и брзо, точно и лесно разбирливо сооп-
штување и пренесување на информациите. 

Како основа за изработка на стандардите и прописи-
те предвидени ед овој закон ќе се користат, во целост или 
делумно, меѓународните стандарди, во согласност со од-
редбите на меѓународните договори што ја обврзуваат 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Стандардите и прописите предвидени со овој закон 
не можат да се донесуваат или применуваат заради созда-
вање на пречки во прометот на стоки и услуги со стран-
ство. 

Член 2 
Како производи, во смисла на овој закон, се сметаат 

суровините, полупроизводите, деловите, склоповите и го-
товите индустриски и занаетчиски производи; земјодел-
ските и прехранбените производи, безалкохолните и алко 
холните пијачки, адитивите, семето и посадочниот мате 
ријад на земјоделски и шумски растенија; објектите, по 
строј ките, уредите, опремата и другите средства на тру 
дот. 

Како објекти, во .смисла на овој закон, се сметаат 
градежните и рударските објекти со сите инсталации, уре 
ди, постројки и опрема што и служат на намената на об-
јектот; самите инсталации, постројки, уреди и опрема 
што претставуваат техничко-технолошка и функционална 
целина и специфичните објекти за потребите на народната 
одбрана и на безбедноста на земјата. 

Како услуги, во смисла на овој закон, се сметаат ус-
лугите односно работите што, во рамките на услужните 
дејности уредени со прописот за единствената класифика-
ција на дејностите во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, за потребите на трети лица, со надомест, 
ги вршат организациите на здружен труд. 

Како работи, во смисла на овој закон, се сметаат: ра-
ботите во врска со монтажата, техничката заштита, 
одржувањето, поправките, преправките и техичката кон-
трола; работите во градежништвото, рударството, земјо-
делството, сообраќајот, врските и телекомуникациите, ка-
ко и работите што се изведуваат заради заштита на чове-
ковата средина и рационално користење на природните 
блага и енергијата, што организациите на здружен труд ги 
вршат како услужни дејности во смисла на одредбата на 
став 3 од овој член или во рамките на својата дејност. 

Член 3 
Како стандард, во смисла на овој закон, се подразби-

ра документот што го утврдило надлежното тело за стан-
дардизација, кој ги содржи сите или само некои од следни-
те елементи: техничко-технолошките и други барања по-
врзани со нив, условите и правилата со кои се дефинираат 
производите, работите односно услугите; работните по-
стапки и процесите во производството на произведи, во 
изведувањето на работи односно вршењето на услуги; по-
стапките, начинот и методите за испитување на произво-
дите односно на карактеристиките и квалитетот на рабо-
тите односно услугите; еднообразните термини, дефини-
ции, симболи, ознаки, знаци, кодови, шифри, големини и 
единици. 

Член 4 
Заради обезбедување на техничка и конструќциона 

сигурност на објектите, постројките, уредите, опремата и 
на другите средства на трудот, во согласност со одредбите 
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на овој закон, се пропишуваат техничките нормативи во 
областа на индустријата, енергетиката, рударството, гра-
дежништвото, земјоделството, сообраќајот, врските и те-
лекомуникациите. 

Под технички нормативи, во смисла на овој закон, се 
подразбираат техничките параметри шти ги опфаќаат тех-
ничко-технолошките услови, барањата и правилата од 
чие применување зависи техничката и конструкционата 
сигурност на објектите, постројките, уредите, опремата и 
на другите средства на трудот, како и сигурноста при из-
ведувањето на работите. 

- Член 5 
Постројките, уредите, опремата и другите средства 

за работа во објектите и просторите загрозени со експло-
зивни и запаливи смеси на гасови, пареа и прав, со штетни 
зрачења или со други слични опасности, како и материјал, 
делови и склопови за нивна изработка, во согласност со 
одредбите на овој закон и на прописите донесени врз осно-
ва на овој закон, подлежат на технички надзор во произ-
водството, прометот и употребата. 

Член 6 
Заради постигање на потребното ниво на квалитет на 

производите, работите и услугите, се пропишуваат, во сог-
ласност со одредбите на овој закон, нормите на квалите-
тот, техничките услови и барањата за постигање, проверу-
вање и зачувување на квалитетот, постапките за, обезбеду-
вање квалитет на производите, работите односно услугите 
и постапките и начинот на атестирање на производите. 

Под норми на квалитетот, во смисла на овој закон, се 
подразбираат карактеристиките на квалитетот на произ-
водите, работите односно услугите, што се дефинирани со 
пропишани својства, состојки, вредности и постапки. 

Член 7 
Производите за кои е тоа определено со прописи до-

несени, врз основа на овој закон подлежат на задолжител-
но атестирање (хомологација). 

Задолжително атестирање (хомологација) на одделни 
производи може да се пропише заради: техничка и кон-
струкциона сигурност во производството и употребата на 
производите, во изградбата на објекти и нивното користе-
ње, при изведувањето на работи или вршењето на услуги; 
извршување на меѓународните договори што ја обврзува-
ат Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 
заштита на животот и здравјето на луѓето, човековата сре-
дина, општествените средства и на имотот на граѓаните, и 
ако тоа го бараат интересите на народната одбрана или на 
безбедноста на земјата. 

Под атестирање на производи, во смисла на овој за-
кон, се подразбира постапката за потврдување на сообраз-
носта на производите определени со стандарди, прописи 
или спецификации, со атест за сообразност и со знаци на 
сообразноста. 

, Член 8 
Заради сигурност на резултатите од испитувањето, 

докажување на квалитетот на производите и признавање 
на резултатите од испитувањето во прометот на стоки и 
услуги со странство, во согласност со одредбите на овој 
закон, се пропишуваат условите што во поглед на технич-
ката опременост, стручните кадри и другите услови мора-
ат да ги исполнуваат организациите на здружен труд од-
носно другите стручни институции што вршат соодветна 
дејност. 

Член 9 
Производите за кои е тоа определено со пропис доне-

сен врз основа на овој закон мораат да бидат снабдени со 
пропишаните исправи, техничко упатство или со упатство 
за употреба на производот, со пропишаните ознаки, пода-
тоци и декларација, и мораат да-бидат спакувани на про-
пишан начин. 

Член 10 
За технички сложените индустриски производи за по-

трајна употреба, што е условена од техничките својства и 

начинот на користење и одржување на производите (во на-
тамошниот текст: технички сложени производи) мораат 
да бидат обезбедени сервис за одржување и поправка, ре-
зервни делови за потребите на сервисите и на пазарот, 
прибор и други производи без кои производот не може да 
се користи според својата намена. 

Член 11 
За специфичните потреби на вооружените сили на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија се доне-
суваат стандарди на народната одбрана и други прописи 
од областа на стандардизацијата во вооружените сили. 

За специфичните потреби на органите за внатрешни 
работи, за објектите, опремата и средствата за работа на 
органите и службите за внатрешни работи, во согласност 
со одредбите на овој закон, се донесуваат посебни стан-
дарди и прописи од областа на стандардизацијата во орга-
ните и службите на.органите за внатрешни работи. 

Стандардите и прописите донесени врз основа на 
овој закон за производите, работите односно услугите од 
посебен интерес за народната одбрана мораат да бидат во 
согласност со потребите на народната одбрана. 

Стандардите и прописите од ст. 1 и 2 на овој член 
треба да бидат усогласени со југословенските стандарди и 
со прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 12 
Организациите на здружен труд, во согласност со 

овој закон и со самоуправниот општ акт, можат да донесу-
ваат и да применуваат интерни и грански стандарди. 

Под интерни стандарди се подразбираат стандардите 
што ги донесува определена организација на здружен труд 
за своите потреби. 

Под грански стандарди се подразбираат стандардите 
што за своите потреби заеднички ги донесуваат две или 
повеќе организации на здружен труд кои во рамките на ис-
та гранка вршат производствени односно услужни дејнос-
ти и организациите на здружен труд здружени во заедници 
врз основа на сојузен закон заради обезбедување и оства-
рување на непречено функционирање на определени деј-
ности, како технолошки единствени системи од интерес за 
целата земја. 

Член 13 
Стандардите и прописите предвидени со овој закон 

се донесуваат, менуваат, дополнуваат или заменуваат со 
нови стандарди односно прописи, во согласност со про-
грамите за ртандардизација. 

Југословенските стандарди и прописи предвидени со 
овој закон, освен прописите од член 11 ст. 1 и 2 на овој за-
кон, се донесуваат врз основа и во рамките на годишните 
и повеќегодишните програми за стандардизација што ги 
утврдува сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизацијата во согласност со политиката и целите 
утврдени со општествениот план на Југославија. 

Во подготвувањето на годишните и повеќегодишните 
програми за стандардизација од став 2 на овој член, сојуз-
ната организација надлежна за работи на стандардизаци-
јата соработува со заинтересираните организации на 
здружен труд, стопанските комори, другите самоуправни 
организации и заедници, органите на управата и со оп-
штествените организации. 

Член 14 
Стандардите и прописите предвидени со овој заќон 

треба да се засноваат врз проверените достигања 'и резул-
тати од науката и технологијата, врз практичното искус-
тво во нивната примена и врз оцената на можните ефекти 
од нивната примена во дадени услови, а особено со оглед 
на безбедноста при употребата на производите, заштитата 
на човековата средина, рационалното користење на при-
родните блага и енергијата, народната одбрана и безбед-
носта на земјата. 

Зависно од промените што настануваат во науката и 
технологијата, се вршат соодветни измени и дополненија 
односно се донесуваат нови стандарди и прописи заради 
нивно осовременување и усогласување со тие промени. 
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Член 15 
Одредбите на овој закон и на прописите донесени врз 

основа на овој закон се однесуваат и на производите од 
увоз и производите земени во закуп од странство заради 
користење во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

Одредбите на овој закон и на прописите донесени врз 
основа на овој закон што се* однесуваат на гарантниот 
лист, сервисот, обезбедувањето на резервни делови и дру-
ги производи и на задолжителното атестирање (хомолога-
ција) не се применуваат на стоките од царинско потекло, 
на производите на аматерска сам^градба, на употребува-
ните, поправаните и преправаните производи, како и на 
производите што поединечно се увезуваат на барање и за 
потребите н а граѓаните. 4 

Член 16 
Стандардите за кои е пропишана задолжителна при-

мена и прописите донесени врз основа на овој закон, орга-
н и з а ц и и на здружен труд се должни да ги применуваат: 

1) во производството, преработката и доработката на 
производи и при изведувањето на работи односно врше-
њето на услуги; 

2) при проектирањето, градењето, употребата, 
одржувањето, поправките, преправките и престанокот на 
работата односно користењето на објектите, постројките, 
уредите, опремата и другите средства на трудот; 

3) при пакувањето, означувањето, обележувањето, 
декларирањето, ракувањето, транспортот, преносот, пре-
возот, складирањето и чувањето на производите. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ор-
ганизацијата на здружен труд може во вршењето на своја-
та дејност, да отстапи од одделни услови и барања на оп-
ределени југословенски стандарди чијашто примена е за-
должителна, односно од нормите на квалитетот, во случа-
ите и под условите определени со овој закон. 

Член 17 
Организацијата на здружен труд е должна, при врше-

њето на својата дејност, во текот на процесот на работа, 
да обезбедува исполнување на условите и барањата опре-
делени со стандардите чијашто примена е задолжителна и 
со прописите донесени врз основа на овој закон, во поглед 
на карактеристиките на квалитетот и вршењето контрола 
на квалитетот на производите, работите односно услуги-*, 
те. 

Член 18 
Организацијата на здружен труд е должна, пред пуш-

тањето на производот во промет на југословенскиот па-
зар, да провери дали производот одговара на условите и 
барањата определени со стандардите "Чијашто примена е 
задолжителна и со прописите донесени врз основа на овој 
закон, и таа проверка да ја изврши под условите и на начи-
нот определен со тие стандарди односно прописи. 

Испитувањето на производите заради проверување 
во смисла на став 1 од овој член го врши производителот 
или организацијата на здружен труд односно друга струч-
на институција која врши соодветна дејност во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Ако испитувањето на производот заради проверува-
ње во смислава став 1 од овој член не може да се изврши 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
поради недостигот на опрема за испитување или на други 
услови за сигурност на резултатите од испитувањето, ис-
питувањето на производот може да го изврши странска 
организација која врши соодветна дејност во странство, за 
што издава извештај за испитувањето, со податоци за ис-
питаните карактеристики, методите на испитувањето и ре-
зултатите од испитувањето. 

Организацијата на здружен труд што го пушта про-
изводот во промет на југословенскиот пазар е должна на 
надлежниот .орган на инспекцијата, на негово барање, да 
му го стави на увид извештајот за испитувањето на произ-
водот заради проверување во смисла на став 1 од овој 
член. 

Член 19 
Стандардите и другите технички услови, барањата и 

постапките, определени со меѓународен договор што ја 
обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, се применуваат во согласност со одредбите на тој до-
говор односно со прописите донесени за негово извршува-
ње. \ 

На производите што се произведуваат, работите што 
се изведуваат и услугите што се вршат врз основа на дого-
вор за долгорочна деловно-техничка соработка или произ-
водствена кооперација со странство, договор за отстапу-
вање изградба на инвестиционен објект на странски изве-
дувач, или договор за вложување на странски лица во ор-
ганизација на здружен труд, се применуваат меѓународ-
ните и странските стандарди определени со тој договор, 
под услов да не се во спротивност со стандардите чијашто 
примена е задолжителна и со прописите донесени врз ос-; 
нова на овој закoн. 

Член 20 
Ако за определени производи, работи односно услуги 

не се донесени стандарди чијашто примена е задолжител-
на или прописи предвидени со овој закон, во производ-
ството на производи, изведувањето на работи и вршењето 
на услуги можат, до донесувањето на тие стандарди од-
носно прописи, да се применуваат меѓународните и стран-
ските стандарди чијашто примена со решение ја одобрил 
функционерот кој раководи со сојзната организација над-
лежна за работи на стандардизацијата 

При спроведувањето на меѓународните системи за 
атестирање, признавање на резултатите од испитувањето 
или на други меѓународни системи за обезбедување на 
квалитетот, во кои е вклучена сојузната организација над-
лежна за работи на стандардизацијата можат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија да се приме-
нуваат меѓународните и странските стандарди предвиде-
ни со правилата на тие системи. 

Член 21 
Сојузната организација надлежна за работи на стан-

дардизацијата може да донесува технички препораки што 
содржат податоци за новите технологии и за начинот на 
нивната примена, заради побрзо пренесување на техно-
лошкото знаење и насочување кон користење на нови тех-
нологии во областите со интензивен технолошки развој. 

Член 22 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на орга-

низациите на здружен труд се однесуваат и на'другите 
производители, изведувачи на работи, вршители на услу-
ги и учесници во прометот на стоки и услуги. 

II. СТАНДАРДИ 

1. Југословенски стандарди 

Член 23 
Југословенските стандарди се стандарди што ги до*-

несува функционерот кој раководи со сојузната организа-
ција надлежна за работи на стандардизацијата, чиишто ус-
лови и начин на примена се определени со прописите до-
несени врз основа на овој закон. 

Со пропис за југословенски стандард може да се оп-
редели дека примената на југословенскиот стандард е за-
должителна во целост или делумно. 

Задолжителна примена југословенскиот срандард 
може, во смисла на став 2 од овој член, да се пропише за-
ради типизација и унификација на деловите и склоповите 
на технички сложени производи, техничка и конструкцио-
на сигурност, безбедност при употребата на производот, 
заштита на човековата средина, обезбедување на квалитет 
и задоволување на потребите на народната одбрана и на 
безбедноста на земјата. 

Член 24 
Со југословенските стандарди се утврдуваат особено: 
1) намената, својствата, карактеристиките и квалите-

тот на производите и работите односно услугите; 
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2) барањата во поглед на типизацијата и унификаци-
јата на деловите и склоповите на технички сложени произ-
води; 

3) техничко-технолошките и други поврзани со нив 
услови, барања и постапки за производство на производи, 
изведување на работи и вршење на услуги; 

4) работните постапки, процеси и методи, вклучува-
јќи ги и методите и постапките за обезбедување, контрола 
и зачувување на квалитетот на производите, работите и 
услугите; 

5) еднообразни термини, дефиниции, симболи, знаци, 
ознаки, кодови, шифри, бои, големини и единици, што се 
користат во производството на производи, изведувањето 
на работи и вршењето на услуги, односно во врска со про-
изводството на производи, изведувањето на работи и 
вршењето на услуги, како и во системите за примање, об-
работка, пренесување и соопштување на информации. 

Со југословенските стандарди можат да се утврдува-
ат и други технички елементи што се однесуваат на раку-
вањето со определени производи, преносот, превозот и 
транспортот, складирањето, чувањето и употребата, амба-
лажата, пакувањето, нанесувањето односно поставување-
то на ознаки, знаци и обележја, декларирањето, обработ-
ката, доработката и преработката и опремањето на произ-
водите за продажба. 

Југословенските стандарди можат да содржат* забе-
лешки и прилози од информативен карактер, во кои се да-
ваат поблиски објасненија за одделни одредби на стандар-
дот. 

Ако со прописите за југословенските стандарди не е 
поинаку определено, тие не се применуваат: 

1) на производи за лична употреба за поединец што ја 
нарачал нивната изработка; 

2) на уметнички дела, производи од домашни ракот-
ворба применети уметности и уметнички занаети, како и 
на производи за лична употреба што се пуштаат во про-
мет како уникати. 

Член 25 
Предлог за донесување на југословенски стандард 

можат, да поднесат заинтересираните организации на 
здружен труд, други самоуправни организации, и заедни-
ци, стопанските комори, општествените организации и ор-
ганите на управата. 

Предлагачот е должен кон предлогот за донесување 
на југословенски стандард да и достави на сојузната ор-
ганизација надлежна за работи на стандардизацијата об-
разложение и податоци врз основа на кои може да се оце-
ни основаноста на предлогот, а по прифаќањето .на пред-
логот е должен да достави и преднацрт за соодветниот 
стандард. 

Член 26 
Заради изработка на нацрти и предлози на југосло-

венските стандарди, во сојузната организација надлежна 
за работи на Стандардизацијата се формираат комисии за 
стандарди, а заради координација на стручната работа на 
тие комисии - координациони комисии за соодветната об-
ласт на стандардизацијата. 

Комисиите од став 1 на овој член се стручни работни 
тела на сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизацијата, чиишто членови ги именува функцио-
нерот што раководи со сојузната организација надлежна 
за работи на стандардизацијата на предлог од заинтереси-
раните организации, заедници и органи. 

Комисиите за стандарди ги утврдуваат нацртите на 
југословенските стандарди, ги разгледуваат мислењата, 
забелешките и предлозите во врска со тие нацрти и ги ут-
врдуваат предлозите на југословенските стандарди. 

Координационите комисии се грижат за стручното 
усогласување на планирањето и работата на комисиите за 
стандарди и за усогласувањето на работата на тие коми-
сии со работата на работните тела на стручните меѓуна-
родни организации за стандардизација и даваат мислења 
во врска со усогласувањето на југословенските стандарди 
со меѓународните стандарди. 

Комисиите од став 1 на овој член,можат на функцио-
нерот што раководи со сојузната организација надлежна 
за работи на стандардизацијата да му даваат стручни мис-

лења и предлози заради унапредување на стандардизаци-
јата, вклучувајќи ги и предлозите на техничките препора-
ки предвидени со овој закон. За членови на комисиите од 
став 1 на овој член можат да се именуваат истакнати 
стручњаци за соодветните подрачја односно гранки на 
производството и на услужните дејности. 

/Член 27 
Нацртот на југословенскиот стандард се разгледува 

на начин што им овозможува на сите заинтересирани суб-
јекти да дадат за него свое мислење, забелешки и предло-
зи. 

Рокот за разгледување на нацртот на југословенскиот 
стандард и за давање Мислење, забелешки и предлози е 
еден месец од денот на^ јавувањето на информацијата за 
давање на нацртот на југословенскиот стандард на диску-
сија, ако не е определен подолг рок. 

Член 28 
Пропосите за југословенските стандарди се објавува-

ат во „Службен лист на СФРЈ", а југословенските стандар-
ди во посебно издание на сојузната организација над-
лежна за работи на стандардизацијата. 

Измените, дополненијата и исправките на југословен-
ските стандарди се објавуваат како додаток кон посебното 
издание на југословенските стандарди. 

Цената на посебното издание од ст. 1 и 2 на овој член 
је определува функционерот што раководи со сојузната 
организација надлежна за работи на стандардизацијата, 
во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите. 

1 Член 29 
Со методолошките упатства на функционерот што 

раководи со сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизација се уредуваат: начинот на работа на ра-
ботните тела на сојузната организација надлежна за рабо-
ти на стандардизацијата, постапките и стручните правила 
на процесот на стандардизацијата, како- и начинот на оз-
начување на југословенските стандарди и на нивната усог-
ласеност со меѓународните стандарди. 

2. Интерни и грански стандарди 

Член 30 
Организациите на здружен труд и заедниците на ор-

ганизациите на здружен труд можат да донесуваат интер-
ни и грански стандарди: 

1) за производите, работите и услугите за кои не се 
донесени југословенски стандарди чијашто примена е за-
должителна односно прописи предвидени со-овој закон; 

2) за елементите што не се утврдени со југословенски-
от стандард чијашто примена е задолжителна. 

Со интерен односно грански стандард можат да се 
утврдат барања поѓтроги од барањата што се утврдени со 
југословенскиот стандард чијашто примена е задолжител-
на или со прописот донесен врз основа на озој закон, за да 
се постигне повисоко ниво на квалитетот на производите 
од пропишаниот. 

Заради типизација, со интерниот односно гранскиот 
стандард може да се утврди потесен избор на деловите и 
склоповите на производите утврдени со југословенскиот 
стандард чијашто примена е задолжителна, или со пропи-
сот донесен врз основа на овој закон. 

Производите произведени по интерен односно гран-
ски стандард мораат да бидат означени со ознака на соод-
ветниот стандард и мораат да ги исполнуваат условите и 
барањата што се утврдени со тој стандард. 

Интерните и гранските стандарди не смеат да се до-
несуваат и применуваат заради создавање на пречки во 
прометот на стоки и услуги. 

Член 31 
Организациите на здружен труд, здружени во заедни-

ци врз основа на сојузен закон заради обезбедување и ос-
тварување на непречено функционирање на определени 
дејности како технолошки единствени системи од интерес 



за целата земја, ги утврдуваат своите програми з& стан-
дардизација и донесуваат и применуваат грански стандар-
ди, со кои: 

1) ги дефинираат типовите на објектите, постројките, 
уредите, опремата и на други средства на трудот што ги 
користат во вршењето на својата дејност; 

2)'го уредуваат начинот на организирање и вршење 
на постојана и повремена контрола односно .преглед на 
своите капацитети и на одржување на тие капацитети; 

, 3) ги определуваат еднообразнитб работни постапки 
во вршењето на својата дејност и ^.утврдуваат обрасците 
со кои ќе се служат во вршењето на тие дејности; 

4) ги определуваат техничките услови, Барања и по-
стапки при употребата и одржувањето на објектите, уре-
дите, постројките, опремата и другите средства на трудот 
со кои се служат во вршењето на својата дејност, односно 
што служат за користење на нивните услуги, од гледиште 
на својата дејност, специфичните барања за вршење на таа 
дејност и барањата за заштита на човековата средина. 

Во согласност со актите со кои, заради остварување 
на технолошкото единство, ги определуваат типовите на 
објектите, постројките, уредите, опремата, и на доуги 
средства на трудот, штб заедниците од став 1 на овој член 
ги користат во вршењето ка својата дејност, тие заедници 
можат да ја утврдуваат подобноста на определени произ-
води за опремање на своите капацитети и за тоа да издава-
ат соодветна потврда. • • 

* Заедниците од став 1 на овој член остваруваат сора-
ботка со меѓународните стручни организации за стандар-
дизација во согласност со одредбите на овој закон, а со 
другите меѓународни организации - во согласност со со-
јузниот закон. 

Член 32 
Заради непречено функционирање на единствениот 

систем на информирањето за стандардизацијата во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и извршу-
вање на меѓународните обврски на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во поглед на информира-
њето во областа на стандардизацијата, организациите и 
заедниците од чл. 30 и 31 на овој закон се должни на сојуз-
ната организација надлежна за работи на стандардизаци-
јата уредно и навремено да 6 доставуваат податоци за сво-
ите програми за стандардизација и за нивното извршува-
ње, во согласност со упатството од член 29 на овој закон 
што го донесува функционерот што раководи со сојузната 
организација надлежна за работи на стандардизацијата. 

III. ПРОПИСИ ЗА ТЕХНИЧКАТА И КОНСТРУКЦИО-
НАТА СИГУРНОСТ И ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

1. Прописи за техничките нормативи 

Член 33 
Со прописите за техничките нормативи се определу- ' 

ваат техничките нормативи, вклучувајќи ги и нормите на 
квалитетот на материјалот, на конструкцијата ^ изработ-
ката на производите и нормите на квалитетот на работите 
односно услугите, како и на постапките за обезбедување 
квалитет на производите и работите односно на. услугите 

кои зависи техничката и конструкционата сигурност, и 
тоа: 

1) за изработка на техничка документација; 
2) за изградба на објекти, производство на производи 

изведување на работи односно вршење на услуги: 
3) за пуштање во работа, пробна работа, редовен по-

гон односно за користење, одржување, поправки, преправ-
ки или промена на намената, прекини и престанување на 
работата или на користењето на определени објекти, по-
стројки, уреди, опрема и други средства на трудот; 

" 4) за ракување, пренос, превоз односно транспорт на 
определени производи, складирање и чување на произво-
ди, како и за трајно сместување и складирање на потенци-
јално опасните материјали. 

Со пррписите од став 1 на овој член може да се опре-
дели; 

1 1) дека определени објекти, постројки, уреди, опрема 
и други средства на трудот можат да се изградуваат од-

носно произведуваат и користат само врз основа на тех-
ничката документација за која е утврдено дека ги задово-
лува пропишаните услови (одобрена техничка документа-
ција); 

2) определени објекти, постројки, уреди, опрема или 
други средства на трудот мораат во текот на изградбата 
односно производството, прометот и користењето да би-
дат снабдени со определени исправи; 

3) типовите на определени објекти, постројки, уреди, 
опрема и на други средства на трудот мораат да бидат 
претходно испитани и одобрени за употреба; 

4) содржината и начинот на водење, дополнување и 
чување на техничката документација за објектите, по-
стројките, уредите, опремата и други средства на трудот 
што се во употреба; 

5) определени објекти, постројки, уреди, опрема и 
други средства на трудот при предавањето на корисникот 
мораат да бидат снабдени со пропишана техничка доку-
ментација, упатства и гаранции и за нив во технолошкиот 
век на нивното користење мораат да бидат обезбедени ре-
зервни делови, алат, прибор, стручно одржување и по-
правки. 

2. Пропис^ за квалитетот на производите и работите 
односно услугите ' 

Член 34 
Со прописите за квалитетот на производите и рабо-

тите односно услугите се определуваат нормите на квали-
тетот, постапките и методите за обезбедување, испитува-
ње и контрола на квалитетот, како и условите и барањата 
за постигање и зачувување на пропишаното ниво на ква-
литетот на одделни производи и работи односно услуги. 

Со прописите од став 1 на[ овој член може да се опре-
дели и начинот на декларирање, означување односно обе-
лежување на производите 1* работите односно услугите, 
постапката со производите чијшто рок на употреба исте-
кол, како и условите и барањата во поглед на намената, 
трајноста, функционалноста и безбедноста при употреба-
та на производите. 

* 

Член 35 
Ако за определени производи и работи односно услу-

ги не се донесени стандарди чијашто примана е за-
должителна или прописи за квалитетот, со прописот за за-
должителната производителска спецификација можат да 
се определат: 

1) производите за кои донесувањето на производи-
телсќа спецификација е задолжително; 

2) елементите и податоците што таа спецификација 
мора да ги содржи; 

3) начинот на водење на евиденцијата за донесените 
производителски спецификации во организацијата на 
здружен труд. 

Производителската спецификација од став 1 на овој 
член е составен дел на производствената документација 
на организацијата на здружен труд, која е должна таа спе-
цификација да ја донесе пред почетокот на производство-
то на производот на кој таа спецификација се однесува од-
носно пред, почетокот на изведувањето на работите или 
-вршењето на услугите според таквата спецификација. 

На барање од надлежниот орган на инспекцијата, ор-
ганизацијата на здружен труд е должна да му ја стави на 
тој орган на увид производителската спецификација од 
став 1 на овој член. 

IV. ОТСТАПУВАЊЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ И НОРМИ НА КВАЛИТЕТОТ 

Член 36 
Организацијата на здружен труд може, во производ-

ството на производи за извоз, како и при изведувањето на 
работи и вршењето на услуги за странски нарачувач да от-
стапи од југословенските стандарди чијашто примена е за-
должителна и од пропишаните норми на квалитетот, во 
согласност со договорот со странскиот купувач односно 
нарачувач. 
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Организацијата* на здружен труд може во производ-
ството на производи, освен во производството на семе и 
посадочен материјал на земјоделски и шумски растенија, 
при изведувањето на работи и вршењето на услуги да от-
стапи од југословенските стандарди чијашто примена е за-
должителна и од пропишаните норми на квалитетот на 
производите и услугите по претходно прибавено одобре-
ние од сојузната организација надлежна за работи на стан-
дардизацијата, поради супституција на дефицитарните су-
ровини и материјали, примена на нова технологија или 
користење на секундарни суровини. 

Член 37 
Одобрение за отстапување од југословенските стан-

дарди и норми на квалитетот во смисла на член 36 став 2 
од овој закон се дава на образложено барање од произво-» 
дителот, изведувачот на работите односно вршителот на 
услугите, за определено количество на производи, за опре-
делен период на производство или за изведување на опре-
делени работи. 

Ако се во прашање производи или работи на објекти, 
постројки, уреди, опрема или други средства на трудот од 
посебен интерес за народната одбрана, сојузната органи-
зација надлежна за работи на стандардизацијата е должна 
во врска со барањето од став 1 на овој член да прибави 
мислење од Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Сојузната организација надлежна за работи на стан-
дардизацијата нема да издаде одобрение за отстапување 
од југословенските стандарди и норми на квалитетот ако 
Со таквото отстапување се загрозуваат животот и здравје-
то на луѓето, човековата средина или интересите на на-
родната одбрана и на безбедноста на земјата. 

На производите што отстапуваат од југословенските 
стандарди и норми на квалитетот мора да биде означен 
бројот и датумот на одобрението врз основа на кое е от-
стапено од тие стандарди и норми на квалитетот. 

Член 38 
Од југословенските стандарди чијашто примена е за-

должителна и од пропишаните норми на квалитетот може 
да се отстапи во производството или во увозот на произ-
води, при изведувањето на работи и вршењето на услуги 
за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија односно за потребите на 
органите и службите за внатрешни работи, под условите и 
на начинот што ќе ги определи сојузниот секретар за на-
родна одбрана односно функционерот што раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти. 

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ И ТЕХ-
НИЧКА И КОНСТРУКЦИОНА СИГУРНОСТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

1. Атестирање и испитување на производите 

Член 39 
Со прописот за атестирање на производите се опре-

делуваат основните правила, условите и барањата за орга-
низирање и функционирање на системот на атестирање на 
производите. • 

Атестирање на производи .што не подлежат на за-
должително атестирање (хомологација) можат да вршат: 
сојузната организација надлежна за работи на стандарди-
зацијата или организацијата на здружен труд односно 
друга стручна институција овластена од неа, организации-
те на здружен труд и заедниците на организациите на 
здружен труд, во согласност со одредбите на овој закон, 
на прописите за атестирање на производите и со правила-
та на системот за атестирање на определен производ или 
група производи. 

Правилата на системот за атестирање од став 2 на 
овој член ги донесуваат: сојузната организација надлежна 
за работи на стандардизацијата и организациите на 

% здружен труд или деловните заедници на организациите 
на здружен труд, во согласност со овој закон и со пропи-
сот за атестирање на производи од став 1 на овој член. 

Организацијата на здружен труд односно заедницата 
на организациите на здружен труд е должна на сојузната 

организација надлежна за работи на стандардизацијата да 
и ги достави правилата на системот за атестирање што ги 
утврдила, заради потврдување и внесување на податоците 
во единствениот систем на информирањето за стандарди-
зацијата во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 40 
^ Со прописот за задолжително атестирање (хомолога-

ција) на производите се определуваат: производите што 
подлежат на задолжително атестирање (хомологација); 
стандардите, прописите или спецификациите на кои се од-
несува атестот за сообразност; постапката, начинот и ме-
тодите на* испитување што се применуваат при за-
должително атестирање (хомологација); изгледот, елемен-
тите и начинот на нанесување на атестниот знак односно 
хбмологационата ознака на производот; вршењето кон-
трола на сообразноста, обемот на испитувањето при кон-
тролата на сообразноста и зачестеноста на таа контрола, 
како и вршењето надзор. 

Атестирање на производите што подлежат на за-
должително атестирање (хомологација) врши сојузната 
организација надлежна за работи на стандардизацијата, 
или организацијата на здружен труд односно друга струч-
на институција овластена од неа (во натамошниот текст: 
овластената организација), ако со овој закон за определе-
ни производи со специфична намена не е поинаку опреде-
лено. , 

Член 41 
Атестот за сообразност е исправа со која, врз основа 

на извештајот за испитувањето на производот, се потврду-
ва дека производот на пропишан начин е испитан и дека 
ги исполнува условите и барањата определени со соодвет-
ни стандарди, прописи или спецификации., 

Составен дел на атестот за сообразност е извештајот 
за испитување на производот односно соопштението за 
хомолог;ација на производот. 

Атест за сообразноста и извештај за испитувањето на 
производот односно соопштение за хомологацијата на 
производот издава организацијата и заедницата која во 
согласност со одредбите на овој закон и прописите донесе-
ни врз основа на овој закон врши атестирање односно за-
должително атестирање (хомологација) на производите, 
на образец чијашто форма и содржина ги утврдува сојуз-
ната организација надлежна за работи на стандардизаци-
јата. 

Член 42 
Производите што подлежат на задолжително атести-

рање (хомологација) мораат да се означат со пропишани-
от атестен знак односно хомологациона ознака. 

Производите што не подлежат на задолжително атес-
тирање (хомологација), за кои е издаден атест за сообраз-
ност во согласност со правилата на системот за атестира-
ње, се означуваат со знакот за сообразност што е утврден 
со тие правила, под условите и на начинот определени со 
тие правила. 

Член 43 
Атестирање на производ се врши на барање од орга-

низацијата на здружен труд што произведува или органи-
зацијата на здружен труд што производот го пушта во 
промет. 

Организацијата на здружен труд е должна да прибави 
атест за сообразност за производот што подлежи на за-
должително атестирање (хомологација). 

Трошоците за атестирање на производот ги поднесу-
ва поднесувачот на барањето за атестирање на произво-
дот. 

Член 44 
Атестирање на производи се врши на еден од следни-

те начини: 
1) со испитување на типот; 
2) со испитување на типот, со дополнителна проверка 

со контролно испитување на мострите земени од пазарот; 
3) со испитување на типот, со дополнителна проверка 

со контролно испитување на мострите земени од орЈани-
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зацијата на здружен труд - поднесувач на барањето за 
атестирање; 

4) со испитување на типот, при дополнителна провер-
ка со контролно испитување на мострите земени од пазар 
и од организацијата на здружен труд - поднесувач на ба-
рањето за атестирање; 

5) со испитување на типот, со оцена и прифаќање на 
системот за контрола на квалитетот во организацијата на 
здружен труд, со дополнителна проверка на контролата 
на квалитетот во организацијата на здружен труд и со ис-
питување на мострите земени од пазар и од организација-
та на здружен труд - поднесувач на барањето за атестира-
л е на производите; 

6) со оценување на контролата на квалитетот во орга-
низацијата на здружен труд и со нејзино прифаќање; 

7) со испитување на производите по серии, групи, 
шаржи или на друг соодветен начин; 

8) со испитување на сите (100%) производи. 

Член 45 
' На производите за кон е издаден атест за сообразност 

не смеагда се вршат никакви измени во поглед на матери-
јалот, конструкцијата или други измени што можат да 
влијаат врз промена на својствата, карактеристиките или 
квалитетот на производите. 

За производ на кој се извршени измени во смисла на 
став 1 од овој член по издавањето атест за сообразност не 
може да се користи тој атест за сообразност, ниту произ-
водот може да се означува со атестен знак, со хомологаци-
она ознака или со друг знак за сообразност. 

Член 46 
Ако атестирање на производите врши сојузната орга-

низација надлежна за работи на стандардизацијата, испи-
тувањата што се вршат во рамките на постапката на атес-
тирање можат да се вршат кај производителот. 

Надзор над испитувањето на производите кај произ-
водителот врши овластен стручен работник или стручна 
комисија на сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизацијата. 

Член 47 
Сојузната организација надлежна за работи на стан-

дардизацијата може да овласти за атестирање или за испи-
тување на производите и за вршење на стручни и технички 
работи непосредно поврзани со тоа испитување организа-
ција на здружен труд или друга стручна институција што 
врши соодветна дејност во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и која ги исполнува пропишаните 
услови за сигурност на резултатите од испитувањето и 
признавање на резултатите од испитувањето. 

Решението со кое организација на здружен труд или 
друга стручна институција се овластува во смисла на став 
1 од овој член го донесува функционерот што раководи со. 
сојузната организација надлежна за работи на стандарди-
зацијата. 

Член 48 
Со прописот за условите што мора да ги исполнува 

овластената организација се определуваат условите и ба-
рањата за сигурност и признавање на резултатите од ис-
питувањето, а особено: 

I) условите и барањата во поглед на организацијата 
на работата и обезбедувањето квалитет на услугите, 
стручните кадри, опремата за испитување и мерење и не-
јзиното, одржување во исправна состојба; 

ѕ 2) постапките за давање овластувања и вршење над-
зор, како и постапки I е и методите што се применуваат 
при проверувањето на сигурноста на резулатиге од испи-
тувањето; 

3) барањата во по1лед на објективноста на испитува-
њето. 

Член 49 
Сојузната организација надлежна за работи на стан-

дардизацијата врши надзор над овластените организации 
во поглед на трајното исполнување на пропишаните усло-
ви и на вршењето на работите за кои се овластени тие ор-
Јанизации и им дава упатства за вршење на тие работи. 

Овластената организација е должна да обезбеди трај-
ност на податоците за атестираните односно испитувани-
те производи. 

Член 50 
V 

Овластената организација е должна на сојузната ор-
ганизација надлежна за работи на стандардизацијата да и 
овозможи непречено вршење на надзорот од член 49 на 
овој закон. 

Ако сојузната организација надлежна за работи на 
стандардизацијата во вршењето на надзорот од член 49 на 
овој закон утврди дека овластената организација не ис-
полнува некој од пропишаните услови за вршење на рабо-
тите за кои е овлатена, со решение ќе ги утврди недостато-
ците и ќе го определи рокот во кој тие недостатоци мора-
ат да се отстранат односно пропишаните услови да се ис-
полнат. 

Ако овластената организација во определен рок не 
постари по решението од став 2 на овој член или ако сојуз-
на га организација надлежна за работи на стандардизаци-
ја гц во вршењето на надзорот од член 49 на овој закон ут-
врди дека овластената организација не ги врши работите 
за кои е овластена во согласност со одредбите на овој за-
кон и на прописите донесени врз основа на овој закон или 
со упатствата на сојузната организација надлежна за рабо-
ти на стандардизацијата, со решение ќе и го одземе на таа 
организација даденото овластување. 

Член 51 
Организацијата на здружен труд што произведеа од-

носно што пушта во промет атестирани производи е 
должна на сојузната организација надлежна за р а б о т на 
стандардизацијата односно на овластената ор1 ани шаија 
да и овозможи непречена контрола на сообразноста на 
производите што подлежат на задолжително атес1 прање 
(хомологација), ако таква контрола е пропишана. 

Ако со контролата на сообразност се утврди дека 
производот не е сообразен на атестираниот тип односно 
на мострата, сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата односно овластената организација 
со решение утврдува во што и во колкава мера произво-
,дог не е сообразен на атестираниот тип односно на мос-
трата и рокот во кој тие недостатоци мораат да се о'г е фа -
на г. , 

Ако организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член не постапи по решението од став 2 на овој член, со-
јузната организација надлежна за работи на стандардиза-
цијата односно овластената организација ќе го потни 1 и 
со решение атестот за сообразност на тој производ. 

Контрола на сообразноста на производи гиго не под-
лежат на задолжително атестирање (хомологацпја) се 
врши под условите и на начинот што се определени со 
правилата на соодветниот систем на атестирање. 

Член 52 
Списокот на овластените'организации и на организа-

циите на кои им е одземено овластувањето се објавува во 
„Службен лист на С Ф Р Ј \ 

Решенијата од член 47, член 50 став 3 и член 51 став 3 
на овој закон се објавуваат во информативните т л а с т а на 
сојузната организација надлежна за работи на стандарди-
зацијата. 

Член 53 

Забрането е користење на атестот за сообразност и 
означување на производите со знаци за сообразност спро-
тивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

2. Признавање на исправте за сообразноста и ква.имеки 
на производите и услугите издадени во странство 

Член 54 
Атестот за сообразност, извештајот за испитување на 

производот, соопштението за хомологација и други те, со-
одветни исправи за сообразност и квалитет на произво-
дот, издадени во странство се признаваат во Социјалис-
тичка Федеративна Република југославија во еле иште 
случаи и под следните услови; 
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1) ако со меѓународен договор што ја обврзува Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија е предви-
дена обврска за земјите - договорнички меѓусебно да ги 
признаваат тие исправи издадени во која и да било земја -
договорнине, под условите од тој договор; 

2) ако овие исправи се издадени во рамките на меѓу-
народните системи за атестирање, признавање на резул та-
ги те од испитувањето, или на други меѓународни системи 
за обезбедување квалитет во согласност со правилата на 
т е меѓународни системи, под услов сојузната организа-
ција надлежна за работи на стандардизацијата да е членка 
на тие системи; 

3) ако извештајот за испитувањето на производот, во 
смисла на одредбите на член 18 став 3 од овој закон, го из-
дала странска организација што врши соодветна дејност 
во странство, која ги исполнува условите за признавање 
на резултатите од испитувањето во прометот на стоки п 
услут и. 

3. Технички надзор 

Член 55 
Техничкиот надзор над постројките, уредите, опрема-

та и другите средства за работа во објектите и просторите 
затрозени со експлозивни и запаливи смеси на гасови, па-
реа и прав или со штетни зрачења и со друт и слични опас-
н о с т , како и над всадените инсталации за тие постројки, 
уреди, опрема и за други средства на трудот (во натамош-
ниот 1екст: специфична опрема) опфаќа: 

1) одобрување на техничката документација врз осно-
ва на која се произведува специфичната опрема, материја-
ли, делови и склопови за нејзина изработка односно врз 
основа на која се изведуваат вградените инсталации; 

2) одобрување на изработката на специфична опрема 
врз основа на испитување на типот; 

3) надзор над производството на специфична опрема 
и материјал, делови и склопови за нејзина изработка; 

4) надзор над испитувањето на специфична опрема, 
материјал, делови и склопови за таа опрема; 

5) надзор над изведувањето на р а б о т за поставување 
па инсталации и над вградувањето, односо над монтажата 
на специфична опрема на местото на користење; 

6) преглед на постојната специфична опрема во упот-
реба кај корисникот; 

7) надзор над одржувањето на специфичната опрема 
во уиотреба; 

8) надзор над изведувањето на поправки, преправки и 
над обновувањето на специфичнага опрема. 

Член 56 

Специфичнага опрема во употреба кај корисникот 
под.тежи на основен, редовен, контролен и вонреден пре-
в е л . 

Основен преглед се врши ако типот на специфичната 
опрема не бил атестиран односно испитан и одобрен за 
употреба; ако не е вршен технички надзор; ако се менува 
намената или се прошируваат капацитетите на загрозени-
те објекти или на просторот или ако се вршат поголеми 
поправки и прпспособувања на специфичнага опрема, со 
коп се менуваат констукционите особини, својствата и ка-
рактеристиките на таа опрема. 

Со редовен Преглед се утврдува дали состојбата на 
специфичната опрема им одговара на условите и барања-
та определени со прописите донесени врз основа на овој 
закон од гледиште на техничкага и конструкционата сп-
орност п на обезбедувањето квалитет. 

Со контролен прет лед се проверува правилното 
одржување на специфичната опрема во исправна состоја-
ба за безбедна работа во редовни н вонредни услови на не-
јзиното користење. 

Вонреден преглед се врши: по претрпена хаварија; па 
барање од надлежниот орган на инспекцијата; по поголе-
ми поправки и преправки за котт не се бара основен пре-
глед и на барање од корисникот на специфичната опрема. 

Член 57 
Техничкиот надзор го врши сојузната организација 

на нежна за р а б о т на стандардизацијата пчп стручната 
институција овластена од неа. 

Врз овластувањето, правата и обврските, работата и 
надзорот над работата на овластената стручна институци-
ја сообразно се применуваа г одредбите на чл. 47 до 50 и на 
член 52 од овој закон. 

Трошоците за работа на стручњаците што вршат тех-
нички надзор паѓаат врз товар на сојузната организација 
надлежна за работи на стандардизацијата. 

Трошоците од став 3 на овој член и се надоместуваат 
на овластената стручна институција во износите утврдени 
со договор. 

Член 58 
Во вршењето на техничкиот надзор сојузната органи-

зација надлежна за работи на стандардизацијата односно 
овластената стручна институција има право и должност: 

1) да бара измени во техничката документација зара-
ди усогласување на таа документација со прописите доне-
сени врз основа на овој закон од гледиште на техничката и 
конструкционата сигурност и на обезбедувањето квали-
тет; 

2) да бара дополнение на нецелосната техничка доку-
ментација; 

3) да го врши надзорот од член 55 на овој закон и пре-
гледите од член 56 на овој закон; 

4) да го предупредува производителот, изведувачот 
на работите, вршителот на услугите и корисникот на спе-
цифичната опрема на недостатоците што ќе ги забележи 
при вршењето на техничкиот надзор и да издава стручни 
упатства за отстранување на тие недостатоци, тргнувајќи 
од барањата на техничката и конструкционата сигурност 
и на обезбедувањето квалитет; 

5) според конкретните услови за користење на специ-
фичната опрема во определен објект односно простор да 
издава стручни упатства за режимот на употреба, начинот 
на одржување и вршење на техничката контрола на таа 
опрема; 

6) да соработува со надлежните органи на техничките 
и на други инспекции во врска со вршењето на технички 
надзор. 

Член 59 > 
Производителот на специфична опрема, изведувачот 

на работи, вршителот на услуги, организацијата што 
врши испитување, увозникот или инвеститорот се должни 
да поднесат пријава за производството на специфична оп-
рема, изведувањето на работи односно давањето услуги 
во врска со специфичната опрема, испитувањето на специ-
фичната опрема односно за увозот на специфичната опре-
ма за која со прописот донесен врз основа на овој закон е 
пропишан технички надзор. 

Подносителот на пријавата од став* 1 на овој член, а 
' корисникот на специфичната опрема ако техничкиот над-
зор се врши по барање од надлежниот орган на инспекци-
јата, е должен на овластениот работник на сојузната орга-
низација надлежна за работи на стандардизацијата однос-
но на овластената стручна институција да и овозможи не-
пречено вршење на техничкиот надзор. 

Член 60 
Со прописите за техничкиот надзор се определува 

особено: специфичната опрема над која се врши технички 
надзор; постапката и начинот на вршење на техничкиот 
надзор односно на одделни работи на техничкиот надзор; 
обемот на техничкиот надзор, зависно од видот на специ-
фичната опрема и условите под кои се користи таа; роко-
вите во кои се вршат одделни работи на техничкиот над-
зор; составувањето и доставувањето на записник за из-
вршениот технички надзор и податоците што мора да ги 
содржи записникот. 

Со прописите од став 1 на овој член може да се опре* 
дели и начинот на водење евиденција и на вршење струч-
ни и технички работи во врска со вршењето на техничкиот 
надзор. ' 

4. Напоредни испитувања 

Член 61 
Напоредни испитувања на производите и услугите од 

ист вид и намена, заради оценување на квалитетот и сооп-
штување на резултатите од испитувањето на јавноста или 
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заради јавно наградување на производителот односно на 
производот што врз основа на таквото испитување е оце-
нет како најквалитетен, се вршат на иницијатива од орга-
низациите на здружен труд, општествените организации, 
организациите на потрошувачи или од други самоуправни 
организации и заедници, под условите и на начинот што 
со југословенските стандарди или со прописите донесени 
врз основа на овој закон се определени за испитување на 
соодветни производи. 

Напоредните испитувања на земјоделските и пре-
хранбените производи, како и на индустриските произво-
ди за општа употреба се вршат под условите и на начинот 
што за испитувањето на тие производи се определени со 
југословенските стандарди, со прописите донесени врз ос-
нова на овој закон и со прописите за здравствената ис-
правност на тие производи. 

ч 
5. Техничко упатство, упатство за употреба, сервис и резер-

вни делови 

Член 62 
Технички сложените производи мораат да бидат 

снабдени со техничко упатство, а производите чиишто оп-
ределени својства можат при употребата да предизвикаат 
опасност за корисникот, за други лица или за човековата 
средина мораат да бидат снабдени со упатство за употре-
ба. 

Со упатството од став 1 на овој член мораат да бидат 
снабдени и други производи за кои е тоа определено со 
пропис донесен врз основа на овој закон. 

Зависно од видот и намената на производот, технич-
кото упатство односно упатството за употреба содржи: 
технички и други податоци значајни за исправното монти-
рање; приклучување, пуштање во работа, употреба и 
одржување на производот; упатства за отстранување на 
пречките и дефектите; цртежи и шеми; предупредувања на 
опасностите при употребата на производот и начин на от-
странување на тие опасности; предупредување на опасни-
те својства на производот (запаливост, експлозивност, ко-
розивност, отровни состојки и др.) и упатства за безбедна-
та употреба и чување на производот; упатства за одржува-
њето на производот и податоци значајни за набавката на 
резервни делови. 

Техничкото упатство односно упатството за употре-
ба мора да биде составено така што да биде лесно разбир7 
диво за корисникот. 

Со пропис донесен врз основа на овој закон може за 
определени производи да се определи поблиската 
содржина на техничкото упатство односно'на упатството 
за употреба. 

Член 63 

За технички сложените производи, производителот, 
увозникот односно застапникот на странската фирма, при 
продажбата на стоки од консигнационен склад е должен 
да го утврди и во техничкото упатство или во деклараци-
јата да го наведе рокот за обезбедено сервисирање и за 
снабдување на пазарот со резервни делови, прибор и дру-
ги производи без кои тој производ не може да се користи 
според својата намена. 

Ако со прописот донесен врз основа на овој закон не 
е определено поинаку, рокот од став 1 на овој член не 
може да биде пократок од три години за апаратите за до-
маќинството односно пет години за другите технички 
сложени производи. 

Ако производителот, увозникот или застапникот на 
странската фирма нема сопствен сервис во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, должен е технички 
сложените производи да ги снабди и со список на органи-
зациите на здружен труд што ги озластил за вршење на 
тие услуги во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија (во натамошниот текст: овластените сервисери). 

Производителот, увозникот односно застапникот на 
странската фирма е должен своите сервиси односно овлас-
тените сервисери и пазарот редовно да ги снабдува со по-
требниот вид и количество на резервни делови, прибор и 
други производи без кои технички сложен производ не 
може да се користи според својата намена. 

Со прописот донесен врз основа на овој закон, за оп-
ределени производи можат да се определат роковите за 

обезбедено сервисирање и снабдување со резервни делови, 
прибор и други производи без кои тие не можат да се ко-
ристат според својата намена, роковите во кои сервисот 
односно овластениот сервисер мора да го задоволи бара-
њето на корисникот на производот за услугите на 
одржување односно поправка на производат и роковите 
во кои тие услуги мораат да се извршат. 

6. Гарантен лист 

Член 64 * 

Производите определени со прописот донесен врз ос-
нова на овој закон мораат да бидат снабдени со гарантен 
лист, кој мора да ги содржи следните елементи и подато-
ци: 

1) фирма односно назив и седиште на давачот на га-
ранцијата; 

2) податоци за производот со кои се идентифицира 
производот; 

3) изјава за гаранцијата и за условите на гаранцијата; 
4) траење на гарантниот рок; 
5) фирма односно назив и седиште на организацијата 

на здружен труд што, производот го продала на мало, да-
тум на продажбата, печат и потпис на овластениот работ-
ник, а ако се во прашање постројки, уреди, опрема и други 
средства на трудот - фирма односно назив и седиште на 
испорачувачот, датум на пуштање во погон или на преда-
вање на производот на корисникот на употреба и потпис 
на овластениот работник. 

Со прописот од став 1 на овој член се определуваат 
производите за кои производителот, увозникот односно 
застапникот на странска фирма мора да издаде гаранција 
за квалитетот односно за исправното функционирање на 
производот, да обезбеди сервис за одржување и поправки 
и за снабдување со резервни делови во гарантниот рок, 
најмало траење на гарантниот рок и рок во кој давачот на 
гаранцијата е должен да постапи по барањето на корисни-
кот на гаранцијата и да ги отстрани дефектите и недоста-
тоците на производот или неисправниот производ да го 
замени со ист таков нов и исправен производ. 

Трошоците за материјалот, резервните делови, рабо-
тата, преносот и превозот на производот, што настанува-
ат при отстранувањето на дефектите односно замената на 
производот со нов производ по основа на гаранцијата, па-
ѓаат врз товар на давачот на гаранцијата. 

7. Декларирање, означување, обележување и пакување на 
производи 

Член 65 
Под декларирање на производи, во смисла на овој за-

кон, се подразбира, наведување на податоците со кои се 
идентифицираат производите, нивната усогласеност со 
стандардите и прописите, карактеристиките и производи-
телот односно организацијата на здружен труд што про-
изводот го пушта во промет на пазарот, и тоа: на амба-
лажата, на оригиналното пакување, на производот, на на-
лепницата и на приврзницата на производот или кон про-
изводот. 

Под означување, односно обележување на производи-
те, во смисла ла овој закон, се. подразбираат нанесување 
на производите, амбалажата, пакувањето, налепницата, 
приврзницата, или нанесување на друг соодветен начин 
знаци на сообразност или други знаци и ознаки определе-
ни со овој закон или со прописите донесени врз основа на 
овој закона, ознаки на определени технички карактеристи-
ки и на други карактеристики на производите, обележја и 
симболи за опасност, предупредувања, ознаки и симболи 
за начинот на ракување со пратките при транспортот, пре-
носот или превозот и на ракување со производите при 
складирањето и чувањето, како и снабдување на произво-
дите со таблици со соопштенија за карактеристиките, 
опасностите, предупредувањата за опасност и за постапка-
та во случај на несреќа. 

Член бб 
Со прописот за декларирање, означување односно 

обележување на производот или со друг пропис донесен 
врз основа на овој закон можат за определени производи,, 
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работи или услуги да се определат начинот на декларира-
ње и елементите на декларацијата односно начинот на оз-
начување или обележување, како и техничките услови и 
барања во поглед на нанесувањето на тие ознаки или обе-
лежја на производите, амбалажата, пакувањето и др. и на-
чинот на нивното нанесување. 

Член 67 
Со прописот за пакување на производите или со друг 

пропис донесен врз основа на овој закон се определуваат 
производите што мораат да бидат спакувани на определен 
начин, условите и барањата во поглед на начинот на паку-
вање, количествата на ""производите во поединечно или 
збирно пакување, материјалите за пакување и нивните ка-
рактеристики, формите и мерите, како и условите и бара-
њата за типизација на средствата за пакување, амба-
лажата и за оригиналните пакувања. 

Производи во оригинално пакуање, во смисла на овој 
закон, се производите кои пред пуштањето во промет на 
пазарот се спакувани на начин кој обезбедува содржината 
на пакувањето да не може да се измени, потроши односно 
употреби без отворање или оштетување на пакувањето, а 
со цел така спакуваниот производ да му се понуди на не-
посредниот потрошувач односно корисник. 

VI. СТАНДАРДИЗАЦИЈА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЦИВИЛНАТА 
ЗАШТИТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТ-

РЕШНИ РАБОТИ 
Ч*ен 68 

За специфичните потреби на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија со по-
себни прописи се уредуваат: 

1) дејноста на стандардизацијата и постапката при 
донесувањето и објавувањето на стандардите на народна-
та одбрана и на други акти на стандардизацијата во воо-
ружените сили за средствата за вооружување и воена опре-
ма, како и за материјалот, објектите, постројките, опрема-
та, апаратите и за други средства исклучително за потре-
бите на вооружените сили; 

2) атестирањето на производите што служат исклучи-
телно за потребите на вооружените сили; 

3) вршењето технички надзор во поглед на специфич-
ната опрема во загрозените објекти и простори за произ-
водство на средства за вооружување и воена опрема и во 
други објекти и простори исклучително за потребите на 
вооружените сили. 

Стандардите на народната одбрана се применуваат 
задолжително. 

Член 69 
За специфичните потреби на цивилната заштита и на 

системот за набљудување и известување, со посебни про-
писи се уредуваат: 

1) стандардите, техничките нормативи и нормите на 
квалитетот за материјалот, објектите, постројките, уреди-
те, опремата и за другите средства на цивилната заштита 
и за средствата за набљудување и известување; 

2) атестирањето на производите за потребите на ци-
вилната заштита и на средствата за набљудување и извес-
тување. 

Член 70 
За специфичните потреби на органите и на службите 

за внатрешни работи, со посебни прописи се уредуваат 
стандардите, техничките нормативи, нормите на квалите-
тот и атестирањето на материјалот, објектите, постројки-
те, уредите, опремата, апаратите и другите средства ис-
клучително за потребите на органите и службите за внат-
решни работи. 

VII. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ИНФОРМИРА-
ЊЕ ВО ОБЛАСТА НА СТАНДАРДИЗАЦИЈАТА 

Член 71 
Сојузната организација надлежна за работи на стан-

дардизацијата соработува со меѓународните организации 
во областа на стандардизацијата и во својот делокруг 

врши работи што се однесуваат на подготвувањето, склу-
чувањето и извршувањето на меѓународните договори. 

Сојузната организација надлежна за работи на стан-
дардизацијата соработува со меѓународните стручни орга-
низации за стандардизација и учествува во работата на ор-
ганите и работните тела на тие организации чијашто член-
ка е, се вклучува во меѓународните системи за атестирање, 
за признавање на резултатите од испитувањата и за обез-
бедување квалитет и ги спроведува во согласност со од-
редбите на овој закон, при што соработува со заинтереси-
раните организации на здружен труд, заедниците на орга-
низациите на здружен труд, стопанските комори, стручни-
те општествени организации и со органите на управата. 

Член 72 
- Сојузната организација надлежна за работи на стан-

дардизацијата обезбедува информирање во областа на 
стандардизацијата со: 

1) учество во меѓународниот систем на информирање 
за стандардизацијата (ISONET); 

2) информативни гласила и каталОшки и други пуб-
ликации што ги издава; 

3) издавање на технички препораки; 
4) собирање, обработка и давање информации по ба-

рање од корисниците на информации; 
5) доставување на работни и други материјали во 

рамките на постапката за програмирање на стандардиза-
цијата, планирање, изработка и донесување на југословен-
ски стандарди и прописи предвидени со овој закон, на ме-
ѓународни стандарди и правила и на стандарди на меѓуна-
родните системи за атестирање, признавање на резултати-
те од испитувањето и за обезбедување квалитет, како и 
работни и други материјали во рамките на други форми 
на меѓународната стручна соработка во областа на стан-
дардизацијата. 

Корисниците на информации и информативни мате-
ријали од став 1 на овој член, освен корисниците на кои 
сојузната организација надлежна за работи на стандарди-
зацијата такви информации и материјали им доставува по 
службена должност и како работен материјал за изработ-
ка, измени, дополненија и подготовка на нови стандарди и 
прописи, како и на технички препораки, плаќаат за тие ин-
формации и материјали определен надомест. 

Височината на надоместот од став 2 на овој член ја 
определува функционерот кој раководи со сојузната орга-
низација Надлежна за работи на стандардизацијата, во 
спогодба со функционерот кај раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите. 

VIII. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 73 
Надзор над применувањето на одредбите на овој за-

кон, на стандардите и прописите донесени врз основа на 
овој закон, освен на стандардите и прописите од чл. 68 и 
70 на овој закон, вршат надлежните органи на инспекција-
та во републиките односно во автономните покраини и 
Сојузниот пазарен инспекторат, согласно со сојузен закон. 

Инспекциски надзор над применувањето на стандар-
дите и прописите донесени врз основа на овој закон со кои 
се уредуваат производството, работите и услугите за по-
требите на Југословенската народна армија односно на 
народната одбрана врши Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на врши надзор и над применувањето на прописите од 
член 68 на овој закон и технички надзор од член 68 став 1 
точка 3 на овој закон. 

Инспекциски надзор над применувањето на прописи-
те од член 70 на овој закон врши сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Член 74 
Ако при вршењето надзор надлежниот орган на ин-

спекцијата утврди дека не се применети Прописите донесе-
ни врз основа на овој закон, ќе и нареди со решение на ор-
ганизацијата на здружен труд што не ги применила тие 
прописи, во определен рок вршењето на своите дејности 
да го усогласи со пропишаните услови и барања. 
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Ако при вршењето на инспекцискиот надзор над-
лежниот орган утврди дека производите, работите или ус-
лугите не им одговараат на прописите донесени врз осно-
ва на овој закон и дека поради тоа постои опасност за 
животот и здравјето на луѓето и за човековата средина 
илц можност за настанување на значителна материјална 
штета, ќе донесе решение со кое ќе го забрани производ-
ството на такви производи односно натамошното изведу-
вање на работи или вршење на услуги. 

Член 75 
Ако при вршењето на инспекциски надзор надлежни-

от орган утврди: дека производите што се пуштени во 
промет не им одговараат на прописите донесени врз осно-
ва на овој закон односно на интерните стандарди, гран-
к и т е стандарди или на производителската спецификација 
по која се произведени; дека на пропишан начин не се спа-
кувани, деклариран^ означени односно обележени; дека 
не се снабдени со пропишаните исправи,дека за нив, спро-
тивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени 
врз основа на овој закон, не се обезбедени сервис, резервни 
делови, прибор и други производи без кои технички 
сложените производи не можат да се користат според сво-
јата намена; дека не се снабдени со техничко упатство од-
носно со упатство за употреба, или дека се снабдени со не-
точни ознаки, податоци или знаци на сообразност спро-
тивно на одредбите на овој закон и на прописите донесени 
врз основа на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе го за-
брани прометот на такви производи додека не се отстра-
нат недостатоците. 

IX. ИСПРАВИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
НАДЗОР 
Член 76 

На работниците на сојузната организација надлежна 
за работи на стандардизацијата, на членовите на стручна-
та комисија на сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата и на работниците на овластената 
организација кои го вршат надзорот од чл. 46, 49, 51, 55 и 
56 на овој закон им се издава службена легитимација за 
вршење на тој надзор. 

Службената легитимација од став 1 на овој член ја из-
дава сојузната организација надлежна за работи на стан-
дардизацијата. 

Со прописот за службената легитимација од став 1 на 
овој член се определува содржината, образецот, издавање-
то и користењето на таа легитимација и водењето1 евиден-
ција за неа. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 
Со парична казна од 500.000 до 4,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако не ги применува стандардите за кои е пропи-
шана задолжителна примена и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон во производството, преработката и до-
работката на производи и при изведувањето работи од-
носно вршењето услуги; при проектирање, градење, упот-
реба, одржување, поправки, преправки и престанување на 
работата односно на користењето на објекти, постројки, 
уреди, опрема и други средства на трудот; при пакување, 
означување, обележување, декларирање, ракување, тран-
спорт, пренос, превоз, складирање и чување на производи 
(член 16 став 1); 

2) ако при вршењето на својата дејност, во текот на 
процесот на работата, не обезбеди исполнување на усло-
вите и барањата определени со стандардите чијашто при-
мена е задолжителна и со прописите донесени врз основа 
на овој закон во поглед на карактеристиките на квалите-
тот и на вршењето контрола на квалитетот на производи-
те, работите и услугите(член 17); 

3) ако пред пуштањето на производ во промет на ју-
гословенскиот пазар не провери дали производот им одго-
вара на условите и барањата определени со стандардите 
чијашто примена е задолжителна и на прописите донесени 
врз основа на овој закон и ако таа проверка не ја изврши 

под условите и на начинот што се определени со тие стан-
дарди односно прописи (член 18 став 1); 

4) ако за производите и работите односно услугите за 
кои е тоа определено со прописот за задолжителна произ-
водителска спецификација, не донесе таква спецификација 
(член 35 ст. 1 и 2); 

5) ако не прибави атест за сообразност за прозводот 
кој подлежи на задолжително атестирање (хомологација) 
(член 43 став 2); 

6) ако користи атест за сообразност и ги означува 
производите со знаци за сообразност спротивно на одред-
бите на овој закон и на прописите донесени врз основа на 
овој закон (член 53); 

7) ако не поднесе пријава за производството на специ-
фична опрема изведувањето на работите односно давање-
то на услуги во врска со специфичната опрема, испитува-
њето или увозот на специфична* опрема за која со пропис 
донесен врз основа на овој закон е пропишан технички 
надзор (член 59 став 1); 

8) ако технички сложен производ не снабди со технич-
ко упатство, или ако производот, чиишто определени свој-
ства можат да предизвикаат опасност за корисникот, дру-
ги лица или за човековата средина не го снабди со упат-
ство за употреба (член 62 став 1); 

9) ако за технички сложените прозводи не го утврди и 
во техничкбто упатство или во декларацијата не го наведе 
рокот за обезбедено сервисирање или рокот за снабдување 
на пазарот или ако своите сервиси, овластените сервисери 
и пазарот не ги снабдува редовно со потребниот вид и ко-
личество на резервни делови, прибор и други производи 
без кои технички сложениот производ не може да се корис-
ти според својата намена (член 63 ст. 1 и 4); 

10) ако за производи за кои е тоа определено со про-
пис донесен врз основа на овој закон не издаде гарантен 
лист, или ако во гарантниот рок не обезбеди за тие произ-
води сервис и снабдување со резервни делови, или ако не 
постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и не 
ги отстрани дефектите и недостатоците на производот 
или неисправниот производ не го замени со ист таков нов 
и исправен производ (член 64). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 50.000 до 1,000.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 78 
Со парична казна од 250.000 до 1,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ало на надлежниот орган на инспекцијата, по него-
во барање, не му го стави на увид извештајот за испитува-
њето на производот заради проверување дали производот 
им одговара на условите и барањата определени со стан-
дардите чијашто примена е задолжителна и со прописите 
донесени врз основа на овој закон (член 18 став 4); 

2) ако до сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата не достави податоци за своите про-
грами за стандардизацијата и за нивното извршување 
(член 32); 

3) ако на надлежниот орган на инспекцијата, по него-
во барање, не му ја стави на увид задолжителната произ-
водителска спецификација (члан 35 став 3); * 

4) ако отстапи од југословенскиот стандард чијашто 
примена е задолжителна или од пропишаните норми на 
квалитетот без претходно прибавено одобрение од сојуз-
ната организација надлежна за работи на стандардизаци-
јата (Член 36 став 2); 

5) ако на производ што отстапува од југословенскиот 
стандард или од нормите на квалитетот не го означи бро-
јот и датумот на одобрението врз основа на кое е отстапе-
но од тој стандард односно од нормите на квалитетот 
(член 37 став 4); 

6) ако на сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата не и овозможи непречено вршење на 
надзорот од член~49 на овој закон (член 50 став 1); 

7) ако на сојузната организација надлежна за работи 
на стандардизацијата односно на овластената организција 
не и овозможи непречена контрола на сообразноста на 
производите што подлежат на задолжително атестирање 
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(хомологација), ако таква контрола е пропишана (член 51 
став 1); 

8) ако на овластениот работник на сојузната органи- . 
занија надлежна за работи на стандардизацијата односно 
на овластениот работник на стручна институција не му 
овозможи непречено вршење на техничкиот надзор (член 
59 став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 5.000 до 100.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице. 

Член 79 
За дејствието од член 77 на овој закон ќе се казни за 

прекршок поединец кој самостојно врши дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓани, со парична 
казна од 50.000 до 100.000 динари. 

За дејствието од член 78 на овој закон ќе се казни за 
прекршок поединец кој самостојно врши дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓани, со парична 
казна од 45.000 динари. 

XI. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА 
ПРОПИСИТЕ 

Член 80 
/ 

Се овластува функционерот што раководи со сојузна-
та организација надлежна за работи на стандардизацијата 
да донесе прописи за: југословенските стандарди (член 
23); задолжителната производителска спецификација 
(член 35); атестирањето на производите (член 39); за-
должителното атестирање (хомологацијата) на произво-
дите (член 40); условите што мораат, да ги исполнуваат 
организациите на здружен труд односно другите стручни 
институции овластени за атестирање односно испитување 
на производите (член 48); техничкиот надзор (член 60); по-, 
блиската содржина на техничкото упатство или на упат-
ството за употреба на производите (член 62); обезбедено-
то сервисирање и снабдување со резервни делови и со дру-
ги производи (член 63); производите што мораат да бидат 
снабдени со гарантен лист (член 64); декларирањето, озна-
чувањето односно обележувањето на производите (член 
бб); пакувањето на производите (член 67) и службената ле-
гитимација на лицата што вршат надзор (член 76). 

Член 81 
Се овластува функционерот што раководи со сојузна-

та организација надлежна за работи на стандардизација-
та, со претходно прибавено мислење од заинтересираните 
сбјузни органи на управата, да донесе прописи за технич-
ките нормативи (член 33) и прописи за квалитетот на про-
изводите, работите и услугите (член 34). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, про-
писите за техничките нормативи (член 33), во делот што се 
однесува на техничките нормативи што можат да бидат-
од влијание врз безбедноста на животот и здравјето на ра-
ботниците на работа, и прописите за квалитетот на живот-
ните намирници (член 34), во делот што се однесува на 
составот на животните намирници кој има влијание врз 
биолошката вредност на намирниците, ги донесува фун-
кционерот што раководи со сојузната организација над-
лежна за работи на стандардизацијата во спогодба со фун-, 
кционерот што раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на здравството. 

»Член 82 
Се овластува функционерот што раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за рботи на земјоделство-
то да ги донесе прописите за квалитетот на семето и на 
посадочниот материјал на земјоделските и шумските рас-
тенија (член 34). 

Член 83 ^ 
Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана 

да ги донесе прописите за дејноста на стандардизацијата и 
за постапката за донесување и објавување на стандардите' 

на народната одбрана и на други акти на стандардизација-
та во вооружените сили за средствата за вооружување и 
воена опрема, како и за материјалот, објектите, постројки-
те, опремата, апаратите и за други средства исклучително 
за потребите на вооружените сили, за атестирање на про-
изводите исклучително за потребите на вооружените сили 
и за вршење на технички надзор во поглед на специфична-
та опрема во објектите и просторите што служат Исклучи-
телно за потребите на вооружени ге сили (член 68). 

Член 84 
Се овластува функционерот што раководи со сојузна-

та организација надлежна за работи на стандардизација-
та,, во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, 
да ги донесе прописите за стандардите, техничките норма-
тиви и нормите на квалитетот, како и за задолжителното 
атестирање (хомологацијаТа) за материјалот, објектите, 
постројките, уредите, опремата и другите средства за спе-
цифичните потреби на цивилната заштита и на системот 
на набљудување и известување (член 69). 

Член 85 
Се овластува функционерот што раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за внатрешни работи да ги 
донесе прописите за стандардите, техничките нормативи, 
нормите на квалитетот и за атестирањето на производите 
односно на средствата и опремата за работа на органите и 
службите за внатрешни работи (член 70). 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за стандардизацијата („Службен 
лист на СФРЈГ, бр. 38/77 и 11/80), 

Прописите донесени врз основа на Законот за стан-
дардизацијата ќе се усогласат со одредбите на овој закон 
во рок од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 87 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

460. 
Врз"основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Ѓепублика Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВНАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 8 јуни 1988 година. 

П бр. 846 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
ѕ? Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И 

ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 . . , • 
Во Законот за основите на системот на државната уп-

рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), по член Збѓсе додава нов член 361а, кој г^аси: 

„Член 361 а 
Врз основа на спогодбата помеѓу .функционерот кој 

раководи со сојузниот орган на управата односно со сојуз-
ната организација и функционерот кој раководи со над-
лежниот орган на управата во републиката односно во ав-
тономната ' покраина, работник може, со негова соглас-
ност, да биде упатен на работа на определено време во 
орган на управата во таа република односно автономна 
покраина. 

Правата и обврските од работниот однос работникот 
од став 1 на овој член ги остварува во сојузниот орган на 
управата односно во сојузната организација од која се 
упатува на работа. 

Со спогодба на функционерите од став 1 на овој член 
се уредува во кој орган работникот остварува личен доход 
и соодветни надомести. 

По престанувањето на работата од Став 1 на овој 
член работникот има право да се врати на работа во исти-
от сојузен орган на управата односно сојузна организаци-
ја и да биде распореден на задачите а работите што ги' 
вршел пред упатувањето на работа или на задачи и рабо-
ти што им одговараат на неговата стручна подготовка и 
работно искуство, во рок од 30 дена од денот на престану-
вањето на работата во органот на управата во република-
та односно во автономната покраина." 

Член 2 
Во член 394 став 6 зборовите: „пензиски стаж" се за-

менуваат со зборовите: „стаж на осигурувањето". 

Член 3 
Во член 395 став 4 зборовите „пензиски стаж" на две-

те места се заменуваат со зборовите: „стаж на осигурува-
њето". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

461 . • 

Врз основа ра член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 
Се прогласува Законот за измена на Законот за 

Службата на општественото книговодство, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
8 јуни 1988 година. 

П бр. 847 
8 јуни 1988 година „ 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревин, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО • 
Член 1 

Во Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 
74/87) во член 113 став 2 точка 1а се брише. 

Во став 4 алинеја 3 се менува и гласи: 
, „-чистите лични доходи до височина на загарантира-

ните со закон лични доходи". 
Член 2 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". . 

4 6 2 . 

Врз основа на член 185 став 2, а во врска со чл. 404 и 
406 од Законот за основите на системот на државната уп-
рава и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕФОРМА НА 

СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ 
1. Членовите на Комисијата за реформа на стопан-

скиот систем (во натамошниот текст: Комисијата), на 
Секретаријатот на Комисијата и на работните групи од 
редовите на научните и стручните работници што не ос-
тваруваат личен доход по основ на- вршење на функција, 
како и научните и стручните работници рд соодветни об-
ласти и организации на здружен труд што по покана учес-
туваат во работата на Комисијата, на Секретаријатот на 
Комисијата и на работните групи, *имаат право на надо-
мест за работа и проучување на материјалите за седници 
на Комисијата, на Секретаријатот на комисијата и на ра-
ботните групи во износ од 10.000 динари по една. Седница. 

2. Членовите на Комисијата имаат право и на надо-
мест на личниот доход што нема да го'остварат поради 
учество на седници на Комисијата, на Секретаријатот на 
Комисијата и на работните групи. 

3. Членовите на Комисијата, на Секретаријатот на 
Комисијата и на работните групи, како и научните и 
стручните работници од соодветни области и организации 
на здружен труд што по покана учествуваат во работата 
на Комисијата, на Секретаријатот на Комисијата и на ра-
ботните групи, имаат право на надомест за исхрана и 
сместување (дневници) во износи утврдени со Уредбата за 
издатоците за патни и други трошоци што на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации им се при-
знаваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 
22/84, 32/84, 66/84, 14/83, 27/85, 43^85, 37/85, 62/85, 
14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87 и 9/88). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 188 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
, Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

4 6 3 . 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-
вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПОМОРСКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се опреде-
луваат сезонски гранични премини за меѓународен помор-
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ски сообраќај: Изола, Новиград, Примоштен, Хвар и Буд-
еа. 

2. Граничните премини од точка 1 на ова решение ќе 
работат од 1 јуни до 15 септември 1988 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п. бр. 185 
12 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател 

Јанез Земљарич, е. р. 

464. 
Врз основа на член 57 став 4 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕ-
РИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА-
ТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА 
ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Член 1 

Во Правилникот за содржината на одделни позиции 
во .обрасците на периодичната пресметка и на завршната 
сметка, за начинот на доставување на периодичната пре-
сметка и на завршната сметка и за податоците и докумен-
тацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка 
и завршната сметка за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 64/87) во член 12 став 2 во 
одредбите под 4 по зборот: „година" се додаваат зборави-
те: „и на пресметаните лични доходи од средствата што се 
примени во согласност со одредбите на член 94 ст. 2 и 3 од 
Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд" („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 
и 75/87). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-7342/1 
7 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

% • Светозар Рикановиќ, е. р. 

465. 
Врз основа на член 9 од Законот за привремено огра-

ничување на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/88), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО 
НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА 

ПРИХОДИ 
Член 1 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те Интересни заедници од општествените дејности во ре-
публиката односно во автономната покраина, надлежните 
органи во општествено-политичките заедници во републи-
ката односно во автономната покраина и надлежните ор-
гани односно организации на ниво на федерацијата (во на-
тамошниот текст: корисниците на средства) од чл. 1,2 и 3 

на Законот за привремено ограничување на располагање-
то со дел од општествените средства на општествено-по-
литичките заедници и на самоуправните интересни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/88) - (во ната-
мошниот текст: Законот), го утврдуваат Дозволеното ниво 
на средствата за потрошувачка во 1988 година и доставу-
ваат пресметка до Службата на општественото книговод-
ство на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Основица за пресметка на дозволеното ниво на сред-

ствата за потрошувачка за корисниците на средства од чл. 
1 и 2 на Законот претставуваат изворните приходи уплате-
ни во периодот јануари-Јуни, јануари-септември и јануа-
ри-декември 1987 година од уплатните сметки кај Служба-
та на општественото книговодство (Образец Б-2, сметка 
840 - Приходи на ОПЗ и сметка 843 - Приходи на СИЗ од 
општествените дејности) - на жиро-сметката на корисни-
кот на средствата, намалени за износот на средствата од 
став 3 на член 1 од Законот и зголемени за делот од'прихо-
дите од основниот данок на промет по основ на трансфор-
мирани надомести и цените на нафтените деривати и за 
намалувањето на нето паричната актива, односно намале-
ни за зголемувањето на нето паричната актива на корис-
ниците на тие средства кај народните, основните и 
здружените банки. 

Приходите од став 1 на овој член, согласно со член 7 
став 5 од Законот, можат во 1988 година да се зголемат од-. 
носно да се намалат за износот на примените односно на 
отстапените вишоци на приходи. 

Основица за пресметка на дозволеното ниво на сред-
ствата за потрошувачка за корисниците на средства од 
член 3 став 1 на Законот претставуваат изворните прихо-
ди уплатени во периодот јануари - јуни, јануари - септем-
ври и јануари - декември 1987 година од уплатните сметки 

•кај Службата на општественото книговодство (Образец 
Б-2, сметка 840 - Приходи на ОПЗ) - на жиро-сметката на 
корисникот на средства, зголемени за придонесите на ре-
публиките и автономните покраини, за делот од приходи-
те од основниот данок на промет по основ на трансформи-
рани надомести од цените на нафтените деривати и за на-
малувањето на нето паричната актива),односно намалени 
за зголемувањето на нето паричната актива на корисници-
те на тие средства кај народните, основните и здружените 
банки. 

Приходите од став 3 на овој член, согласно со член 7 
став 5 од Законот, можат во 1988 година да се зголемат од-
носно да се намалат за износот на примените односно на 
отстапените вишоци на приходи. 

Основица за пресметка на дозволеното ниво на сред-
ствата за потрошувачка од член 3 став 2 на Законот пре-
тставуваат изворните приходи уплатени во периодот јану-
ари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1987 го-
дина од уплатните сметки кај Службата на општественото 
книговодство (Образец Б-2, сметка 840 - Приходи на ОПЗ, 
колони 7,8 и 9) - на жиро-сметките на корисникот на сред-
ства, зголемени за делот од приходите на основниот да-
нок на промет по основ на трансформирани надомести од 
цените на нафтените деривати, ако со пропис на општес-
твено-политичката заедница е определено тие приходи да 
не се внесуваат во нејзиниот буџет. 

Член 3 
Нето паричната актива, во смисла на член 4 став 4 од 

Законот, се утврдува така што состојбата на депозитите 
на корисниците на средства на 31 декември 1986 година, 
30 јуни, 30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 
30 септември и 31 декември 1988 година ќе .се намали за 
состојбата на искористените кредити на тие корисници. 
Состојбата на нето паричната актива се утврдува на Обра-
зецот СИПА -Утврдување на состојбата на нето парична-
та актива на година (во натамошниот текст: Обра-
зец СИПА), кој е објавен кон овој правилник и претставу-
ва негов составен дел. I 

Член 4 
Корисниците на средства го утврдуваат дозволеното 

ниво на средствата за потрошувачка за периодот јануари-
-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година 
на обрасците што се составен дел на овој правилник, и 
тоа: 
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1) на Образецот ИС-1 - Извештај за утврдувањето на 
дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на де-
лот од општествените средства што се остварени над тоа 
ниво за ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во репуб-
ликите и автономните покраини од 1 јануари до 
1988 година (во натамошниот текст: Образец ИС-1). Овој 
образец го поднесуваат корисниците на средства од чл. 1 и 
2 на Законот; 

2) на Образецот ИС-2 - Извештај за утврдувањето на 
дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на де-
лот од општествените средства што ќе се остварат над тоа 
ниво за потрошувачка на ниво на федерацијата од 1 јануа-
ри до -1988 година (во натамошниот текст Образец 
ИС-2). Овој образец го поднесуваат корисниците на сред-
ства од член 3 став 1 на Законот; 

3) на Образецот ИС-3 - Извештај за утврдувањето на. 
дозволеното ниво на средствата за потрошувачка и на де-
лот од општествените средства шо ќе се остварат над тоа 
ниво за другите корисници во републиките и во автоном-
ните покраини од 1 јануари до 1988 година (во ната-
мошниот текст: Образец ИС-3). Овој образец го поднесу-. 
ваат корисниците на средства од член 3 став 2 на Законот. 

Член 5 
Корисникот на средства од чл. 1 и 2 на Законот го 

составува Образецот ИС-1 врз основа на податоците за 
распоредените приходи од Оорезецот Б-2 за соодветниот 
период 1987 и 1988 година и податоците за состојбата на 
нето паричната актива, и тоа: 

1) под реден број 1 во колона 3 се внесува податокот 
за уплатените приходи .за 1987 година од Образецот Б-2*од 
сметката 840 од колоните 4, 5 и 6, зголемен за делот од 
приходите од основниот данок на промет од трансформи-
раните надомести од цените на нафтените деривати, од-
носно од сметката 843 од колона 2 на жиро-сметката на 
корисникот на средствата. Во колоната 4 се внесува пода-
токот за уплатените приходи за 1988 година од Образецот 
Б-2 од сметката 840 од колоните 4, 5 и 6, зголемен за делот 
од приходите од основниот данок на промет од трансфор-
мираните надомести од цените на нафтените деривати за 
периодот јануари-март 1988 година, односно од сметката 
843 од колоната 2 на жиро-сметката на >корисникот на ' 
средствата; 

2) под реден број 2 во колоните 3 и 4 се внесува, пода-
токот за износот на средствата што од буџетот на репуб-
ликата односно на автономната покраина се уплатени на 
име придонес во буџетот на федерацијата и придонес за 
интервенции во стопанството на ниво на федерацијата во 
периодот од 1 јануари до крајот на пресметковниот пери-
од за кој се поднесува Образецот ИС-1 за обврските од те-
ковната година и за обврските од претходната година. 
Придонесите за одделни намени се искажуваат на ред. бр. 
2.1. до 2.5. Под ред. бр. 2.6. САП Косово ќе го искажува де-
лот од приходите од отстапениот основен данок на про-
мет на нафтени деривати; 

3) под ред. бр. 4 и 5 во колоната 4 се внесуваат пода-
тоци за отстапените односно примените вишоци на при-
ходи, согласно со член 7 став 5 од Законот; 

4) под реден број 6 односно 7, во колоните 3 и 4 се 
внесуваат податоците од реден број 10 од Образецот 
СИПА; 

5) под реден број 8 во колоните 3 и 4 се искажуваат 
приходите за потрошувачка, кои се состојат од износите 
на изворните приходи зголемени за примените вишоци на 
приходи, и за намалувањето на нето паричната актива, од-
носно намалени за отстапените вишоци на приходи и за 
зголемувањето на нето паричната актива; 

6) под реден број 8.1. во колоната 3 се внесува подато-
кот од сметката 840 на Образецот Б-2 од колоните 4, 5 и 6 
од ред. бр. 014 до 028, 103, 111, до 122 и 199 до 202; 

7) под реден број 8.2. во колоната 3 се внесува подато-
кот за износот на средства кој од буџетот е пренесен за 
стоковни резерви. Ако републиката односно автономната 
покраина со свои прописи определила сиот основен данок 
на промет на нафтени деривати да се внесува во нејзиниот 
буџет, а потоа од буџетот да се издвојува дел од средства-
та за финансирање на стоковните резерви, за изградба и 
одржување на патишта, развој на рудниците за јаглен, за 
истражување на нафта и гас и др., под овој реден број се 
внесува и податокот за исплатените износи за тие намени, 
согласно со прописот со кој е тоа уредено. 

Корисниците на средства за односниот период на 

1987 година и за периодот јануари-март 1988 година ќе 
обезбедат податоци за надоместите од цените на нафтени-
те деривати што се трансформирани во основен данок на 
промет од сметките на корисниците на кои им се уплату-
вани тие недомести; 

8) под реден број 8.3. во колоната 3 се внесува изно-
сот што ќе се добие кога износот од редниот број 8 ќе се 
намали за износите од ред. бр. 8.1. и 8.2. од колоната 3; 

9) под реден број 9 во колоната 4 корисниците на 
средства во републиките и автономните покраини ги вне-
суваат соодветните стапки на растежот од член 1 односно 
член 2 на Законот. Ако во републиката односно во авто-
номната покраина е утврден диференциран растеж на 
средствата во смисла на член 5 од Законот, под тој реден 
број во колоната 4 се внесува утврдената стапка на тој 
растеж; 

10) под реден број 10 во колоната 4 корисниците на 
средства ги внесуваат стапките на растежот од член 3 на 
Законот; 

11) под ред. бр. 11,12 и 13 корисниците на средства го 
утврдуваат дозволениот износ на средствата за потрошу-
вачка во односниот пресметковен период, според Образе-
цот ИС-1. 

Член 6 
Корисниците на средства на ниво на федерацијата го 

составуваат Образецот ИС-2 врз основа на податоците за 
изворните приходи уплатени од уплатната сметка 840 на 
Образецот Б-2 за соодветниот период на 1987 и 1988 годи-
на, врз основа на податоците за уплатениот придонес на 
републиките и автономните покраини и врз основа на под-
атоците за уплатените приходи од основниот данок на 
промет на нафтени деривати што се користат за интервен-
ции во стопанството на ниво на федерацијата (за стоковни 
резерви, за изградба на авто-пат, за курсни разлики и за 
враќање на царина и други увозни давачки) - на сметките 
на, корисниците на средства. 

Корисниците на средства од став 1 на овој член за од-
носниот период на 1987 година и за периодот јануари-
-март 1988 година ќе обезбедат податоци за надоместите 
од цените на нафтените деривати што се трансформирани 
во основен данок на промет, од сметките на корисниците 
на кои им се уплатувани тие надомести. 

Образецот ИС-2 се составува на следниот начин: 
1) под реден број 1 корисникот на средства внесува 

податоци за уплатените изворни приходи од Образецот 
Б-2 од сметката 840 од колоните 3, 7, 8 и 9 за соодветниот 
период на 1987 и 1988 година. Износот на уплатените из-
ворни приходи во односните пресметковни периоди на 
1987 и за периодот јануари-март 1988 година се зголемува 
за износот на средствата што е примен по о^нов на тран-
сформирани надомести од цените на нафтените деривати 
во основен данок на промет; 

2) под реден број 2 се внесува податокот за примени-
те износи на средствата по основ на придонесите на репуб-
ликите и автономните покраини во односниот пресметко-
вен период за обврските од тековната година и за обврски-
те од претходната година; 

3) под ред. бр. 4 и 5 во колоната 4 се внесуваат пода-
тоци за отстапените односно примените вишоци на при-
ходи ; 

4) под реден број 6 односно 7 во колоните 3 и 4 се вне-
суваат податоци од редниот број 10 од Образецот СНПА; 

5) под ред. бр. 8, 9 и 10 корисникот на средства внесу-
ва податоци во согласност со текстот даден во Образецот 
ИС-2. 

Член 7 
Надлежниот орган на општествено-политичката за-

едница, за делот од приходите од даноци и други давачки 
што општествено-политичката заедница со свој пропис 
им го отстапила на други корисници, го составува Образе-
цот ИС-3 врз основа на податоците од Образецот Б-2 од 
сметката 840 од колоните 7, 8 и 9 за соодветниот период 
на 1987 и 1988 година. 

Надлежниот орган ги пополнува податоците под ред. 
бр. 1, 2 и 3 на Образецот ИС-3. 

Член 8 
Корисникот на средства ја утврдува состојбата на не-

то паричната актива на 31 декември 1986 година, 30 јуни, 
30 септември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 30 сеп-
тември и 31 декември 1988 година на Образецот СНПА. 

Образецот СНПА се составува на следниот начин: 
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1) под реден број 1 се внесува состојбата на жиро-
-сметките на СИЗ од општествените дејности и жиро-
-сметките на буџетите на општествено-политичките заед-
ници, и органите, организациите и фондовите на општес-
твено-политичката заедница што се финансираат од буџе-
тите на тие заедници; 

2) под реден број 2 се внесуваат податоци од сметки-
те на средствата за заедничка потрошувачка, за станбена 
изградба, за инвестиции, за резерви и други депозити по 
видување (посебни намени, девизни средства итн.); 

3) под реден број 3 се внесуваат податоци за кратко-
рочните орочени депозити за станбена изградба и други 
краткорочно орочени депозити; 

4) под реден број 3 се внесуваат податоци за кратко-
рочните орочени депозити од сметките на депозитите и на 
долгорочно здружените средства за станбено-комунална 
изградба и за други намени; 

5) под реден број 5 се внесува збирот на износите ис-
кажани од реден број 1 до реден број 4; 

6) под реден број 6 се внесуваат податоци за корис-
тените краткорочни кредити за станбено-комунална деј-
ност и за други намени; 

7) под реден број 7 се внесува податок за користени-
те долгорочни кредити за инвестиции, стоковни резерви, 
станбена изградба, за санација и друго; 

8) под реден број 8 се внесува збирот на износите на 
кредитите (реден број 6 плус реден број 7); 

9) под реден број 9 се искажува состојбата на нето 
паричната актива (реден број 5 минус реден број 8); 

.10) под реден број 10 се утврдува зголемувањето од-
носно намалувањето на нето паричната актива. 

Зголемувањето односно намалувањето на нето па-
ричната актива се утврдува така што состојбата на нето 
паричната актива на крајот од пресметковниот период 
(реден број 9 колона 4 односно колона 6) ќе се намали за 
почетната состојба на нето паричната актива (реден број 9 
колона 3 односно колона 5 на Образецот СНПА). За секој 
пресметковен период почетната состојба за колоната 3 на 
Образецот ИС-1 и Образецот ИС-2 е 31 декември 1986 го-
дина, а за колоната 4 - 3 1 декември 1987 година. 

Зголемувањето односно намалувањето на нето па-
ричната актива од реден број 10 колона 4 се внесува на ре-
ден број 6 односно 7 колона 3 на Образецот ИС-1 односно 
Образецот ИС-2, а зголемувањето односно намалувањето 
на нето паричната актива од реден број 10 колона 6 се вне-
сува на реден број 6 односно 7 колона 4. 

Член 9 
Состојбата на нето паричната актива на општестве-

но-политичката заедница је опфаќа состојбата на депози-
тите на буџетот на општествено-политичката заедница и 
на нејзините органи, организации и фондови, намалена за 
состојбата на искористените кредити на буџетот на оп-
штествено-политичката заедница и нејзините органи, ор-
ганизации и фондови. 

Органите, организациите и фондовите на општестве-
но-политичката заедница се должни податоците од став 1 
на овој член да му ги достават на надлежниот орган кој го 
води буџетот на општествено-политичката заедница, во 
рок од три дена од денот на истекот на периодот за кој се 
врши пресметка на вишоците на приходи. 

Член 10 
Корисникот на средства, согласно со член 6 став 4 од 

Законот, може на Службата на општественото книговод-
ство, заради утврдување на вишоците на приходи, да и 
поднесува, месечно на пропишаниот образец, податоци за 
односниот пресметковен период. Податоците се внесуваат 
за периодот од јануари до заклучно со тековниот месец на 
1988 година и за односниот период на 1987 година. 

За утврдување на дозволеното ниво на средствата се 
зема стапката на растежот која се однесува на пресметков-
ниот период на кого му припаѓа тековниот месец. 

Член 11 
Корисниците на средства кои почнуваат да работат 

по денот на влегувањето на Законот во. сила ќе ги утврду-
ваат дозволените нивоа на средствата за потрошувачка во 
согласност со член 5 од Законот. Корисникот на средства 
кој настанал со раздвојување или со спојување на дото-
гашни корисници ќе го утврди дозволениот износ на сред-
ствата во согласност со податоците што постоеле за врше-
ње на односната функција »пред раздвојувањето односно 
спојувањето на корисниците. 

Член 12 
Корисниците на средства кон Образецот ИС-1 и Об-

разецот ИС-2 го доставуваат и Образецот СНПА. 

Член 13 
Корисниците на средства и ги доставуваат на служба-

та на општественото книговодство кај која се води нивна-
та жиро-сметка Образецот ИС-1, ИС-2, ИС-3 и Образе-
цот СИПА во два примерока, во роковите утврдени во 
член 6 став 1 од Законот. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-7114 
31 мај 1988 година 
Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар за 

финансии, 
Вук Огненовиќ, е. р. 

Образец ИС-1 

(ОПЗ, СИЗ) 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ОПЗ И СИЗ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈ-

НОСТИ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1988 ГОДИНА 

- во илјади динари -
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2.6. Дел од приходите од отстапениот основен данок на промет на нафтени дери-
вати на САП Косово 

3 Изворни приходи за потрошувачка, (реден број 1 минус реден број 2) , 
4 Отстапени вишоци на приходи (член 7 став 5) х х х 
5 Примени вишоци на приходи (член 7 став 5) х х х 
6 Намалување на состојбата на нето паричната актива 
7 Зголемување на состојбата на нето паричната актива 
8 Вкупно приходи за потрошувачка (реден број 3 + реден број 5 + реден број 6 ми-

нус реден 15рој 4 минус реден број 7) 
Во тоа: 
8.1. Приходи на буџетот од населението х х х 
8.2. Средства за стоковни резерви и други интервенции од цените на нафтени де- х х х 

ривати 
8.3. Други приходи (реден број 8 минус ред. бр. 8.1 и 8.2) х х х 

9 Утврдена стапка на растежот од член 1 односно член 5 или член 2 на Законот за 
редниот број 8.3 х х х 

10 Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот за ред. бр. 8.1 и 8.2 
11 Дозволен износ на средства за потрошувачка во односниот период на 1988 година 

Среден број 8.3 колона 3 х реден број 9 колона 4 :100 плус реден број 8.3 колона 

х х х 

х х х 
12 Дозволен износ на средствата за потрошувачка во односниот период на 1988 годи-

на (реден број 8.1 и реден број 8.2 колона 3 х реден број 10 колона 4 :100 плус 
ред. бр. 8.1 и 8.2 колона 3) х х х 

13 Вкупно дозволени средства за потрошувачка (реден број И -I- реден број 12) х х х 
14 Повеќе остварени средства (реден брОЈ 8 колона 4 минус реден број 13 колона 4) х х х 
15 Помалку остварени средства (реден број 13 колона 4 минус реден број 8 колона 4) х х х 
16 Издвоени средства по претходната пресметка х х х 
17 Обврска за издвојување на средства (реден број 14 минус реден број 16) х х х 
18 Обврска за враќање на средствата издвоени по претходната пресметка (реден број 

16 минус реден број 14) • х х х 

Во 198 година 

(Потпис на раководителот (М.П.) (Потпис на одговорното 
на финансиската служба) лице) 

Образец ИС-2 

Надлежен орган односно ор-
ганизација 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ПОТРОШУВАЧКА НА НИВО НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1988 ГОДИНА 

- во илјади динари -

Реден 
број О п и с 

•Јануари 
1987 година 

Јануари 
1988 го-

дина 

1 2 3 4 

1 Изворни приходи (Образец Б-2 сметка 840) 
2 Придонеси од буџетите на републиките и автономните покраини 

Во тоа: 
2.1. за буџетот на федерацијата 
2.2. за регрес за вештачко ѓубриво 
2.3. за регрес за камати во земјоделството 
2.4. за курсни разлики 
2.5. за поттикнување на технолошкиот развој 

3 Изворни приходи и придонеси за потрошувачка (реден број 1 плус реден број 2) 
4 Отстапени вишоци на приходи (член / став 5) х х х 
5 Примени вишоци на приходи (член 7 став 5) х х х 
6 Намалување на состојбата на нето паричната актива 
7 Зголемување на состојбата на нето паричната актива 
8 Вкупно приходи за потрошувачка (реден број 3 плус ред. бр. 5 и 6 минус реден 

број 4 минус реден броЈ 7) 
9 Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот х х х 

10 Дозволен износ на средства за потрошувачка (реден број 8 колона 3 х реден број 
9 колона 4 :100 плус реден број 8 колона 3) х х х 

11 Повеќе остварени приходи (реден број 8 колона 4 минус реден број 10 колона 4) х х х 
12 Помалку остварени приходи (реден број 10 колона 4 минус реден број 8 колона 4) х х х 
13 Издвоени средства по претходната пресметка х х х 
14 Обврска за издвојување на средства (реден број 11 минус реден број 13) х х х 
15 Обврска за враќање на средства издвоени по претходната пресметка (реден број 13 

минус реден број 11) х х х 

Во 198 година 

(Потпис на раководителот (М.П.) (Потпис на одговорното 
на финансиската служба) лице) 
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Образец ИС-3 
Надлежен орган на ОПЗ 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И НА ДЕЛОТ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ТОА НИВО ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ ВС) РЕПУБЛИКА-

ТА И АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 1988 ГОДИНА 
- во илјади динари -

Реден 
број О п и с Јануари Јануари 

1987 година 1988 година 

1 2 3 4 

1 Приходи за интервенции (Образец Б-2 сметка 840, кол. 7, 8 и 9) 
2 Утврдена стапка на растежот од член 3 на Законот х х х 
3 Дозволен износ на средства (реден број 1 колона 3 х реден број 2 колона 4 :100 

плус реден број 1 колона 3) х х х 
4 Повеќе остварени приходи (реден број 1 колона 4 минус реден број 3 колона 4) х х х 
5 Помалку остварени приходи (реден број 3 колона 4 минус реден број 1 колона 4) х х х 
6 Издвоени средства по претходната пресметка # х х х 
7 Обврска за издвојување на средства (реден број 4 минус реден број 6) х х х 
8 Обврска за враќање на средствата издвоени по претходната пресметка (реден број 

6 минус реден број 4) х х х 
9 Отстапени вишоци на приходи (член 7 став 5) х х х 

10 Примени вишоци на приходи (член 7 став 5) х х х 

Во 198 година 

(Потпис на раководителот (М.П.) (Потпис на одговорното 
на финансиската служба) лице) 

466. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНАТА ОБУКА, 
ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА 
ВОЗДУХОПЛОВНО-СООБРАЌАЈНИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат стручната подго-
товка, стручната обука, испитите, дозволите и овластува-

њата за вршење на определени стручни работи (во ната-
мошниот текст: овластувањата) и други услови кои мора 
да ги исполнува воздухопловно-сообраќајниот персонал. 

Во воздухопловно-сообраќајниот персонал, во смис-
ла на овој правилник, спаѓа и инженерот за подготвување 
на лет. 

Член 2 
На лицето кое има стручна подготовка пропишана со 

овој правилник, кое е стручно обучено и кое ги исполнува 
пропишаните здравствени услови, а кое ќе положи испит 
за вршење на определена стручна работа, му се издава до-
звола односно овластување за вршење на таа работа. 

Член 3 
При првото стекнување на дозвола се полага и посе-

бен испит за вршење на определена стручна работа. 
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Во дозволата од став 1 на овој член може да се запи-
ше и ново овластување ако лицето завршило стручна обу-
ка, поминало на работите за кои стручно се обучува про-
пишано време и положило посебен испит за вршење на 
таа работа. 

Член 4 
Обемот на теорискиот дел на испитот за стекнување 

дозвола и обемот на теорискиот дел на посебниот испит 
за вршење на определена стручна работа се утврдуваат со 
програма за стручно обучување и проверување на струч-
носта на воздухопловно-сообраќајниот персонал. 

Член 5 
Стручната обука за практичниот дел на испитот за 

стекнување дозвола односнр за упис на овластувањето 
може да се врши само под надзор на лице кое има соодвет-
на дозвола и овластување за инструктор. 

II. ИНЖЕНЕР ЗА ПОДГОТОВКА НА ЛЕТ 

Член 6 
Кандидат за полагање на испит за стекнување дозво-

ла на инженер за подготовка на лет мора да има завршен 
најмалку VI степен стручна подготовка од воздухопловно-
-сообраќајна Насока, најмалку една година работно искус-
тво на соодветни работи и најмалку еден лет во пилотска 
кабина во својство на набљудувач според типот на возду-
хопловот. 

Член 7 
Теорискиот дел на испитот за стекнување дозвола на 

инженер за подготовка на лет го опфаќа следното: 
1) оптоварување на масата и баланс за воздухопло-

вот; 
2) перформанси на воздухопловот; 
3) користење на воздухоплову; 
4) воздухопловна навигација и комуникација; 
5) воздухопловна метеорологија; 
6) систем за контрола на летањето и за воздухоплов-

ни известувања; 
7) воздухопловни прописи; 
8) знаење на англиски јазик. 

Член 8 
Во дозволата на инженер за подготвување на лет 

можат да се задишат овластувања за вршење на следните 
работи: 

1) утврдување и пресметка на перформансите на воз-
духопловот; 

2) утврдување на условите и начинот на контрола на 
оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопло-
вот; 

3) вршење на навигациска и непосредна подготовка 
на воздухопловот за лет. -

Член 9 
Врз основа на дозвола и овластување за вршење на 

работите од. член 8 точка 1 на овој правилник, инженерот 
за подготвување на лет може да врши работа на: утврду-
вање и пресметка на перформансите на воздухопловот; из-
работка на анализа за полетување и слетување*^ возду-
хопловот на одделен аеродром, изработка на постапки за 
полетување на воздухопловот со откажување на моторот 
и изработка на летачко-техничка документација и упат-
ства од областа на перформансите на воздухопловот. 

Член 10 
Врз основа на дозвола и овластување за вршење на 

работите од член 8 точка 2 на овој правилник, инженерот 
за подготвување на лет може да врши работи на: утврду-
вање на условите и начинот на контрола на оптоварување-
то на масата и на балансот на воздухопловот и изработка 
на сив^ем за балансирање на воздухопловот; контрола на 
мерењето на масата на воздухопловот и изработка на ле-
тачко-техничка документација и упатства за контрола на 
оптоварувањето на масата и на балансот на воздухопло-
вот. • 

Член 11 
Врз основа на дозвола и овластување за вршење на 

работите од член 8 точка^З на овој правилник, инженерот 
за подготвување на лет може да врши работи на: навига-
ц и ј а и непосредна подготовка на воздухопловот за лет; 

изработка на навигациони планови за лет на воздухопло-
вот; собирање, обработка и анализа на податоци и инфор-
мации потребни за безбедно вршење на летот и изработка 
на летачко-техничка документација за навигациска и не-
посредна подготовка на воздухопловот за лет. ..« 

Член 12 
Во дозволата на инженер за подготвување на лет, по-

крај овластувањата од чл..9, 10 и 11 на овој правилник, 
може да се запише и овластување за вршење на работите 
на инструктор. 

Член 13 
Инженерот за подготвување на лет за полагање на 

посебен испит за стекнување на овластување за вршење на 
работите на инструктор мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има важечка дозвола на инженер за подготвува-
ње на лет; 

2) најмалку три години по стекнувањето на дозволата 
да вршел работи на инженер за подготвување на лет. 

Член 14 
Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување на 

овластување за вршење на работи на инструктор за ут-
врдување на перформансите на воздухопловот опфаќа: 
методика на наставата и обуката, воздухопловни прописи 
и перформанси на воздухопловот. 

Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување на 
овластување за вршење на работи на инструктор за ут-
врдување на условите и начинот на контрола на оптовару-
вањето на масата и на балансот на воздухопловот опфаќа; 
методика на наставата и обуката, воздухопловни прописи 
и оптоварување на масата и балансот на воздухопловот. 

Теорискиот дел на посебниот испит за стекнување ов-
ластување за вршење на работи на инструктор за навига-
циски и непосредни подготовки на воздухопловот за лет 
опфаќа: методика на наставата и обуката, воздухопловни 
прописи и воздухопловна навигација и комуникација. 

Член 15 
Инженерот за подготвување на лет кој во дозволата 

има запишано овластување за вршење на работи на ин-
структор може да врши обука на инженери за подготвува-
ње на лет заради стекнување, продолжување на рокот на 
важењето и обновување на важењето на дозволата, како и 
проверка на стручната способност заради продолжување 
на рокот на важењето и обновување на важењето на дозво-
лата. 

III. ИСПИТИ 

Член 16 
Испитот за стекнување на дозвола односно испитот 

за стекнување на овластување за вршење на определена 
стручна работа (посебен испит) се состои од теориски и 
практичен дел. 

Теорискиот дел на испитот за стекнување на дозвола 
и на посебниот испит за стекнување на овластување се сос-
тои во практично применување на стекнатото знаење во 
работата на определени стручни работи. 

Член 17 
Писмена пријава за полагање на испит и на посебен 

испит кандидатот поднесува до Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски најдоцна 30 дена пред редовниот испитен 
рок. 

Кон писмената пријава за полагање на испит и на по-
себен испит, кандидатот поднесува докази за исполнува-
њето на пропишаните услови, и тоа: за школската подго-
товка, дека е стручно обучен, дека поминал определено 
време на соодветни работи и дека уплатил надомест за 
проверување на стручната способност. 

Писмена пријава кандидатот поднесува и кога полага 
поправен испит. 

Член 18 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, по приемот 

на пријавата за полагање на испит, утврдува дали канди-
датот ги исполнува пропишаните услови за полагање на 
испитот. 
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Ако утврди дека кандидатот ги исполнува, пропиша-. 
ните услови, во рок од 3.0 дена од денот на приемот на 
пријавата донесува решение за формирање на комисија за 
полагање на испит (во натамошниот текст: комисијата) во 
кое се определува бројот на членовите и составот на коми-
сијата, како и денот, часот и местото на полагањето на ис-
питот. Денот на полагањето на испитот не може да биде 
определен во рок пократок од 15 дена од денот на врачува-
њето на решението на кандидатот, освен ако кандидатот 
бара испитот да го полага пред тој рок. 

Член 19 ' ^ 
Комисијата ја сочинуваат претседател, потребен број 

на членови и секретар. 
. Бројот на членовите на комисијата се утврдува во за-

висност од бројот на предметите,- односно од обемот на 
практичниот дел на испитот, при што еден член на коми-
сијата може да биде испитуван најмногу за три предмети. 

За член на комисијата за теорискиот дел на испитот 
може да биде именувано лице кое има најмалку ист степен 
на стручна подготовка како и кандидатот за полагање на 
испитот, а за член на комисијата за практичниот дел на 
испитот - уште и соодветна важечка дозвола и овластува-
ње за кое кандидатот го полага испитот. 

Со решението за именување на комисијата се опреде-
лува и претседател на комисијата од редовите на членови-
те на комисијата. 

За член на комисијата, по правило, се именува лице 
кое не го обучувало кандидатот за практичниот дел на ис-
питот. 

Член 20 
Претседателот на комисијата го испитува кандида-

тот од областа за која е именуван во решението, присус-
твува на сите фази на испитот, се/грижи за законитоста и 
правилноста на спроведувањето на испитот, врши увид во 
подготвувањето на испитот и на испитниот материјал и 
во идентификацијата на пријавените кандидати, по за-
вршениот испит го оценува успехот на кандидатот и- ре-
зултатот го внесува во испитната листа на кандидатите. 

Членот на комисијата го испитува кандидатот од об-
ласта за која е именуван во решението. По завршениот ис- N 
пит го оценува успехот на кандидатот и резултатот го вне-
сува во испитната листа на кандидатите, со потпис. 

Секретарот на комисијата го подготвува решението 
за формирање на комисија, го организира целокупниот 
тек на испитот во согласност со програмата за стручно 
обучување и проверување на стручноста на воздухоплов-
но-сообраќајниот персонал, изработува испитни праша-
ња, тестови и др., го поготвува испитот и испитниот мате-, 
ријал и врши други административно-технички работи во 
врска со организацијата и спроведувањето на испитот. 

Член 21 
За работата на комисијата и за испитите се води за-

писник. 
Записникот го води секретарот на комисијата однос-

но член на комисијата што ќе го определи претседателот 
на комисијата. 

Записникот го потпишува претседателот и членовите 
на комисијата и секретарот и, заедно со извештајот за ре-
зултатот од испитот, го доставуваат до Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски. 

Член 22 
Испитот се полага во редовни и вонредни испитни 

рокови што ги утврдува Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски. 

Редовните испитни рокови се определуваат најмалку 
трипати годишно во временски период од четири месеци. 

Вонредни испитни рокови се определуваат ако се 
пријават повеќе од пет кандидати односно ако за тоа се 
покаже особена потреба. 

Член 23 
Усниот дел на испитот кандидатот го полага по ус-

пешно изработен писмен дел на испитот. 
. Писмениот дел на испитот успешно е изработен ако 

содржи најмалку 80%^ точни одговори. 
Кандидат кој на теорискиот дел на испитот односно 

на теорискиот, дел на посебниот испит не положи два 

предмета, може да полага поправен испит во рок што ќе 
го определи комисијата, а кој не може да биде пократок од 
30 дена од денот на соопштувањето на резултатите од ис-
питот. 

Ако кандидатот не го положи поправниот испит, ќе 
се смета дека не го положил испитот и мора повторно да 
го полага. 

Член 24 
По'положениот теориски дел на испитот и на посеб-

ниот испит кандидатот го полага практичниот дел на ис-
питот. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел на ис-
питот, ќе се смета дека не го положил испитот. 

Член 25 
Полагањето на испитот односно на посебниот испит 

кандидатот може да го повтори ако времето помеѓу двете 
полагања не е пократко од три месеци. 

Член 26 
Комисијата го оценува целокупниот успех на канди-

датот на испитот односно на посебниот испит со оценка 
„положил" или „не положил". 

Член 27 
Одредбите од чл. 16 до 26 на овој правилник се при-

менуваат и врз спроведувањето на испит при вонредна 
проверка на стручната способност. 

IV. ДОЗВОЛА 
Член 28 

По барање на лицето кое ќе положи испит за стекну-
вање на дозвола, Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
издава дозвола, врз основа на која тоа лице може само-
стојно да ги врши работите за кои положило испит. 

По барање на лицето кое ќе положи посебен испит за 
вршење на определена стручна работа, Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски во важечката дозвола го запишува ов-
ластувањето за самостојно^ вршење на определената 
стручна работа за која положило посебен испит. 

Член 29 

Барањата од член 28 на овој правилник содржат лич-
ни податоци за подносителот на барањето: име и презиме, 
датум и место на раѓањето, адреса на живеалиштето од-
носно на престојувалиштето и назначување на дозволата 
за чие издавање се поднесува барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага увере-
ние за положениот испит односно посебен испит и доказ 
за здравствената способност на подносителот на барање-
то. 

Член 30 
Барање за продолжување на рокот на важењето на 

дозволата мс}же 'да се поднесе најдоцна 30 дена пред исте-
кот на рокот на важењето на дозволата. 

Член 31 
Кон барањето за продолжување на рокот^на важење-

то на дозволата имателот на дозволата мора да поднесе: 
1) ако во текот на важењето на дозволата има1т пре-

кин во работата пократок од шест месеци или немал пре-
кин - докази: 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал најмалку 18 ме-

сеци; 
2) ако во текот на важењето на дозволата имал пре-

кин во работата подолг од шест месеци - докази: 
а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал непрекинато 

најмалку шест месеци пред истекот на рокот на важењето 
на дозволата; « • 

в) дека овластено лице извршило проверка на негова-
* та стручна способност; 

3) доказ дека во текот на 12 месеци имал најмалку 
еден лет во пилотска кабина во двојство на набљудувач 
според типот на воздухопловот. , 

Член 32 
Кон барањето за обновувања на важењето на дозво-

лата имателот на дозволата мора да го поднесе, следното 
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1) ако од денот на истекот на рокот на важењето на 
дозволата поминале помалку од шест месеци - докази: 

*а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал едноподруго 

најмалку девет месеци пред истекот на рокот на важењето 
на дозволата; 

в) дека овластено лице извршило проверка на негова-
та стручна способност; 

2) ако од денот на истекот на рокот на важењето на 
дозволата поминале повеќе од шест месеци - докази: 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал едноподруго 

најмалку девет месеци пред истекот на рокот на важењето 
на дозволата; 

в) дека од теорискиот дел на испитот за стекнување 
на дозвола ги положил воздухопловните прописи, како и 
посебниот испит за стекнување на овластување; 

3) доказ дека во текот на 12 месеци имал најмалку 
еден лет во пилотска кабина, во СВОЈСТВО на набљудувач 
според типот на воздухопловот. 

Ако од денот на истекот на рокот на важењето на до-
зволата поминале повеќе од 24 месеци, имателот на дозво-
лата мора повторно да го полага испитот за стекнување 
на дозвола. 

Член 33 
Рокот на важењето на дозволата се продолжува од-

носно се обновува за она овластување за кое се стекнале 
условите пропишани со овој правилник. 

Овластувањето за вршење на определена стручна ра-
бота престанува да важи ако не се стекнале условите про-
пишани со овој правилник. 

Член 34 
Образецот на дозволата од член 28 на.овој правилник 

содржи: грб на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, назив на сојузниот орган на управата кој ја 
издал* дозволата, назив на дозволата и рубрики во кои се 
внесува: регистарски број, име и презиме и адреса на 
живеалиштето односно на престојувалиштето на имате-
лот на дозволата, датум на издавањето на дозволата и 
потпис на овластеното лице кое ја издало дозволата, мес-
то за фотографија и потпис на имателот на дозволата, 
место за запишување на овластувањето за вршење на оп-
ределени стручни работи и место за запишување на про-
должувањето на рокот на важењето на дозволата. 

Образецот на дозволата се печати на еден од јазиците 
на народите и народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на англиски јазик. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБА 

Член 35 
Полагање на теорискиот дел на испитот пропишан 

со овој правилник нема да се бара како услов за издавање 
на дозвола до 1 мај 1989 година за лице кое има најмалку 
пет години работно искуство на работите на инженер за 
подготвување на лет. 

Лицето кое има најмалку 10 години работно искуство 
на работите на инженер за подготвување на лет можело 1 
мај 1989 година да полага испит за овластување на ин-
структор иако не го исполнува условот од член 13 точка 2 
на овој правилник; 

Член 36 
За член на комисијата за практичниот дел на испитот 

може до I мај 1989 година да биде именувано лице кое не-
ма соодветна дозвола и овластување за кое кандидатот по-
лага испит, ако има најмалку 10 години работно искуство 
на работите на инженер за подготвување на лет. 

Член 37 
Овој правилник влегува-во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ј1р. 1489/1 1 „ 
2.9 февруари ^ 8 8 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

467. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за амортиза-

цијата на општествените средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА 
НА ДРВНАТА МАСА, КВАЛИТЕТНАТА СТРУКТУРА И 
ДРУГИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕД-
НОСТА НА ШУПИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВА-

ЊЕ НА ТАА ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со, овој правилник се пропишуваат начинот на ут-

врдување на количината на дрвната маса, квалитетната 
структура на дрвната маса, елементите за определување 
на вредноста на дрвната маса всушумите и начинот на ут-
врдување на таа вредност. , ^ 

Под елементи за определување на вредноста на 
дрвната маса во шумите се подразбираат и трошоците за 
производство и вредноста на шумските сорт^менти. 

Член 2 
Под количина на дрвната маса, во смисла на овој 

правилник, се подразбира бруто дрвната маса по видови 
дрвја искажана во шумско-стопанската основа односно во 
планот и програмата за стопанисување со шумите. 

Нето дрвната маса се пресметува како просечно иско-
ристена дрвна маса по вид дрвја за последните десет годи-
ни (просечен процент на искористување). 

Член 3 
Под квалитетна структура на дрвната маса, во смис-

ла на овој правилник, се подразбира процентуалниот од-
нос на шумските сортименти по класи, остварен како про-
сек во последните десет години, не сметајќи ја годината во 
која се пресметува вредноста на шумите. 

Член 4 
Под трошоците за производство на шумски сорти-

менти, во смисла на овој правилник, се подразбираат тро-
шоците од книговодствената евиденција во претходната 
година. ' 

Член 5 
Вредноста на произведената дрвна маса (шумските 

сортименти), во смисла на овој правилник, се пресметува 
по највисоките остварени продажни цени во претходната 
година, не сметајќи ја годината во која се пресметува 
вредноста на шумите. Вредноста на шумските сортименги 
кои во претходната година не се произведени, се пресмету-
ва по цените од продажниот ценовник од претходната го-
дина. 

Член 6 
Вредноста на шумите во општествена сопственост ја 

утврдуваат организациите на здружен труд што ги корне* 
тат шумите во општествена-сопственост - односно други-
те корисници на шумите во општествена сопственост (во 
натамошниот текст: корисници на шумите). 

Вредноста на шумите ја содржи и вредноста на мла-
дите шуми чијшто пречник на стеблата во височина на 
градите е помал од десет сантиметри. 

Член 7 
Корисниците, на шумите ја утврдуваат вкупната ко-

личина на дрвната маса според податоците од шумско-
-стопанските основи односно од плановите и програмиге 
за стопанисување со шумите. 

Вредноста на шумите се пресметува и се искажува по 
стопански единици, шумско-стопански подрачја и корис-
ници на општествени шуми. 

Член-8 
Вредноста на шумите со стебла кои имаат пречник 

поголем од десет сантиметра во височина на градите, се 
утврдува така што од вредноста на шумските сортиментл, 
пресметана според одредбите на член 5 од овој правилник, 
се одбиваат трошоците за нивно производство. 
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Член 9 
Вредноста на младите шуми се утврдува според тро-

шоците за подиган^ на тие шуми. 
Трошоците за подигање на млади шуми по вештачки 

пат се утврдуваат според височината на трошоците за 
подигање во годината вio која се утврдува вредноста на 
шумата, а трошоците на младите шуми настанати по при-
роден пат се утврдуваат во височина на трошоците што 
би настанале шумата да е подигната со вештачко пошуму-
вање со семе, во годината во која се утврдува вредноста на 
шумите. * 

Трошоците на младите фидански шуми се утврдуваат 
во височина на една третина од трошоците за вештачко 
пошумување со семе во годината во која се утврдува вред-
носта. 

Трошоците за подигање на млади шуми ги содржат 
издатоците за подготовка на земјиштето, набавка на семе 
и на посадочен материјал, нега, чистење, проредување, од-
воднување, заштитни средства, трошоците за работа на 
механизација и транспортни средства, изградба на при-
стапни ^атишта и подигање на огради. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „ Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1104/2 
14 март 1988 година . 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Саво Вујков, е. р. 

468. 
Врз основа на член 17.став 7 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЛАБОРАТОРИСКИТЕ ТЕСТОВИ И МЕТОДИ И ЗА 
УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ВЕТЕРИНАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО ГИ ПРОВЕРУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ЛА-
БОРАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО ОБЛАСТИТЕ 
НА ДИЈАГНОСТИКАТА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
КАЈ ЖИВОТНИТЕ И НА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАР-
НАТА ИСПРАВНОСТ НА СУРОВИНИТЕ И ПРОИЗВО-

ДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат лабораториските 
тестови и методи и условите што мораат да ги исполнува-
ат ветеринарските организации на здружен труд што ги 
проверуваат резултатите од лабораториските испитувања 
и применетите тестови и методи во областите на дијагнос-
тиката на заразните болести кај животните и на ветери-
нарско-санитарната исправност на суровините и произво-
дите од животинско потекло (во натамошниот текст: ко-
ординирачки лаборатории), како и начинот на проверува-
њето на резултатите и на лабораториските тестови и ме-
тоди. 

Член 2 
Во лабораториското испитување на одделни заразни 

•болести кај животните, се применуваат следните тестови и , 
методи: 

1) АФРИКАНСКА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ 
а) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
б) агар-гел преципитација (AGP) 
в) хемадсорпција (тест по Malmquist) 
г) биолошки оглед на свињи 
д) ЕЛИСА 

2) АФРИКАНСКА САКАГИЈА 
а) .микроскопски преглед 

3) АКАРОЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
а) микроскопски преглед на трахеите 

4) АТРОФИЧЕН РИНИТИС КАЈ СВИЊИТЕ 
а) културелен преглед 
б) серолошки преглед 

5) АУЈЕСКИЕВА БОЛЕСТ 
а) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
б) серум-неутрализационен тест (SN1) 
в) биолошки оглед на питом зајак или глушец 
г) култура на ткивото (КТ) 

6) АНТРАКС (БЕДРЕНИЦА) 
а) серолошки преглед (Асколиева проба) 
б) микроскопски преглед 
в) културелен преглед 
г) биолошки оглед на-глушец 

7) БЕСНИЛО 
а) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
б) микроскопски преглед на Негриеви тела 
в) биолошки оглед на глушец 

8) СИПАНИЦИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
а) микроскопски преглед 

. б) серолошки преглед 
в) култура на ткивото (КТ) 

9) БРУЦЕЛОЗА 
а) бавна аглутинација 
б) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
в) брза крвна аглутинација 
г) млечно прстенеста проба (МРР) 
д) културелен преглед 
ѓ) биолошки оглед на опитно животно 

10) ЦИСТИЦЕРКОЗА 
а) паразитолошки преглед 
б) микроскопски преглед 

11) ДИЗЕНТЕРИЈА КАЈ СВИЊИТЕ 
а) микроскопски преглед 

I б) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
в) културелен преглед 

12) ЕХИНОКОКОЗА 
а) паразитолошки преглед 
б) микроскопски преглед 

13) ЕНЗООТСКА ЛЕУКОЗА КАЈ ГОВЕДАТА 
а) агар-гел-преципитација (AGP) 
б) ЕЛИСА 

14) ЕРИТРОДЕРМАТИТИС КАЈ КРАЛОТ 
а) патоанатомски преглед * 
б) културелен преглед 
в) микроскопски преглед 

15) ФУРУНКУЛОЗА КАЈ ПАСТРМКИТЕ 
а) патоанатомски преглед 
б) културелен преглед 
в) брза аглутинација 

16) ГУМБОРО БОЛЕСТ . 
а) серум-неутрализационен тест (SNT) 
б) култура на ткивото (КТ) 
в) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони 
г) агар-гел-преципитација (AGP) 

17) ГЕНИТАЛНА КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА 
а) микроскопски преглед 
б) серолошки преглед 
в) мукоаглутинација 
г) културелен преглед 

18) ГОВЕДСКА ЧУМА 
а) агар-гел-преципитација (AGP) 
б) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
в) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
г) култура на ткивото (КТ) 
д) биолошки оглед врз теле 

19) ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИКЕМИЈА КАЈ ГОВЕ-
ДАТА 
а) микроскопски преглед 
б) културелен преглед 

20) ИНФЕКТИВНА АНЕМИЈА КАЈ ЧАПУНКАРИ-
ТЕ 
а) агар-гел-преципитација (AGP-COGGINS) 
б) реакција на врзување на комплемент (RVK) 

21) ИНФЛУЕНЦА КАЈ КОЊИТЕ 
а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони 
б) хемаглутинација (НА) 
в) инхибиција на хемаѓлутинација (HI) 
г) серум - неутрализационен тест (SNT) 

22) КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ • 
а) тест на "флуоресцентните антитеза на култура 
на ткивото (TFA) 
б) агар-гел преципитација (AGP) 
в) биолошки оглед врз питом зајак (термичка ре-
акција) и врз свиња 
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23) ЧУМА КАЈ КОЊИТЕ 
а) реакција на врзувањето на комплемент (RVK) 
б) серум-неутрализационен тест (SNT) 
в) култура на ткивото, (КТ) , 

24) ЧУ^1А КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
а) микроскопски преглед 
б) културелен преглед 

25) ЧУМА КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА 
а) изолација на вирусот на кокошкин ембрион 
б) хемаглутинација (НА) 
в) инхибиција на хемаглутинација (HI) 
г) серум-неутрализационен тест (SNT) 

26) КЈУ ТРЕСКИ 
а) микроскопски преглед 
б) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
в) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
г) микроаглутинација 
д) изолација на причинителите кај кокошкини ем-

, бриони 
27) ЛЕПТОСППРОЗА 

а) реакција на аглутинација-лиза 
б) микроскопски преглед 
в) културелен преглед 

28) ЛИСТЕРИОЗА 
а) културелен преглед 
б) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
в) биолошки оглед врз опитно животно 

29) МАРЕКОВА БОЛЕСТ 
а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони 
б) култура на ткивото (КТ) 
в) неутрализационен тест (NT) 
г) агар-гел-преципитација (AGP) 
д) хистолошки преглед 

30) МИКОПЛАЗМОЗА КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА 
а) културелен преглед 
б) сероаг^утинација 

31) МИКСОМАТОЗА 
а) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
б) серум нанеутрлаизационен тест (SNT) 
в) култура на ткивото (КТ) 

32) НОЗЕМОЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
а) микроскопски преглед 

33) ЊУКАСТЛ БОЛЕСТ 
а) изолација на вирусот кај кокошкини ембриони 
б) хемаглутинација (НА) 
в) инихибиција на хемаглутинација (HI) 
г) серум-неутрализационен тест (SNT) 

34) ЗАРАЗА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ КАЈ ГОВЕДА-
ТА 
а) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
б) културелен преглед 

35) ПОЛНА ЗАРАЗА КАЈ КОЊИТЕ 
а) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
б) биолошки оглед на опитно животно 

36) ПРОЛЕТНА ВИРЕМИЈА КАЈ КРАЛОТ 
а) клинички преглед 
61 култура на ткивото (КТ) 

37) ПСИТАКОЗА 
а) микроскопски преглед 
б) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
в) изолација на причинителот кај кокошкини ем-
бриони 
г) култура на ткивото (КТ) 
д) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
ѓ) микроаглутинација 

38) САКАГИЈА 
а) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
б) микроскопски преглед 
в) културелен преглед 

39) САЛМОНЕЛОЗА 
а) културелен преглед 
б) серолошка типизација 

40) ЛИГАВКА И ШАЛ 
а) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
б) култура на ткивото (КТ) 
в) серум-неутрализационен тест (SNT) 
г) ЕЛИСА 

44) ТИФУС КАЈ ПЕРНАТА ЖИВИНА 
а) културелен преглед 
б) брза аглутинација 
в) бавна аглутинација 

42) ТОКСОПЛАЗМОЗА 
а) микроскопски преглед 
б) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
в) ЕЛИСА 

43) ТРАНСМИСИВЕН ГАСТРОЕНТЕРИТИС КАЈ 
СВИЊИТЕ 
а) тест на флуоресцентни антитела ((TFA) 
б) серум-неутрализационен тест (SNT) 
в) биолошки оглед врз новороден!! прасиња 

44) ТРИХИНЕЛОЗА 
а) трихинелоскопски преглед (компресија) 
б) проба на дигестија 

45) ТУБЕРКУЛОЗА 
а) микроскопски преглед 
б) културелен преглед 
в) биолошки оглед 
г) туберкулинизација 

46) ТУЛАРЕМИЈА 
а) културелен преглед 
б) тест на флуоресцентни анТитела (TFA) 
в) брза аглутинација 

9 г) бавна аглутинација 
47) ВАРООЗА КАЈ ПЧЕЛИТЕ 

а) клинички преглед * 
б) микроскопскипреглед 

48) ВЃ:ЗИ КУЛ АРНО ЗАБОЛУВАЊЕ КАЈ СВИЊИ-
ТЕ 
а) култура на ткивото (КТ) 
б) реакција на врзување на комплемент (RVK) 
в) агар-гел преципитација (AGP) 
г) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
д) ЕЛИСА 

49) ВИРУСНА ХЕМОРАГИЧНА СЕПТИКЕМИЈА 
КАЈ ПАСТРМКИТЕ 
а) култура на ткивото (КТ) 
б) серум-неутрализционен тест (SNT) 

50) ВРБАНАЦ (ЦРВЕН ВЕТЕР) КАЈ СВИЊИТЕ 
а) микроскопски преглед 
б) културелен преглед 
в) биолошки оглед врз глушец и врз галаб 

51) ВРТИЧАВОСТ КАЈ ПАСТРМКИТЕ 
а) клинички преглед 
б) микроскопски преглед 

52) ВОСПАЛЕНИЕ НА РИБИНИОТ МЕУР КАЈ 
КРАЛОТ 
а) клинички преглед 
б) патохистолошки преглед 
в) културелен преглед 
г) култура на ткивото (КТ) 

53) ЗАРАЗНА Н ЕК РОЗА НА ПАНКРЕАСОТ КАЈ 
ПАСТРМКИТЕ 
а) култура на ткивото (КТ) 
б) серум-неутрализационен тест (SNT) 

54) ЗАРАЗНА ФАТЕНОСТ КАЈ СВИЊИТЕ 
а) култура на ткивото (КТ) 
б) серум-неутрлаизационен тест (SNT) ^ 
в) тест на флуоресцентни антитела (TFA) 
г) агар-гел преципитација (AGP) 
д) биолошки оглед врз свиња 

Член 3 

За лабораториско испитување на ветеринарско-санп 
тарната исправност на суровините и производите од 
животинско потекло во поглед на содржината на биолош 
ки остатоци, се применуваат следните тестови и методи: 

1) ЗА ПЕСТИЦИДИ: 
а) гасна хроматографија (GC) 

2) ЗА МЕТАЛИ: 
а) атомска апсорпциона спектометрија (ААЅ) 

3) ЗА АРСЕН: 
а) спектрофотометрија, метода „Молибденско си-
но" 

4) ЗА ХОРМОНИ: 
а) течна хроматографија под висок притисок 
(HPLC) 
б) гасна хроматографија (GC) 
в) комбинирана гасна хроматографија и масена 
спектрометрија (GC/MS) 

5) ЗА СУЛФОНАМИДИ: 
а) танкослојна хромотографија (TLC) 
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6) ЗА ХЛОРАМФЕНИКОЛ: 
а) течна хрбматографија под висок притисок 
(HPLC) 
б) гасна хроматографија (GC) 
в) комбинирана гасна хроматографија и масена 
спектрометрија (GC/MS) 

7) ЗА АНТИБИОТИЦИ: 
а) микробиолошка метода 
б) течна хроматографија под висок притисок 
(HPLC) 
в) танкослојна хроматографија (TLC) 

8) ЗА X Е MOTE РАП БУТИЦИ: 
а) течна хроматографија под висок ' притисок 
(HPLC) 
б) гасна хроматографија (GC) 
в) комбинирана гасна хроматографија и мажена 
спектрометрија (GC/MS) 
г) танкослојна хроматографија (TLC) 

9) ЗА МИКОТОКСИНИ: 
а) танкослојна хроматографија (TLC) 

10) ЗА ХИСТАМИН: 
а) танкослојна хроматографија (TLC) 

# Член 4 
Координирачките лаборатории ги унапредуваат ме-

тодите за микробиолошка и паразитолошка дијагностика 
и хемиска аналитика, разработуваат систем на контрола 
за следење на заразните и паразитските болести и биолош-
ките остатоци во ткивата. и органите на животните, во су-
ровините и производите од животинско потекло и ги усог-
ласуваат методолошките постапки заради споредливост 
на добиените резултати. 

Член 5 
Координирачките лаборатории морат да ги исполну-' 

ваат потребните услови во поглед на: 
1) стручноста и специјализацијата на кадрите; 

- 2) поседувањето соодветна опрема; 
3) лабораториските и други постројки; 
4) програмите за научноистржаувачка работа во об-

ластите на лабораториската дијагностика/што ги коорди-
нираат; 

5) забележаните научноистржауваики резултати во 
соодветната област. 

Член 6 
Координирачките лаборатории мораат да имаат по-

требен број извежбани стручњаци од областа на дијагнос-
тиката на заразните болести кој животните и ветеринар-
ско-санитарната исправност на суровините и производите 
од животинско потекло, чијашто научно-стручна работа се 
докажува со трудови објавени во научни списанија. 

Член 7 
Опремата, уредите и реагенсите во координирачките 

лаборатории мораат да овозможат безбедна, брза и ефи-
касна лабораториска дијагностика са најсовремени тесто-
ви и методи. / 

Лабораториските простории на координираните ла-
боратории мораат да бидат доволно пространи за сместу-
вање на опремава, уредите и други потребни помагала за 
работа. 

Помошните простории мораат да овозможат непре-
чена и безбедна подготовка на лабораторискиот матери-
јал за преглед, миење на садовите и стерилизиација на са-
довите и материјалите, сместување на огледните животни, 
патблошко-анатомска секција, изолација и херметичко за-
творање со вентилација преку филтери и со регулиран 
притисок. 

Сите работни површини и простории мораат да би-
дат од материјал што лесно се одржува, чисти, мие и де-
зинфицира. 

Отпадните води од лабораториите пред излевањето 
во канализационата мрежа мораат да бидат дезинфицира-
ни, а по потреба и стерилизиран^' 

Член 8 
Координираните лаборатории мораат да имаат до-

кументација за реализацијата на научноистражувачки про-
грами, за следењето на стручни домашни, и странски пуб-
ликации и да поседуваат стручна библиотека од областа 

на здравствената заштита на животните и ветеринарско-
-санитарната исправност на суровините и производите од 
животинско потекло. 

Член 9 
Координирачките лаборатории, најмалку еднаш го-

дишно, ги проверуваат применетите тестови и методи на 
работа и добиените резултати во ветеринарните органи-
зации на здружен труд, што надлежните органи во репуб-
ликата односно во автономната покраина ги овластиле за 
вршење на соодветно дијагнОстичко испитување (во ната-
мошниот текст: дијагностички лаборатории), чијашто ра-
бота ја координираат и врз основа на проверка на.резулта-
тите ја оценуваат нивната оспособеност за работа. 

Член 10 
Програмата за внатрешна (интра) и меѓулаборати-

риска (интер) контрола на дијагностичките лаборатории, 
координираните лаборатории ја доставуваат до сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на заштитата на 
животните од заразните болести што ја загрозуваат цела-

• та земја, заради обезбедување единствено спроведување 
на програмата и оценување на оспособеноста во дијагнос-
тиката на заразните болести и ветеринарско-санитарнат^ 
исправност на суровините и производите од животинско 
потекло. 

Член 11 
Интралабораториска конторла вршат сите дијагнос-

тички лаборатории според единствената програма од 
член 10, со примена на тестовите и методите од чл. 2 и 3 
на овој правилник. 

Член 12 
Координираните лаборатории, В9 интерлаборато-

рпската контрола ја проверуваат оспособеноста на дијаг-
ностичките лаборатории за примена на утврдените или 
признатите тестови и методи, точноста на уредите и рабо-
тата на одделни стручњаци. 

Интерлабораториската контрола опфаќа истовреме-
на проверка во повеќе дијагностички лаборатории и спо-
редување на добиените резултати при испитувањето на 
мостри со исти причинители на заразни и паразитски бо-
лести и со иста содржина на одделни хемиски соединени-
ја. 

За интерлабораториска контрола координираните 
лаборатории подготовуваат мостри за преглед и анализа 
со исти причинители на заразни и паразитски болести, ка-
ко и со иста содржина на одделни хемиски соединенија. 

Член 13 
За резултатите од испитувањата, за интралаборато-

риската и ингерлабораториската контрола и за состојбата 
на лабораториската дијагностика во областа што ја следи, 
координираната лабораторија му доставува годишен из-
вештај на сојузниот орган на управата надлежен^ работи 
на заштитата.на животните, со предлог за измени во сис-
темот на контрола на следењето на заразните и паразит-
ските болести, како и биолошките.остатоци во ткивата и 

.органите на животните, во суровините и производите од 
животинско потекло. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1509/1 
29 март 1988 година 
Белград 

469. 
Врз основа на член 24 с;тав 2 од Законот за мерните 

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

Претседател на Сојузниот 
комитет за земјоделство, 

Сава Вујков, е. р. 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРЕН 

ЕТАЛОН НА МЕРЕН САД - ПИПЕТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мора да ги исполнува секундарен еталон на ме-
рен сад - пипета (во натамошниот текст: еталон-пипета). 

Метрлошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.S.E.Z-21/1. 

Член 2 
Номиналната зафатнина на еталон-пипетата мора да 

биде од низата: 1-2-5-10-20-25-50-100-150-200-250-500 
-1000-2000-5000-10000 cm3- (ml). 

Еталон-пипетата мора да биде испитана на излив 
(Ех) со вода при референтни услови. 

Член 3 
Номиналната зафатнина на еталон-пипетата се дефи-

нира како зафатнина на вода при референтни услови кога 
еталон-пипетата се празни, при наполно отворена слави-
на, почнувајќи од врвот на преливот до врвот за истекува-
ње, се додека не престане движењето на течноста во врвот. 

Времето на чекање за влевање на водата што се за-
држува на ѕидовите на еталон-пипетата е' 30 Ѕ. 

Член 4 
Еталон-пипетата се употребува за преглед на: 
1) работен еталон на мерен сад; 
2) лабораториски мерила за течност - ципети, бирети 

и тиквички. 
Член 5 

Границите на дозволените грешки на еталон-пипета-
та се прикажани во табела 1. 

,, Табела 1 

Номинална 
зафатнина 1 2 5 10 20 25 50 100 150 
(ml) 

Граници 
на дозволена-
та грешка ( ± 
ml) 

Номинална 
зафатнина 200 250 /500 1000 2000 5000 10000 
(ml) 
Граници дозволе-
ната грешка 0,4 0,4 0,5 1 1 2,5 5 
( ± ml) 

Член 6 
Мерната несигурност, определена со веррјатност од 

95%, мора да биде петпати помала отколку што се грани-
ците на дозволените грешки грешки на еталон-пипетата 
прикажани во табела 1. 

Член 7 
Време на истекувањето на водата од еталон-пипета-

та е времето што е потребно за слободно спуштање ца ме-
нискусот од врвот на преливот до врвот за истекување од-
носно до точката каде што престанува движењето на ме-
нискусот. Зависноста на времето на истекунувањето од но-
миналната зафатнина е прикажана во табела 2. 

Табела 2 

0,01 0,05 0,06 0,08 0,12 0,12 0,15 0,2 0,3 

Номинална 
зафатнина (ml) 1 2 5 10 20 25 50 100 150 200 

Време 
на истекува-min I 5 10 15 15 20 30 30 30 • 30 
њето 

Номинална 
зафатнина 
(ml) 

250 500 1000 2000 5000 10000 

Време на 
истекување- min 
TO 

50 .. 60 60 80 100 120 

(ѕ) max 80 100 100 140 150 180 

(ѕ) шах 5 10 20 30 30 40 60 60 60 ~ 60 

Член 8 * 
Референтни услови при кои се определени границите 

на дозволените грешки и времето на истекувањето ма теч-
носта од еталон-пипетата се: 

1) темепратура од 20 °С; 
2) притисок од 101,325 КРа; 
3) релативна влажност на воздухот од 50-55%; 
4) референтна течност: дестилирана вода. 

Член 9 
Еталон-пипетата мора да биде направена од проѕир-

но стакло со соодветни хемиски својства и да е без видли-
ви грешки и внатрешни напрегања. 

Член 10 
Еталон-пипетата се состои од: 
1) тело (мев); 
2) преливна капа; ^ 
3) славина со врв за истекување. 

Член 11 
Еталон-припетата е конструирана во форма на ци-

линдрично тело кое на краевите постепенр се стеснува во 
врв на преливот на горниот дел и во врв за истекување со 
славина во долниот дел. Врвот на преливот мора да биде 
полиран на пламен и поврзан со затка со преливната капа. 

-Преливната капа, во форма на конус, е конструирана 
така што да има цевка за одведување на преливната теч-
ност и отвор за врска со воздухот. 

Славината на еталон-пипетата има двојна намена: за 
ползење и празнење на пипетата, зависно од положбата. 
Врвот за истекување е измазнет или полиран на пламен, 
вертикален на оската на еталон-пипетата, конусен, но без 
нагли стеснувања. 

Член 12 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

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

Член 13 
На телото на еталон-пипетата мораат на траен на-

чин да бидат испишани следните натписи и ознаки: 
. 1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) идентификациониот број, кој се нанесува и на сла-

вината на еталон-пипената; 
3) номиналната вредност на зафатнината; 
4) референтната температура: + 20 °С; 
5) ознаката дека еталон-пипетата е испитана на из-

лив (Ех) со означено рреме на чекање од 30 ѕ. 

Член 14 
Овој правилник велгува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
I 

Бр. 02-4060/3 
24 декември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 
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470. 
Врз основа на член 60 став 2 од Законот за мерните 

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

< 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ 
И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШИ ДОВЕРУВАЊЕ ПРЕ-
ГЛЕД НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕ-
ФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛАТА НА ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОР-

ГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Со-
јузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошни-
от текст: Заводот) врши доверување преглед на работните 
еталони, мострите на референтни материјали и мерилата 
на организациите на здружен труд и на други самоуправ-
ни организации и заедници (во натамошниот текст: овлас-
тените организации) од чл. 57 и 58 на Законот за мерните 
единици и мерилата. 

Член 2 
Барањето за доверување преглед на работните етало-

ни, мострите на референтни материјали и мерилата 
содржи: 

ч I) фирма, односно назив или знак на овластената ор-
ганизација; 

2) вид на работните еталони, мострите на референтни 
материјали и мерилата со нивните метролошки својства, 
што овластените организации можат да ги прегледаат. 

Кон барањето од став 1 на член 1 се прилагаат: 
1) актот за регистрација на овлстената организација 

кај надлежниот стопански суд за соодветна дејност; 
2) список на еталони, мостри на референтни 

материјали и помошната опрема што ќе се употребуваат 
при прегледот на работните еталони, мострите на рефе-
рентни материјали и мерилата и нивните метролошки 
својства, со техничката документација; 

3) име и презиме и податоци за стручната подготовка 
на работникот во овластената организација што ги води и 

'организира задачите и работите на преглед на работните 
еталони, мострите на референтни материјали и мерилата: 

4) име и презиме и податоци за стручната подготовка 
на заменикот на работникот од точка 3 на овој член; 

5) податоци За стручната подготовка на работниците 
што непосредно работат на задачите и работите на пре-
глед на работните еталони, мострите на референтни мате-
ријали и мерилата; 

6) скица и опис на просторијата во која се врши пре-
глед на работните еталони, мострите на референтни мате-
ријали и мерилата; 

7) податоци за можноста за остварување и одржува-
ње на влијателните фактори на микроклимата. 

Член 3 > 
За утврдување на условите од член 2 на овој правил-

ник, директорот на Заводот формира комисија. 
Комисијата ги утврдува условите особено во поглед 

на стручната подготовка на работниците, опремата и про-
^ сториите. 

Условите во поглед на просториите за преглед на ра-
ботните еталони, мострите на референтни материјали и 
мерилата комисијата ги утврдува со обиколка на просто-
риите, со мерење на влијателните фактори на микрокли-
мата, како и со увид во организацијата на работите. 

За својата работа комисијата поднесува писмен из-
вештај до директорот на Заводот. Директорот на Заводот 
донесува решение со кое и дава овластување за преглед на 
работните еталони, мострите на референтни материјали и 
мерилата на овластената организација - подносител на 
барањето. 

Член 4 
Решението од член 3 став 4 на овој правилник 

содржи: 
1) фирма односно назив или знак на овластената ор-

ганизација - подносител на барањето; 

2) податоци за еталоните, заверените референтни ма-
теријали и помошната опрема, со нивните метролошки 
својства, со кои ќе се врши преглед на работните еталони, 
мострите на референтни материјали и мерилата; 

3) податоци за работните еталони, мострите на рефе-
рентни материјали и мерилата со нивните метролошки 
својства, што овластената организација може да ги пре-
гледа; 

• 4) име и презиме на работникот што ги води и орга-
низира задачите и работите врз преглед на работните ета-
лони, мострите на референтни материјали и мерилата, ка-
ко и на неговиот заменик; 

5) број на жигот со кој ќе се потврдува исправноста 
на работните еталони, мострите на референтни материја-
ли и мерилата; 

6) податоци за подрачјето на кое овластената органи-
зација ќе ги прегледа работните, еталони и мерилата. 

Одредбата на точка 6 од овој член не се однесува на 
мострите на референтни материјали, чиј преглед овласте-
ната организација го врши на целото подрачје на СФРЈ. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на кој Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали врши доверување 
на преглед на работните еталони и мерилата на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84). 

Член 6 / 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
02-1486/1Ч 

21 април 1988 година 
Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени 

метали, 
м-р Милан Межек, е. р. 

471. 
Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА 
ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА И 
ПРОСТОРИИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ СА-
МОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА 
КОИ ИМ Е ДОВЕРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ ЕТА-
ЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

И МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што во 

поглед на стручната подготовка на работниците, опрема-
та и просториите мораат да ги исполнуваат организации-
те на здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот текст: овластените организа-
ции), на кои им е доверен преглед на работните еталони, 
мострите на референтни материјали и мерилата определе-
ни со Наредбата за определување на работните еталони и 
мерилата чиј преглед може да' им се довери на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84) и со 
Наредбата за определување на мострите на референтни 
материјали чиј преглед може да им се довери на организа-
ции на здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86). 

Член 2 
За вршење на задачите и работите на преглед "на ра-

ботните еталони, мострите на референтни материјали и 
мерилата, овластената организација мора да има работ-
ници со соодветна стручна подготовка. 
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Член 3 
• Работникот на кого во овластената организација му е 

доверено да ги води и организира задачите и работите на 
прегледот на работните еталони, мострите на референтни 
материјали и мерилата и работникот што го заменува мо-
раат да имаат соодветно високо стручно образование и 
работно искуство врз преглед на работни еталони, мостри 
на референтни материјали и мерила или задачите и рабо-
тите на изработка и одржување на. мерила, како и утврду-
вањето на карактеристиките на супстанција и материјал. 

Под соодветно високо стручно образование на работ-
никот од став 1 на овој член се подразбира високо стручно 
образование стекнато на технички или природно-матема-
тички факултет. 

Член 4 
Работниците што учествуваат во задачите и работите 

на преглед на работните еталони, мострите на референтни 
материјали и мерилата мораат да имаат соодветен степен 
на стручно образование што одговара на средно стручно 
образование. 

Под соодветно стручно образование на работниците, 
од став 1 на овој член, се подразбира најмалку степенот на 
стручно образование од машинска, електротехничка, хе-
миска, технолошка или друга соодветна насока, или соод-
ветна квалификација. 

Работниците, од став 1 на овој член, мораат да бидат 
оспособени за преглед на работните еталони, мострите на 
референтни материјали и мерилата. 

Член 5 
Овластената организација мора да има соодветни 

еталони, заверени референтни материјали и помошна оп-
рема, што овозможуваат спроведување на пропишаните 
начини и методи на преглед на работните еталони, мос-
трите на референтни материјали и мерилата. 

Член 6 
Еталоните, заверените референтни материјали и по-

мошната опрема од член 5 на овој правилник мораат да 
ги исполнуваат пропишаните метролошки услови. 

Член 7 
Преглед на работните еталони, мострите на референ-

тни материјали и мерилата се врши, по правило, во про-
сториите на овластената организација. 

Просторијата треба да биде таква што во неа да 
можат да се спроведат пропишаните начини и методи на 
преглед на работните еталони, мострите на референтни 
материјали и мерилата. 

Член 8 
Просторијата во која се врши преглед на работните 

еталони, мострите на референтни материјали и мерилата 
мора да ги исполнува следните услови: 

1) да има уред за одржување на влијателните фактори 
на микроклимата во границите пропишани за определен 
вид работен еталон, мостра на референтен материјал од-
носно мерила ако тие влијаат врз спроведувањето на про-
пишаните начини и методи на преглед; 

2) да биде заштитена од влијание на механички ви-
брации, потреси, електромагнетни пречки и ел, ако тие 
влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и ме-
тоди на преглед. 

Ако за преглед на работни еталони, мостри на рефе-
рентни материјали или мерила од определен вид се бара 
постојано одржување на некој од влијателните фактори на 
микроклимата во просторијата и во границите на дозво-
лените отстапувања, просторијата мора да има и уреди за 
мерење или регистрирање на тие фактори. 

Член 9 
Изворите на енергија што се употребуваат при пре-

гледот на работните еталони, мострите на референтни ма-
теријали и мерилата, мораат да овозможуваат спроведу-
вање на пропишаните начини и методи на преглед и да 
бидат поставени така што со својата работа да не го по-
пречуваат прегледот. 

Член 10 
Во просторијата во која се врши преглед на работни-

те еталони, мострите на референтни материјали и мерила-
та мора да биде сместена само опремата што се користи 
за преглед на работните еталони, мострите на референтни 
материјали и мерилата и таа мора да биде распоредена 
така што да не биде изложена на директно влијание на 
сонце и извори на топлина, како ни на влијание на агре-
сивни гасови, чад, прашина и некои видови на зрачење. 

Член 11 
Овластената организација обезбедува, по потреба, 

посебни простории за подготвување на работните етало-
ни, мострите на референтни материјали и мерилата од-
носно работни комори за преглед на работните еталони, 
мострите на референтни материјали и мерилата, со соп-
ствена вентилација. 

Член 12 
Решенијата донесени врз основа на член 23 став 2 од 

Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/76 и 74/82) важат и понатаму. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите што во по-
глед на стручната подготовка на работниците, опремата и 
просториите мораат да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и заед-
ници на кои им е доверен прегледот на работните еталони 
и мерилата („Службен лист ла СФРЈ", бр. 26/84). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1427/1 
21 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

472. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈМ, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦРНА И ОБОЕНА 
МЕТАЛУРГИЈА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Магнетски лимови за електрични ма-
шини и апарати Ј1ЈЅ С.К5.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на црната и обоената металургија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07/05-93/107 
9 мај 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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473. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛЕЗНИ КАНАЛИЗАЦИО-

НИ ЦЕВКИ 

Член 1 , 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Колена 70° и 90°. Облик и мери ' — JUS С.Ј 1.450 
2) Чатали паралелни. Облик и мери JUS C.J 1.476 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
железни канализациони цевки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/59). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07/05-93/106 
9 мај 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

474. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРГ, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголе-
мува според порастот на просечниот .месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 година 
за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесува 320.549 дина-
ри. 

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

Бр. 472/88 
I јуни 1988 година 
Белград 

475. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈМ, бр., 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националоослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечено парично примање за 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
три месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 
73,8%, и од 1 јануари 1988 година изнесува 320.549 динари. 

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

Бр. 473/88 ^ 
1 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

476. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/88), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите три месеци на 1988 
година во однос на 1987 година за 73,8%, и од 1 јануари 
1988 година изнесува 320.549 динари. 

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

Бр. 474/88 
1 јуни 1988 година 
Белград 

П ретседател Претседател 
на Сојузниот комитет за н а Сојузниот комитет за 
прашања на борците и прашања на борците и 

воените инвалиди, • воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. Милан Шешлија, е. р. 
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•2) семејната инвалиднина и зголемената се-
мејна инвалиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) — 29.918 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како 
член на семејството на паднатиот бо-
рец (член 36 став 3 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) — 59.836 

- зголемената семејна инвалиднина 
(член 39 од Законот за основните пра-
ва на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци) 159.564 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен 393.992 
- за втор степен 303.090 
- за трет степен 212.185 

4) ортопедскиОт додаток; 
- з а прв степен 132.955 
- за втор степен 101.473 
- за трет степен — 65.352 
- за четврти степен 31.619 

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

Бр. 476 
31 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, , 
Милан Шешлија, е. р. 

478. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за условите и 

начинот на обезбедување и користење на средствата за по-
критие на курсните разлики, каматите и другите трошоци 
настанати по основа на увозот на нафта и нафтени дерива-
ти од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Ју-
гословенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/88), сојузниот секретар за финансии донесува: 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО ОД ЧЛЕН 7 НА ЗАКОНОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУР-
СНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШО-
ЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НА-
ФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА 
ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ НАФТОВОД 
1. Заради остварување на правото на покритие на 

курсните разлики, каматите и другите трошоци, согласно 
со член 7 од Законот за условите и начинот на обезбедува-
ње и користење на средствата за покритие на курсните 
разлики, каматите и другите трошоци настанати по осно-
ва на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 година 
и за покритие на курсните разлики за Југословенскиот на-
фтовод (во натамошниот текст: Законот), органиазциите 
на здружен труд, банките и Југословенскиот нафтовод кон 
барањето за остварувањето на тие права ја поднесуваат 
следната документација, и тоа: 

1) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати, организациите на 
здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта и нафте-
ни деривати, и организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со промет на Нафтени деривати - за курсните 
разликики настанати по основ на користењето на кратко-
рочни странски'кредити и депозити што се земани од 1980 
до 1987 година за увоз на нафта и нафтени деривати, во 
согласност со енергетскиот биланс на Југославија за те-
ковната година, и тоа до првото обновување на кратко-
рочните кредитни линии и депозити: 

а) пријава за склучената зделка за увоз на нафта и на-
фтени деривати; 

б) фактура за купување на нафта или нафтени дерива-
ти; 

в) увозна царинска декларација (УЦД); 
г) договор за краткорочен кредит или странски депо-

зит за купување на нафта или нафтени деривати, што е 
склучен меѓу странската банка и домашната овластена 
банка; 

д) договор за користење на краткорочни странски 
кредити или странски депозит за купување на нафта или 
нафтени деривати, склучен меѓу домашните овластени 
банки и увозниците на нафта, односно нафтени деривати; 

ѓ) налог за извршено плаќање на нафта или нафтени 
деривати; 

е) налог за враќање на странскиот кредит или стран-
скиот депозит и за плаќање на каматата и другите трошо-
ци; 

ж) заклучница (налог) за извршено купување на деви-
зи од Народната банка на Југославија или на девизниот 
пазар; 

2) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати, организациите на 
здружен труд што се занимваат со промет на нафтени де-
ривати, организациите на здружен труд што се занимава-
ат со увоз на нафта и нафтени деривати и организациите 
на здружен труд изведувачи на инвестициони работи во 
странство односно банките - за курсните разлики настана-
ти по основ на користењето на девизи од авансот на изве-
дувачите на инвестициони работи во странство и по основ 
ча користењето на девизи од консигнатерите и други орга-
низации на здружен труд за плаќање на увоз на нафта и 
нафтени деривати од 1980 до 1987 година: 

а) фактура за купување на нафта или нафтени дерива-
ти; 

б) увозна царинска декларација (УЦД); 
р) договор за изведување на инвестициони работи во 

странство; 

477. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗ-
НОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВА-
ЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД 
СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ 

ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и на ортопедскиот додаток, утврден со Наредбата 
за конечно утврдување на месечните парични износи на 
личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголеме-
ната семејна инвалиднина, на додатокот за нега и помош 
од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголе-
муваат според порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република ЈугОслави-
је за првите три месеци на 1988 година во однос на 1987 
година за 73,8%, и од 1 јануари 1988 година 
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г) заклучница за продажба на девизи на Народната 
банка на Југославија; 

д) извод од сметката на авансот за инвестиционите 
работи (конто 7110); 

ѓ) извод од сметката на консигнатерот (конто 7310); 
е) привремена ситуација за дадените аванси и за од-

бивање на авансот од страна на инвеститорот; 
ж) налог за извршеното плаќање* односно дознака на 

девизните средства по привремени ситуации; 
з) организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на нафтени деривати - за покритие на 
разликата меѓу стварните цени на увозната нафта и про-
сечните цени на таа нафта признати во цените на нафтени-
те деривати: 

а) фактура на странскиот добавувач на нафта, однос-
но превозник на нафта со налози за плаќање на нафтата и 
на странскиот транспортер и налози за плаќање на други-
те трошоци на увозот на нафта; 

б) уовзна царинска декларација (УЦД) 
в) полиса на осигурување и сметки за другите трошо-

ци за увоз на нафта; 
г) пресметка за увоз на нафта по танкери со сите под-

атоци што ги заверило овластеното лице на организација-
та на здружен труд; 

4) Југословенскиот нафтовод - за покритие на кур-
сните разлики по основ на враќањето на странските креди-
ти што се користени за изградба на Југословенскиот на-
фтовод до конечната отплата на кредитот: 

а) договор за странскиот кредит; 
б) налог за користење на странскиот кредит; 
в) документ за конверзија на странскиот кредит; 
г) налог за враќање на странскиот кредит; 
5) банките - за покритие на курсните разлики по ос-

нов на обновените странски краткорочни кредитни линии 
и депозити користени од 1980 година за увоз на нафта и 
нафтени деривати, а што се обновени најдоцна до 31 де-
кември 1983 година и на курсните разлики по основ на од-
ложеното плаќање по основ на Циришката спогодба: 

а) доказ за обновување на странскиот краткорочен 
кредит или депозит; 

6) известување на Народната банка на Југославија за 
одлагање на враќањето на странскиот краткорочен кредит 
и депозит; 

в) налог за плаќање на странска камата, трошоците и 
за отплата на странскиот краткорочен кредит и депозит; 

б) организациите на здружен труд - изведувачи на ин-
вестициони работи во странство - за покритие на курсни-
те разлики и каматите настанати по основ на користењето 
на нивните побарувања во странство за увоз на нафта и 
нафтени деривати од 1982 до 1987 година, освен ако тоа не 
е уредено со посебен закон: 

а) договор со странските партнери за изведување на 
работите; 

б) пријава за склучената зделка за извозот; 
в) пресметка на ситуацијата за извршените работи, 

заверена од страна на странскиот партнер; 
г) вирмански налог за дознака на динарската против-

вредност по авансот или редовното плаќање; 
д) документ за купувањето на девизи по основ на пра-

вото на реоткуп; 
ѓ) фактура на странскиот добавувач на нафта за увезе-

ната нафта, што е платена по основ на побарувањата од 
инвестиционите работи; 

е) увоз на царинска декларација (УЦД) за увезената 
нафта; 

7) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати - за покритие на дел 
на трошоците, за кои нафтата се транспортува по сувозе-
мен пат (друмски и железнички) - за разликата што произ-
легува по единица превезена нафта (тони/километар) со 
тие транспортни средства во однос на остварените просеч-
ни транспортни трошоци на организациите што го корис-
тат Југословенскиот нафтовод, поднесуваат: 

а) фактура на превозникот за извршениот транспорт 
на нафта по сувоземен пат; 

б) документ за видот на сувоземниот транспорт, ре-
лацијата и количеството на превезената нафта во тони; 

в) вирмански налог за извршеното плаќање на преве-
зената нафта. 

2. Комисијата за контрола на документацијата што 
се формира во смисла на член 9 од Законот може да бара и 
додатни податоци или да извршни непосреден увид зара-

ди утврдување на точната состојба содржана во поднесе-
ното барање и документацијата. 

3. Комисијата за контрола на документацијата рабо-
ти врз основа на деловник за својата работа. 

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

Бр. 9-6378/1 
30 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

479. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а а во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81,26/84 и 71/86), во сбгласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87 и 31/87) и на Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката ^мисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1988 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/88, 22/88 и 35/88), во точка 39 став 1 одредбата под 2) 
се менува и гласи: 

„2) во клириншкиот платен промет - со примена на 
курсот за пресметување на плаќањата и наплатите ут-
врден на претпоследниот меѓубанкарски состанок на 
единствениот девизен пазар во месецот кој му претходи на 
месецот во кој е извршен извозот, односно во кој е наста-
ната обврската за плаќање на царина за стоките што се 
увезуваат." 

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

О. бр. 59 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

480. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 
и 15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛА-

ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 32/85, 19/86, 64/86, 72/87 и 
77/87), во точка 3 став 2 бројот: „100.000,000.000" се заме-
нува со бројот: „200.000,000.000". 

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

ЈО. бр. 60 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на. 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

481. 
Врз основа на член 16 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот зк Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за купување на определени хартии од 

вредност од страна на Народната банка ,на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/83, 66/84,419/86, 87/87 и 
19/88) во точка 2 бројот: „60" се заменува со бројот: „15". 

2. Одредбата на точка 1 Од оваа одлука се однесува 
само на благајничките записи запишани по влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

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

О. бр. 61 
8 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

482. 
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), заради спроведување на точка 
9 ст. 2 и 11 од Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политка во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87 и 31/88), на точ. 4 и 5 од Одлуката за ка-
матните стапки на пласманите од примарната емисија- и 
на други побарувања на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87 и 35/88) и врз основа 
на член 40а од Законот за вкупниот приход и доходот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 
31/88), Народната банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО 
ВО МАЈ 1988 ГОДИНА, ЗА СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТ-
КА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА ЕСКОНТНАТА 
СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

„1. Спрема соопштението на Сојузниот завод за ста-
тистика, број 216 од 30 мај 1988 година, стапката на рас-
тежот на цените на мало во мај 1988 година изнесува 3,8%. 

Стапката на растежот на цените на мало од став 1 на 
оваа шчка служи за ревалоризација на депозитите и кре-

дитите и како основа за пресметување на номиналните ка-
матни стапки во согласност со одредбите на точка 9 од 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година. 

2. Во согласност со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година И со Од-
луката за каматните стапки на пласманите од примарната 
емисија и на други побарувања на Народната банка на Ју-
гославија,, есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за јуни 1988 година изнесува 4,3%, што на годиш-
ното ниво би изнесувало 66%. 

Есконтната стапка од став 1 на оваа точка се приме-
нува при пресметката на каматата на пласманите од при-
марната емисија и на други побарувања на Народната 
банка на Југославија за периодот од 1 до 30 јуни 1988 годи-
на, како и за други потреби утврдени со сојузен закон и со 
други прописи донесени врз основа на сојузен закон. 

3. На износот на кредитите од примарната емисија и 
на кредитите на банките што банките и другите корисни-
ци на општествени средства не ќе ги вратат во договоре-
ниот рок (затезна камата), како и на износот на кредитите 
што се користат спротивно на прописите, односно нена-
менски, за период од 1 до 30 јуни 1988 година се плаќа ка-
мата по стапка од 5,8%, што на годишно ниво би изнесува-
ло 99%. 

С. бр. 9 ' » 
7 јуни 1988 година 
Белград 1 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

483. 
Врз основа на точка 2 одредба под 1 став 2 на Одлука-

та за критериумите што ќе се применуваат при снижува-
њето на царинската стапка односно при определување на 
царинската стапка „слободно" на увозот на опрема 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/87), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТКА И НАПЛАТА НА ЦАРИНАТА И НА ДРУ-
ГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРОГРАМИ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

СТОКИ И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Во Упатството за начинот на пресметка и наплата 

на царината и на другите увозни давачки на увозот на оп-
рема за остварување на заедничките програми за унапре-
дување на производството на стоки и услуги наменети за 
извоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/87) точката 4 се ме-
нува и гласи: 

„4. Евиденцијата за остварување на извозната про-
грама, согласно со член 49 став 2 од Царинскиот закон, ја 
води Сојузната управа за царини така што за секоја извоз-
на програма утврдува карактеристичен број (шифра) на 
кој се води вкупната вредност* на увозот и вкупната вред-
ност на извозот, како и динамиката на увозот и динамика-
та на годишниот извоз, што носителите на извозната про-
грама и учесниците во таа програма се должни да го запи-
шат во увозната односно во извозната царинска деклара-
ција. 

% Карактеристичниот број (шифрата) на извозната про-
грама го утврдува Сојузната управа за царини, за што 

- писмено го известува носителот на извозната програма." 
2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-5555/1 
1 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 
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484. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87), генералниот ди-
ректор на Службата на општественото книговодство про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕД-
НООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Во Упатството за формата, содржината и употре-

бата на еднообразни обрасци за вршење на работи на 
платниот промет во земјата преку Службата на општес-
твеното книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
51/84, 67/84, 42/85 и 64/86), во точка 3 став 2 во втората 
реченица по зборот: „пренос" се додаваат зборовите: „и 
Извештајот за одобрување по Збирниот налог за пренос", 
а зборовите: „може да биде печатен" се заменуваат со збо-
ровите: „можат да бидат печатени". 

2. Во точка 49 зборовите: „согласно со законот и со 
други прописи" се заменуваат со зборовите: „согласно со 
законот, со други прописи и со упатствата на Службата.". 

3. Во точка 58 став 12 се менува и гласи: 
„Како неправилно пополнет образец за вршење на 

платниот промет се смета образецот на кој одделни еле-
менти не се запишани на пропишаниот начин во просто-
рите предвидени за нивно запишување и кој не е пополнет 
на јазиците на народите и народностите во согласност со 
ова упатство, или ако тие елементи се погрешни". 

Во став 14 по зборовите: „обезбедување на плаќање-
то" се додаваат зборовите: „и повикувањето на број во си-
те случаи кога основот - документот (фактура, договор, 
чек, меница, полиса, решение и други слични документи) 
на дозначување на средства може нумерички да се озна-
чи.". 

4. Во точка 59 во одредбата под 4) зборовите: „во ди-
нари, без пари" се бришат. , 

Во одредбата под 9) под в) став 4, по зборот: „доку-
ментите" се додаваат зборовите: „(бројот на физичките 
единици на определен документ - фактура, договор, чек, 
меница, полиса, решение и други слични документи)", а 
по зборовите: „редниот број на месецот во годината" за-
пирката и зборовите: „редниот број на спецификацијата" 
се бришат. 

5. Во точка 63 став 3 зборот: „и" се заменува со збо-
рот: „или". 

Во објаснението на Прилогот број 2 во одредбата под 
1) став 4 по зборот: „Податоците" зборовите: „П1", се 
бришат. 

По објаснението за Моделот 10 се додаваат објасне-
нијата за Моделот 11 и Моделот 55, кои гласат: 

„Модел 11: Податокот има два контролни броја, што 
се пресметуваат одвоено за податокот ГИ, а одвоено за 
податокот П2. Податокот ПЗ нема контролен број. 

Модел 55 се употребува кога корисникот на општес-
твени средства врши плаќање по пописот (списокот) на 
повеќе поединечни основи за плаќање (повеќе фактури, за-
пирања за повеќе работници и ел.), за кои не може да се за-
пише^ податокот во „Повикување на број" по другите мо-
дели, поради должината На податоците. Пописот.(списо-
кот) за извршените плаќања корисникот на општествени 
средства - должник го доставува до доверителот - примач 
на средствата на пропишаниот односно договорениот на-
чин. 

Содржината на „Повикување на број", согласно со 
овој модел, може да се искаже во еден; два или.три подато-
ци. Податокот П1 содржи само број на пописот (списокот) 
и неговата содржина е под контрола на контролниот број. 
Податоците П2 и ПЗ немаат контролен број.". 

Во објаснението за Модел 99 се додава став 2, кој гла-
си: 

„Моделот 99 не може да се користи ако се врши пла -
ање по основ на фактури, договори, чекови, меници, поли-
си, решенија, по основ на уплати на? кредити на соодветни 
кредитни партии, уплати на сметки на граѓани и други 
слични документи што се означуваат нумерички,". 

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

Бр. 40 1/38 
23 мај 1988 година ^ 
Белград 

Генерален директор 
* на Службата на 

општественото 
книговодство, 

Димитрие Тасиќ, е. р. 

485. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СТРАНСКИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОД-

СТВА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во евиденцијата на странски сорти на земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство 

во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година се запишани следните сорти: 

ВИД НА РАСТЕНИЕТО НАЗИВ НА СОРТАТА 

I СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
РАСТЕНИЈА 

I. ЖИТА 
1.9. Zea mays convar aorista, derrti-

fornis i vulgaris (Greb.) . 
Пченка за зрно 

1 2 3 4 

6. Bo Прилогот број 1 во одредбата под 7), по третата 
алинеја, се додава' нова алинеја, која гласи: 

„ - плаќање по основ на заем за неразвиените подрач-
ја.". 

7. Во Прилогот број 2, во табелата, по Моделот 10 се 
додаваат нови модели, кои гласат: 
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1 2 3 4 
4.10. Cucumis sativus L. 

Краставици 1. Minerva Fi (1988) es СУ БН, ЗГ, БЛ 
4.11. Daucus carota L. ssp. sativus 

(Hoffm.) Arcang. 1. Figaro Fi RS (1988) er Na СП, БН, БЛ 
Морков 2. Laranda (1988) nb ЛС СП, БН, Љ, БЛ 

4.14. Phaseolus vulgaris L. 
4.14.2. Var. vulgaris nanus (Jusl.) As-

chers. f. sine fibris 

4.15. 
Боранија 1. Forum (1988) es СУ СК, СП, БН, НС, ЗГ 

4.15. Pisum sativum L. var. eusativum 
sin. P. hortense Aschers et Gra-
ebn. 1. Orcado (Оркадо 

• 

Грашок 1988) es СУ БН, ЗГ, БЛ 
4.17. Solanum tu^erosum L. 1. Cleopatra (Клеопат-

СШ, КМ, ПТ, БУ, БП Компир pa 1988) Iz СШ СШ, КМ, ПТ, БУ, БП Компир 
2. Rusšet Burbank (Ra-
set barbank 1988) 

sb GU 

4.18. Spinacea oleracea L. * 1. Spartacus (Спарта-
nb Ls СП, Љ Спанак кус 1988) nb Ls СП, Љ 

Бр. 1923/2 
9 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТЕТО НА ТВОРЕ-
•ЦОТ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДАТ 
СТРАНСКИ СОРТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Реден Скратен Полн назив број назив Полн назив 

1 2 •з 

1 d m O l Pioneer Hi-bred international Inc. Des 
Moines 9,503008 USA 
Индустријско-пољопривредни комби-
нат СОУР „Осијек", РО Институт за 
развој и информатику, ООУР Пољоп-
ривредна служба ИПК, Винковачка 
63, 54001 Осијек 

2 ek. КТ Kleinwanzlebener Saatzucht AG. vora. " 
Rabethge & Giesecke Einbeck D 3352, 
BRD 
Пољопривредно-прехрамбени комби-
нат Кутјево, ООУР Ратарство, Овча-
ре, 55340 Кутјево 

3 er. Na Royal Sluis BV, РВ 22 Enkhuizen NL, 
1600 AA NL 
„Агровојводина" СОУР, PO „Agrocoo-
perativa" за унутрашњи промет по-
љопривредно-прахрамбених произво-
да, ООУР „Agrokoop", РЈ „Семенар-
ство", Бул. М. Тита 12, 21001 Нови 
Сад 

4 es. SU Sluis en Groot BV РВ 13 Enkhuizen 
NL, 1600 AA NL 
АГРОС, СОУР „Агросеме-Панонија", 
PO за промет семенарском робом, 
репродукционом и осталом робом за 
пољопривреду, Ивана Милутиновића 
120, 24000 Суботица 

1 2 3 

5 hm. SU A/S De Danske Sukkerfabrikker Zuc-
htstation „Maribo" Holeby Kobenhvan 
DN 1441 Langebrogade 5 Danmark 
АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија", 
Суботица (види под 4) 

6 hs Zu Semundo Saatzucht GmbH, PF 280 365, 
Billstrasse 139, Hamburg 28, D-2000, 
BRD 
Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveu-
čilište u Zagrebu,, OOUR Institut za op-
lemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za 
industrijsko bilje, Trg Marka Marulića 5, 
41001 Zagreb 

7 k h S U D.J. van der Have BV Kon. Kweekved-
rijf & Zaadhandel Kapelle NL 3615 + Nl 
4420 AA Nederland 
АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија", 
Суботица (види под 4) 

8 ' k p B H Hodowla Buraka Pastewnego 30-960 k p B H 
Krakow Swietego Krzyza 17, Polska 
„Хибрид" Удружење за производњу, 
прераду и промет кукуруза и осталих 
житарица, 14. децембра 82-84, 11001 

9 lc Zc 
ocui р ЛД 
Ringot, 64 riie Leon Beauchamp La 
Chapelle d'Armmentieres F-59930, 
France 
Пољопривредни центар Хрватске (El 
Центар за примјену знаности), Биљна 
производња и сјеменарство, Илића 
101, 41001 Загреб 

10 / lh SU Hillshog Erv АВ Ltd. Seed Сотрапу PF 
86 Landskrona S-26122 Sveriqe 
АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија" 

. lz SŠ 
Суботица (види под 4) 

11 . lz SŠ ZPC Friese Cooperative Handelsvereni 
ging vcor Zaaizaad en Pootgoed Leeu 
warden NL-8911 BB, PB 58,5 Nederland 
Факултет пољопривредних знаности 
Свеучилишта у Загребу, ООУР Инсти-
тут за оплемењивање и производњу 
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биља, Завод за крумпир, Стара Суши-
ца, 51314 Равна Гора 

12 nb LS Вејо Zaden BV РВ 9 Noord-Scharwou-
de NL-1722 ZG, Nederland 
Семенарски комбинат „Семенарна" 
Љубљана, Госпосветска 5, 61001 Љуб-
љана 

13 pv Zc Ministere de TAgriculture I.N.R.A. 149, 
Rue de Grnelle Paris, Gedex 07 F-75341 
- Versailles F-7800, France 
Пољопривредни центар Хрватске, За-
греб (види под 9) 

14 го Di Cebeco-Handelsraad РВ 182 Rotterdan, 
• NL-3011 6А, Nederland (NL) 

Индустријско-пољопривредни комби-
нат СОУР „Осијек", РО Институт за 
развој и информатику, ООУР Пољоп-
ривредна служба ИПК, Винковачка 
63, 54001 Осијек 

15 sa Zc Allmana Svenska Utsades AB, Svalos 
S-26800 Sverige 
Пољопривредни центар Хрватске, За-
греб (види под 9) 

16 sb Gu Burbank L. Santa Rosa, California, USA 
СОУР „Србија" за истраживање и 
развој Пољопривреде Београд, Завод • 
за кромпир „Гуча", 32230 Гуча 

17 ts Zs SES-Societe europeenne de semences sa 
15 Industriepark 15, B-3300 Tienen, 
France 
„Семенарство" Пословница ACTPA 
ООУР „Агросервис", Унутрашња 
трговина, Амрушева 8, 41001 Загреб 

18 up SU Progreta Ltd 1A Whaffside Mews Carre 
Street, Sleatford, UK-Lincolnshire N634 
7TN 
АГРОС СОУР „Агросеме-Паноннја" 
Суботица (види под 4). 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО (ЛОКА-
ЛИТЕТОТ) НА КОЕ СОРТАТА ЈА НАТФРЛИЛА СТАН-

ДАРДНАТА СОРТА 

Ред. 
бр. 

Скратен 
назив Назив на подрачјето (локалитетот) 

1 2 3 

1 АЛ Алексинац 
2 БЛ Бања Лука 
3 БН Биелина 
4 БП Бачки Петровац 
5 БР Брчко 
6 БТ Битола 
7 БУ Бутмир-Илиџа 
8 ИН Ингија 
9 КМ Коменда 

10 ЛЈ Љубљана 
11 НС Нови Сад 
12 ОС Осиек 
13 ОР Ормож 
14 ПА Панчево 
15 ПЕ Пек 
16 ПР Приштина 
17 ПТ Птуј-Старше 
18 РЈ Раич 
19 РШ Римски Шанчеви 
20 СБ Славонски Брод 
21 СК Скопје 
22 СП Смедеревска Паланка 
23 СР Србобран 
24 СШ Стара Сушица-Лич 
25 СУ Суботица 
26 в ж Вараждин 
27 ЗА Заечар 
28 ЗГ Загреб 
29 ЗП Земун Поле 

486. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти замјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

с п и с о к 
НА ПРИЗНАТИТЕ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО 

СОЦИЈАЛИСГИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во регис*гарот на новосоздадените домашни сорти на земјоделски и шумски растенија се запишани во 1988 

година следните признати домашни новосоздадени сорти: 

1 2 3 
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1 2 3 4 

2. Клон 107/65/7 Nt OC, НГ, СИ, БЈ, КЦ 
(1987) 

OC, НГ, СИ, БЈ, КЦ 

3. Клон В99 ((987) Zs ЗГ, НГ, СИ, OC 
4. Клон В052 (1987) Zs • не, ПА, CM 
5. Клон 1 ББ (1987) Zs ВУ, BK, БЈ 

1.2. Populus deltoides Bartr. 
5. Клон 1 ББ (1987) ВУ, BK, БЈ 

Топола 1. Клон С-1-8 (1987) Nt НС, CM, ПА 
2. Клон С-6-20 (1987) Nt ОС, НГ, СИ 
3. Клон С-6-36 (1987) • Nt ВУ, BKv БЈ 

Бр. 1923/1 
9 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за земјоделство, 

Сава Вујков, е. р. • 

Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА ТВОР-
ЦИТЕ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛИ-
ТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТАТА 

Редеќ 
број 

Скратен 
назив Полн назив 

13 ну 

1 2 
3 

1 Бз Пољопривредни факултет Београд, 
Немањица 6, 11080 Земун 

2 БН СОУР УПИ, РО Институт за ис-
тррживање и развој, ООУР Пољоп-
ривредни завод, Пољопривредно до-
бро Семберија - Ново Село, 76300 Би-
јељина 

3 Чи СОУР „Србија" за истраживање и 
развој пољопривреде - Београд, Ин-
ститут за воќарство, Војводе Степе 9, 
32000 Чанак 

4 КГ СОУР „Србија" за истраживање и 
развој пољопривреде - Београд, Ин-
ститут (Ех Завод) за стрна жита, Оде-
љење за селекцију, Саве Ковачевиќа 
31, 34000 Крагујевац 

5 KM Кметијски институт Словеније, Завод 
за пољеделство, Центар за селекцијо 
кромпирја Мосте, 61218 Коменда 

6 КП Тутунов комбинат „Боро Петрушев-
ски - Папучар", 11 Октомври 80, 
91300 Куманово 

7 Ла ВТОЗД за агрономијо В ДО Биотех-
нишка факултета, Унив. Едварда Кар-
деља в Љубљани, Јамникарјева 101, 

,61001 Љубљана 
8 Лс Семенарски комбинат „Семенарна" -

Љубљана, Госпосветска 5, 61001 Љуб-
љана 

9 Ми Земјоделски факултет, Унив. „Кирил 
и Методиј" во Скопје, ООЗТ Инсти-
тут за полјоделство и градинарство 
(Ех Здружен земјоделски институт, 
онд. Земјоделски институт), Булевар 
Југославија 178, 91000 Скопје 

10 Ни Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања), Максима Горког 
30, 21001 Нови Сад 

11 Нк Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР. Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања), Завод за кукуруз, 
Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 

1 2 3 
12 Н Т Пољопривредни факултет Нови Сад, 

ООУР Институт за тополарство, оп-
леменување и селекцију, Антона Це-
хова 13, 21000 Нови Сад 
Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања) - (уљарице) Мак-
сима Горког 30, 21001 Нови Сад 

14 Нв Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за воћарство, виног-
радарство и хортикултуру, Вељка 
Влаховића 2, 21001 Нови Сад 

15 Нж Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања) (житарице), Мак-
сима Горког 30, 21001 Нови Сад 

16 Ок Биотехнички знанствено-наставни 
центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за кукуруз, Тењска цвета 
бб, 54001 Осијек 

17 Ош Биотехнички знанствено-наставни 
• центар ООУР Институт за шеќерну 

репу, М. Дивалта 320, 54001 Осијек 
18 От Биотехнички знанствено-наставни 

центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за крамо биље, Тењска цве-
та бб, 54001 Осијек 

19 Оу Биотехнички знанствено-наставни 
центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за индустријско биље, Тењ-
ска цвета бб, 54001 Осијек 

20 Ож Биотехнички знанств^но-наставни 
центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут , Одјел за стрне житарице, Тењска 
цвета бб, 54001 Осијек 

21 Пд Институт за тутун, Кичевско џаде, 
97500" Прилеп 

22 СБ СО „Југотутун" - Скопје, РО за про-
изводство и обработка „Борис Кид-
рич", 92400 Струмица 

23 СП Институт за повртарство „Паланка", 
Карађорђева 71, 11420 Смедеревска 
Паланка . 

24 ВК ПИК „Винковци" СОУР, РО Пољоп-
ривреда Ђуре Ђаковића 30, 56000 Ви-
нковци 

25 36 Факултет пољопривредних знаности 
Свеучилишта у Загребу, ООУР Инсти-
тут за оплемењивање и производњу 
биља, Одјел за стрне житарице, Боти-
нец, Трг Марка Марул ика 5, 41001 За-
греб 



1 2 3 

26 Зц Пољопривредни центар Хрватске (Ех 
Центар за примјену знаности), Биљна 
пЈзоизводња и сјеменарство, Илица 
101,41001 Загреб 

27 ЗК Факултет пољопривредних знаности 
Свеучилишта у Загребу, ООУР Инсти-
тут за оплемењивање и производњу 
биља, Одјел за кукуруз, Ругвица, Трг 
Марка Марулика 5, 41000 Загреб 

28 ЗП Институт за кукуруз, РО Земун Поље, 
Слободана Бајића 1, 11080 Земун 

29 ЗШ Шумарски факултет Загреб, Катедра 
за шумарску генетику и дендрологију, 
Шимунска цеста 25, 41000 Загреб 

30 Зу ФакултеТ пољопривредцих знаности 
Свеучилишта у Загребу, ООУР Инсти-
тут за оплемењивање и производњу 
биља, Одјел, за индустријско биље 
(уљарице), Трг Марка Марул^ка 5, 
41000 Загреб 

Прилог 2 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКА-
ЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА 

' СТАНДАРДНАТА СОРТА 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за сдцијалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРђНИ 
ЗРАЦИ 

, полковниците: Антонијевић Витомира Добросав, 
Брундић Антуна Вилим, Петровић Александра Драгољуб; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

потполковниците: Јаћимовић Ивана Милутин, Јев-
тић Петра Милан, Јоксовић Бранислава Драган, Машано-
вић Крсте Блажо, Новалић Јусуфа Фахрудин, Петковић 
Миодрага др Драгољуб, Радончић Јупе Хилмија, Трифу-
новић Николе Богољуб; 

мајорите: Дабић Ђуре Вукота, Филиповић Владими-
ра Саво, Павловић Марка Јосип; 

капетанот I класа Клепић Петра Чедо; 
заставникот I класа Малић Душана Милош; ф 
заставникот Сантрач Јована Рајко; 

- за особени заслуги во создавањето к ширењето на 
братството и единството ме -̂у нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Арсеновић Будимира Степан, Бечано-
вић Станимира Светомир, Берберск* Озрена Милован, 
Брајовић Новака Данило, Чолић Радивоја Живан, Дангу-
бић Николе Вукашин, Драгославић Блаже др Видак, Џа-
моња Срећка Звонимр, Грчић Светозара Јаша, Грдовић 
Маријана Миљенко, Христов Бориса Васил, Игрић Драга-
на Стјепко, Крстуловић Марина Урош, Лале Душана То-
мо, Љубојевић Васе Данило, Мијатовић Војислава Миод-
раг, Милошевић Добривоја Божидар, Негић Милутина* 
Милан, Н^кић Јоксе Станислав, Парабуцки Тодора Слав-
ко, Перуновић Новака Милан, Петровић Петра Стеван, 
Поповић Богдана Радомир, Токовић Спасоја Бранислав, 
Тонковић Мартина Иван, Јанковић Мије Звонимир, Весић 
Борисава Драгослав, Вукашиновић Панте Рајко, Зорић 
Давида Бранко; 

потполковниците: Ђенадија Милана Светозар, Гали-
јашевић Авде Галиб, Марић Владимира Вићо, Ни«олић 
Боривоја Петар, Ристић Јордћна Добривоје, Старчевић 
Михаила Томислав, Тодоровић Тадије Младен, Виторо-
вић Милорада Драгомир, Зарић Миленка Гавра; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од зиачење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Цвек Антона Карло, Драгић Милана 

Бранко, Лавриншек Јоже Алојзиј, Стевановић Јеленка 
Аранђео, Шошић Властимира др Момчило, Веселиновић 
Богољуба Живко, Вујић Васе Коста, Жујовић Божидара 
Мбмчило; 

потполковницит^: Андрејић Саве Драгослав, Бабић 
Светозара Стеван, Чекић Дуц1ана Гојко, Георгијевски 
ДаМјана Борис, Јербић Матије* Драго, Јовичевић Шпире 
Илија, Јушковић Вељка Момчило, Кауклер Франца Иван, 
Максимовић Павла Томислав, Маљковић Петра Коста, 
Мијаиловић Бошка Бранимир, Миловановић Павла Ду-
шан, Недвеш Јураја Јурај, Паризоски Васила Марко, Си-
моновић Рајка Радојица, Штркаљ Стипе Марко, Троха 
Стјепана Звонимир, Вуковић Владимира Владимир; 

маЈорот Ердељан Милана Сав&; 
капетанот I класа Тадић Михаила Томислав; 
заставникот I класа Милосављевић Александра То-

мислав; • 
воен^от службеник I класа Радека Милорада Радми-

ла; . # , 
воениот службеник II класа Михић Фрање Розика; 
граганските лица на служба во ЈНА: Батцнић Муста-

фе Хамдија, Драговић Милана Јово, Плочо Мушана Хај-
ро, Вукоје Марка Јованка ,̂ 

- за заслуги и постиГнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ч . потполковникот Плази^ић Милоша Радош; 
мајорите: Дрљача Милана Дмитар, Здравић Момчи-

ла Бранислав; 
\ поручникот Крклец Штефаније Владимир; 

заставниците I класа: Чу^ен Антона Актон, Хафнер 
Мартина Мирослав, Мијић Лазе Жарко, Мршовић Славо-
љуба Мирослав, Недељковић Методија Милан, Тасић Ду-
шана Бранко, Вујичић Томе Бранко; 

заставникот Ристић Душана Милорад; 
посгариот водник I класа Трифковић Стојана Максо; 
всЉиот службеник III класа Јузбашић Благоја Сло-

боданка? 
воените службеници IV класа: Дражета Јарослава Бо-

јана, Мандић Јована Јованка; 
гра^анските лица на служба во ЈНА: Агнић Андрије 

Никола, Алмер Мије Јела, Бабић Стевана Бранко, Бајевић 
Радомира Љубиша, Барбир Станка Виктор, Батез Ђуре 
Дмитар, Бјељац Луке Лука, Баговчић Јанеза Јанез, Буко-
вац Ранка Милорад, Чоловић Милана Сретен, Димитрије-
вић Илије Гордана, Димитријевић Миливоја Берислав, 
Дробац Ђукана Триво, Голубовић Секуле Витомир, Гра-
ховац Милана Илија, Гредељ Мирка Мирко, Гут&вић Си-
ме Љубо, Хусејнагић Аље Ахмет, Икач Славка Мирогој, 
Карловић Лајоша Јосип, Касунић Мате Фрањо, Кнежевић 
Драгића Драгиша, Копања Петра Драгојло, Крагић Брнка 
Јован, Краговић Мијата Југослав, Красић Богојћуба Сто-
јадин, Крстић Драга Славољуб, Куриј Виктора Казимир, 
Лаштро Нике Лука, Леви Морица Весела, Маглица Петра 
Мате, Матана Петра Максимилијан, Матовић Ратка Паун, 
Милош Паве Миле, Милуновић Стојана Братимир, Му-
нић Ивана Антон, Оцвирек Петра Филип, Опанчарев Саве 
Ненад, Планинчић Мује Суљо, Поповић Стојана Душко, 
Прелевић Тихомира Олга, Радмиловић Раде Бранко, Ру-
миха Виктора Рудолф, Ружђак Алојза Жељко, Стаменко-
вић Душана ЉубИца, Станаћевић Милутина Грујица, Ста-
ничић Ивана Јосип, Стојановић Петра Вуксан, Шкрабић 
Јерка Анте, Тепић Станка Обрад, Терзић Ђорђа Миломир, 
Тома Мартина Јрван, Узелац Јована Софија, Вајагић 
Станка Милан, Васовић Симеуна Славомир, Весковић Ти-
хомира Десимир, Винковић Славка Ђурђа, Вучинић Јова-
на Драган, Зарић Владимира Сава; 

I 
- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-

оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјаристичка Феде-

ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оепособување за одбрана на независноста на СоциЈалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Јокић ВасилиЈ*а др Ненад, Мареновић 
Милосава Томислав, Марисављевић Живојина Јов&н, Ма-
туновић Радомира Александар, Миладиновић Павла То-
мислав, Радовић Милорада Милан; 

потполковникот Божиловић Алексе Лазар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А^МИЈА СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

полковникот Хаџиегрић Мустафе Сеад; 
потполкдвниците: Кнежевић Мила Петар, Крсмано-

вић Богољуба Вукадин, Смиљанић Гаје Чедо, Сретеновић 
Сретена Србољуб, Валожић Милоша Предраг, Витић Сте-
вана Ђорђе; 

мајорите: Арсеновић Љубомира Влада, Баркорић Јо-
сипа Младен, Булајић Симе Здравко, Икраш Митра Иви-
ца, Јањић Илије Слободан, Јовановић Саве Драгољуб, 
Кнежевић Николе Милан, Мајсторовић Љубодрага др Зо-
ран, Марјановић Уроша Лазар, Ничић Митра Благоја, 
Николић Крсте др Драган, Симић МилиЈ*е Миодраг, Си-
мовић Обрада Миломир, Тодоровић Драгутина др Слобо-
дан, Тот Иштвана Тибор, Вучинић Душана Живадин, Зељ-
ковић Илије др Милан; 

капетаните I класа: Буљевац Мате Златко, Ђекић 
Живка Милош, Милић Љубе Душан, Никић Стеве Милан, 
Попов Милоша др Пера, Тадић Мила Душко; 

капетанот Ђурићић Живадина Миљојко; 
заставнцците I класа: Кодрич Албина Маријан - Лу-

сијан - Еми$,' Миленковић Јована Велимир, мустафић 
Љубише Дуригн, Ранитовић Радомира Периша, Живано-
вић Добри^оја Остоја, Ви^нтиј^вић Боривоја Живота, 
Вукша Миле Божо; ; \ * 

заставникот Жежељ Илије Петар; - х 
гра^анските лица на служба во ЈНА: Ћурковић Јозе 

Анто, Караванић Фрање Живко, Смаилагић Салиха Сма-
ил, Смаилбеговић Мехмеда Ремзија, Вељача Ивана Мар-
ко; 

- за примерни заслуги и умешност во работата врз 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање на услови за постигнување на исклучително до-
бри успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковниците: ВоПеп Ап1е 1уап, Драгојевић Новака 
Радосав, Ђуракић Николе Душан, Мезић Бруне Иван, Ни-
качевић Чеде Миод^аг, Спасић Живојина Петар, Тодорић 
Драгољуба Миломир, Турковић Станише Дојчило; 

потполковниците: Бабић Саве Летар, Ђокић Милиса-
ва Јовиша, Елаковић Јове Дејан, Ердељан Петра Милош, 
Јанковић Славољуба Милутин, Јокић Владимира Живо-
јин, Китаноски Спире Борис, Кнежевић Рајка Н<едел>ко, 
Кужник Вилка Едуард, Лукић Цвијана Ристо,. Љушковић 
Хајре др Бешир, Магдић Мирослава др Братислав, Марић 
Душана Михајло, Машовић Михајла Миомир, Мијатовић 
Љубомира Милош, Нинковић Богдана Момчило, Петро-
нијевић Светолика БранисЛав, Поповић Петра Рајко, Пре-
радовић Душана др Милоје, Прокић Алексе Предраг, Рис-
тић Томе Владе, Симоновић Рада Влада, Ситарица Рафаи-
ла Божидар, Смрчек Ивана Антун, Стојић Божила Петар, 
Стојиљковић Михајла Божидар, Стојковић Илије Младен, 
Шибић Мустафе Кемал, Тирнанић Властимира Слободан, 
Томић Ни|соле Момчило, Јовић Јакова Зоран, Зоговић Ва-
силија Јездимир, Живковић Радована Дамјан; 

мајориге: Ерготић Томе Мато, Гројздек Ивана 
Божидар, Јаковљевић Драгутина Реља, Шарац Милића 
Милутин, Туртуреја Јована Будислав, Вучковић Живојина 
Југослав; 

капетанот I класа Голубовић Јордана Драгиша; 
заставниците I класа: Божовић Тодора Божидар, Ми-

леуснић Илије Бранко, Миљковић Тихомира Бранко; 
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воените службеници I класа: Никблић Бојислава Ду-
шанка, Новаковић-Марковић Живорада Надежда, Траф-
ковић- Шер Радослава Даринка; 

воените службеници II класа: Ђурић Љутомира Мир-
јана, Грцеговић Михаела Кристина, Грибајчевић Војисла-
ва Стана, Јанковић Добросава Верослава, Јовановић Тео-
дора Драгиња, Коџопељић Драгољуба Надежда; 

граганските лица на служба во ЈНА: Јанковић Душа-
на Слободан, Калембер-Радосављевић Владимира Мили-
ца, Талунџић Јусуфа Есад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕЏИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Аранђеловић Чедомира Љубиша, Јањић 
Марка Перо, Кокановић Мирка Милун, Маричић Мило-
ша Звонко, Младеновић Ђурђа Драгомир, Стојковић 
Станка Вјекослав, Вукајловић Сталета Мирослав, Зарић 
Радојице Слободан; 

капетаните I класа: Бабић Остоје Славко, Бајтајић 
Чедомира Владан, Бурсаћ Лазара Петар, Ђурковић Бра-
нислава Миливоје, Ђурковић Јована Момир, Мирчић Гој-
ка др. Мирослав, Ножић Мидхада Мили, Прша Марка 
Маријан, Станковић Саве Небојша, Живковић Слободана 
Зоран; 

капетанот Војковић Николе Ђуро; 
поручникот Крајишник Ненада Миро; 
заставникот I клаеа Вељковић Радослава Србољуб; 
воениот службеник II класа Џамбаски Милована Ма-

рија; 
граганските лица на служба во ЈНА: Анђелковић Ве-

лимира Гојко, Бачко Душана Иван, Биланција Мије Рат-
ко, Бодирога Добривоја Миланка, Цвијовић Милоша, Ми-
ладин, Чолић Јосија Миодраг, Ђурковић Стијела Стијепо, 
Филиповић Милана Стеван, Худи Александра Олга, Јо-
лић Ивана Срећко, Јовановић Уроша Бо&и^ар, Корица 
Милана Бранко, Лазаревић Стеве Марко, М^Лтић Радуна 
Бранко, Миловановић ЉубоМ&ра Бранислав, Мркоци Јан-
ка Стијепан, Мутић Душана манојло, Мутић Јована Ма-
нојло, Николић Драгослава Срећко, Перуничић Милутина 
Батрић, Пешић Јована Стјепанија, Пешовић Велимира 
Драгиша, Петровић Вида Славица, Пишев Илије Петар, 
Попконстантиновић Стевана Теодора, Радић Рада Српко, 
Рамчиловић Беша Осман, Рибарић Јосипа Слободан, Рон-
чевић Милоша Слободан, Рубчић Павла Павле, Север Ви-
нка Драгана, Срећковић Боривоја Вера, Стојић Ивка Ми-
лија, шеховић Решада Сабрија, Тамбурић Симе Наталија, 
Зебић Ивана Андрија, Зградић Мила др Иван, Вукосавље-
вић Јеврема Петар; 

- за залагање и постигнати успеси во работат^ 
ф 

СО МВДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Алексић Бранис-

лава Јовица, Алексић Љубана Драго, Аљић Ибрахима 
Мехмед, Андрић Милана Милорад, Андрић Милорада Бо-
ривоје, Анђелић Драгутина Зоран, Анђелић Живана Рат-
ко, Арнаутовмћ Миливоја Радислав, Бабић Ферда Мијо, 
Бајич Алексе Александар, Бакота Петра Алојз, Бараћ Ми-
лана Богосав, Барјактаревић Вукића Славољуб, Беговић 
Доброслава Гордана, Беширевић Наила Суад, Благојевић 
Јеленка Мирослава, Блажевић Мате Паво, Богдановић 
Милована Милунка, Богојевић Радована Милина, Богуно-
вић Фрање Марија, Бугуновић Радована Божица, Борено-
вић Мила Борис, Босанчић Лазара Бранко, Братић Мила-
на Сретен, Брце Мартина Бранислав, Брдар Ибре Ениз, 
Бузуровић Мије Југослав, Бужо Хурема Мухарем, Цвета-
новић Драгутина Божидар, Цветковић Мирка Фрањо, Цу-
шаћ Јове Радојка, Чакајац Радише Милош, Чалић Ивана 
Катица, Чарапић Милана Радосав, Часар Јожефа Штефан, 
Чикан Ивана Драгутин, Човић Авде Ешреф, Човић Азема 
Азиз, Човић Шабана Рамиз, Чукушић Јуре Стијепан, Чуле-
тић Јосипа Барица, Чуровић Петра Милослава, Ћирић 
Властимира Србислав, Ћиркић Шабана Расим, Ћитиђ Ми-
ливоја Првослав, Ћосовић Васил&ја Ђорђије, Ћућуз Сте-
вана Маринко, Ћук Богосава Драгица, Ћук Милана Вла-
димир, Декалић Стјепана Иван, Дидић Марка Јосип, Ди-
митријевић Јована Слободакка, Дивљак Фрање Ружица, 
Докманац Ранка Псро, Драча Стевана Јово, Дудић Вука-
шина Јована, Дукић Николе Милица, Думић Фрање Јосип, 

* 
Ђелиловић Хурема Зилко, Ђокић Мираша Никола, Ђорђе-
вић Митра Десанка, Ђорђевић-Стевановић Видосава Јеле-
на, Ђоровић Новице Светлана, Џифић Крсте Јадранка, 
Џигурски Станка Јелена, Франца Ибре Едиба, Гачановић 
Светолика Мирјана, Гајић Луке Слободан, Гајић Војисла-
ва Љубомир, Гавриловић Милана Љубиша, ГиЛић Ловре 
Андрија, Глишић Милорада Даница, Гогић Ристе Тодор, 
Гојин Добривоја Добрила, Граић Милоша Мићо, Граовац 
Шпире Митар, Грбавац Марјана Мирјана, Грбеша Ивана 
Анто, Грбић Илије Ана, Грдовић Ловре Мијо, Гргурић Да-
нијела Бранимир, Хаџибеговџћ Смана Бехрул, Хаџибего-
вић Османа Даут, Хујић Шаћира Рашид, Ибрашимбеговић 
Захида Семин, Илић Миливоја Радован, Илић Станка 
Драгољуб, Илић Стојадина Србољуб, Илић Вује Мара, 
Иванчевић Драгомира др Јелена, Иветић Ђуре Богдан, 
Јаблановић Исидора Цвета, Јамброшић Мије Драгутин, 
Јанковић Саве Стојадин, Јелић Владислава Јездимир, Јев-
товић Велимира Вишеслав, Јокић Милорада Жарко, Јова-
новић Бранка Будимир; 

Јовановић Миодрага Милан, Јовин Душана Ненад, 
Калинић Стеве Божо, Каранобић Стевана Жељко, Кара-
панџић Бранислава Павле, Карић Хамида Захид, Катић 
Момчила Драгослав, Кересман Стијепана Алојз, Кларић 
Сабита Весна, Клисарић Душана Цвијан, Кљенак Мила 
Милка, Кнежевић Илије Крстан, Кнежевић Јордана 
Снежана, Кнежевић Јосипа Анте, Кнежевић Милана Бош-
ко, Кнежевић Николе Милош, Комбол Миховила Драго, 
Коро Бајре Реџо, Корпак Штефана Михајло, Кос Антуна 
Јосип, Косановић Мила Даринка, Косец Остоје Мира, Ко-
шачак Драгутина Маријан, Коштовић Хамде Фуад, Кова-
чевић илије Душан, Ковачић Стјепана Вид, Кошрћ Анто-
на Доротеја, Ковачевић Недељка Мијат, Козина Јуре Или-
ја, Крга Богдана Мирјана, Кувек Ивана Дује, Кричкић 
Петра Петар, Крстичевић Барише Никола, Кружичевић 
Вицка Иван, Кузмановић Душана Јоца, Лалић Ивана Ми-
лена, Латиновић Стеве Бранко, Лазаревић Богољуба Ма-
рија, Лендвај Андрије Фрањо,«Ј1ивајић Анте Динка; 

•Ловрић Љубомира Добрила, Лучић Фрање Томис-
лав, Лучић Тбдора Милутин, Лукин Милована Драго, Лу-
ковић Сретена Бранислав, Мађерчић Милоша Мирјана, 
Мачек Александра Зденка, Маглић Авде Горан, Макојевић 
Крстивоја Миломир, Маловић Мелизара Драгослав, Мај-
сторовић Милијана Стојан, Максимовић Милете^Раденко, 
Малушић Цвије Алекса, Мамутовска Саита Фарија, Ман-
дић Ђуре Миле, Маравић Петра Јелица, Марић Ђорђа 
Љубица, Маринковић Војислава Милован, Мариновић 
Ивана Стево, Маркишић Мурата Халим, Мартаћ Радосла-
ва Стојан, Мастило Владе Раде, Матић Милутина Смиља-
на, Мажар Мате Јосип, Медић Томе Вера, Милић Влади-
мира Загорка, Михајловић Војислава Драгица, Михаљ 
Стојана Жарко, Мијушковић Василија Зоран, Милакић 
Владимира Радивој, Милентијевић Радоње Томислав, Ми-
лановић Мије Драгица, Милићевић Радојка Арсеније, Ми-
лојевић Радојка Велимир, Милојевић Живорада Ружица, 
Миливојевић-Станковић Вида Катарина, Миливојевић 
Витомира Верица, Милошев Драгана Злата, Миловано-
вић Боривоја Јелис^авета, Митровић Драгомира Цвцјетин; 

Митровић Сларољуба Мирољуб, Младеновић Трајка 
Младен, Млинар Уроша Бранко, Морача Милана Љиља-
на, Муса Мије Анто, Недељковић Милорада Живојин, Не-
дић Небојше Споменка, Несторовић Трајана Радисав, Ни-
колић Драгомира Лепосава, Николић Петра Станка, Ни-
нић Танаска Данко, Орлић Ђурађа Драгана, Орловић Јаб-
лана Михаило, Обрадовић Обрада Радош, Палчић Јакова 
Франо, Пантелић Петра Бранка, Пантић Милана Радован, 
Пантић Јована Милош, Паскаш Стевана Нада, Павић 06-
рена Злата, Пауковић Милоша Гордана, Перан Иве Мати-
ја, Пернар Марка Влатко, Песторић Аћима Никола, Пет-
ковић Ивана Драгиша, Петковић Младена Жарко, Петри-
чевић Илије Саво, Петојевић Јована Смиља, Петровић 
Миливоја Бисенија, Петровић Радосава Војиславка, Пет-
ровић Велизара Летица, Половина Илије Нада, Поповић 
Момчила Миленија, Проха Мустафе Хусеин, Прокић Вла-
димира Надежда, Пухарић Тончија Здравко, Пуховић Ах-
мета Рашид, Радић Петра Чедомир, Радисављевић Радоса-
ва Златко, Радојчић Ђуре Ристо, Радојевић Александра 
Добрила; 

Радојевић Добривоја Миле, Радојичић Александра 
Милун, Радо^дћ Светомира Милоје, Радовић Милисава 
Зорка, Рађевић Зорка Жељка, Рајковић Марка Јо&ан, Ра-
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лић Милије Миленко, Ралић Николе Бојана, Ристић Жив-
ка Милисав, ?одић Мартина Марија, Ројко Јожефа Франц, 
Русимовић Фиљка Милорад, Русимовић Пера Мирјана, 
Сакић Османа Хасан, Салиховић Сабита Ибрахим, Сало-
пек Стјепана Павле, Самоуковић Радета Реља, Самоуко-
вић Милана Момир, Савић Душана Сава, Савић Радета 
Радован, Савић Милоша Љубинка, Стаменковић Антона 
Мајдица, Станковић Петра Нада, Станковић Радована 
Станча, Станковић Владимира Драгослав, Станисавље-
вић Милутина Бранислав, Станимировић Драгише Мили-
ца, Сератлић Васила Николина, Сертић Јуре Јосип, Симић 
Ивана Ратка, Сладојевић Илије Милорад, Смајић Ибрахи-
ма Најил, Соколовић Јуре Ивица, Срећковић Војислава 
Јован, Стефановић Бориса Стојан, Стевановић Драгољуба 
Љиљана, Стевановић Трифуна Стеван, Стијачић Тодора 
Павле, Стојачковић Стојана Ђуро; 

Стојановић Живка Наталија, Стојиловић Боривоја 
Стојменка, Столић Свете Слободан, Стошић Бојана Ире-
на, Ступало Ивана Јосип, Ступар Мике Роса, Свечњак 
Стијепана Славко, Свилар Вукојице Слободанка, Суљанај 
Азема Ђемруш, Сушац Николе Стипе, Шајатовић Ђуре 
Вељко, Шеховић Мује Суљо, Ширић Винка Срећко, Шкр-
бо Хаце Ибрица, Шлехта Мирка Деса, Шмит Јанеза Мари-
ја, Шобот Косте Славко, Шваљек Антуна Иван, Швегел 
Стјепана Едуард, Шупица Душана Милан, Тавчиовски 
Љупчо Драган, Тиро Зајка Сеид, Тодоровић Радета Радос-
лавка, Тодоровић Марка Ружица, Тсхољ Душана Бранко, 
Томић Радојице Милорад, Томићевић Вукашина Мило-
рад, Томовић Живадина Мирко, Трифковић Вукадина Рад-
мила, Трикић Стевана Стево, Тришић Радомира Михаи-
ло, Трујкић Владе Анкица, Тубић-Биговић Драга Драгица, 
Ука Реџепа Бајрам, Укић Амира Мехмедин, Варгец Фло-
ријана Иван, Варагић Недељка Илија, Вармужа Ивана Не-
вија, Васиљевић Јове Бранко, Васиљевић Миодрага Мом-
чило, Васковић Јована Милан, Васојевић Томислава Веро-
љуб, Видосављевић ^Хранислава Миланј Влаховић Фраље 
Бранка, Врањеш Ферде Милица, Врањеш Николе Богдан, 
Врбанц Милана Звонко, Врцељ Николе Милка, Вучићевић 
Данила Никола, Вучинић Светислава Марјана, Вугарин 
Јосипа Фрањо, Вујичић Фране Марија, Вујновић Бранка 
Гојко, Вукић Станка Нада, Вукојевић Вукоја Тиосав, Вуко-
вић Станка Недељко, Вукмановић Милана Војин, Вуксић 
Ђорђа Боривоје, Жагрић Радоја Драган, Жарчанин Радо-
ша Срећко, Жерајић Војина Милорад, Жица Остоје Ду-
шан, Живков Богдана Стеван, Живковић Драгослава Жи-
вадин, Жунић Илије Илија, Журић Јосипа Марија; 

- за примерна работа во развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што на другите им 
служат за пример 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните I класа: Марковић Спасоја Душан, Стан-

ковић Часлава Зоран, Зељковић Илије Јово; 
капетаните: Грубић Милана Бранко, Куколј Ђорђа 

Мирко, Лекић Лазара Никола, Мишковић Марка Лука, 
Новинц Ивана Жељко, Парлов Јоза Зденко, Петровић Ја-
коба Бранко, Радишић Мирка Здравко, Схкрели Рамиза 
Бећир, Трако Ферхата Реџо; 

поручниците: Пацула Илије Илија, Тадић Ранка Го-
ран, Тодорић Драгомира Зоран; 

постариот водник Ратковски Звонка Дарко; 
водниците I класа: Кецман Петра Предраг, Станко-

вић Живојина Драгорад; 
граганските лица на служба во ЈНА: Аблаковић Му-

хамеда Авдо, Алађуз Зилка Мурат, Алексић Томислава 
Алекса, Андрић Радојка Томислав, Атлагић Мирка Борка, 
Башић Узеира Хусо, Благојевић Светислава Драгомир, 
Блажевић Мустафе Вејсил, Бодирога Душана Милан, Бог-
дановић Рајка Бранко, Бурњаковић Владимира Радо, Ћи-
рић Мирослава Томислав, Даниловић Владе Саво, Дапче-
вић Никола Татјана, Дибра Хасана Заим, Филиповић Ти-
хомира Богосав, Гајић Саве Славица, Гребовић Милуна 
Мирко, Грујић Стевана Милан, Гвозденац Јоже Иванка, 
Хорват Валента Петар, Хујић Абида Мушан, Хуремовић 
Омера Меира, Илић Радивоја Радославка, Исовић Рајка 
Младен, Јелић Драгутина Радован, Јовановић Петрд 
Предраг, Јурина Стијепана Драгутин, Коностревац Ми-
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хајла Лјубоје, Каравдић Хусе Сулејман, Кецман Јове Ма-
ринко, Колонджија Александра Милијана, Коруновски Те-
мељка Паун, Крстевски Величка Цоне, Кујунджић Радос-
лава Младенко, Кватерник Ивана Миодраг, Лазић Дамја-
на Бранко, Летић Омера Рамиз, Личина Милана Жарко, 
Лончаревић Божидара Дивна, Максимовић Драгутина 
Стака, Мањго Алије Сафет, Марјановић Илије Мато, Ма-
тић Милорада Жељко, Мерђановић Алије Ахмед, Мили-
војевић Боре Драган, Милосављевић Стевана Вукадин, 
Милошевић Млађена Миленко, Мосуровић Рајка Јелена, 
Мујић ШуЖрије Весим, Нешовић Ђурице Иван, Новоселец 
Ивице Миро, Офак Пере Перса, Обрадовић Дамјана Дра-
гутин, Павловић Стијепе Никола, Пендо Симе Нада, Пе-
шић Мила Нада, Петров Лазара Ђура, Поповић Мате Не-
венка, Поврх Јанеза Владимир, Самрџић Симе Владимир, 
Савановић Анђелка Драго, Селаковић Зарија Софија, Се-
лимовић Абида Мехмед, Симић Ратка Јулијана, Стијачић 
Мирка Илија, Стојак Јозе Ивица, Стојановић Бошка Ми-
лош, Скиљевић Максима Миливоје, Тадић Давида Мили-
сав, Тодоровић Петра Радојко, Томин Саве Душанка, 
Трешњак Милете Невенка, Туфегџић Јанка Стојан, Вели-
мир Пере Ристо, Вукобратовић Васе Раде, Золотић Занфи-
ра Владо; 

- за особено истакнување во познавањето и вр^ење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држање 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постариот водник Кошчак Рудолфа Здравко. 

Бр. 113 
22 декември 1987 година 
Белград 

Претседател • 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

459. >Закон за стандардизацијата 1013 
460. Закон за измени и дополненија на Законот за 

основите на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата — 1024 

461. Закон за измена на Законот за Службата на оп-
штественото книговодство 1025 

462. Одлука за надоместите за учество на седници 
на членовите на Комисијата за реформа на 
стопанскиот систем — 2025 

463. Решение за определување на сезонски гранич-
ни премини за мегународен поморски сообра-
кај 1025 

464. Правилник за дополнение на Правилникот за 
содржината на одделни позиции во обрасците 
на периодичната пресметка и на завршната 
сметка, за начинот на доставување на перио-
дичната пресметка и на завршната сметка и за 
податоците и документацијата што се доставу-
ваат кон периодичната пресметка и завршната 
сметка за организациите на здружен труд 1026 

465. Правилник за нач^нот на утврдување на дозво-
леното ниво на средствата за потрошувачка и 
за начинот на пресметка на вишоците на при-
ходи 1025 

466. Правилник за стручната подготовка, стручна-
та обука, испитите, дозволите и овластувањата 
на воздухопловно-сообракајниот персонал — 1030 

467. Правилник за начинот на утврдување на коли-
чината на дрвната маса, квалитетната структу-
ра и другите елементи за утврдување на вред-
носта на шумите и за начинот на утврдување 
на таа вредносг 1033 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Страна 
468. Правилник за лабораториските тестови и ме-

тоди и за условите што мораат да ги исполну-
ваат ветеринарските организации на здружен 
труд што ги проверуваат резултатите од Лабо-
раториските испитувања во областите на ди-
јагностиката на заразните болести кај живот-
ните и на ветеринарско-санитарната исправ-
ност на суровните и производите од животин-
ско потекло 1034 

469. Правилник за метролошките услови за секун-
дарен еталон на мерен сад-пипета -

470. Правилник за начинот на кој Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали врши доверување 
преглед на работните еталони, мострите на ре-
ферентни материјали и мерилата на организа-
циите на здружен труд и на други организации 
и заедници : 1038 

471. Правилник за условите што во поглед на 
стручната подготовка на работниците, опрема-
та и просториите мораат да ги исполнуваат 
организациите на зружен труд и другите само-
управни организации и заедници на кои им е 

.доверен преглед на работните еталони, мос-
трите на референтни материјали и мерилата — 

472. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенскиот стандард за црна и обоена мета-
лургија 

473. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенските стандарди за железни канализаци-
они цевки 1040 

474. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1988 година — 

475. Наредба за утврдуваше на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
иарично примање во 1988 година 

476. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1988 
годиан 1040 

477. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, семејната ин-
валиднина и згблемената семејна инвалидни-
на, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток во 1988 
година 1040 

1038 

1039 

1040 

1040 

Страна 

478. Наредба за потребната документација за ос-
тварување на правото од член 7 на Законот за 
условите и начинот на обезбедување и користе-
ње на средствата за покритие на курсните раз-
лики, каматите и другите трошоци настанати 
по основа на увозот на нафта и нафтени дери-

'вати од 1980 година и за покритие на корените 
разлики за Југословенскиот нафтовод — 1041 

479. Одлука за измена на Одлуката за условите за 
користење на примарната емисија во 1988 го-
дина : —' 1042 

480. Одлука за измена на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија 1042 

481. Одлука за измена на на Одлуката за купување 
на определени хартии од вредност од страна 
на Народната банка на Југославија 1043 

482. Соопштение за стапката на растежот на цените 
на мало во мај 1988 година, за стапката за пре-
сметка на ревалоризацијата и за есконтната 
стапка на Народната банка на Југославија — 1043 

483. Упатство за измена на Упатството за начинот 
на пресметка и наплата на царината и на дру-
гите увозни давачки за увозот на опрема за ос-
тварување на заедничките програми за унапре-
дување на производството на стоки и услуги 
наменети за извоз 1043 

484. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за формата, содржината и употребата 
на еднообразни обрасци за вршење на работи 
на платниот промет во земјата преку Служба-
та на општественото книговодство 1044 

485. Список на странски сорти на земјоделски рас-
тенија за кои е одобрено воведување во произ-
водство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 1044 

486. Список на признатите новосоздадени домаш-
ни сорти на земјоделски и шумски растенија во 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 1047 

Оликувања 1052 
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