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171. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ 
ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
обезбедување на трајни обртни средства на органи-
зациите на здружениот труд, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
31 март 1976 година. 

ПР бр. 474 
31 март 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

3 А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на трајни обртни 

средства на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72, 40/73 и 66/74) 
член 3 се менува и гласи: 

„Организацијата на здружениот труд е должна 
да обезбеди трајни обртни средства од сопствени из-
вори и од кредити за трајни обртни средства нај-
малку во височината на годишната просечна сос-
тојба на вредноста на залихите, со рок за враќање 
над пет години. 

Основните организации на здружениот труд во 
состав* на работна организација и работните органи-
зации во состав на сложена организација на здру-
жениот труд, што здружиле средства за инвестиции 
и средства за производство и продажба на произво-
ди и услуги и за други деловни намени, можат да 
одлучат да ја утврдуваат збирно просечната состој-
ба на вредноста на своите залихи за определување 
на нивото на потребни трајни обртни средства и 
да ги обезбедуваат збирно потребните трајни обртни 
средства од сопствени извори и од кредити за трај-
ни обртни средства, со рок за враќање над пет го-
дини. 

З о просечната состојба на вредноста на Залихи-
те од ст. 1 и 2 на овој член не се засметуваат: зали-

хите покриени со примени авансу залихите покрие-
ни со кредити добиени од Народната банка на Југо-
славија или од народните банки на републиките, 
односно од народните банки на автономните покраи-
ни и од деловните банки по иста основа, како и за-
лихите покриени со кредити добиени од Воениот 
сервис'. 

Како трајни обртни средства обезбедени од соп-
ствени извори, во смисла на овој закон, се сметаат 
и паричните износи на средствата на резерви што 
не се ангажирани за одделни пласмани (вложување 
во обврзници и други хартии од вредност, здружу-
вање средства за заедничко работење, давање кре-
дити и ел.)." 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„Додека не ќе обезбеди трајни обртни средства 

во височината од член 3 на овој закон, организаци-
јата на здружениот труд не може да вложува соп-
ствени средства во инвестиции и не може да дава 
кредити, да орочува парични средства и да запи-
шува заеми, освен заемите пропишани со закон. -

На организација на здружениот труд што не-
ма обезбедени трајни обртни средства банката може 
да и одобри инвестиционен кредит за основни сред-
ства само ако истовремено и одобри и кредит за 
недостигачкиот пропишан минимум за трајни обртни 
средства и потребни трајни обртни средства за нови 
инвестиции. 

Со забраната на давање на кредитите од став 1 
на овој член не се опфаќаат потрошувачите и сто-
ковните кредити за кои организацијата на здруже-
ниот труд добила наменски средства од банка или 
од друга организација на здружениот труд. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член,, 
средствата на амортизацијата, во износите утврдени 
според стапките пропишани со закон и намалени за 
Извршените отплати на кредитите и заемите за ос-
новни средства, можат да се користат за вложување 
во инвестиции." 

Член 3 
Чл. 5а, 56, 5в и 5г се бришат. 

Член 4 
Во член 7 зборовите: „а по прибавено мислење 

од гувернерот на Народната банка на Југославија," 
се бришат. 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружениот труд што на 31 

декември 1975 година немала обезбедени трајни 
обртни средства во височината утврдена во член 3 
на овој закон, должна е недостигачките трајни обрт-
ни средства да ги обезбеди до 31 декември 1977 го-
дина, со тоа што од недостигачкиот износ да обез-
беди до 31 декември 1976 година најмалку 50%." 

Член 6 
Во член 10 став 1 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
,Д) организација на здружениот труд што вло-

жува сопствени средства во инвестиции или сред-
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ствата ги употребува за давање кредити, за орочу-
вање и за запишување на заеми противно на член 
5 од овој закон; 

2) банка што ќе и одобри инвестиционен кредит 
на организација на здружениот труд што нема обез-
бедени трајни обртни средства, а истовремено на 
таа организација не ќе и одобри кредит за трајни 
обртни средства во ист износ и со рок за враќање 
над пет години;". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

172. 

Брз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ 

НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 31 март 1976 година. 

ПР бр. 475 
31 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КО-

РИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување на плаќањето по-

меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75) во член 2 став ~3 збо-
ровите: „во рок од пет дена" се заменуваат со збо-
ровите: „во, рок од десет дена". 

Член 2 
Во член 7 став 15 став 3 точка 1 и став 4 точка 2 

зборовите: „во рок од десет дена" се заменуваат со 
зборовите: „во рок од 15 дена". 

Член 3 
Во член 49 став 1 по точка 1 се додава нова точ-

ка 1а, која гласи: 
>Да) ако на должникот не му достави пресметка 

(фактура, сметка, привремена ситуација и ел.) за 
испорачаните стоки, односно за извршената услуга 
во пропишаниот рок (член 2 став 3);". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

173. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЦА ВОЕ-

НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
31 март 1976 година. 

ПР бр. 468 . 
31 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ", број 67/72) во член 9 на почетокот на ста-
вот се додава бројот: „(1)". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Правата од пензиското и инвалидското оси-

гурување на воените осигуреници не можат да за-
старат." 

Член 2 
Во член 10 по став 2 се додаваат 2 нови става, 

кои гласат: 
„(3) Пензијата може да биде предмет на извр-

шување и обезбедување до една третина, а за по-
барување на издржување утврдено со судска одлука 
или со порамнување — до половината од износот на 
пензијата. 

(4) Инвалиднината и додатокот за помош и нега 
не можат да бидат предмет на извршување и обез-
бедување заради наплата на побарување". 

Член 3 ~ 
По член 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 
„(1) На воен осигуреник што има особени заслу-

ги за изградбата на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, од-
носно особени заслуги на полето на револуционер-
ната, политичката, научната, културната или друга 
општествена дејност, може, по исклучок, да му се 
признае старосна пензија, без оглед дали се испол-
нети условите за стекнување на правото на пензија 
според овој закон. На таков воен осигуреник може 
да му се определи пензија во износ поголем од оној 
што би му припаѓал според одредбите на овој закон-
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(2) За исклучително признавање и определување 
на старосна пензија решава Сојузниот извршен со-
вет, на предлог од сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

(3) Критериумите за .исклучително признавање 
и определување на старосната пензија од став 1 на 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет." 

, Член 4 
Во член 42 став 2 по зборот: „пензија" се дода-

ваат зборовите: „и воените осигуреници што според 
законот со кој се уредува воената служба имаат 
право на месечен паричен надомест поради преста-
нок на активната воена служба по потреба на служ-
бата,^. 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) Право на додаток за помош и нега имаат и 

децата на воени осигуреници попречени во физич-
киот и психичкиот развиток што со школување и со 
професионална рехабилитација не можат да се оспо-
собат за живот и работа, а на кои за основните жи-
вотни потреби им е неопходна постојана помош и 
нега од друго лице." 

Досегашните ст. £ и 4 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 5 
По член 59 се додава нов член 59а, кој гласи: 
„(1) На членовите на семејството на воен оси-

гуреник Што имал особени заслуги за изградбата на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, односно особени заслуги на 
полето на револуционерната, политичката, научната, 
културната или општествената дејност, може, по 
исклучок, да- им се признае семејна пензија, без 
оглед дали се исполнети, условите за стекнување 
на право на семејна пензија според овој закоп, 
п, да им се определи семејна пензија во износ пого-
лем од оној што би им припаѓал според одредбите 
на овој закон. 

(2) За исклучително признавање и определува-
ње на семејна пензија решава Сојузниот извршен 
совет, на предлог од сојузниот секретар за народна 
одбрана. 4 

(3) Критериумите за исклучително признавање 
и определување на семејната пензија од став 1 на 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет." 

Член 6 
Во член 62 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„(5) Ако со законот со кој се уредува воената 

служба се укине, одделен чин, односно класа, из-
носите наплатата на чинот што се земаат за утвр-
дување на новиот пензиски основ, ги пропишува со-
јузниот секретар за народна одбрана." 

Член 7 
Во член 63 на почетокот на ставот се додава 

бројот: „(1)". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако просечните животни трошоци поосетно 

пораснат во првата половина на календарската годи-
на, пензиите усогласени според член 62 од овој за-
кон и според став 1 од овој член и пензиите со кои 
е извршено тоа усогласување можат по 30 јуни да 
се усогласат со движењето на просечните животни 
трошоци во СФРЈ, имајќи предвид како во врска 
со тој пораст на животните трошоци во републиките 
и во автономните покраини се усогласуваат пензии-
те на осигурениците — работници." 

Член 8 
Во член 69 по став 2 се Додава нов став 3, кој 

гласи: 
„(3) По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од 

овој член на уживател на пензија што ќе се вработи 

во странство или кој таму врши самостојна дејност 
му се запира за тоа време исплатата на пензијата." 

Член 9 
По член ИЗ се додава нов член 114, кој гласи: 
„Уживателите на пензија и членовите на нив-

ните семејства се осигуруваат на здравствена за-
штита и на другите права од здравственото осигуру-
вање според посебен сојузен закон." 

Члеа 10 
Во член 125 став 1 зборовите: „старосна и инва-

лидска" се бришат. 

Член 11 
Во член 173 став 2 зборовите: „став 2" се заме-

нуваат со зборовите: „ст. 2 и 3". 

Член 12 
Во член 177 на почетокот на ставот се додава 

бројот: „(1)". 
Ло став 1 се додаваат три нови става, кои гласат: 
„(2) Вдовица на воен осигуреник, односно на 

уживател на пензија, кој со таа пензија се здобил 
како воен осигуреник, умрен пред 1 јануари 1973 го-
дина, стекнува право на семејна пензија под усло-
вите пропишани во член 48 став 1 точка 2 од овој 
закон. 

(3) Вдовец на воен осигуреник, односно на ужи-
вател на пензија, кој со таа пензија се здобил како 
воен осигуреник, умрен пред 1 јануари 1973 година, 
стекнува право на семејна пензија под условите про-
пишани во член 51 став 1 точка 3 од овој закон. 

(4) На лицата што ги исполниле условите за 
здобивање со право на семејна пензија според ст. 2 
и 3 на овој член, семејна пензија им припаѓа од пр-
виот ден на наредниот месец по исполнувањето на 
тие услови, но најрано од 1 јануари 1973 година, ако 
барање за остварување на тоа право поднесат во 
рок од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон." 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

174. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖ-
БАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за положбата и овласту-
вањата на Црвениот крст на Југославија, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соју-
зниот собор од 31 март 1976 година. 

ПР бр. 470 
31 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Број 13 — Страна 339 
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З А К О Н 

ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА 
ЦРВЕНИОТ КРСТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Црвениот крст на Југославија што, како добро-

волна општествена и самоуправна организација ос-
тварува определени хуманитарни цели и задачи во 
областа на здравството, социјалната политика и 
воспитувањето од посебен општествен интерес, има 
положба и. врши јавни овластувања, што се утврду-
ваат со овој закон. 

Член 2 
Црвениот крст на Југославија, што го сочину-

ваат организациите на црвениот крст во републи-
ките и автономните покраини, ги врши јавните 
овластувања преку органите и службите чијашто 
организација, делокруг и начин на работата ги 
утврдува со статут. 

Член 3 
Знакот на Црвениот крст на Југославија е 

крст во црвена боја, кој има четири еднакви краци 
на бело поле. 

Член 4 
Црвениот крст на Југославија во вршењето на 

јавните овластувања определени со овој закон, со-
работува со Меѓународниот црвен крст, со нацио-
налните друштва на Црвен крст, Црвен полумесец, 
Црвен лав и сонце и со други сродни национални и 
меѓународни хуманитарни, социјални и здравствени 

г организации. 

Член 5 
Црвениот крст на Југославија ги врши следните 

јавни овластувања: 
1) учествува во организирањето и-давањето на 

социјална помош и здравствена заштита на граѓа-
ните во случај на елементарни непогоди, епидемии 
и други поголеми несреќи; 

2) работи врз здравствено-социјалната заштита 
и врз здравственото просветување на населението и 
учествува БО организирањето на разни облици на 
меѓусебна помош на граѓаните во духот на хумани-
змот и солидарноста; 

3) учествува во организирањето на помош за 
жртвите од елементарни непогоди и вооружени су-
дири и ја распоредува помошта примена од нацио-
налните и меѓународните друштва на Црвен крст и 
ОД други организации и дарители; 

4) организира собирање на помош во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и испра-
ќање во странство на помошта што државните ор-
гани, организациите на здружен труд и други само-
управни организации и заедници и дарителите ја да-
ваат заради ублажување на последиците од елемен-
тарни непогоди, епидемии или вооружени судири; 

5) соработува со здравствената служба, со са-
нитетск&та служба на вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и со 
цивилната заштита во згрижување на повредени и 
заболени во случај на вооружен'судир; 

6) учествува во прифаќањето и сместувањето на 
евакуираното население и во спроведувањето на 
други мерки што можат да придонесат за згрижу-
вање на настраданото и загрозеното население; 

7) учествува во обучувањето на населението во 
укажување прва медицинска помош; 

8) ги врши работите што произлегуваат од 
одредбите на Женевските конвенции за заштита на 

жртвите на војна од 12 август 1949 година и од дру-
гите меѓународни обврски што ги има преземено 
Југославија во таа област; 

9) врши и други работи што се определени со за-
конот. 

Член 6 
Во Црвениот крст на Југославија се формира 

служба за барање заради вршење на работите на 
известување за жртвите на војна предвидени со 
Женевските конвенции за Заштитата на жртвите на 
војна од 12 август 1949 година, заради евидентирање 
на деца одвоени од родителите поради воени судири, 
како и заради барање на лица што исчезнале пора-
ди воени настани. 

Член 7 
Во вршењето на јавните овластувања определе-

ни со овој закон, Црвениот крст на Југославија со-
работува со државните органи, со организациите на 
здружен труд, со самоуправните интересни заедни-
ци во областа на здравството, инвалидското и пен-
зиското осигурување, социјалната заштита и обра-
зованието, со Југословенската народна армија, те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита, со ју-
гословенските дипломатски и конзуларни претстав-
ништва, со организациите на Соцрцалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Југославија, како и со 
други организации, заедници и здруженија, на гра-
ѓани и органи, кога е тоа од заеднички интерес. 

Органите, организациите и заедниците од став 
1 на овој член се должни, во рамкиве на својот де-
локруг, да му даваат помош на Црвениот крст на 
Југославија заради извршување на неговите задачи. 

Член 8 
За вршење на јавните овластувања Црвениот 

крст на Југославија остварува средства од надомес-
тот за услугите што ги врши во согласност со за -
конот и статутот, од прилозите, подароците и за-
вештанијата на организациите на здружен труд и од 
граѓаните и од други извори утврдени со законот 
и со статутот на Црвениот крст на Југославија. 

За остварување на своите задачи Црвениот крст 
на Југославија може да користи и посебни средства 
што ги издвојуваат за таа цел општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 9 
Средствата за финансирање на работите од член 

6 на овој закон и- на други работи од надлежноста 
на федерацијата што произлегуваат од меѓународ-
ните договори во чиешто извршување учествува 
Црвениот крст на Југославија, се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата. 

Член 10 
Надзор над извршувањето на работите од член 

6 на овој закон врши Сојузниот комитет за здрав-
ство и социјална заштита. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член 
Сојузниот комитет за здравство и.социјална зашти-
та има право и должност да ја разгледува програ-
мата за работа на органите и на стручната служба на 
Црвениот крст на Југославија и да го следи извр-
шувњето на работите над кои врши надзор. Ако 
утврди дека со вршењето на дејноста на Црвениот 
крст на Југославија не се обезбедува извршувањето 
на тие работи или дека тоа не се обезбедува во до-
волна мера, Сојузниот комитет за здравство и со-
цијална заштита ќе го извести за тоа Сојузниот из-
вршен совет и ќе му предложи на Советот да пре-
земе соодветни мерки. 
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Член 11 
Заради обезбедување на условите за вршење на 

надзорот од член 10 на овој закон, Сојузниот коми-
тет за здравство и социјална заштита може од Црве-
ниот крст на Југославија да бара извештаи за из-
вршувањето- на определени работи, како и известу-
вања и податоци за условите за унапредување на 
неговата работа. 

Член 12 
Црвениот крст на Југославија ги врши работиве 

од чл. 4 и б на овој закон во -согласност со насо-
ките на Сојузниот извршен совет. 

Член 13 
Во случај на елементарна непогода, епидемија или 

друга поголема несреќа, Црвениот крст на Југосла-
вија. во извршувањето на своите задачи и работи, 
има право на првенство во превозот на лица и 
материјали на сите средства од јавниот сообраќај, 
како и право на првенство на соопштување на вести 
преку средствата за јавно информирање. 

Член 14 
Црвениот крст на Југославија "ја уредува орга-

низацијата на службата за барање, начинот на со-
бирање на податоци за жртвите на војна и на извес-
тувања за жртвите на вооружени судири, како и 
вршење на другите работи што произлегуваат од 
Женевските конвенции за заштита на жртвите на 
војна од 12 август 1949 година. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на 
прописите од став 1 на овој член. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за положбата и овлас-
тувањата на Југословенскиот црвен крст („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 20/69). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

-девот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

175. 

Врз основа на член 337 точка -1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ 

ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

Се прогласува Законот за мерните единици и 
мерилата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 31 март 1976 го-
дина. 

ПР Тбр. 469 
31 v март 1976 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тото, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

3 А К О Н 
ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Мерењето во Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија се врши со мерните единици 
определени со ОВОЈ закон. 

Член 2 
Во јавниот сообраќај можат да се употребуваат 

само мерните единици на Меѓународниот систем на 
мерните единици (SI). 

Употребата на други мерни единици во јавниот 
сообраќај е дозволена само кога е тоа. предвидело 
со овој закон. 

Член 3 
' За мерење во јавниот сообраќај можат да се 

употребуваат само мерилата што во поглед на из-
работката и употребливоста ги исполнуваат пропи-
шаните метролошки услови (исправни мерила)* 

Исправноста на мерилата се утврдува со про-
пишаниот преглед на мерилата. 

Член 4 
За исправноста на мерилата што ^е употребу-

ваат во јавниот сообраќај се должни да се грижат 
производителите на мерилата, односно имателите на 
мерилата, на начин определен со овој закон. 

Член 5 
Врз основа на дефинициите што ги утврди Ге-

нералната конференција за тегови и мери, устано-
вена со Метарската конвенција, Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали остварува југословенски 
(примарни) еталони на основните мерни единици и 
на изведените мерни единици на Меѓународниот 
систем на мерните единици, ги чува тие еталони и 
повремено ги споредува со меѓународните еталони. 

Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
обезбедува и чува мостри од материјалите со опре-
делени механички особини и хемиски состав (рефе-
ренти материјали) и, по потреба, ги утврдува и 
објавува нивните својства во „Гласник на Сојуз-
ниот завода за мери и скапоцени метали '. 

Член 6 
^ Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-

поцени метали ја пропишува употребата на секун-, 
дарните еталони и работните еталони и ја опреде-
лува нивната класификација. 

Под секундарен' еталон се подразбира еталон 
чија вредност е утврдена при споредувањето со 
југословенски еталон или според еталон-метод, а 
служи за проверување на работните еталони. 

Под работен еталон се подразбира еталон чија 
вредност е утврдена при споредувањето со секун-
дарен' еталон, а служи за проверување на исправ-
носта на мерилата. 

Член 7 
При вршење преглед на. мерилата и при врше-

ње надзор над исправноста на мерилата се приме-
нуваат одредбите на Законот за општата управна 
постапка, ако со овој закон не е определено пои-
наку. 

Член 8 
Под употреба на мерните единици и мерилата 

во јавниот сообраќај, во смисла на овој закон, се 
подразбира употребата на тие единици и мерила 
"во работата, односно во работењето на организа-
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дните на здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници, на општествените органи-
запии и здруженијата на граѓани, на органите и 
организациите на општествено-политичките заедни-
ци. како и на работните луѓе што самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства во сопственост 
на граѓани и на работните луѓе што со личен труд 
самостојно вршат во вид на занимање определени 
професионални дејности. 

Органите, организациите, заедниците и работ-
ните луѓе од став 1 на овој член се должни да ги 
употребуваат мерните единици и мерилата опреде-
лени со овој закон и во процесот на работата, од-
носно во своето внатрешно работење. 

Член 9 
Се овластува Сојузниот секретаријат за народ-

на . одбрана да организира, според специфичните 
услови и потреби, служба за метрологија во Југо-
словенската народна армија и вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

II. МЕРНИ ЕДИНИЦИ 

Член 10 
Системот на Меѓународните мерни единици во 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија се состои од: 

1) основни мерни единици; 
2) изведени мерни единици. 
Основните мерни единици и големините на кои 

се однесуваат тие единици и ознаките на мерните 
единици се: 

Основна 
Ознака Г о л е м и н а мерна Ознака 

единица 

1 2 3 

должина метар ш 
маса килограм kg 
време секунда ѕ 
јачина на електрична струја ампер А 
термодинамика температура келвин К 
светлосна јачина кандела cd 
количина на материја мол mol 

Изведените мерни единици се образуваат од 
Основните мерни единици со помош на алгебарски 
изрази со употреба на математички симболи за мно-
жење и делење. 

Во Списокот на мерните единици, што е отпе-
чатен кон овој закон и е негов составен дел, опре-
делено е што се подразбира под одделни мерити 
единици од став 1 на овој член. 

Во Списокот на мерните единици се наведени 
и мерните единици што можат да се употребуваат 
и ако не &iy припаѓаат на Меѓународниот систем 
на мерните единици. 

Член И 
Мерните единици мораат да се употребуваат во 

јавниот сообраќај под називите и скратените ознаки 
што се определени со овој закон. 

Член 12 
По исклучок од одредбите на член 10 од овој 

закон, во прометот на стоки и во другите односи со 
странство можат да се употребуваат и мерни еди-
ници што се во употреба во одделна странска др-
жава. 

Член 13 
По исклучок од одредбите на член 8 од овој за-

кон, промет на одделни видови стоки може да се 
врши и без употреба на мерни единици, а на начин 
вообичаен во трговијата, односно на начин вооби-
чаен во одделни краеви во прометот на стоки на 
пазари (на пр. продажба на производи на парче, во 
врски и ел.). 

Член 14 
. Сојузниот секретар за пазар и цени може да 

пропише во прометот на определени стоки и при 
вршењето на определени услуги задолжително да 
се употребуваат определени мерни единици. 

Член 15 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

ќе дава, по потреба, објаснувања зџ односите на 
мерните единици определени со овој закон спрема 
мерните единици што се употребуваа во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија пред 
денот на влегувањето во сила на овој закон, а кои 
не се предвидени со него, како и спрема мерните 
единици што се употребуваат во странски држави. 

III. МЕРИЛА 

1. Преглед на мерилата 

Член 16 
Мерилата кои се употребуваат во јавниот соо-

браќај подлежат на задолжителен преглед заради 
утврдување на нивната исправност. 

Одредбата на став 1 од овој член се однесува 
и на мерилата што поединци ги употребуваат во 
меѓусебниот промет. 

Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали со пропис поблиску ги определува 
видовите мерила за кои, според одредбите на овој 
заксн, прегледот е задолжителен. 

Член 17 
Исправноста на мерилата се потврдува со нивно 

жигосување, односно со издавање уверение за нив-
ната исправност. 

Член 18 
Мерилата за кои, според одредбите на овој за-

кон, прегледот е задолжителен подлежат на прв 
преглед и на повремени прегледи. 

Член 19 
На прв преглед подлежат новите мерила и ме-

рилата на кои се извршени поправки или препра-
вки што^ можат да влијаат врз точноста на мере-
њето. 

Прв преглед на мерилото се врши пред да се 
пушти мерилото во промет односно пред да почне 
мерилото да се употребува. 

На прв преглед можат да се поднесат само ме-
рила од оној тип чија употреба во јавниот сообра-
ќа ј ја одобрил Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, врз основа на извршено типско испитување. 

За првиот преглед, на ново мерило се грижи 
производителот, односно увозникот на мерилото, а 
за првиот преглед на поправено или преправено 
мерило се грижи оној што ја извршил поправката, 
односно преправката на мерилото. 
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Член 20 
Повремени прегледи на мерилата се вршат во 

роковите што за одделни видови мерила ќе ги оп-
редели директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали. 

Со пропис донесен во смисла на член 16 став 
3 од овој закон се определува кои мерила се иззе-
маат од повремен преглед. 

За повремените прегледи на мерилото е должен 
да се грижи имателот на мерилото. 

Исклучоци од 'одредбата на став 3 од овој член 
за одделни видови мерила пропишува директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 21 
Прегледот на мерилата го вршат подрачните 

организациони единици на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали (ва натамошниот текст: органи 
на контролата). 

Органите на контролата од став 1 на овој член 
ги основа, спојува и укинува Сојузниот извршен 
совет, на предлог од директорот на Сојузниот за-
вод за мери и скапоцени метали, а* по пријавеното 
мислење од извршниот совет на републиката, од-
носно на автономната покраина на чија територија 
се основа органот на контролата, односно на чија 
територија се наоѓа органот на контролата што се 

.спојува, односно укинува. 
Начинот по кој органите на контролата Вршат 

П1 еглед на мерилата, како и видовите и формите 
на жиговите и на другите знаци што се употребу-
ваат при прегледот на мерилата, ги пропишува 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали. 

Член 22 
Прегледот на мерилата што се користат во те-

хнолошкиот процес на работата го вршат органи-
зациите на здружен труд — иматели на мерила, 
согласно со својот самоуправен општ акт и со од-. 
редбите на овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон, под услов нивните еталони да 
ги прегледал и жигосал Сојузниот завод за мери* и 
скапоцени метали. 

Првиот преглед и жигосувањето на мерилата 
од масовно производство (угостителски садови, ме-
рила за должина и ел.) можат да го вршат органи-
зациите на здружен труд — производители на тие 
мерила, во кои процесот на изработката или на испи-
тувањето е автоматизиран, односно таков што да го 
гарантира исполнувањето на пропишаните метро-
лошки услови. 

Прегледот и жигосувањето на мерилата за кои 
е , тоа предвидено со пропис на претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија мо-
жат да го вршат организациите на здружен труд 
(научноистражувачки институти, лаборатории и 
ел.) во кои работат работници со соодветна струч-
на подготовка, што располагаат со соодветна опрема 
и простории и кои се регистрирани за вршење на 
таа дејност. 

Одредбата од став 1. на овој член не се одне-
сува на мерилата што се употребуваат во здрав-
ството, на мерилата што се наменети за заштита 
на луѓе и имот и на мерилата што служат за прес-
метка и контрола на, квалитетот во работењето вна-
тре во организациите на здружен труд и со трети 
лица. 

Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали ги пропишува условите што во по-
глед на стручноста на работниците, опремата и 
просториите мораат да ги исполнуваат организа-
циите од став 3 на овој член. 

Член 23 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

оценува дали организацијата на здружен труд ги 
исполнува условите за вршење преглед и жигосу-
вање на мерила во смисла на одредбите од член 
22 став 2/односно став 3 на овој закон. 

Ако Сојузниот завод за мери и скапоцени ме-
тали утврди дека се исполнети условите, ќе донесе 
решение со кое се утврдува дека организацијата 
на здружен труд ги исполнува условите за вршење 
преглед и жигосување на мерила. 

При вршење на прегледот и жигосување на ме-
рилата, организациите на здружен труд, за кои е 
донесено решението од став 2 на овој член, се долж-
ни да се придржуваат кон одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 24 
Со решението од член 23 на овој закон ќе се 

определат видовите на мерилата и подрачјето на 
кое организациите на здружен труд ќе вршат пре-
глед и жигосување на мерилата. 

Против решението од член 23 на овој закон 
може да се изјави жалба до Сојузниот извршен 
совет. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 25 
^Прегледот на мерилата се врши, по правило, во 

службените простории на органот на контролата. 
Со прописот донесен во смисла на член 21 став 

3 од овој закон се определува во кои случаи прег-
лед на мерилото се врши на местото на кое се наоѓа 
мерилото. 

Ако прегледот на мерилото се врши на местото 
на кое се наоѓа мерилото, имателот на мерилото е 
дрлжен на свој трошок да му стави на .распола-
гање на органот на контролата помошна работна 
сила и материјал потребен за испитувањето. Ако 
прегледот на мерилото се зрши во деловни прос-
тории на организацијата на здружен труд која 

произведува или поправа мерила, таа организација 
е должна да обезбеди и потребни работни просто-
рии и опрема за вршење, на прегледот. 

Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали ги пропишува условите што треба 
да ги исполнуваат работните простории и опремата 
за преглед и жигосување на мерилата, како и усло-
вите во поглед на стручната подготовка на работ-
ниците, што имателот на мерилата, односно органи-
зацијата на здружен труд која произведува-или по-
права мерила е должна да ги стави на располагање 
според одредбата, на став 3 од овој член. 

Исполнувањето на пропишаните услови од став 
4 на овој член се утврдува со акт на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Одредбите за местото на прегледот се примену-
ваат и кога прегледот го вршат организациите на 
здружен труд во смисла на член 22 од овој закон. 

Член 26 
Ако со извршениот преглед се утврди дека 

мерилото е исправно, тоа се жигосува, односно се 
издава уверение за исправноста на мерилото. 

Ако со извршениот преглед се утврди дека ме-
рилото не е исправно, органот на контролата нема 
да го жигоса, односно нема да издаде уверение 
за неговата исправност, за што е должен, на барање 
од странката, да издаде писмено решение. 

Против решението од став 2 на овој член може* 
да се •изјави жалба до Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали. 
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Член 27 
Жигот на мерилото престанува да важи: 
1) ако истекол рокот на важењето на жигот; 
2) ако жигот на мерилото е изменет, оштетен 

или отстранет; 
. 3) ако жигот е поништен. 

Одредите од став 1 на ОБОЈ член согласно важат 
и во поглед на престанувањето на важењето на уве-
рението за исправноста на мерилото. 

Член 28 
Ако со повремен преглед се утврди дека мери-

лото повеќе не ги исполнува пропишаните услови, 
ќе се поништи жигот на мерилото, односно на из-
даденото уверение ќе се утврди престанокот на ва-
жењето на уверението. 

2. Типско испитување на мерилата 

Член 29 
Со типско испитување на мерилата се утврдуваат 

метролошките својства и употребливоста на опре-
делен тип мерила. Еден тип мерила го сочинуваат 
сите мерила од ист производител што имаат слични 
карактеристики, во поглед, на: намената, начинот 
на употребата, принципите на конструкцијата, об-
ликот, составните делови, материјалот и мерно-
-техничките особини. Мерилата од ист тип можат 
меѓусебно да се разликуваат според мерниот опсег 
и називните вредности. 

На типско испитување не подлежат мерилата 
што се користат" во технолошкиот процес на рабо-
тата и чијшто преглед го вршат организациите на 
здружен труд во смисла на член 22 сѓав 1 од овој 
закон. 

По барање од производителот или увозникот на 
мерила,на типско испитување можат да се подложат 
и мерилата од став 2 на овој член. 

Член 30 
Типско-' испитување на ~ мерилата врши Сојуз-

ниот завод за мери и скапоцени метали по барање 
од производителот или увозникот на мерила. 

Кон барањето од став 1 на овој член се подне-
сува потребна техничка документација и мостра на 
мерилото. 

Типско испитување на мерилата се врши, по 
правило, во службените простории на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Начинот по кој се врши типско испитување на 
мерилата го пропишува директорот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Член 31 
Ако со типско испитувања се утврди дека мери-

лото е подобно за употреба во* јавниот сообраќај, 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ќе 
издаде одобрение врз осршва на кое мерилата од тој 
вид можат да се поднесуваат на преглед. 

Ако со типско испитување се утврди дека мери-
лото не е подобно за употреба во јавниот сообраќај, 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ќе 
издаде решение со кое ќе с е одбие издавањето на 
бараното одобрение. 

Член 32 
Ако Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

дополнително утврди дека мерилото за кое е изда-
дено одобрението од член 31 на овој закон не е по-
добно за, употреба во јавниот сообраќај, ќе донесе 
решение за укинување на издаденото одобрение. 

Член 33 
Против решенијата од чл. 31 и 32 на овој закон 

може да. се изјави жалба до Сојузниот извршен 
совет. 

Жалбата не го задржува ' извршувањето на 
решението. 

3. Наплата на надоместот за преглед и типско испи-
тување на мерилата 

Член 34 
Трошоците за преглед и типска испитување на 

мерилото ги поднесува производителот, лицето што 
ја врши попразната или преиравката на мерилото, 
увозникот на мерилото, односно имателот на ме-
рилото. 

Височината и начинот ца плаќањето на надо-
местот за покривање на трошоците од став 1 * на 
овој член ги пропишува Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Сојузниот завод за .мери и скапоцени 
метали. 

Приходот од надоместот од став 2 на овој член 
се внесува во буџетот ца федерацијата, ако прегле-
дот и типското испитување на мерилото ги извршил 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, однос-
но неговите органи на контролата. Ако прегледот^ 
на мерилото го извршила организацијата на здружен 
труд на која и е доверено вршење преглед на мери-
лата според одредбите на член 22 став 3 од овој 
закон, надоместот се внесува во нејзиниот приход. 

Не се плаќа надомест за преглед на мерила 
што се користат во технолошкиот процес на рабо-
тата, ако прегледот го извршила самата организа-
ција на здружен труд што ги користи тие мерила. 

4. Промет и употреба на мерилата 

Член 35 
За прометот на мерила важат општиве прописи 

за прометот на стоки ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 36 
Мерилата што според овој закон подлежат на 

задолжителен преглед можат да се пуштаат во 
промет, да се употребуваат или да се држат подго-
т в е н и заради- пуштање БО промет, односно заради 
употреба, само ако на пропишан начин се жигосани, 
односно снабдени со уверение за исправноста на 
мерилото. 

Во јавниот сообраќај мерилата мораат да се упо-
требуваат на начин кој обезбедува точно мерење. 

Член 37 
Сојузниот секретар . за пазар и цени може да 

пропише дека за вршење на трговска, угостителска, 
•занаетчиска иди друга услужна дејност од областа 
на стоковниот промет мораат да се употребуваат 
мерила од определен вид. 

Член 38 
Мерилата што се увезуваат можат да се пуштаат 

во промет само ако се снабдени со потврда од Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали дека ги 
исполнуваат метролошките и други услови. 

Член 39 
Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-

поцени метали, во согласност со сојузниот секретар 
за пазар и цени и со претседателот на Сојузниот 
Комитет за енергетика и индустрија, може да - про-
пише забрана ,на пуштање во промет и употреба на 
оние видови мерила за кои ќе се утврди дека по-
веќе не им одговараат, на потребите на јавниот 
сообраќај. 
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Член 40 
Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-

м е н и метали пропишува на кои технички норма-
иви мораат да им одговараат мерилата во поглед 
[а метролошките особини (метролошки услови) и 
;ава стручни упатства за начинот и методите на 
[спитување на мерилата (метролошки упатства). 

V. НАДЗОР НАД ИСПРАВНОСТА, УПОТРЕБА-
ТА И ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА И УПРАВНИ 

МЕРКИ 

Член 41 
Надзор над исправноста и употребата на мерн-

ата што се во јавен сообраќај вршат органите на 
:онтролата од член 21 став 1 на овој закон. 

Член 42 
При вршењето надзор работнициве на органот 

[а контролата имаат право да влегуваат во просто-
риите во кои мерилата се произведуваат, поправаат, 
потребуваат, пуштаат во промет или се држат под-
отовени заради употреба, односно заради пуштање 
to промет, како и да вршат преглед на мерилата. 

На работниците што вршат работи на кон-ѓро-
ia на мерилата и надзор над исправноста и употре-
бата на мерилата им се издава службена легити-
мација. 

Прописи за содржината и обликот на службена-
а легитимација, како и за водењето евиденција за 
гздадените службени легитимации, донесува дирек-
1орот на Сојузниот заво^ за мери и скапоцени 
1етали. 

Член 43 
Организациите на здружен труд. други правни 

гица и поединци, чиишто мерила подлежат на (кад-
!ор според одредбите на овој закон, должни се да 
>возмол<ат непречено вршење- на надзорот и да ги 
<адат податоците, што се потребни за тоа. 

Член 4)4 
Ако органот на контролата утврди дека не е 

[справио мерилото што е во употреба, или кое се 
тушта во промет, или се држи подготвено заради 
потреба, односно заради пуштање во промет, ќе 
донесе решение со кое привремено ќе ја забрани 
потребата на мерилото, односно неговото пуштање 
50 подмет. 

Привремената забрана од став 1 на овој член 
рае додека мерилото не ќе се доведе во исправна 
остојба. 

АКО органот на контролата утврди дека неис-
гравното мерило не може да се доведе во исправна 
остотба, ќе донесе решение со кое трајно ќе ја 
горани употребата на хмерилото, односно неговото 
гуштање во промет. 

Против решенијата од ст. 1 и 3 на овој член 
Јоже да се изјави жалба до Сојузниот завод за 
дери и скапоцени метали. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
ното. 

Член 45 
Мерилото за кое ќе се донесе решение за заб-

уна на употребата, односно пуштањето во промет, 
>рганот на контролата на виден начин ќе го обележи 
сако "неисправно мерило. 

Член 46 
Ако органот на контролата утврди де^а органи-

зација на" здружен труд, друго правно лице или 
тоединец со повреда на одредбите на овој закон, или 
та прописите донесени врз основа на овој закон 

сторил прекршок или стопански престап, односно 
кривично дело, должен е без одлагање да поднесе 
до судијата за прекршоци барање за поведување на 
прекршочна постапка, односно до јавното обвини-
телство пријава за стопански престап, односно за 
кривично дело. 

Член 47 
Надзор над применувањето на одредбите од овој 

закон за важењето на жигот на мерилата, односно 
на уверението за исправноста на мерилата што се 
употребуваат во прометот на стоки и при вршењето 
на услуги од областа на стоковниот промет, можат 
да вршат и органите надлежни за работите на пазар" 
ната инспекција. 

Надлежните органи на пазарната инспекција 
можат со свое решение да ги определат управните 
мерки од член 44 на овој закон, ако е во прашање 
очевидна неисправност на мерилото. 

Член 48 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

има право и е должен да врши надзор над прегле-
дот и жигосувањето на мерилата што го вршат 
организациите на здружен труд во смисла на член 
22 од овој закон. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој 
член, Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
има право: 

1) да бара извештаи од организациите на здру-
жен труд за нивната работа врз прегледот и жиго-
сувањето на мерилата; 

2) да дава стручни упатства за работа и "да им 
дава друга помош на организациите на здружен 
труд што вршат преглед и жигосување на мерила; 

3) при контролните прегледи да го применува 
пропишаниот метод на испитување. 

Член 49 
Ако Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 

во вршењето надзор според член 48 од овој закон, 
утврди дека организацијата на здружен труд повеќе 
не ги исполнува условите од член 22 став 2, односно 
став 3 на овој закон, или дека не се придржува 
кон важечките прописи или дадените упатства, ќе 
донесе решение со кое се укинува решението доне-
сено врз основа на член 23 став 2 од овој закон. 

Ако се утврди дека- жигосаните мерила не се 
исправни, ќе се постапи на начинот предвиден во 
чл. 44 до 46 од озој закон. 

Против решението од став 1 на овај член може 
да се изјави жалба до Сојузниот извршен совет. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

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

1) ако во своето работење, односно работа упо-
требува мерни единици што не се предвидени со 
овој закон како мерни единици што можат да се 
употребуваат во јавниот сообраќај (чл. 2, 8 и 10); 

2) ако пушти во промет или употреби во јавниот 
сообраќај мерило што спаѓа во вид мерила чијашто 
употреба во јавниот сообраќај е забранета (член 3); 

3) ако не поднесе на преглед мерило за кое пре-
гледот е задолжителен, или ако не ја проверува 
исправноста на мерилата што ги користи во техно-
лошкиот процес на работата, или ако не ги поднесу-
ва на преглед еталоните'што служат за преглед на 
мерилата (член 16 ст. 1 и 2 и член 22 став 1); 

4) ако е овластена за вршење преглед и жиго-
сување на мерила, па при вршење на прегледот и 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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.жигосување на мерилата не се придржува кон ов-
ластувањата или одредбите од овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на овој закон (член 23); 

5) ако пушти во- промет, употреби во јавниот 
сообраќај или држи подготвено заради пуштање во 
прсЈмет, односно заради употреба, мерило што под-
лежи на задолжителен преглед а кое не е прописно 
жигосано, односно за кое не е издадено уверение за 
исправноста, мерило на кое престанал да важи 
жигот, односно за кое престанало да важи уверение-
то за исправноста, мерило кое поради дефект и 
други технички недостатоци неточно мери, и ако 
не го употребува мерилото на начин кој обезбедува 
точно мерење (член 26 став. 2, чл. 27 и 28, член 31 
став 2 и чл. 32 и 36); 

6) ако во своето работење не употребува мерила 
од определен вид, кога употребата на такви мерила 
е пропишана (член 37); 

"7) ако пушти во промет мерило без пропишана 
потврда (член 38); 

8) ако употребува мерила, односно пушта во 
промет мерила чија употреба е привремено или 
трајно забранета со решение (член 44.). 

За стопански престап од став 1 на ОБОЈ член ќе 
се казни со парична казна од '2.000 до 10.0б0 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице, 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се ќазни со парична казна од 2.000 до 1О.О0О динари 
и одговорното липе во државниот орган. 

Член 51 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице ако на надлежниот 
орган .на контролата при прегледот на мерилата не 
му стави на располагање помошна работна сила и 
материјал за испитување, или не му.осигури пот-
ребни работни просторни и опрема за вршење на 
прегледот, или ако не- му овозможи на тој орган 
непречено вршење на таа контрола или не му ги 
даде податоците потребни за вршење на таа контро-
ла (чл.- 25, 42, 43 и член 48 став 2 точка 1). , 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на. здружен 
труд или РО д-ovro правно лице. 

Член 52 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок лице што самостојно врши 
дејност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани и лице што со личен труд самостојно врши4 

во вид на занимање определени професионални деј-
ности, ако стори некое од дејствијата од член 50 
став 1 на ОБОЈ закон, а со парична казна од 500 до 
5.000 динари — ако стори некое од дејствијата од 
член 51 став 1 на овој закон. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок и поединец ако стори некое 
од дејствијата од член 50 став 1 на овој закон, а со 
парична казна од 500 до 3.000 динари — ако стори 
некое од дејствијата од член 51 став 1 на овој закон. 

Покрај паричната казна за прекршокот од ст. 1 
и 2 на овој член може да се изрече и заштитна мер-
ка одземање на мерилото со кое е сторен прекршо-
кот и одземање на имотната корист. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
До 31 декември 1980 година можат да се употре-

буваат мерните единици што не му припаѓаат на 

Меуѓнародниот систем на мерните единици, а кои се 
наведени во глава IV од Списокот на мерните 
единици. 

Сојузниот извршен совет ги определува рокови-
те до кои можат да се употребуваат мерните едини-
ци што не му припаѓаат на Меѓународниот систем 
на мерните единици, а не се наведени во глава IV 
од Списокот на мерните единици. 

Член 54 
Сојузниот извршен совет ќе определи до кој рок 

во јавниот сообраќај ќе можат да се употребуваат 
мерилата со кои се врши мерење во мерните едини-
ци што не се предвидени со овој закон. 

Член 55 
Одобренијата и решенијата од чл. 23, 31 и 32 на 

овој закон се објавуваат во „Гласник на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали". 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за мерните единици и 
мерилата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65 и 37/73). 

Член 57 
Овој закон се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ", а влегува во сила на 1 јули 1976 година. 

СПИСОК НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ . 

X 

Мерни единици на меѓународниот систем на мерните 
единици SI 

1. За должина 
Единица за должина е метер (ознака: т ) . Метар 

е основна единица на Меѓународниот систем на 
мерните единици (скратено: SI). Метар е должина 
еднаква на 1 650 763,73 бранови должини на зраче-
ње во вакуум кое му одговара на преминот помеѓу 
нивоата 2Pio и 5d5 на атомот на криптонот 86. 

2. За површина 
Единица за површина е квадратен метар (оз-

нака: т 2 ) , Квадратен метер е изведена единица на 
SI. .Квадратен метар е површина на квадрат чија 
страна е долга 1 метар (1 т 2 = 1 т * 1 т ) . 

3. За зафатнина^ 
Единица за зафатнина е кубен метар (озна-

ка: т3).-Кубен метар е изведена единица на SI. Ку-
бен метар е зафатнина на коцка чиј раб е долг 1 ме-
тар (1 m3 = 1 т * 1 т • 1 т ) . 

4. За агол во рамнина 
Единица за агол во рамнина е радиј ан (озна-

ка: rad). Радијан е изведена единица на SI. Радијан 
е агол во рамнина, помеѓу два полупречника што 
на круг сечат лак во должина еднаква на полу-

1 m 
пречникот (1 rad = = 1). 

1 m 

5. За просторен агол 
Единица за просторен агол е стерадијан (озна-

ка: ѕг). Отера ди јан е изведена единица на SI. Оте-
ра ди јан е еднаков на просторен агол на конус со 
теме во средиштето на топка која на површината 
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на топката зафаќа површина еднаква на квад-
1 т 2 

ратот на полупречникот на топка (1 sr в 1). 
1 гп« 

6. ЗА маса 

Единица за маса е килограм (ознака: leg). Ки-
лограм е основна единица на SI. Килограм е маса 
од меѓународниот еталон на килограм. (Меѓународ-
ниот еталон го санкционира во 1889 година Првата 
генерална конференција за тегови и мери и тој се 
чува во Меѓународното биро за тегови и мери во 
Севр кај Париз). 

7. За надолжна (линиска) маса 

Единица за надолжна (линиска) маса е кило-
грам по метар (ознака: kg/m или kg • пт—1). Килограм 
по метар е изведена единица на SI. Килограм по 
метар е надолжна (линиска) маса на хомогено тело, 
со рамномерна површина на пресекоа чија маса е 

1 kg 
1 килограм, а должина 1 метар (1 kg/m = ). 

1 m 

8. За површинска маса 

Единица за површинска маса е килограм по 
квадратен метар (ознака- kg/m2 или kg • m~ f). Ки-
лограм по квадратен метар е изведена единица на 
Ѕ1, Килограм по квадратен метар е површинска ма-
са на хомогено тело, со рамномерна дебелина чЈга 
маса е 1 килограм, а површина 1 квадратен метар 

1 kg 
(1 jsg/m? = ). 

1 m2 

9. За зафатнинава маса 

Единица за зафатнинска маса е килограм по 
кубен метар (ознака: kg/m3 или kg • m—3). Кило-
грам по кубен метар е изведена единица на SI. Ки-
лограм по кубен метар е зафатнинава маса на хо-
могено тело чија маса е > килограм а зафатнина 1 

1 kg 
кубен метар (1 kg/m3 = ). 

1 тхѓ 

10. За време 

Единица за време или за временски интервал 
(траење) е секунда (ознака: ѕ). Секунда е основна 
единица на SI. Секунда е траење од 9 192 631 770 
периоди на зрачење кое одговара на преминот по-
меѓу две хилерсђини тгтвоа на основната состојба-
на атомот на цезиумот 133. 

11. За фреквенција (зачестеност) 

Единица за фреквенција е херц (hertz) — (озна-
ка: Hz). Херц е изведена единица на ST. Херц е 
фреквенција на периодична појава чиј период трае 

1 
1 секунда (1 Hz — = 1 ѕ—*). 

1 ѕ 

12. За брзина 

Единица за брзина е метар во секунда (ознака: 
ш/ѕ или m • ѕ—*). Метар во секунда е изведена еди-
ница на SI. Метар во секунда е еднаков на брзи-
ната на некое тело кое во еднолико движење пре-
минува растојание од 1 метар во 1 секунда 

1 m / 
(1 m/s = ). 

Is 

13. За забрзување 
« 

Единица за забрзување е метар во секунда на 
квадрат (ознака: m/s2 или ш • ѕ—2). Метар во се-
кунда на квадрат е изведена единица на SI. Забр-
зување од 1 метар во секундарна квадрат е забрзу-
вање на некое тело чија брзина за време од 1 се-
кунда ед но лико се менува за еден метар во секунда 

1 m/s 
(1 m/s2 ). 

I s ~ 

14. За аголн.а брзина 

Единица за аголна брзина е радиј ан во секунда 
(ознака: rad/s или rad • ѕ-1). Радијан во секунда е 
изведена единица на SI. Радијан во секунда е една-
ков на аголната брзина на тело што еднолико ро-
тира и кое за време од 1 секунда се свртува за агол 
од 1 радијан околу својата неподвижна оска на ро-

1 rad 
тација (1 rad/s — ). _ 

1 ѕ 

15. За аго лио забрзување 

Единица за агол но забрзување е радиј ан во се-
кунда на квадрат (ознака: rad/s2 или rad • ѕ—ѕ). Ра-
ди јан во секунда на квадрат е изведена единица 
на SI. Радишан во секунда на квадрат е агол но за-
брзување на тело што ротира околу неподвижна 
оска и чија аголна брзина за време од 1 секунда 
ед полико се менува за 1 радиј ан во секунда 

1 rad/s 
(1 rad/s2 = ), 

1 ѕ 

16. За ззфатнински проток 

Единици за зафатникски проток е кубен метар 
во секунда (ознака: т 3 / ѕ или т 3 • ѕ~1). Кубен метар 
во секунда е изведена единица на SI. Кубен метар 
во секунда е зафатнино™ проток на хомоген флуид 
кој еднолико тече. кога Низ посматраниот пресек за 
време од 1 секунда ќе протече 1 кубен метар од тој 

1 т 3 

флуид (1т3/ѕ = ). 
1 ѕ 

17. За проток на маса 

Единица за проток на маса е килограм во се-
кунда (ознака: kg/s или kg • ѕ—1). Килограм во се-
кунда е изведена единица на SI. Килограм во се-
кунда е проток на маса на хомоген ф л у и д н о маса 
од 1 килограм, кој еднолико тече, кога низ посма-
траниот пресек за време од 1 секучла ќе протече 1 

1 kg 
килограм од тој флуид (1 kg/s =» ). 

1 ѕ 

18. За сила 

Единица за сила е њутн (newton) — (ознака: N). 
Њутн е изведена единица на SI. Њутн е сила која 
тело со маса од 1 килограм го забрзува за 1 метар 
во секунда на квадрат (I N = 1 kg • 1 m/s2). 

19. За притисок (напон) . . 

Единица за притисок (напон) е паскал (pascal) 
— (ознака Ра). Паскал е изведена единица на SI. 
Паскал е притисок што го произведува сила од 1 
њутн која рамномерно е распоредена и дејствува 
вертикално врз рамна површина од 1 квадратен 

1 N 
метар (1 Ра = ). 

1 m* ј 
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20. За динамичка вискозност 
Единица за динамичка вискозност е паскал-

секунда (ознака: Ра • ѕ). Паскалсекунда е изведена 
.единица на SI. Паскалсекунда е динамичка вискоз-
ност на хомоген флуид кој ламинарно струи, во кој 
помеѓу два рамни паралелни слоја со разлика во 
брзина од 1 метар во секунда на растојание од 1 
метар настанува напон на смолкнување од 1 паскал 

1 Ра • 1 m 
(1 Ра • s - ). 

1 m/s 

21. За кинематичка вискозност 
Единица за кинематичка вискозност е квадра-

тен метар во секунда (ознака: ш2/ѕ или ш2 • s—*). 
Квадратен метар во секунда е изведена единица на 
SI. Квадратен метар во секунда е кинематична вис-
козност на хомоген флуид чија динамичка вискоз-
ност е 1 паскалсекунда, а зафатнинска маса 1 кило-

1 Ра • ѕ 
грам по кубен метар (lm2/s = ). 

1 kg/m3 

22. За енергија, работа и количина на топлина 

Единица за енергија, работа и количина на 
топлина е џул (joule) — (ознака: Ј). Џул е изведена 
единица на SI. Џул е еднаков на работата што ја 
извршува сила од 1 њутн кога нејзината нападна 
точка ќе се помести во правецот и насоката на си-
лата за 1 Metap (1 J = 1 N • 1 m). 

Како изведени единици за енергија, работа и 
количина на топлина можат да се употребуваат и 
сите производи што се образуваат: 

— од мерната единица за сила и од мерната 
единица за должина (Nm); 

— од мерната единица за моќ и од мерната 
единица за време (Ws). 

23. За моќ, енергетски флукс и термички флукс 

Единица за моќ, енергетски флукс и термички 
флукс е ват (watt) — (ознака: W). Ват е изведена 
единица на SI. Ват е моќ со која се извршува ра-

1 Ј 
бота од 1 џул во секунда (1 W = ). 

1 ѕ ч 
Како изведени мерни единици за моќ .можат да 

се употребуваат и сите количници што се образу-
ваат од мерките единици за енергија, работа и- ко-
личина на топлина и од мерната единица за време. 

24. За јачина на електрична струја 

Единица за јачина на електрична струја е ам-
пер (ampere) — (ознака А). Ампер е основна еди-
ница на SI. Ампер е-јачина на постојана електрич-
на струја која, кога се одржува во два прави пара-
лелни спроводника, со неограничена должина и за-
немарлив кружен пресек, што се наоѓаат во вакуум 
на меѓусебно растојание од 1 метар, предизвикува 
помеѓу тие спроводници сила која е еднаква на 
2 X 10—7 њутни по метар должина. 

25. За наелектризиран^ (количина на електрицитет) 

Единица за наелектризирање ( количина на 
електрицитет) е кулон (coulomb) — (ознака: С). Ку-
лон е изведена единица на SI. Кулон е количина 
ћа електрицитет која во 1 секунда поминува низ 
просекот на спроводник во кој непроменливата 
електрична струја е со јачина од 1 ампер 
(1 С = 1 А • 1 ѕ - 1 А • ѕ). 

Како изведени мерни единици за наелектризи-
рање можат да се употребуваат и сите производи 
што се образуваат од мерната единица за електрич-
на струја и од мерната единица за време. 

26. За електричен напон,1 електромоторна сила II 
електричен потенцијал 

Единица за електричен напон, за електромотор-
на сила и електричен потенцијал е волт (ознака: V). 
Волт е изведена единица на SI. Волт е електричен 
напон помеѓу две точки на хомоген жичен спровод-
ник во кој непроменливата електрична струја е со 
јачина од 1 ампер, а потрошената моќЈДОради елек-
тричната струја помеѓу овие две точки е еднаква 

1 W 
на 1 ват (1 V = ). 

1 А 

27. За јачина на електрично поле 
Единица за јачина на електрично поле е волт 

по метар (ознака: V/m или V • т—1). Волт по метар 
е изведена единица на SI. Волт по метар е јачина 
на електрично поле кое дејствува со сила од 1 њутн 
врз тело наелектрисано со количина на електрици-

1 N 
„тет од 1 кулон (1 V/m = ). 

1 С 

28. За електрична отпорност 
Единица за електрична отпорност е ом (ohm) 

(ознака: Q). Ом е изведена единица на SI. Ом е 
електрична отпорност на спроводник во кој нема 
електромоторна сила и во кој постојаната потенци-
јална разлика од 1 волт, која се наоѓа на неговите 
краеви, предизвикува струја со јачина од 1 ампер 

1 V 
(1 G ). 

1 А 

29. За електрична спроводност 
Единица за електрична спроводност е сименс 

(siemens) — (ознака: Ѕ), Сименс е изведена единица 
на SI. Сименс е електрична спроводност на спровод-
ник кој има електрична отпорност од 1 ом 

1 
(1s- = 1 о - 1 ) . 

1 Q 

30. За електрична капацитивнест 

Единица за електрична капацитивност е фарад 
(ознака: F). Фарад е изведена единица на SI. Фа-
рад е капацитивност на електричен кондензатор 
што ќе се наелектриса со количина на електрици-
тет од 1 кулон кога неговите електроди ќе се ста-

1 С 
£ат под постојан напон од 1 волт (1 F = ). _ 

1 V 

31. За индуктивност 
Единица за индуктивност е хенри (henry) — (оз-

нака: Н). Хенри е изведена единица на SI. Хенри 
е индуктивност на затворено електрично коло во' 
кое се јавува електромотор^ сила од 1 волт кога 
јачината на струјата во него рамномерно се менува 

I V 1 V • 1 ѕ 
за 1 ампер во секунда (1 Н = = ). 

1 А/ѕ 1 А 

32. За магнетна индукција 

Единица за магнетна индукција е тесла (озна-
ка: Т). Тесла е изведена единица на SI. Тесла е 
магнетна индукција на хомогено магнетно поле кое 
дејствува со сила од 1 њутн врз праволиниски спро-
водник, со должина од 1 метар поставен вертикално 
на правецот на полето кога во спроводникот е стру-

1 N 
ја со јачина од 1 ампер (1 Т = ). 

1 m • 1 А 

I 
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33. За магнетен флукс 

Единица за магнетен флукс е вебер (weber) — 
(ознака: Wb). Вебер е изведена единица на SI. Ве-
бер е магнетен флукс низ рамна површина од 1 
квадратен метар која е вертикална на правецот на 
хомогеното магнетно поле со индукција од 1 тесла 
(1 Wb = 1 Т • 1 ш2). 

Забелешка: Вебер исто така може да биде наре-
чен тесла метар на квадрат (ознака: Т • т 2 ) и волт-
секунда (ознака: V • ѕ). 

34. За јачина на магнетно поле 

Единица за јачина на магнетно поле е ампер по 
метар (ознака: А/ш или А • т—1). Ампер по метар 
е изведена единица на SI. Ампер по метар е јачина 
на магнетно поле кое во вакуум по должината 
на кругот со обем од 1 метар создава електрична 
струја со јачина од 1 ампер која се одржува во прав 
спроводник со неограничена должина и занемарлив 
кружен пресек, а кој претставува оска на тој круг 

1 А 
(А/m = ). 

1 m 

35. За термодинамичка температура 

Единица за термодинамичка температура е кел-
вин (ознака: К). Келвин е основна единица на SI. 
Келвин е термодинамичка температура која е ед-
наква на 1/273,16 од термодинамичката температура 
на тројната точка на. водата. 

36. За ентропија 

Единица за ентропија е џул по келвин (ознака: 
Ј /К или Ј • К—Ј). Џул по келвин е изведена единица 
на SI. Џул по келвин е зголемување на ентропијата 
на систем кој прима количина на топлина од 1 џул 
на постојана термодинамичка температура од 1 кел-
вин, ако ,не настане каква и да е неповратна про-

1 Ј 
мена во системот (1 Ј /К в ). 

1 К 

37. За масена количина на топлина 

Единица за масена количина на топлина е џул 
по килограмкелвин (ознака: J/(kg • К) или Ј • k g - 1 • 
• К—1). Џул по килограмкелвин е изведена единица 
на SL Џул по килограмкелвин е масена количина 
на топлина на хомогено тело чија маса е 1 килограм 
и во кое прилив на количина на топлина од 1 џул 
предизвикува зголемување на термодинамичката 

1 Ј 
температура за 1 келвин (1 J/(kg. • К) =» ( ). 

1 kg • 1 К 

38. За термичка спроводност 

Единица За термичка спроводност е ват по ме-
таркелвин (ознака: W/(m • К) или W • ш—1 • К—1). 
Ват по метаркелвин е изведена единица на SI. Ват 
по метаркелвин е термичка спроводност на хомогено 
тело во кое разликата на термодинамичката темпе-
ратура од 1 келвин помеѓу две паралелну рамнини 
со површина од 1 квадратен метар на меѓусебно рас-
тојание од 1 метар создава термички флукс од 1 ват 

1 W/m2 

(1 W/(m • К) - ). 
1 K/ l m 

39. За енергетска јачина на зрачењето 

Единица за енергетску јачина на зрачењето е ват 
во стерадијан (ознака: W/sr или W • ѕг—Ј). Ват во 
стерадијан е изведена единица на SI. Ват во стера-

дијан е јачина на енергетското зрачење на точкест 
извор кој рамномерно емитира енергетски флукс од 
1 ват во просторен агол од 1 стерадијан (1 W/sr =» 

1 W 

1 ѕг 

40. За светлосна јачина 

Единица за светлосна јачина е кандела (candela) 
— (ознака: cd). Кандела е основна единица на SI. 
Кандела е светлосна јачина која во вертикален пра-

. вец зрачи .површина од 1/600 000 квадратен метар на 
црно тело, на температура на стврднување на плати-
на, под притисок од 101 325 паскала. 

41. За луминанција 

Единица за луминанција е кандела по квадратен 
метар (ознака: cd/m2). Кандела по квадратен метар 
е изведена единица на SI. Кандела по квадратен ме-
тар е луминанција на хомоген извор на рамна по-
вршина од 1 квадратен метар' кој емитира светлост 
со јачина од 1 кандела во правец вертикален на таа 

1 cd 
површина (1 cd/m2 = ). 

1 m2 

42. За светлосен флукс (ток) 

Единица за светлосен флукс (ток) е лумен (озна-
ка: lm). Лумен е изведена единица на SI. Лумен е 
светлосен флукс (ток) кој во просторен агол од 1 
стерадијан емитира точкест светлосен извор чија 
светлосна јачина во сите правци на просторот е ед-
наква на 1 кандела (1 lm — 1 cd • 1 sr). 

43. За осветленост 

Единица за осветленост е лукс (lux) — (ознака: 
1х). Лукс е изведена единица на SI. Лукс е осветле-
ност на површина од 1 квадратен метар на која до-
аѓа рамномерно распореден светлосен флукс од 1 

1 lm 
лумен (1 lx ). 

1 m2 

44. За активност на радиоактивен извор 

Единица за активност на радиоактивен извор е 
бекерел (becquerel) — (ознака: Bq). Бекерел е изве-
дена единица на SI. Бекерел е активност на радио-
активен извор во кој настанува едно распаѓање на 

1 
радиоактивно јадро во 1 секунда (1 Bq = ). 

1 ѕ 

45. За апсорбирана доза на јонизирачко зрачење 

Единица за апсорбиран доза на јонизирачко 
зрачење е греј (gray) — (ознака: Gy). Греј е изве-
дена единица на SI.4 Греј е апсорбиран доза во . 
тело чија маса е 1 килограм а на кое. со јонизирачко 
зрачење на постојана густина на енергетски флукс, 

1 Ј 
е внесена енергија од 1 џул (1 Gy = ). 

1 kg 

46. За експозициона доза на јонизирачко зрачење 

Единица за експозициона доза на јонизирачко 
зрачење е кулон по килограм (ознака: C/kg или 
С • kg—1). Кулон по килограм е изведена единица 
на SI. Кулон по килограм е експозициона доза на 
јонизирачко зрачење кое во количина на воздух на 
маса од 1 килограм може да создаде јони од ист 
знак на вкупно наелектризирање од 1 кулон, ако 
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густината на енергетскиот флукс е иста во целата 
1 С 

количина на озрачениот воздух (1 C/kg 8=1 ). 
1 kg 

47. За количина на материја (на супстанца) 

Единица за' количина на материја (на супстанца) 
е мол (ознака: mol). Мол е основна единица на SI. 
Мол е количина на материја (на супстанца) на сис-
темот кој содржи толку елементарни единки колку 
што има атоми во 0,012 килограми јаглерод 12. 

Забелешка: кога се употребува мол, треба да се 
наведат елементарни честички кои можат да бидат 
атоми, молекули, јони, електрони и други честички 
или определени збирови на тие честички. 

48. За молна маса 

Единица за модна маса е килограм по мол (оз-
нака: kg/mol или kg • mol—1). Килограм по мол е 
изведена единица на SI. Килограм по мол е еднаков 
на молната маса на хомогена материја чија маса од 
1 килограм има количина на материја од 1 мол 

1 kg 
(1 kg/mol - т-). -

1 mol 

49. За концентрација на материјата (моларитет) 

Единица за концентрација на материјата (мола-
ритет) е мол по кубен метар (ознака: mol./m3 или 
mol • m—3). Мол по кубен метар е изведена единица 
на SI. Мол по кубен метар е еднаков на концентра-
цијата на материјата или на моларитетот на една 
компонента во хомогена смеса на материја, ако ком-
понентата има 1 мол а смесата има зафатнина од 1 

1 mol 
кубен метар - (1 mol/m3 = ). 

V 1 m3 

Забелешка 1. Можат да се употребуваат и изве-
дени мерни единици за големините -што не се наве-* 
дени изречно во овој список, ако се образовани спо-
ред член 9 став 3 од овој закон. Посебни називи и 
ознаки за одделни изведени мерни единици, наве-
дени во ОВОЈ список, можат да се употребат за поед-
ноставно изразување на други изведени мерни еди-
ници. 

Забелешка 2. Ознаките на сите мерни единици се 
пишуваат со вертикални букви со латиница. Про-
изводот на две мерни единици се обележува со точ-
ка како симбол на множење. Точката може да се 
изостави БО случаи кога ознаката е таква што да 
не може да дојде до никаква забуна. 

Ако мерната единица се образува со меѓусебно 
делење на две мерни единици, можат како симбол 
на делење да се употребат коса црта (/), хоризонтал-
на црта (—) или можат дачсе употребат експоненти 
со негативен знак. Во ист ред не треба да се упо-
треби повеќе од една коса црта. Ако мерните еди-
ници се посложени, треба да се употребат експонен-
ти со негативен знак или загради. 

II 

Мерки единици надвор од SI што можат да се упо-
,требуваат 

1. За должина 

— морска милја = 1 852 т , може да се употре-
бува само за изразување на раздалечености во по-
морскиот и воздушниот сообраќај. 

2. За површина 
— ар (ознака: а) ~ 100 т 2 == 102т2; 
— хектар (ознака: ha) = 10 000 m* = 104m". 

3. За зафатнина 

— литар (ознака: 1) = 1 dm3 = 10—4 m®. 

4. За агол во рамнина 

— полн агол в 2л рад; 
— прав агол (ознака: L) в (јт/2) рад; 

'— степен (ознака: °) в (1/90 L јг/180) рад; 
—• минута (ознака: ') ™ (1/60)° = (л/10 800) рад; 
— секунда (ознака: ") =• (1/60)' « (гг/648 ООО) рад; 
— градус или гон (ознака: g) = (л:/200) рад. 

5. За маса 

— тон (ознака: t) = Mg — 103 kg; 
— единица на атомска маса (ознака: и) е еднаква 

1 
на од масата на атомот на нуклид 1 2 С; 

12 v 

приближна вредност: 1 [г = 1,660 53 • 10—27 kg; 
може да се употребува само во хемијата и физиката. 

6. За надолжна (линиска) маса 

— теке (tex) — (ознака: tex) *=» 1 g/km — 10—* 
kg/m може да се употребува само за определување 
на надолжната маса на текстилното влакно и на 
конецот. 

7. За време 

— минута (ознака* min) 60 ѕ; 
— саат или час (ознака: h) = на 3 600 ѕ; 
— ден (ознака: d) -= иа 86 400 ѕ; 
— седмица, месец и година од грегоријансќиот 

календар. 

8. За брзина 

1 852 
— јазол = морска милја на саат = т / ѕ = 

3 600 
в 0,514 т / ѕ може да се употребува само во помор-
скиот и воздушниот сообраќај. 

9. За притисок 

— бар (ознака: bar) =.100 000 Ра = 10-Ра. 

10. За енергија, работа и количина на топлина 

— ватчас (ознака: Wh) — 3 600 Ј 3,6 кЈ ; 
— електронволт (ознака: eV) е еднаков на 

штетичката енергија што ја добива електронот пре-
минувајќи ја потенцијалната разлика од 1 волт во 
вакуум. Приближна вредност: 1 eV =» 1,602 19 • 10—19 Ј 
може да се употребува само во специјализирани об-
ласти. 

11. За моќ 

— волтампер (ознака: VA) =» 1 W, може да се 
употребува само за определување на привидна моќ 
на наизменична електрична струја; 

— вар (ознака: var) = 1 W, може да се употре-
бува само за определување на електрична реактивна 
(јалова) моќ. 

12. За температура 

— степенот на Целзиус (ознака: °С) — 1 К. Тем-
пературата од 0°С е еднаква на температурата од 
273,15 К. 
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III 

Децимални мерни единици 

1. Децимални мерни единици се децимални дело-
ви или децимални умношки од мерните единици, а 
се образуваат со ставање на меѓународно усвоените 
префикси пред ознаките на мерните единици. 

Називите на префиксите, нивните ознаки и број-
чените вредности се наведени во следната табела: 

2. Децималните мерни единици се образуваат 
исклучиво од мерните единици на SI што се наведе-
ни во глава 1 и на следните мерни единици н а в е -
дени во глава II: литар, теке, бар, ватчас, електро-
нволт, волтамнер и вар. 

3. Децималните мерни единици за маса се доби-
ваат со ставање префикс пред ознаките за грам 
(1 g = 0,001 kg = 10—3 kg). 

4; За образување на децималните мерни единици 
може да се употреби само еден префикс. 

5. Префиксот и називот на мерката единица се 
пишуваат Заедно како еден збор, Исто така, озна-
ката на префиксот и ознаката на мерната единица 
се пишуваат заедно. Из ложите лот (експонент) кој-се 
става само на ознаката на мерната единица се од-
несува на целата децимална единица. Ознаките на 
мерните единици се пишуваат без точка на крајот. 

IV 

Мерни единици надвор од $1 кои можат да се упо-
требуваат до 31 декември 1980 година 

1. За должина 

— ангстрем (Angstrom) — (ознака: А) =0 ,1 п т = 
= 10—1 о т ; 

— микрон (ознака: џ) e 1 ц т = 10—6 т ; 
— палец, (inch) — (ознака: in) = 25,399 т в 

25,399 • 10—3 т , може да се-употребува само во 
поморскиот сообраќај; 

— стапка (foot) — (ознака: ft) = 0,304 8 m, може 
да се употребува само* во поморскиот сообраќај и 
во воздушниот сообраќа.] за определување на висо-
чината на летот на воздухопловот; 

— јард (yard) — (ознака: yd) %= 0,914 399 т , може 
да се употребува само во поморскиот сообраќај; 

— фадом (fathom) — (ознака: fm) = 1,823 8 m, 
може да се употребува само во поморскиот сообраќај. 

2. За површина 

— бари (ознака: b) = 100 Гш2 = 10—28 m2, може да 
се употребува само во атомската и нуклеарната фи- ' 
зика. 

3. За зафатнина 

— регистарски тон — 2,832 т 3 , може да се упо-
требува само во поморскиот сообраќај; 4 

— просторен метар (ознака: prm), еднако е на 
зафатнината на дрвени пепеници наредени во"коцка 
чиј раб-е 1 т . Оваа мерна единица може да се упо-
требува само во прометот на дрва1. 

4. За маса 

— квинтал или метарска цента (ознака: q) =» 
*= 100 kg = 102kg; 

— фунта (pound) — (ознака: lb) = 0,453 59 kg 
може да се употребува само во поморскиот сообраќај; 

— лонѓ тон (lpng ton) — (ознака: L/T) =» 
— 1 016,04 kg, може да се употребува . само во по-
морскиот сообраќај. 

5. За брзина 

— стапка во секунда (ознака: ft/s) = 0,304 8 m/s, 
може да се употребува само во воздушниот сообраќај 
за определување на вертикалната брзина на возду-
хопловот. 

6. За забрзување 

— гал (ознака: Gal) ~ 1 ст / ѕ 2 = 10—2т/ѕ2, може 
да се употребува само за' определување на забрзу-
вањето што настанува поради Земјината тежа. 

7. За сила 

— дин (dyn) — (ознака: dyn) = 10 juN = 10—5N; 
— килопонд-(ознака: кр) = 9,8Q6 65 N; 
— понд (ознака: р) = 0,001 кр = 9,806 65 mN. 

8. За притисЈОк 

— техничка атмосфера (ознака: at) = 98 066,5 Ра; 
— нормална (физичка) атмосфера (ознака: atm) =» 

= 101 325 Fa; 
— милиметар на живин столб (ознака: Тогг или 

mmHg) = 133,322 Ра; 
— милиметар на воден столб (ознака: т т Њ О ) =» 

- 9,806 65 Ра. 

9. За динамичка вискозност 
— поаз (poise) — (ознака: Р) 0,1 Ра • s =» 

= 10-1 Ра • s; 
— цектипоаз (centipoise) — (ознака: ,сР) = 1 

mPa • s = 10-* Ра • s. 

10. За кинематичка вискозност 
— стокс (stokes) — (ознака: St) 0:000 1 m2/s 

= 10—4 m2/s; 
— центистокс (centistoks) — (ознака: cSt) = 

== 1 mm2/s = 10 - 6 m2/s. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 2 април 1978 
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11. За енергија, работа и количина на топлина 

— ерг (ознака: erg) = ОД [гЈ = 10~7Ј; 
— килопондметар (ознака: к р т ) = 9,806 65 Ј ; 
— калорија (ознака: cal) — 4,186 8 Ј. 

12. За сила 
— коњска сила (ознака: КЅ) = 75.9,806 65 W — 

— 735,498 W. 

13. За активност на радиоактивен извор 
— кири (curie) - (ознака: Ci) = 3,7 • 1010 Bq. 

14. За апсорбиран доза на јонизирачко зрачење 
-г- рад (ознака: rd) = 0,01 Gy; 
— рем (ознака: rem) = 0,01 Gy. 

15. За експозициона доза на јонизирачко зрачење 
— рентген (rontgen) — (ознака: И) = 2,58 • 10—4 

C/kg. 

176. 

Врз основа на точка 7 од Одлуката за делокру-
гот и. организацијата на Секретаријатот за законо-
давство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 31 март 1976 година и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 31 март 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

Се разрешува од должноста секретар за зако-
нодавство д-р Растко Мочник, поради заминување 
на нова должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 330 
31 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ,-

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. p. 

Претседател 
на Со1узниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

Бачиќ, помошник-секретар за законодавство. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 330 
31 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Данило Кекиќ, е. р. 

178. 

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, 
чл. 376, 37д став 1 и член 37ѓ од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува * 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/73 
и 34/75) во Списокот на стоките за Кои се утврдуваат 
условите- за извоз и увоз, што е составен дел на 
таа одлука, во колона 3 се вршат следните измени: 

177. 

Врз основа на точка 7 од Одлуката за делокру-
гот и организацијата ца Секретаријатот за законо-
давство на Собранието на СФРЈ, на предлог од Ко-
мисијата за избор и именувања, на седницата на 
Сојузниот собор од 31 март 1976 година и на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 
31 март 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВ-

СТВО 

За секретар за законодавство се именува Хрвое 

29.25 Соединенија со карбоксиа-
мидна функција; соединенија / 

на јаглева киселина со амид-
на функција: 
1) Ациклични амиди: 

а) уреа над 45% азот ЛБ Д 

31.02 Азотни ѓубриња минерални 
или хемиски: 
1) Натриум нитрат, природен 

(чилска шалитра) ЛБ Д 
2) Други: 

а) амониум нитрат ЛБ Д 
б) калциум цијанамид (до 

25% азот по тежина) ЛБ Д 
в) амониум сулфонитрат ЛБ Д 
г) амониум сулфат ЛБ Д 
д> калциум нитрат ЛБ Д 
ѓ) калциум амониум нит-

рат ЛБ ' Д 
е) уреа која не содржи 

повеќе од 45% азот ЛБ Д 
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1 2 3 4 
ж) други: 

1) натриум нитрат веш-
тачки, до 1б,3°/(Газот 
по тежина 

2) азотни ѓубриња веш-
тачки, други 

31.05 Други ѓубриња; стоките од 
оваа глава се приготвени од 
таблетки, паетили и слични 
форми, или во обвивки до 
најмногу 10 килограми бру-
то-тежина': 
1) Мешани ѓубриња 
2) Комплексни _ 

2. Извозот на производите од точка 1 од оваа 
одлука ке се реализира во рамките предвидени со 
Билансот на вештачките ѓубриња за 1976 година 
што го усвоил Сојузниот извртен совет. 

3. Оваа одлука ќе се применува на работите 
што ќе се склучат и ќе Л се пријават на банката 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до 
31 декември 1976 година. 

. 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 186 
25 март 1976 година 

ЈБ ел град 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

179. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за по-
лагање .„депозит при инвестициони вложувања во 
нестопанска! и непроизводни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ",, бр. 36/75), во согласност со одредба-
та на точка 3 од Одлуката за критериумите и-пос-
тапката за ослободување од обврската за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во нестопан-
ски и непроизводни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО САП ВОЈВО-
ДИНА ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ 
ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТО-

ПАНСКА И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

1, Се ослободуваат од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот-за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во несто-
пански и непронзЕОдни инвестиции инвеститорите 
— организациите на здружен труд ,.ЕлектровојБо-
дина"', Нови Сад и „Суботичка топлана", Суботица, 
што вршат инвестициони вложувања во изградба 
на котлозски простории, топловоди, пароводи и за-
мена на магистрални^ топловоди и пароводи. 

2., Инвеститорот е доллѕен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање депозит да ќ го соопшти на надлежна-
та служба на општественото книговодство називот, 
Односно краткиот onfrc на инвестиционото" вложу-
вање, со пресметковната вредност на тоа вложу-
вање. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
води податоците од точка 2 на ова решение во еви-
денцијата за ^стопанските и непроизводните инве-
стиции што се ослободени од обврската за полага-
ње депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот што инвестиционото вложување 
од точка 1 на ова решение го почнал до денот на 
влегувањето во сила па ова "решение и го уплатил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања ЕО нестопански 
и непроизводни инвестиции, може * од надлежната 
служба на општественото книговодство да бара 
уплатениот износ на депозитот да му го врати. Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум. дена од денот на 
приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 187 
25 март 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

180. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за 

полагање депозит при инвестициони вложувања во 
нестопанска! и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со одредбата 
на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапка-
та за ослободување од обврската за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански 
и ^производни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД КОМУНАЛНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ВО СР ХРВАТСКА ОД ОБВРСКИТЕ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ И Н В Е С Т И Ц И -
ОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛ-

НОТО СТОПАНСТВО 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нестопанска! и̂  не-
производни инвестиции инвеститорите — организа-
циите на здружен труд Комунално претпријатие 
„Канализација", Загреб и Комунално претпријатие 
„Чистоќа", Загреб, што вршат инвестициони вложу-
вања во објекти на комуналното стопанство, 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решен::е е ослободен од обврската 
за полагање депозит,-да и го соопшти па надлежна-
та-служба на општественото книговодство називот, 
односно краткиот опис на инвест!тционото вложува-
ње, со пресметковната вредност на тоа вложување. 

3. Служб?та на општественото книговодство ги 
води податоците от точка 2 па она решение во еви-
денцијата за неетопанскпте и пелрснзводните инвес-
тиции што се ослободени од обврската за полагање 
на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот што инвестиционото вложување 
од точка 1 на ова решение го почнал до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го уплатил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
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^производни инвестиции, може од надлежната 
служба на .општественото книговодство да бара 
уплатениот износ на депозитот да му го врати. Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати упла-
тениот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето. 

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

Е. п. бр. 188 
25 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

181. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за пола-
гање депозит при инвестициони вложувања во не-
стопански и ^производни инвестиции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/75, во согласност со одредба-
та на точка 3 од Одлуката за критериумите и пос-
тапката за ослободување од обврската за полагање 
депозит при инвестициони вложувања во ^стопан-
ски и непроизводни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/75). Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ДЕПОЗИТНА ОРГАНИЗАЦИИТЕ" НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ОД КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ПРИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ 
НА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО ВО СР БО-

СНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

1. Се ослободуваат од обврската за полагање 
на депозитот од член '3 на Законот за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во нестопански 
и непроизводни инвестиции инвеститорите — орга-
низациите на здружен труд од комуналните дејно-
сти во Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина што вршат инвестициони вложувања во објек-
ти на комуналното стопанство. 

2. Инвеститорот е должен пред започнувањето 
на инвестицијата за чие вршење според одредбите 
на точка 1 од ова решение е ослободен од обврската 
за полагање депозит, да и го соопшти на надлежна-
та служба на општественото книговодство називот, 
односно краткиот опис на инвестиционото вложу-
вање, со претсметковната вредност на тоа вложу-
вање. 

3. Службата на општественото книговодство ги 
вода податоците од точка 2* на ова решение во еви-
денцијата за ^стопанските и иепроизводните инве-
стиции што се ослободени од обврската за полагање 
на депозитот од точка 1 на ова решение. 

4. Инвеститорот ш т а инвестиционото вложување 
од точка 1 на ова решение го почнал до денот на 
влегувањето во сила на ова решение и го уплатил 
депозитот од член 3 на Законот за полагање депо-
зит при инвестициони вложувања во нестопански и 
^производни инвестиции, може од надлежната 
служба на општественото книговодство да бара 
уплатениот износ на депозитот да му го врати. Кон 
барањето за враќање на депозитот инвеститорот е 
должен да поднесе докази за извршената уплата на 
депозитот. 

Службата на општественото книговодство, по 
барањето од став 1 на оваа точка, ќе ло врати упла-

тениот депозит во рок од осум дена од денот на 
приемот на барањето, 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од д^нот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 189 
25 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

^ Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

182. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
,ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузниот ко-
митет за земјоделство и од Стопанската комора на 
Југославија, сојузниот- секретар за надворешна тр-
говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА 

СТОКИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти за увоз на стоки во 1976 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/76) во точка 2 во редниот 
број 2 во колоната 4 бројот: „500,000" се заменува 
со бројот: „600.000". -

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

П. бр. 15006 
19 март 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

183. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SALZBURGER NACHRIC-

HTEN" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот ,.Salzburger Nachrichten", 
број 31 од 7/8 февруари 1976 година, што излегува 
на германски јазик во Салцбург, Австрија. 

Бр. 650-1-208 
2 март 1976, година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. Р* 
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184. 

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

ч 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SALZBURGER NACHRIC-

HTEN" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот ,.Salzburger Nachrichten", 
број 35 од 12 февруари 1976 година, што излегува 
на германски јазик во Салцбург, Австрија. 

Бр. 650-1-2/203 
9 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

185. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со чл&н 
13 од Законот за внесувањето и растурањето tja 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот „II Piccolo", број »8948 од 22 
февруари 1976 година, што излегува на италијански 
јазик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/251 
10 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

186. 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 
36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА КОВАНИТЕ 

ПАРИ ОД 10 ДИНАРИ 

1. Кованите пари од 10 динари изработени се 
од легура што содржи 70% бакар, 18% цинк^и 12% 
никел. 

Тежината на кованите пари од 10 динари е 10 
грама, а пречникот е 30 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на се-
кое одделно парче ковани пари од 10 динари до 
5Ус над или под тежината наведена во став 2 на 
оваа точка. 

2. Изгледот на кованите пари од 10 динари е 
следниот: 

1) од лицето:' во средината грбот на СФРЈ, 
околу грбот • називот „СФР Југославија" испишан 
со кирилица во полукруг над грбот и со латиница 
во полукруг под грбот, со мали орнаменти помеѓу 
почетокот и завршетокот на називот и со низа точ-
кици на работ; 

2) од опачината: во средината бројчената озна-
ка на вредноста „10", под број пената ознака на 
вредноста—ознаката на годината на ковањето, а 
околу број пената ознака на вредноста испишани 
зборовите: „динара" со кирилица и латиница, „ди-, 
нар јев" со латиница и „динари" со кирилица, се-, 
то опкружено со стилизиран венец од маслинови и 
дабови лисја споен со мал орнамент и со шест пе-
токраки ѕвездички над бр ој пената ознака на вред-
носта; --

3) обод порабен со рецки. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 20 
25 март 1976 година 

Белград 

187. 

Организациите на здружен "труд што учеству-
ваат во извозот на текстилна конфекција во СССР, 
на пленарниот состанок одржан на 11 октомври 
1974 година склучија и потпишаа Општествен до-
говор за начинот и условите за вршење извоз на 
текстилна конфекција во СССР, што во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член И став 2 од Уредбата за постапката за склучу-
вање и објавување на општествени договори за на-
чинот и условите за вршење на надворешнотрговски 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), органи-
зациите на здружен труд што учествуваат во изво-
зот на текстилна конфекција во СССР склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИкОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗВОЗ 

НА ТЕКСТИЛНА КОНФЕКЦИЈА ВО СССР 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулираат на-

чинот и условите за вршење извоз на текстилна 
конфекција во рамките на редовните и дополнител-
ните стоковни листи и другите аранжмани на паза-
рот на СССР, односно организираното и единствено-
то настапување на организациите на здружен труд 
што учествуваат во тој извоз (во натамошниот 
текст: учесниците на Договорот). 

Како текстилна конфекција, во смисла на овоЈ 
општествен договор, се сметаат сите конфекциски 
производи Опфатени во следните тар. бр. од Ца-
ринската тарифа, и тоа: 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 
гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Милановиќ, е. р. 
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61.01 Горна облека за возрасни мажи и деца; 
61.02 Горна облека за Жени, моми и деца; 
61.03 Долна рубелина и облека, за возрасни и мажи 

и деца; 
61.04 Долна рубелина и облека за жени, моми и 

деца; 
61.05 Шамичиња за џеб; 
61.06 Шалови, ешарпи, шаини за врат, шамии, ве-

лови и слични предмети; 
61.07 Кравати од сите видови; 
61.09 Стезници (мидери), стезници — појаси, град-

ници, бретели, подврска држачи за чорапи и 
слично; 

62.02 Рубелина креветска, рубелина трпезна, рубе-
лина тоалетна и рубелина за кујни; 

62.04 Покривка! — циради, едра, платнени покриви, 
сончени завеси, шатори и други предмети за 
логорување; 

62.05 Други предмети изработени — конфек;циони-
рани од текстил;, 

66.01 Чадори и сонцобрани; 
94.04 Душеци и јоргани. 

II. Организација на извозот 

Член 3 
Врз основа на принципот на слободен избор на 

извозникот, учесниците на Договорот се согласија 
дека работите на извозот на текстилна конфекција 
во СССР ќе ги вршат преку една или повеќе орга-
низации на здружен труд,* регистрирани за надво-
решнотрговски промет, што ќе ги изберат, односно 
овластат. 

Ако за работите на извоз на пазарот на СССР 
бидат избрани односно овластени повеќе извозни 
организации, носител на извозните работи — прего-
варач е онаа извозна организација што добила на ј -
голем број 'гласови од учесниците на Договорот, сме-
тајќи според нивното учество во извозот во СССР 
остварен во претходната година. 

Носителот на извозните работи — преговарач е 
должен да осигури единствено настапување што се 
состои во обработка на пазарот, подготвување и по-
нуди на колекции и организација и водење на пре* 
говори. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласија дека из-

возот во СССР може да им се довери на организа-
циите на здружен труд: 

1) што се регистрирани за вршење на надвореш-
нотрговскиот промет на текстилна конфекција; 

2),што ќе поднесат докази за постигнатите ус-
песи во извозот на текстилна конфекција на стран-
ски пазари; 

3) што во својата понуда ќе ја поднесат струк-
турата на трошоците на извозот; 

4) што .ќе дадат писмена изјава дека во целост 
ги прифаќаат одредбите од овој општествен договор 
и општите акти донесени врз основа на него. 

Член 8 
Работите на извоз на текстилна конфекција во 

аранжмани вон од редовната стоковна листа можат 
да се склучуваат само по претходна согласност од 
Извозната комисија (член 11 став 1 точка 3) преку 
носителот на работата со тоа што да не можат да се 
договорат услови понеповолни од оние што се до-
говорени во рамките на редовната стоковна листа. 

Извоз во рамките на аранжманите од став 1 на 
овој член можат да вршат само' организациите на 
здружен труд регистрирани за надворешнотрговски 
промет и избрани во смисла на член 3 став 1 од 
овој општествен договор. 

III. Органи за спроведување на општествениот 
договор 

Член 10 
Највисок орган за спроведување на овој опште-

ствен договор, е Пленумот на учесниците на Дого-
ворот. 

Пленумот на учесниците на Договорот ја утвр-
дува извозната политика, ги дава основните насоки 
за работата и однесувањето ца пазарот на СССР, во 
согласност со одредбите од овој општествен договор 
и општите акти донесени врз основа на него. 

Член И 
Органи на Пленумот на учесниците на Догово-

рот за спроведување на овој општествен договор и 
за контрола на неговото извршување се: 

1) Извршен одбор; 
2) Одбор за координација; 
3) Извозна комисија. 

- Органите од став 1 на овој член се избираат при 
склучувањето на овој општествен договор. 

IV. Други одредби 

Член 14 
Противни им се на духот и смислата на овој оп-

штествен договор секое дејствие и постапка со кои 
југословенска текстилна конфекција се нуди на па-
зарот на СССР надвор од единствената југословен-
ска колекција од организација што не е избрана за 
вршење на тие работи во смисла нк член 3 од овој 
општествен договор. 

Член 15 
Овој општествен договор е склучен на неопреде-

лено време. 
Претставници на учесниците на Договорот: „Ас-
тибо" — Штип, „Алхос" — Сараево, „Беко" — 
Белград, „Борац" — Травник, „Будуќност" — 
Прокупле, „Бранка Диниќ" — Књажевац, „22 
Децембар" — Сараево, „22 Децембар" — Загреб, 
„Герас Цунев" — Струмица, „Иднина" — Бито-
ла, „Ирис" — Приеполе, „Инекс —? 2% Децембар* 
— Белград, „Инкол" — Лесковац, „Инкос" — 
Столац, „Јадран" — Пераст, „Југопластика" — 
Сплит, „Курјак" — Биелина, „Кадињача" — Ти-
тово Ужице, „Клуз" — Белград, „Каменско" — 
Загреб, „Котка" —< Крапина, „Морава" — Алек-
синац,- „Македонија-сггорт" — Скопје, „Ниш4* — 
Ниш, „Напријед" — Загреб, „Новитет" —' Нови 
Сад, „Напредак" — Ђаковица, „Отекс" — Охрид, 
„Прогрес" — Скопје, „Први мај" — Пирот, „Раш-
ка" — Нови Пазар, „РИО" — Риека, „Слобода" 
— Врање, „Спорт-Херуц" — Загреб, „7 Јули" — 
Куршумлија, „Свобода" — Димитровград, „Сла-
вонија" — Осиек, „Тетекс" — Тетово, „Узор" — 
Валево, „Вартекс" — Вараждин, Бунарски ком-
бинат— Биело Поле, „Железничар" — Субо-
тица. 
Овој општествен договор го прифатија Стопан-

ската комора на Југославија со актот бр. 1718/57 од 
26 декември 1974 година и Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, со актот бр. 17-28106/1 од 
20 декември 1974 година. 

Овој општествен договор влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ*. 
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188. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАЛИ 
КОМПРЕСОРИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 2 јули 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за мали компресори и за Н И Е Н И резер-
вни делови, со тоа што производителската органи-
зација на здружениот труд да може да ги зголеми 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, до 12%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 586 од 17 март 1976 
година. ' 

4. Оваа спогодба влегува во сила нередниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Трудбеник" — 
— Добој. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

По извршеното споредување со извршниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за поштен-
ските, телеграфските и телефонските услуги, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, се пот-
крала долунаведената срешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕГРАФ-

СКИТЕ И ТЕЛЕФОНСКИТЕ УСЛУГИ 

Во член 91 став* 2 наместо зборовите: „вредносни 
пакети" треба да стои: „вредноста на пакетот". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, 29 март 1976 година, Белград. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 143 ТОЧКА 31 ОД САМОУПРАВНАТА 
СПОГОДБА ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА ОС-
НОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „НОВИ САД" ОД НО-
ВИ САД ОД 27 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА, СО 

УСТАВОТ НА СФРЈ 

I. По повод претставката на Малбаша Драгољуб 
од Нови Сад, Уставниот суд на, Југославија, со ре-
шение У бр. 126/75 од 13 октомври 1975 година, 
поведе постапка за оценување на согласноста на 
одредбата на член 143 точка 31 од Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд на Основната 'организација на 
Здружен труд Електродистрибуција „Нови Сад" од 

Нови Сад од 27 декември 1973 година, со Уставот 
на СФРЈ. 

Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба 
од Самоуправната спогодба Уставниот суд на Југо-
славија, врз основа на претставката, одговорот на 
решението за поведување постапка и јавната рас-
права одржана на 12 февруари 1976 година, утврди 
дека со оспорената одредба, на работници^ им" се 
забранува „вршење работи на трети лица со надо-
мест од областа на струката на работниците, односно 
работното место на кое работникот работи или ра-
боти надвор од својата струка ако се од областа 
на Основната организација на здружен труд". Таа 
забрана е утврдена на тој начин што со член 143 
став 1 од Самоуправната спогодба е определена 
како потешка повреда на работната должност за 
коза, врз основа на член 148 од Самоуправната спо-
годба, е предвидена мерката последна јавна опомена 
и исклучување од работната заедница. Затоа рабо-
тниците што надвор од редовното работно време се 
занимавале со споредно занимање, ,т. н. дополнителна 
работа и за тоа имале дозвола од општинскиот ор-
ган на управата, по донесената оспорена одредба, 
биле присилени да ги вратат дозволите за работа. 

За донесување на оспорената' одредба со која 
генерално е определена забрана на сите работници 
што се занимаваат со дополнителна работа, како 
причина се наведува дека во практиката се случу-
вале определени злоупотреби од страна на работни-
ците од електроструката што, користејќи ја полож-
бата на своето работно место контролор на 
исправноста на електроинсталациите и издавач на 
одобрение за приклучување на електромрежата, 
договарале и им вршеле со своја дополнителна ра-
бота на индивидуални потрошувачи поправка и 
воведување на електроинсталации, што е во спро-
тивност со работите на нивното работо место и со 
работите на Електро дистрибуцијата која врши деј-
ност од посебен општествен интерес. Со оспорената 
одредба забрането е правото на занимавање со до-
полнителна работа, не само на работниците од елек-
троструката, туку и на сите работници вработени во 
Основната организација на здру^кен труд Електро-
дистрибуција, и тоа со цел да не се повреди рам-
ноправноста во користењето на правото на допол-
нителна работа. 

II. Во член 64 став 1 од Уставот на СФРЈ е 
загарантирана слободата на самостоен личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓани 
кога вршењето на дејноста со личен труд одговара 
на начинот, на материјалната основа и на можнос-
тите на личниот труд и кога не е во спротивност 
со начелото на стекнување доход според трудот и 
со другите основи на социјалистичкото општествено 
уредување. 

Значи, Уставот на СФРЈ ја гарантира слободата 
на самостоен »личен труд со средства на трудот во 
сопственост на гараѓани под услов да не е во спро-
тивност со начелото на стекнување доход според 
трудот и со другите основи на социјалистичкото 
општествено уредување, не правејќи при тоа разли-
ка дали тој труд претставува Основна дејност на 
работните луѓе или дејност што се врши како до-
полнителна работа. 

Во член 64 став 2 од Уставот на СФРЈ е опре-
делено дека со закон се уредуваат условите за вр-
шење на дејностите со самостоен личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓани, а во 
став 3 на тој член е предвидено дека со закон мо-
жат, ако тоа го бара општествениот интерес, да се 
определат дејностите што не можат да се вршат 
со самостоен личен труд со средства во сопственост 
на граѓани. Според тоа, со самоуправен општ акт 
на организацијата на здружен труд не може гене-
рално да се забранува дејноста со самостоен личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани бидејќи тоа е во спротивност со член 64 став 
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1 од Уставот на СФРЈ. Поради тоа Основната орга-
низација на здружен труд Електродистрибуција 
,,Нови Сад" од Нови Сад ги пречекорила своите 
овластувања од Уставот на СФРЈ кога во член 143 
точка 31 од Самоуправната спогодба им забранила 
на сите работници да вршат дејност со самостоен 
личен труд како дополнителна раЦрта надвор од 
редовното работно време. 

Забранувањето на сите работници на Основната 
организација на здружен труд Електродистрибуција 
да вршат работи во рамките на својата струка на 
трети лица со надомест, не значи само забранување 
на работите од областа на дејноста на Основната 
организација на здружен труд, туку и пошироко, 
односно значи непосредно ограничување загаранти-
раното општо право на работа определено во член 
159 став 1 од Уставот на СФРЈ и загарантираната 
слобода на работа регулирана во член 160 став 1 од 
Уставот на СФРЈ. 

Меѓутоа, организацијата на здружен труд со 
СВОЈОТ општ акт би можела да определи одделни 
работи од својата дејност, што работниците не би 
можеле со дополнителна работа да ги вршат, ако 
вршењето на дополнителната работа е неспоиво со 
должностите што работниците ги вршат на своето 
работно место. 

III. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 1 точка 4 во врска со член 385 од 
Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија 
донесе 

О д л у к а . 

1. Се поништува одредбата на член 143 точка 31 
од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи 
на работниците во здружен труд на Основната ор-
ганизација на здружен труд Електродистрибуција 
„Нови Сад", од Нови Сад, од 27 декември 1973 го-
дина. _ 

2. Оваа одлука ќе се објави во Службен лист 
на СФРЈ" и во Основата организација на здружен 
труд Електродистрибуција „Нови Сад" од Нови Сад. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав* претседател на Судот Никола 
Секулиќ и судии Радивое Главић Милопад Доста-
нић Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро Меде-
ница, д-р Стане Павлин, Ненад Петровиќ, Боривое 
Ромиќ, Таип Таипи, Арпад "Хорват и Мијушко Ши-
балић 

У бр. 126/75 
18 февруари 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Оекулиќ, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 36 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОЈУЗНИОТ ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
екномски совет д-р Златко Рендулиќ, а за член на 

Советот се именува професор д-р Никола 'Чубура, 
полковник на ЈНА, 

Е. п. бр. 93 
18 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и,.делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува * 

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

ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува Атанас Атанасиевски од должнос-
та директор на Сојузната дирекција за резерви на 
индустриски производи. 

Е. п. бр. 94 
19 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи се назначува Милош Ми-
лаковић советник во Извршниот совет на СР, Босна 
и Херцеговина. 

Е. п. бр. 95 
19 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател,. 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

За директор на Сојузната дирекција за резерви 
на прехранбени производи се назначува инж. Вељ-
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ко Крижник, генерален директор на Земјоделскиот 
комбинат „Хмезад" — Жалец. 

Е. п. бр. 96 
19 февруари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

гашен советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи. 

Е. п. бр. 161 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

Врз основа на член 43в од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации (.,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Анте Дрндиќ, досе-
гашен амбасадор на СФРЈ во Бугарија. 

Е. п. бр. 159 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Јокаш Бра јевиќ, досегашен 
амбасадор на СФРЈ во Бурма. 

Е. п. бр. 162 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

' Врз основа на член 43в од Законот за организам 
змијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
вореижи работи се назначува д-р Рикард Штајнер, 
досегашен амбасадор на СФРЈ BQ Белгија и Лук-
сембург. 

Е. п. бр. 160 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

. Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Милиќ Бугарчић досегашен 
амбасадорка СФРЈ во Република Либан. 

Е. п. бр. 163 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43в од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Слулебен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се Назначува Гуро Нинчић досе-

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74),. Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник ка сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Драгомир Петровиќ, досе-
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гашен амбасадор на СФРЈ во Република Тунис. 

Е. п. бр. 164 
5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Драган Бернардин досегашен 
амбасадор на СФРЈ во Аргентина. 

Е. п. бр. 165 
-5 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— по повод седумдесетгодишнината на работата, 
а за исклучителни заслуги во развивањето на кул-
турно-уметничкиот живот и јакнењето на класната 
свест на работниците, како и за значаен придонес во 
ширењето на братството и единството меѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Радничко културно умјетничко друштво „Про-
летер" — Сараево. 

Бр. 163 
20 ноември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Реупбликата, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Петок. 2 април 1976 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

171. Закон за измени на Законот за обезбе-
дување на трајни обртни средства на 
организациите на здружениот труд — — 337 

172. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за обезбедување на плаќањето поме-
ѓу корисниците на општествени средства 338 

173. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници — — 338 

174. Закон за положбата и овластувањата на 
Црвениот крст на Југославија — — 339 

175. Закон за мерните единици и мерилата 341 
176. Одлука за разрешување на секретарот 

за законодавство — — — ' _ — — 352 
177. Одлука за именување секретар за зако-
' нодавство — — — — — — — — 352 

178. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 352 

179. Решение за ослободување на определени 
организации на здружен труд во "САП 
Војводина од обврската за полагање де-
позит при инвестициони вложувања во 
нестопански и непроизводни инвестиции 353 

180. Решение за ослободување на определени 
организации на здружен труд од кому-
налните дејности во СР Хрватска од об-
врските за полагање депозит при инвес-
тициони вложувања во објекти на кому- ' 
налното стопанство — — — — — — 353 

181. Решение за ослободување од обврската за 
полагање депозит на организациите на 
здружен труд од комуналните дејности 
при инвестициони вложувања во објекти 
на комуналното стопанство во СР Босна 
и Херцеговина — — — — — — — 354 

182. Наредба за ,измена на Наредбата за ут-
врдување на стоковните контингенти за 
увоз на стоки во 1976 година — — — 354 

183. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Salzburger Na-
chrichten" — — — — — — — — 354 

184. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Salzburger Nac-
hrichten" — — — — — — — 355 

185. Решение за забрана на внесувањето -и 
растурањето на весникот „И Piccolo" — 355 

186. Одлука за основните обележја на кова-
ните пари од 10 динари — — — — — 355 

187. Општествен договор за начинот и усло-
вите за вршење извоз на текстилна кон-
фекција во СССР — — — — — — 355 

188. Спогодба за промена на затечените цени 
за мали компресора и за нивни резервни 
делови.. — — — — — — — — — 357 

Исправка на Законот за поштенските, теле-
графските и телефонските услуги — — 357 

Одлука за оцена на согласноста на одредбата 
на член 143 точка 31 од Самоуправната 
спогодба за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд на Основната 
организација На здружен труд Електро-
дистрибуција „Нови Сад" од Нови Сад од 
27 декември 1973 година, со Уставот на 
СФРЈ — — — — — — — — — 357 

Назначувања и разрешувања — — — — 358 
Одликувања — — — — — — — — 360 

Меѓународни договори — — — — — — 289 


