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З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Заради непречено одвивање на процесот на репродук-

ција и уредно намирување на обврските, со овој закон се 
уредува начинот на обезбедување обртни средства во ос-
новните организации на здружен труд, работните органи-
зации, работните организации во основање, привремените 
основни организации на здружен труд во составот на ра-
ботна организација во основање, договорните организа-
ции на здружен труд, земјоделските задруги, основните за-
дружни организации, основните организации на кооперан-
ти, работните организации на кооперанти, занаетчиските 
и други задруги и работни заедници, освен во станбените 
задруги што не вршат стопанска дејност и во работните 
заедници (во натамошниот темкст: организација односно 
заедница). 

Со овој закон се уредуваат и обврските на организа-
циите и заедниците во следењето и известувањето на опре-
делени органи, организации и заедници за обезбедувањето 
обртни средства. 

Член 2 
Обртни средства, во смисла на овој закон, претставу-

ваат трајните обрти средства, долгорочните пласмани, 
краткорочните пласмани и другите обртни средства. 

Во смисла на овој закон: 
1. под трајни обртни средства се подразбираат 

средствата ангажирани во залихи на суровини и материја-
ли, ситен инвентар и амбалажа, недовршено производство 
и услуги, полупроизводи и делови од сопствено производ-
ство, готови производи и стоки во износ на просечната 
состојба на тие залихи во измина! т е 12 месеци; 

2) под до.II орочни пласмани се подразбираа! побару-
вањата по основа на здружени средства, вложени сред-
ства, запишани заеми, орочени средства, дадени кредити и 
средства пласирани на друг начин, со рок за наплата под-
олг од «дна година; 

3) под краткорочни пласмани се подразбираат поба-
рувањата по основа на здружени средства, о. »ожени сред-
еа ва, запишани заеми, орочени средства и »алени кредити, 
со рок за наплата до една година, побарувања га но основа 
на дадени аванси и побарувањата "содржани во примените 
меници и други хартии од вредност, освен аванси за инвес-
тиции. 

Под краткорочни пласмани се подразбираат и сред-
ствата ангажирани во сезонски залихи на с> розини и мате-
ријали, ситен инвентар и амбалажа, недовршено произ-
водство и услуги, полупроизводи и делови од сопствено 
производство, готови производи и стоки, над просечната 
состојба на тие залихи во изминатите 12 месеци; 

4) под други обртни средства се подразбираат парич-
ни те средства и побарувањата од деловните односи, освен 
средствата и побарувањата од том. 1 до 3 на овај член. 

Член 3 
Извори на обртни средства, во смисла на овој закон, 

претставуваат трајните извори на обртни средства, долго-
рочните извори на обртни средства, краткорочните изво-
ри на обртни средства и другите извори на обртни сред-
ства. 

Во смисла на овој закон: 
1) под трајни извори на обртни средства се подразби-

раат делот од средствата за унапредување и проширување 
на материјалите основа на трудот што организацијата 
односно заедницата ји користи за обртни средства и об-
врските за средства отстапени на трајно користење. 

Организацијата, односно заедницата, во смисла на 
став 1 од овој член, за обртни средства го користи делот 
од средствата за унапредување и проширување на матери-
јалната основа на трудот што не го ангажирала за основ-
ни средства, за инвестиции во тек, за аванси дадени за ин-
вестиции и за средства издвоени за инвестиции; 

2) под долгорочни извори на обртни средства се под-
разбираат обврските од средствата што се обезбедени со 
здружување на средства, со вложување на средства, со из-
давање на обврзници и земање кредити за обртни сред-
ства, со рок за враќање подолг од една година, како и об-
врските за примени аванси по основа на инвестициите и 
краткорочните кредити за залихи од член 2 став 2 на овој 
закон во кои учествува примарната емисија, во износ на 
нивната просечна состојба за изминатите 12 месеци; 
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3) под краткорочни извори на обртни средства се 
подразбираат делот од чистиот доход што во текот на \ о-
д и ната се користи за обртни средства, обврските за сред-
ствата што организацијата односно заедницата ги обезбе-
дила со здружување на средства, со вложување на сред-
ства, со издавање обврзници и земање кредити, со рок за 
враќање до една година, обврските за примени аванси, из-
дадените меници со авал и пренесените парични средства 
на резервите, средствата на солидарноста и средствата на 
други фондови на жиро-смегката со намена за обртни 
средства, освен краткорочните кредити и примените аван-
си што, во смисла на овој закон, се сметаат како долгороч-
ни извори на средства: 

4) под други извори на обртни средства се подразби-
раат обврските за обртни средства, освен обврските од 
точ. 1 до 3 на овој став. 

И. Обезбедување обртни средства 

Член 4 
Работниците во организацијата односно заедницата, 

во остварувањето на правото на работа со општествени 
средства ги обезбедуваат обртните средства со распореду-
вање на чистиот доход и со здружување на средства. 

Работниците во организацијата односно заедницата, 
во остварувањето на правото на работа со општествени 
средства, ги обезбедуваат обртните средства и со земање 
кредити, издавање на обврзници и на друг начин, во сог-
ласност со законот. 

Височината и начинот на обезбедување обртни сред-
ства работниците во организацијата односно заедницата 
ги утврдуваат со плановите и со програмите за работа и 
развој, во согласност со самоуправните општи акти и це-
лите утврдени во плановите на општествено-политичките 
заедници, така што да се обезбедува непречено одвивање 
на процесот на репродукција и уредно намирување на об-
врските. 

Член 5 
Организацијата односно зедницата ги обезбедува 

трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори 
на средства. 

Организацијата односно заедницата долгорочните 
пласмани, непокриените загуби и сомнителните и спорни-
те побарувања ги обезбедува само од трајните и долгороч-
ните извори на средства што не се ангажирани за трајни 
обртни средства. 

Од краткорочните извори на обртни средства органи-
зацијата односно заедницата ги обезбедува средствата за 
краткорочни пласмани. 

Од другите извори на обртни средства организација-
та односно заедницата ги обезбедува другите обртни сред-
ства. 

Член 6 
Основачот на работна организација во основање од-

носно на привремена основна организација на здружен 
труд во составот на работна организација во основање е 
должен, пред почетокот на пробното производство однос-
но пред почетокот на вршењето на дејноста на оргнизаци-
јата што ја основа, да обезбеди обртни средства во височи-
на и според динамиката што се утврдени во инвестицио-
ната програма, во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 7 
Додека не обезбеди трајни обртни средства од трајни 

и долгорочни извори, организацијата односно заедницата 
не може средствата да ги користи за инвестиции во основ-
ни средства и за долгорочни пласмани, освен: 

1) за набавка на основни средства до износот на не-
потрошената амортизација и износот на примените надо-
мести за уништените основи средства и за пренесените ос-

новни средства со надомест и износите примени по основа 
на продадени основни средства; 

2) за вложување на средства во инвестиции во основ-
ни средства за кои е заснован должничко-доверителски од-
нос и извршено обезбедување на плаќањето, во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредува обездедувањето на, 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, 
до рокот пропишан за доставување пресметка од член 9 на 
овој закон до надлежната служба на општественото книго-
водство; 

3) за давање стоковни и потрошувачки кредити и за 
други долгорочни пласмани ол средствата што за таа на-
мена се обезбедени од средства Ја на банка или друга орга-
низација односно заедница; 

4) за запишување заем во Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини и за 
здружување на средства со кои се извршува обврската за 
запишување на тој заем. 

Под непотрошена амортизација, во смисла на овој 
закон, се подразбира амортизацијата пресметана од 1 ја-
нуари 1984 година по намалувањето на износот на 
вложувањето на средства во инвестиции во основни сред-
ства, освен износите на тие вложвуања за кои се обезбеде-
ни средства од други извори за таа намена. 

Член 8 
Организацијата односно заедницата може да зема 

кредити и да обезбедува средства со здружување на сред-
ства, со вложување на средства и со издавање обврзници -
за инвестиции во основни средства само под услов истов-
ремено трајните обртни средства за тие инвестиции да ги 
обезбеди од трајни и долгорочни извори на средства, од-
носно недостигачкиот износ од трајни и долгорочни изво-
ри на средства да го обезбеди во височината на трајните 
обртни средства што е утврдена во согласност со одредби-
те на овој закон. 

III. Следење и известување за обезбедувањето и користе-
њето на обртните средства 

Член 9 
Заради следење на обезбедувањето и користењето на 

обртните средства во височина и на начин што се утврде-
ни со плановите и со програмите за работа и развој, орга-
низацијата односно заедницата обезбедува соодветни под-
атоци и презема соодветни мерки. 

Организацијата односно заедницата е должна, по ис-
текот на текуштата година, како и во случај на статусна 
промена, да утврди дали трајните обртни средства ги 
обезбедува од трајни и долгорочни извори на средства и 
да состави пресметка на обртните средства и на Изворите 
на обртни средства со состојба на 31 декември, односно со 
состојба на денот на спроведувањето на статусната проме-
на. 

Пресметката на обртните средства и на изворите на 
обртни средства, што ќе је состави во согласнот со одред-
бата од став 2 на овој член, организацијата односно заед-
ницата е должна до 15 март наредната година, односно во 
рок од 75 дена од денот на спроведувањето на статусната 
промена, да ја достави до надлежната служба на општес-
твеното книговодство до која доставува завршна сметка. 

Ако се измени состојбата на обртните средства од-
носно состојбата на изворите на обртни средства, органи-
зацијата односно заедницата може да одлучи пресметка 
од став 2 на овој член да состави и во текот на годината, 
со состојба на последниот ден на истекот на тримесечје^ 
или со состојба на последниот ден во месецот. 

Пресметката на обртните средства и на изворите на 
обртни средства, што ќе ја состави во согласнот со одред-
бата од став 4 на овој член, организацијата, односно заед-
ницата ја доставува до надлежната служба на општестве-
ното книговодство во рок од 30 дена од денот на истекот 
на периодот за кој ја составува таа пресметка. 
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Врз основа на пресметката од став 2 на овој член. 
надлежната служба на општественото книговодство г и из-
вестува основната банка кај која организацијата односно 
заедницата ги депонира паричните средства што ги држи 
на жиро-сметка и надлежниот орган на општината на чија 
територија е седиштето на таа ор1 анизација односно заед-
ница за тоа кои организации и заедници и во кој износ не 
ги обезбедуваат трајните обртни средства од трајни и до-
лгорочни извори на средства. 

Член 10 
Организацијата односно заедницата е должна кон ба-

рањето за доделување кредит или кон барањето за 
здружување на средства за инвестиции во основни сред-
ства, да и ја достави на банката односно на друго општес-
твено правно лице последната пресметка на обртните 
средства и на изворите на обртни средства, составена во 
согласност со одредбите од член 9 на овој закон. 

Член 11 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите, во рок од 30 де-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го 
пропише начинот на составување пресметка на обртните 
средства и на изворите на обртни средства и начинот на 
доставување на таа пресметка до надлежната служба на 
општественото книговодство. 

IV. Казнени одредби 

Член 12 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација односно заедни-
ца: 

1) ако пред да обезбеди трајни обртни средства од 
трајни и долгорочни извори на средства ги користи сред-
ствата за инвестиции во основни средства, или за долго-
рочни пласмани, освен за намените за кои е тоа со овој за-
кон дозволено (член 7); 

2) ако земе кредит или обезбеди средства со 
здружување и со вложување на средства односно со изда-
вање на обврзници за инвестиции во основни средства, а 
истовремено не обезбедила трајни обртни средства за тие 
инвестиции од трајни и долгорочни извори на средства, 
односно не го обезбедила недостигачкиот износ на трајни 
и долгорочни извори на средства во височината на трајни-
те обртни средства, што е утврдена во последната пре-
сметка составена во согласност со член 9 од овој закон 
(член 8). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во организацијата 
односно во заедницата со парична казна од 5.000 до 50.000 
динари. 

Член 13 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап основач на работна организа-
ција во основање односно на привремена основна органи-
зација на здружен труд во составот на работна организа-
ција во основање, ако пред денот на почетокот на пробно-
то производство односно пред денот на почетокот на 
вршењето на дејноста на организацијта што ја основа не 
обезбеди обртни средства во височината и според динами-
ката што се утврдени во инвестиционата програма, во сог-
ласнот со одредбите на овој закон (член 6). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во основачот на ра-
ботна организација во основање со парична казна од 5.000 
до 50.000 динари. 

За дејствието од став 2 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап одговорното лице во органот на општес-
твено-политичката заедница, во друг држовен орган или 

во месна заедница, која е основач на работната организа-
ции во основање, со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари. 

Член 14 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација односно заедница ако не 
состави пресметка на обртните средства и на изворите на 
обртни средства или не ја достави до надлежната служба 
на општественото книговодство во определениот рок 
(член 9 ст. 2, 3, и 5). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во организацијата односно во 
заедницата со парична казна од 3.000 до 20.000 динари. 

V. Преодни и завршни одредби 

, Член 15 
Прва пресметка на обртните средства и на изворите 

на обртни средства организацијата односно заедницата ќе 
состави, во согласност со овој закон, со состојба на 31 де-
кември 1983 година и кеја достави до надлежната служба 
на општественото книговодство во рок од 60 дена од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Организацијата односно заедницата што, врз основа 
на пресметката од став 1 на овој член, ќе утврди дека не ги 
обезбедува трајните обртни средства од трајни и долго-
рочни извори на средства, може до 31 декември 1990 годи-
на недостигачкиот износ на трајни и допгорочни извори 
на средства да го обезбедува од краткорочни извори на 
средства и од извори на други обртни средства, во износ 
што ќе го утврди со состојба на 31 декември 1983 година, 
со тоа што почнувајќи од 1984 година тој износ да го на-
малува најмалку за една седмина на крајот на секоја годи-
на. 

Член 16 
По исклучок од одредбата на член 7 став 1 од овој за-

кон организацијата односно заедницата што не ги обезбе-
дила 1 рајжоте обртни средства од трајни и долгорочни из-
вори може до крајот на 1985 година да ги запишува заеми-
те пропишани со закон и да здружува средства врз основа 
на самоуправната спогодба за здружување на средства на 
целата територија на републиката односно на автономна-
та покраина за развој на производството и преносот на 
електрична енергија, производството на јаглен и желез-
ничкиот сообраќај. 

Член 17 
Организацијата односно заедницата што според пре-

сметката од член 15 на овој закон ќе утврди дека не ги 
обезбедува трајните обртни средства од трајни и долго-
рочни извори на средства, може да продложи да ги корис-
ти средствата, освен за намените од член 7 на овој закон, и 
за следните намени: 

1) за инвестиции во основни средства за кои до денот 
на влегувањето во сила на овој закон засновала должни-
чко-доверителски однос и извршила обезбедување на пла-
ќањето во согласнот со сојузниот закон со кој се уредува 
обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства, најмалку во височина од 50% од пре-
сметковната вредност на инвестицијата; 

2) за инвестиции во основни средства што се прибаву-
ваат со употреба на сопствени производи, стоки и услуги, 
ако до денот на влегувањето во сила на овој закон е за-
вршено најмалку 50% од претсметковната вредност на ин-
вестициите; 

3) за долгорочно здружување на средства во други 
организации односно заедници според самоуправната спо-
годба за здружување на труд и средства што ја склучила 
до денот на влегувањето во сила на овој закон, ако органи-
зацијата односно заедницата во која се здружуваат сред-
ствата до тој ден ги исполнила условите од точ, 1 и 2 на 
овој член; 
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4) за вложување средства во претпријатие во стран-
е тво за кое сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на надворешната трговија дал одобрение до денот на 
влегувањето во сила на овој закон; 

5) за давање долгорочни стоковни кредит и по кои до 
денот на влегувањето во сила на овој закон засновала 
лолжничко-доверителски однос и прибавила меници со 
авал на банката за обезбедување наплата на тие кредити. 

Член 18 
Организацијата односо заедницата што до 31 денем 

ври 1990 година ги обезбедува трајните обртни средства 
од трајни и долгорочни извори на средства, од краткороч-
ни извори на средства и од извори на други обртни сред-
ства во согласнот со член 15 на овој закон, може неан-
гажираните средства обезбедени од трајни и долгорочни 
извори на средства да ги користи и за вложувања во инвес-
тиции во основни средства и за долгорочни пласмани. 

Член 19 
Ако организацијата односно заедницата, врз основа 

на пресметката што ќе ја состави според состојбата на 
крајот на годината, утврди дека не обезбедила трајни и до-
лгорочни извори на средства во височината за која морала 
да го намали користењето на краткорочните извори на 
средства и на изворите на други обртни средства за покри-
тие на трајни ге обртни осредства во согласност со одред-
бата на член 15 став 2 од овој закон, може да ги користи 
средствата од денот хоѓа ќе го утврди тоа, а најдоцна до 
15 март наредна га година, и тоа само за намените од член 
7 на овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

216. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАН-
КА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕ-
ТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 14 мај 1984 година. 

П бр. ЗМ 
14 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпмллк, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ. 

Војо Срзентић, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИН-
СТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОД-
НИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Југославија и за 

единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81) по член 6 се 
додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
За да се обезбеди следење на појавите а движењата од 

член 6 на овој закон, Народната банка на Југославија, за-
едно со народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини го организира и усогласува 
единствениот информационен систем на народнтие банки 
(во натамошниот текст: информациониот систем на на-
родните банки), како дел од информациониот систем на 
федерацијата од посебно значење за субјектите на општес-
твениот систем за информирање". 

Член 2 
Во член 7 став 1 по зборот: „политика" се брише за-

пирката и се додаваат зборовите: „и со работите на фун-
кционирањето и развојот на информациониот систем на 
народните банки". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Советот на гувернерите донесува одлуки и е одгово-

рен за преземањето на мерки и за спроведувањето на од-
лу1 ите донесени врз основа на став 1 од овој член". 

Член 3 
Во член 15 став 2 по зборовите: „со овој закон" се 

брише запирката и се додава зборот: „и", а по зборовите: 
„со статутот на Народната банка на Југославија" текстот 
до крајот на ставот се брише. 

Став 3 се брише. 

Член 4 
Во член 16 став 2 точка 8 зборот: „исклучително" се 

брише. 
Во став 4 по зборовите: „Законот за паричниот сис-

тем" текстот до крајот на ставот се брише. 

Член 5 
Во член 17 став 6 по зборовите: „дневна ликвидност" 

се става точка, а текстот до крајот на ставот се брише, 
Став 7 се менува и гласи: 
„Банките и другите финансиски организации што ги 

користат средствата на задолжителната резерва за 
одржување на својата дневна ликвидност се должни да А 
платат на Народната банка на Југославија надомест за се-
кој ден на користениот износ на средствата, согласно со 
политиката на каматните стапки што ја утврдува Народ-
ната банка на Југославија според чл. 22 и ББ од ОВОЈ за-
кон". 

Член 6 
Во член 22 став 4 зборовите: „врз основа на соглас 

поста", се заменуваат со зборовите: „во соработка". 

Член 7 
Во член 24 став 1 по зборот: „може" се брише запир-

ката и зборовите: „по исклучок, за определено време во те-
кот на годината". 
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Член 8 
Во член 33 по став 2 се додаваат нови ст. 3 до 6. кои 

гласат: 
„Народната банка на републиката односно народна-

та банка на автонохмната покраина може да купува, преку 
банките, преносливи хартии од вредност и да им одобрува 
кредити на банките и на другите финансиски организации 
што не ги исполнуваат сите пропишани минимални оп-
шти услови за кредитната способност од став 2 на овој 
член. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, на-
родната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина може на банка или на друга фи-
нансиска организација да и одобри користење на кредит 
за ликвидност ако ги исполнува пропишаните услови за 
користење на таквиот вид кредит. 

Врз основа на податоците со кои располага, народна-
та банка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покраина утврдува дали се исполнети условите 
од став 2 на овој член и донесува решение за одбивање на 
барањето на банката и на друга финансиска организација 
за купување на преносливи хартии од вредност и за одоб-
рување кредит, ако утврди дека не се исполнети пропиша-
ните услови. 

Против решението од став 5 на овој член, банката и 
друга финансиска организација може, во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на решението, да изјави жалба до 
Народната банка на Југославија. Жалбата не го одложува 
извршувањето на решението." 

Член 9 
Во член 48 став 1 зборовите: „специјализирана орга-

низација" се заменуваат со зборовите: „Заводот за изра-
ботка на банкноти и ковани пари." 

Член 10 
По член 48 се додава нов член 48а, кој гласи: 

. „Член 48а 
Заводот за изработка на банкноти и ковани пари, ка-

ко специјализирана организација во составот на Народна-
та банка на Југославија, е општествено правно лице со 
права, обврски и одговорности утврдени со овој закон и со 
Статутот на Народната банка на Југославија." 

Член 11 
Во делот И по член 52 се додава нов оддел 5а и три 

нови членови, кои гласат: 

„5а. Работи на функционирањето и развојот на ин-
формациониот систем на народните банки. 

Член 52а 
Во вршењето на работите што се однесуваат на спро-

ведувањето на заедничката емисиона, парична и девизна 
политика и на заедничките основи на кредитната полити-
ка и на спроведувањето на посебните овластувања на На-
родната банка на Југославија, Народната банка на Југос-
лавија, народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини ги евидентираат, собираат, 
обработуваат, искажуваат и пренесуваат податоците и ин-
формациите што се однесуваат на: 

1) монетарно-кредитните движења; 
2) областа на економските односи со странство. 

Член 526 
Заради усогласен развој и ефикасно функционирање 

на информациониот систем на народните банки за из-
вршувањето на работите од член 52а на овој закон, Народ-
ната банка на Југославија донесува прописи со кои се обез-
бедува: 

1) единствено и усогласено функционирање и развој 
на информациониот систем на народните банки; 

2) единствена и усогласена методологија и рокови за 
евидентирање, собирање, обработка, искажување и пренос 
на податоците и информациите. 

Член 52в 
Начинот и обемот на усогласеното евидентирање, со-

бирање, обработка, искажување и на преносот на подато-
ците и информациите од интерес за субјектите на општес-
твениот систем за информирање ги пропишува Народната 
банка на Југославија, во согласност со сојузен закон." 

Член 12 -
Во член 57 став 1 по зборовите: „кредитната полити-

ка" се додаваат зборовите: „и прописи од областа на де-
визното работење и кредитните односи со странство". 

Член 13 
Во член 58 став 1 по зборовите: „заедничките основи 

на кредитната политика" запирката се брише и се додава-
ат зборовите: „и кон прописите од областа на девизното 
работење и кредитните односни со странство". 

По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат: 
„Решение за преземање мерки спрема банка или дру-

га финансиска организација донесува гувернерот на на-
родната банка. 

Решението од став 5 на овој член е конечно во управ-
на постапка". 

Досегашниот ст. 5 до 7 стануваат ст. 7 до 9. 

Член 14 
По член 61 се додава нов член 61 а, кој гласи: 

„Член 61а 
Народната банка на Југославија, народните банки на 

републиките и народните банки на автономните покраини 
се одговорни за вршењето на контрола над спроведување-
то на прописите за мерките на заедничката емисиона, па-
рична и девизна политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика и на прописите од областа на девизното 
работење и кредитните односи со странство, како и за пре-
земање мерки спрема банките и другите финансиски орга-
низации. 

Народната банка на Југославија врши контрола над 
спроведувањето на прописите од став 1 на овој член и пре-
зема мерки и во случај кога народната банка на републи-
ката односно народната банка на автономната покраина 
не ја извршила таа контрола или не презела мерки спрема 
банките и другите финансиски организации." 

Член 15 
Во член бб став 1 точ. 14, 16 и 17 се бришат. 
Точка 15 се менува и гласи: 
„15) за определувањето на активните и пасивните ка-

матни стапки на Народната банка на Југославија (член 16 
став 2 точка 6);" 

Став 4 се брише. 

Член 16 
Во член 76 став 1 зборовите: „што немаат статус на 

организации на здружен труд" се бришат. 
Став 2 се брише. 
Досегашниот ст. 3 до 6 стануваат ст. 2 до 5 
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Член 17 
Член 82 се менува и гласи; 
„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап Наредната банка на Југос. Ја-
вија, народната банка на републиката и народната банка 
на автономната покраина: 

1) ако купи преку банка преносливи хартии од вред-
ност или ако и одобри кредит на банка или на друга фи-
нансиска организација, иако врз основа на податоци ге со 
кои располага произлегува дека не се исполнети минимал-
ните општи услови за кредитната способност од член 33 
ст. 3 и 4 на овој закон; 

2) ако народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина односно Народната банка 
на Југославија не ја врши контролата и не ги преземе ч»ер-
ките од својата надлежност (член 61 а од овој закон). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во Народната банка на Југосла-
вија, во народната банка на републиката и во народната 
банка на автономната покраина со парична казна од 3.000 
до 30.000 динари". 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон досе-

гашниот Завод за изработка на банкноти и ковани пари со 
статус на организација на здружен труд продолжува со ра-
ботата како специјализирана организација во составот на 
Народната бачка на Југославија со права, обврски и одго-
ворноста утврдени-во член ЈО од овој закон. 

Член 19 
Одредбите на член 15 од овој закон ќе се применуваат 

од 1 јануари 1985 година. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во чужоен ?ис? на СФРЈ" 

217. 

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

У К А З 
ЈА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИ-
МАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО 
ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за задолжително здружување на трудот и сред-
ствата на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на стоки и услуги со производните органи-
зации на здружен труд, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 19844 го-
дина. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕД-
СТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И 
УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Законот за задолжително здружување на трудот и 

средствата на организациите на здружен труд што се зани 
маваат со промет на стоки и услуги со производните орга-
низации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/80), во член 15 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Под вкупен приход на основната прометна органи-
зација, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира 
вкупниот приход намален за набавната вредност на про-
дадените стоки." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 43 став 2 зборовите: „најдоцна во рок од три 

години од денот на влегувањето во сила на овој закон" се 
заменуваат со зборовите: „најдоцна до 1 јануари 1986 го-
дина". 

Член 3 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

218. 

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 
во врска со член 70 став 1 од Деловникот за работата на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни-
цата одржана на 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, за период од 
една година, почнувајќи од Н> мај 1984 година, се избира и 
прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од 
Црна Гора Веселин Ѓурановиќ, 
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219. 

Врз основа на член 327 сг. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, 
во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на 
Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Соки 
Јалистичка Федеративна Република Југославија, на седни 
пата одржана на 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

За потпретседател на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, за чеоног 
од една година, почнувајќи од 16 мај 1984 година, се изби-
ра и се прогласува членот на Претседателството на СФРЈ 
од САП Војводина Радован Влајковић 

од Социјалистичка Република Македонија, Лазар 
Мојсов; 

- од Социјалистичка Република Словенија, Стане До-
ланц; 

- од Социјалистичка Република Србија, Никола Љу-
бичић 

- од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип 
Врховец; 

- од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин 
Турановиќ; 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводи-
на, Радован Влајковић 

- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Синан Хасани, и 

- Драгослав Марковиќ, како претседател на Претсе-
дателството на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Југославија. 

220. 

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со Амандман IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ОБЈАВУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1, Се прогласува дека за членови на Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
се избрани: 

- Бранко Микулиќ, од Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина; 

- Лазар Мојсов, од Социјалистичка Република Маке-
донија; 

- Стане Доланц, од Социјалистичка Република Сло-
венија; 

- Никола Љубичиќ, од Социјалистичка Република 
Србија; 

- Јосип Врховец, од Социјалистичка Република 
Хрватска; 

- Веселин Ѓурановиќ, од Социјалисстичка Република 
Црна Гора; 

- Радован Влајковиќ, од Социјалистичка Автономна 
Покраина Војводина; 

- Синан Хасани, од Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат: 

- од Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Бранко Микулиќ; 

221. 

Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За претседател на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се избира Душан 
Алимпиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ. 

2, Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 
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222. 

Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За потпретседател на Собранието на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија се избира Нуша 
Кершеван, делегат во Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраната ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 381 
15 мај 1984 година 

Белград 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

224. 

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За потпретседател на Сојузниот собор на Собрани-

ето на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја се избира Милан Рајачиќ, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 383 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Стојан Бјелајац, е. р. 

223. 

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог 
од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Со-
јузниот собор од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За претседател на Сојузниот собор на Собранието 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
избира Стојан Бјелајац, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 382 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 

225. 

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕ-
ПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За претседател на Соборот на републиките и по-

краините на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија се избира Миливое Стијовиќ, деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 384 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 
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226. 

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалист4 

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
287 од Уставот на Социјалистичка Фелера гивна Републи-
ка Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. За потпретседател на Соборот на републиките и 

покраините на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија се избира Васил Туца ров, деле-
гат во Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе 
ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 385 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

227. 

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста потпретседател на Сојузниот 
извршен совет Звоне Драган, поради заминување на нова 
должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. p. ' -» 
Претседател Претседател 

на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 
покраините, Аслан Фазлија, е, р. 

Антун Бубиќ, е. р. 

228. 

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет д-р Иво Мартан, поради заминување на нова 
должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/1 
15 мај 1984 година 

Бел1 рад 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

П ретсед а i ел Претседател 
на Соборо г на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е, р. 

229. 

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет м-р Абдулах Мутапчиќ, поради заминување 
на нова должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/2 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алјимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 
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230. 

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет Јанко Смоле, поради заминување на нова 
должност 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/3 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

232. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај* 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТ-

РЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста сојузен секретар за внатреш-
ни работи Стане Доланц, поради заминување на нова 
должност. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 392/5 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

231. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВО-

РЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста сојузен секретар за надвореш-
ни работи Лазар Мојсов, поради заминување на нова 
должност. 

233. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И 

ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста сојузен секретар за пазар и 
општи стопански работи Лука Релиќ, поради заминување 
на нова должност. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 392/4 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 392/6 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 
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234. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста претседател на Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски м-р Мустафа Назми, поради за-
минување на нова должност. 

236. 

Врз основа на член 283 точка 8 и член 288 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-
ВЕТ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 
За член на Сојузниот извршен совет и потпретседа-

тел на Сојузниот извршен совет се избира Јанез Земљарич. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/7 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/13 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

235. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет и од должноста претседател на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди Драго-
мир Николиќ, поради заминување на нова должност. 

237. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

За член на Сојузниот извршен совет се избира д-р 
Љубомир Бабан, 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/8 
15 мај 1984 10дина 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е, р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/9 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборо г на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 
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238. 

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СО-

ВЕТ 
За член на Сојузниот извршен совет се избира Јернеј 

Јан. 

240. 

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВО-

РЕШНИ РАБОТИ 
За сојузен секретар за надворешни работи се именува 

Раиф Диздаревић 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/10 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с. р. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/14 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 

239. 241. 

Врз основа на член 283 точка 8 и член 288 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
За член на Сојуниот извршен совет се избира Анто 

Сучиќ 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/11 
15 мај 1984 година 

Белград 

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШ-

НИ РАБОТИ 
За сојузен секретар за внатрешни работи се именува 

Доброслав Ќулафиќ 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/15 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на Републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

Претседател 
На Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 
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242. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И 

ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ 
За сојузен секретар за пазар и општи стопански рабо-

ти се именува м-р Синиша Корица. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/16 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпиќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубнќ, е. р. 

244. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ 
За претседател на Сојузниот комитет за прашања на 

борците и воените инвалиди се именува Јовко Јовковски. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 392/18 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

243. 

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
За претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и 

врски се именува Мустафа Пљакиќ. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 392/17 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

245. 

Врз основа на член 288 точка 3 и на член 315 точка 4 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со Амандман VII точка 1 став 2 на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 26 април 1984 година и на седницата на Сојузниот 
собор од 14 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претседател на Уставниот суд на Југославија се из-

бира д-р Васил Гривчев, судија на Уставниот суд на Југос-
лавија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 379 
14 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на Републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 
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Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 
од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 

СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Се разрешува од должноста заменик на сојузниот сек-

ретар за народна одбрана генерал-полковникот Дане Пет-
ковски. 

II 
За заменик на сојузниот секретар за народна одбрана 

се именува генерал-полковникот Илија Радаковић досега-
шен помошник на сојузниот секретар за народна одбрана. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 393 
15 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Душан Алимпиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките и на Сојузниот собор, 

покраините, Аслан Фазлија, е. р. 
Антун Бубиќ, е. р. 

247. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ, врз основа на точка 2 став 2 од Амандманот V 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, член 286 став 3 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и чл. 138 и 
139 од Деловникот за заедничката работа на соборите на 
Собранието на СФРЈ, го разгледа Извештајот за работата 
на Сојузниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 годи-
на, и тргнувајќи од оцените и ставовите на работните тела 
на Соборот, заедничките работни тела на соборите на 
Собранието на СФРЈ, експозето на претседателот на Со-
јузниот извршен совет и мислењата и оцените изнесени во 
расправата на седницата на Соборот, врз основа на член 
116 од Деловникот на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 
мај 1984 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојуз-
ниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година. Во 
рамките на своите уставни функции и одговорности, Со-
јузниот извршен совет во изминатиот двегодишен период 

вршел обемни и сложени работи и постигнал значајни ре-
зултати во својата работа, посебно имајќи предвид дека се 
тие остварени во мошне сложени и отежнати внатрешни и 
меѓународни услови. Постигнатите резултати се гледаат 
во извесно оживување на производството и зголемување 
на извозот на конвертибилното подрачје, во редовното из-
вршување на преземените обврски спрема странство, во 
подобрувањето на платнобилансната ситуација во земја-
та, во преземањето мерки за водење на реална политика 
на каматните стапки и курсот на динарот, во подобрата 
снабденост на пазарот со производи за широка потрошу-
вачка и ел. Притоа беше присутна ориентацијата кон се 
поголемо уважување на економските законитости. 

Меѓутоа, остварените резултати сепак заостануваат 
зад вистинските општествени потреби и утврдените цели 
и задачи. Во целост се заостанува во конкретизацијата и 
спроведувањето на Долгорочната програма за економска 
стабилизација, па за тоа бројни проблеми и тешкотии ос-
тануваат и понатаму отворени, особено во областа на про-
изводството, условите на стопанисувањето и материјална-
та положба на здружениот труд, девизниот систем, моне-
тарно-кредитниот и банкарскиот систем, во областа на це-
ните и ел. 

Заради тоа и понатаму се мошне заострени пробле-
мите на општествено-економскиот развој на земјата, што 
делумно се наследени од поранешните периоди, а се мани-
фестираат, пред се, во нарушените текови на општествена-
та репродукција, големиот степен на задолженоста на зем-
јата, во неликвидноста на стопанството, во зголемувањето 
и високата стапка на инфлацијата, во нарушувањето на 
функционирањето на единствениот југословенски пазар и 
др. Се продолжува стагнацијата во развојот на социјалис-
тичките самоуправни општествено-економски односи, не-
задоволувачко е почитувањето на законитоста и не е до-
волна одговорноста во спроведувањето на утврдената по-
литика. 

Соборот на републиките и покраините укажува дека 
Сојузниот извршен совет би требало поефикасно да рабо-
ти врз спроведувањето на Планот за остварување на До-
лгорочната програма за економска стабилизација и дека 
во Извештајот би требало појасно и поконкретно да се 
укаже на основните причини што доведоа до доцнење во 
остварувањето на Долгорочната програма за економска 
стабилизација. 

И 
Имајќи ги предвид проблемите во општествено-еко-

номскиот развој на земјата, а тргнувајќи од целите и зада-
чите утврдени во Долгорочната програма за економска 
стабилизација, Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата во наредниот период 
да ги насочат правците на својата активност посебно кон 
целосно спроведување на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и што побргу да предложат измени 
на системските закони, а особено оние што непосредно се 
однесуваат на реализацијата на првата фаза од Долгороч-
ната програма за економска стабилизација (Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената контро-
ла на цените, законите со кои се уредуваат економските 
односи со странство, Законот за курсните разлики, Зако-
нот за финансирање на федерацијата и др.). Потребно е да 
се забрза работата врз трансформацијата за кредитно-мо-
нетарниот и банкарскиот систем и изградувањето на дано-
чен систем врз основа на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација итн. Исто така е потребно Сојузни-
от извршен совет и сојузните органи на управата во наред-
ниот период да ги насочат правците на својата активност 
кон: создавање услови за натамошно стабилно оживување 
на производството, особено на она што е наменето за из-
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воз, производството на храна и енергија и супституција на 
увозот; отстранување на диспропорциите во тековите на 
општествената репродукција; поуспешно усогласување на 
прописите и мерките за подобрување на квалитативните 
фактори на стопанисувањето и мотивираноста на работ-
ниците за поголемо производство и доход; преземање и 
предлагање на синхронизирани мерки зч финансиска кон-
солидација на стопанството, банките и другите корисници 
на општествени средства; доследно спроведување на дого-
ворената политика и преиспитување на правата на корис-
ниците во областа на општата и заедничката потрошувач-
ка на сите нивоа; преземање мерки за забавување на ин-
флацијата и доследно спроведување на договорената по-
литика за развојот на стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово, 

Неопходно е врз самоуправни основи да се подготву-
?заат и навремено да се донесат долгорочниот општествен 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, 
односно за определени подрачја и до 2000 година и Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 година. 

Остварувањето на заедничките интереси во федера-
цијата, посебно кога е во прашање одлучувањето врз осно-
ва на согласноста на собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, бара предлозите на Со-
јузниот извршен совет да бидат што поквалитетно подгот-
вени, реално аргументирани и навремено доставени, за да 
се обезбеди што поефикасно и што поквалитетно вклучу-
вање на делегатската база во нивното разгледување и од-
лучување во Собранието на СФРЈ. 

Во реализацијата на утврдената политика и извршу-
вањето на сојузните закони и другите прописи и општите 
акти треба да се обезбеди нивното доследно спроведување 
од страна на Сојузниот извршен совет и сите други субјек-
ти и да се заостри одговорноста за спроведувањето на ут-
врдената политика и извршувањето на сојузните закони. 
Сојузниот извршен совет треба редовно да го известува 
Собранието на СФРЈ за спроведувањето на сојузните про-
писи и општествените договори. 

Сојузниот извршен совет треба својата програмска 
активност, во прв ред, д а ј а стави во функција на оствару-
вањето на Долгорочната програма за економска стабили-
зација. За таа цел, неопходна е и подобра синхронизација 
на програмата за работа на Сојузниот извршен совет со 
програмата за работа на Собранието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет, во својата натамошна ра-
бота ќе тргнува од оцените и ставовите изнесени во овие 
заклучоци и ќе ги има предвид предлозите и сугестиите 
дадени во работните тела на Соборот, заедничките работ-
ни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на седница-
та на Соборот на републиките и покраините по повод раз-
гледувањето на Извештајот за работата на Сојузниот из-
вршен совет во изминатиот двогодишен период. 

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 021-11/84-045 
14 мај 1984 година 

Белград 

Претседател , 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

248. 

Врз основа на член 139 став 2 алинеја 1 од Деловни-
кот за заедничката работа на соборите на Собранието на 
СФРЈ, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рамки-
те на својот делокруг, го разгледа Извештајот за работата 
на Сојузниот извршен совет за периодот од маЈ 1982 до 
мај 1984 година, тргнувајќи од поднесеното експозе на 
претседателот на Сојузниот извршен совет и од оцените и 
предлозите на работните тела на Сојузниот собор и на за-
едничките работни тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ, како и од мислењата и оцените изнесени во текот 
на претресот на седницата на Соборот одржана на 14 мај 
1984 година, оценувајќи ја во целост работата на Сојузни-
ов извршен совет и, врз основа на член 129 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор одржана на 14 
мај 1984 година, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
I 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува де-
ка Сојузниот извршен совет, како извршен орган на Соб-
ранието на СФРЈ, во изминатиот двегодишен период во 
основа успешно (ги изврши работите и задачите, во рам-
ките на своите уставни функции и одговорности за состој-
бата во сите области од општествениот живот, за спрове-
дувањето на политиката и извршувањето на законите, 
другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и 
за насочувањето и усогласувањето на работата на сојузни-
те органи на управата. 

Резултатите од двегодишната работа на Сојузниот 
извршен совет, што се остварувани во сложени и отежнати 
услови што бараа совладување на многубројни противреч-
ности и пречки, се недоволни и заостануваат зад вистин-
ските општествени потреби, така што постојните многуб-
ројни и новите проблеми и тешкотии остануваат и пона-
таму и ќе бараат нови, исклучителни усилби од Сојузниот 
извршен совет. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажура на 
тоа дека Сојузниот извршен совет требаше поефикасно да 
работи врз спроведувањето на сопстевниот план за оства-
рување на Долгорочната програма за економска стабили-
зација и дека во Извештајот требаше појасно и поконкрет-
но да се укаже на основните причини што доведоа до до-
цнење во остварувањето на Долгорочната програма за 
економска стабилизација. 

II 
1. Поради забавање на динамиката во остварувањето 

на Долгорочната програма за економска стабилизација, 
Сојузниот извршен совет, во рамките на своите права, 
должности и одговорности, треба уште повеќе и пореши-
телно да се ангажира за доследно и навремено остварува-
ње на Долгорочната програма за економска стабилизаци-
ја и за предлагање на трајни системски решенија врз нејзи-
ните основи. 

Според тоа, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
посебно Ја нагласува потребата од интензивирање на ак-
тивноста за квалитетно менување и усовршување на сто-
панско-системските решенија во областа на економските 
односи со странство, стекнувањето и распределбата на до-
ходот, даночниот систем системот на планирањето, моне-
тарно-кредитниот и банкарскиот систем, системот на це-
ните, пресметковниот систем и др. 

Во натамошното остварување на задачите утврдени 
во Долгорочната програма за економска стабилизација, 
мораат побрзо да се совладаат сегашните економски про-
блеми и да се отстрануваат причините за економската не-
стабилност, да се обезбеди посилно дејство на економски-
те законитости, продуктивно стопанисување, структурал-
ни промени во стопанството и постабилен и подинамичен 
економски развој во целост. За таа цел треба да се создава-
ат услови за подобро користење на внатрешните резерви, 
за зголемување на продуктивноста на трудот за поголемо 
меѓусебно здружување и поврзување на стопанството, за 
јакнење на материјалната база на стопанството и ел. 
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Во наредниот период една од најприоритетните зада-
ни е оживувањето на производството и на вкупната сто-
панска активност, а посебно во дејностите што имаат при-
оритет во развојот, како и на производството што е наме-
нето за извоз, производството со кое се супституира уво-
зот и домашниот пазар се обезбедува со витални произво-
ди. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја истакну-
ва нужноста Сојузниот извршен совет што побргу да пред-
ложи системски и други мерки заради обезбедување усло-
ви за поцелосно остварување на единствениот југослов-
ненски пазар и за негово поуспешно функционирање. 

Неопходни се мерки и активности со кои ќе се созда-
дат услови инфлацијата не само да се држи под контрола, 
туку и во максимално можна мера да се забави во однос 
на минатогодишната, понатаму да се остварува политика-
та за намалување на диспаритетот на цените, да се подоб-
ри положбата на стопанството во општествената распре-
делба за да може здружениот труд полесно да го поднесе 
растежот на трошоците и побрзо да се приспособува кон 
економските услови за стопанисување. 

Усогласувањето на сите видови потрошувачка со ма-
теријалните можности и понатаму е една од основните за-
дачи. За таа цел претстои изнаоѓање на натамошни сис-
темски решенија во врска со финансирањето на општата и 
заедничката потрошувачка, вклучувајќи го и финансира-
њето на буџетската потрошувачка на федерацијата. Пора-
ди тоа предстојат обврски во сите општествено-политич-
ки заедници да се започне со ревизија на правата на корис-
ниците на средствата и на целокупната реорганизација на 
мрежата на интересното организирање. 

Неопходно е да се интензивира работата врз донесу-
вањето на општествените договори и на договорите во чи-
ешто склучување учествуваат органите на федерацијата. 

За остварување на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација од посебно значење е создавањето 
услови за поголемо продуктивно вработување, а посебно 
на младата генерација и за нејзино поефикасно вклучува-
ње во сите стопански и општествени активности. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ позитив-
но ги оценува активностите што ги водеше Сојузниот из-
вршен совет врз спроведувањето на утврдената надвореш-
на политика на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Ова, заедно со активноста на другите општес-
твени фактори, овозможи нашата земја да оствари истак-
ната улога во процесот на меѓународното спогодување, 
афирмирајќи ги вредностите на политиката на движењето 
на неврзаните земји во решавањето на проблемите на сов-
ремениот свет, како на мултилатералните собори, така и 
по пат на унапредување на билатералните односи. Значај-
ни усилби се вложени во решавањето на задачите на над-
ворешен план што произлегоа од Долгорочната програма 
за економска стабилизација. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја истакну-
ва потребата од продолжување на високиот степен на ак-
тивност во областа на меѓународните односи и, во врска 
со тоа, нагласува дека мораат постојано да се вложуваат 
усилби за рационализација и што поцелосна координација 
на овие работи. Посебно се нагласува потребата во целост 
да се подобри и да се рационализира работата на сите 
фактори што дејствуваат во областа на економските одно-
си со странство. 

3. Имајќи го предвид се поголемото заострување во 
меѓународните односи, нужни се постојани усилби за јак-
нење на одбранбено-заштитната сила на општеството и за 
подготовка на сите субјекти за одбрана. Сојузниот из-
вршен совет во наредниот период треба да предложи и да 
преземе мерки за уште поголема одговорност на сите за 
натамошните големи одбранбени способности на општес-
твото и подготвување на земјата за одбранава поуспешна 
изградба и усовршување на вооружените сили и вкупно 
јакнење на нивната борбена готовност и способност, за 
обезбедување на материјални и други услови за развој на 
вооружените сили и за успешно остварување на производ-
ството на вооружување и воена опрема и за пошироко ан-
гажирање на научните и развојните потенцијали на земја-
та во извршувањето на задачите на општонародната од-
брана. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека треба да продолжи ангажирањето на Сојуниот из-
вршен совет врз јакненњето на безбедноста. 

Во склопот на усилбите што се вложуваат за јакнење 
на општествената самозаштита, потребно е и во иднина 
соодветно внимание да и се посвети на борбата за зашти-
та на општествената сопственост и на другите вредности 
на нашето општество. Исто така е неопходно да про-
должи активната борба против непријателските сили, те-
роризмот и другите сили и активности што го загрозуваат 
нашиот уставен поредок, правата и слободите на граѓани-
те. 

Сојузниот извршен совет и одговорните сојузни орга-
ни на управата, во соработка со надлежните органи во СР 
Србија и САП Косово, и во иднина треба да вложуваат 
усилби заради побрзо надминување на проблемите во Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово во поглед на 
иселувањето на Србите и Црногорците под притисок, и во 
поглед на борбата против иреденгистите и другите непри-
јателски сили. 

5. Сојузниот извршен совет треба активно да учеству-
ва во критичкото преиспитување на функционирањето на 
политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување 
и во доградбата на тој систем. 

Сојузнот извршен совет треба уште порешитело, под-
оследно и поефикасно, во согласност со своите уставни 
функции и одговорности, да работи врз спроведувањето 
на утврдената политика и извршувањето на сојузните за-
кони, другите прописи и општи акти што ги утврдува Соб-
ранието на СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет, во поголем степен и поре-
шително, треба да работи врз спроведувањето на суштин-
ските цели и задачи од Програмата на активностите на на-
тамошна трансформација на сојузната управа, бидејќи до-
сегашните активности и мерки не се доволни. Во сегашни-
ве сложени економски и политички услови, Сојузниот из-
вршен совет во својата работа и во работата на сојузната 
управа треба да им обезбеди соодветен удел на најспособ-
ните и најкреативните стручни и научни работници, зара-
ди побрзо и поефикасно подготвување на предлог-одлуки-
те и мерките за решавање на најсложените проблеми и 
задачи во областа на општествено-економските и поли-
тичките односи. 

Бидејќи е на самиот почеток, создавањето на един-
ствениот општествен систем на информирањето, а во не-
говит склоп и на информациониот систем во федерацијата 
неопходно е да се интензивира работата врз неговата из-
градба. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува 
дека е неопходно во иднина порешително и подоследно да 
се поставува и да се остварува прашањето за одговорнос-
та на СОЈУЗНИОТ извршен совет и на сојузната управа за 
состојбата во сите, односно во определени области од оп-
штествениот живот и за вршењето на другите нивни фун-
кции, во рамките на правата и должностите на федераци-
јата, како и на функционерите што раководат со работата 
на сојузните органи на управата и сојузните организации, 
на раководните работници, работниците со посебни овлас-
тувања и на другите работници на работа во тие органи и 
организации. 

6. Сојузниот извршен совет во својата натамошна ра-
бота ќе ги користи и сите предлози содржани во извештаи-
те на работните тела на Соборот, како и предлозите што 
се изнесени во расправата на седницата на Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 021-11/84-025 
14 мај 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Војо Срзентић, е. р. 

Претседател 
на СОЈУЗНИОТ собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 
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249. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
10 на СФРЈ ја разгледуваше Програмата на мерки и ак-
тивности за остварување на целите и задачите од Резолу-
цијата за општествено-економскиот развој и економската 
политика на СФРЈ во 1984 година, со придружните мате-
ријали, и, врз основа на член 118 од Деловникот на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 14 мај 1984 година, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то на СФРЈ во основа ја поддржува Програмата на мерки 
и активности за остварување на целите и задачите од Резо-
луцијата за општествено-економскиот развој и економска-
та политика на СФРЈ во 1984 година во областа на агроин-
дустрискиот комплекс. Едновремено, Соборот смета дека 
треба веднаш и енергично да се пристапи кон нејзино 
спроведување, што треба да придонесе за остварување на 
целите и задачите на агроиндустрискиот комплекс, ут-
врдени со Резолуцијата за 1984 година. Повеќегодишниот 
тренд на неостварување на планираната стапка на рас-
тежот на земјоделското производство, освен во 1982 годи-
на се продолжува и до денес. 

Една од најзначајните причини за неостварувањето 
на планираното производство се недоволните и структур-
но неповолни вложувања. Не се остварува планираното 
растително производство, особено производството на ин-
дустриски растенија. Не се остваруваат ни заедничките 
вложувања во програмите за производство на храна. 

Сточарското производство веќе подолго време стаг-
нира и не се остварува планираниот растеж на производ-
ството на месо. 

Планот на есенската сеидба е намален во однос на 
претходната година. Пролетната седиба ќе се изврши до 
половината на мај, и покрај тоа што нема да се оствари 
планираната структура, иако е поповолна во однос на пре-
тходната година. Ќе се засеат повеќе индустриски расте-
нија отколку минатата година, но помалку од планирани-
те. 

Во мошне сложените услови за стопанисување се 
вложувани усилби заради создавање на постабилни усло-
ви за агроиндустриското производство, што дадоа опреде-
лени позитивни резултати. Меѓутоа, неопходно е и натаму 
да се преземаат мерки заради остварување на Долгороч-
ната програма за агроиндустриското производство, што 
ќе ги мотивираат производителите за поголемо и попро-
дуктивно производство. 

Соборот на републиките и покраините укажува на 
тоа дека заради остварување на целите и задачите во раз-
војот на производството на храна во 1984 година е неоп-
ходно навремено да се преземаат акции и мерки за обезбе-
дување на материјални и економски услови, како претпос-
тавки за зголемување на приносите и производството, от-
купот и извозот на земјоделски производи, а особено за 
поголемо производство на индустриски растенија, млеко 
и месо. 

Бавно се одвива процесот на здружување на трудот и 
средствата врз долгорочни доходовни основи, како и про-
цесот на здружување и поврзување на индивидуалните 
земјоделски производители со општествениот сектор. 

Соборот на републиките и покраините смета дека 
мерките на тековната економска политика во 1984 година 
на сите нивоа треба суштествено да влијаат врз извршува-
њето на планираниот обем на производството на храна, за 
да го гарантираат остварувањето на целите утврдени ве 
документите. 

За таа цел е неопходно: 
1. Со оглед на тоа што не е донесен навреме, како 

што е предвидено со Резолуцијата за 1984 година, без од-
лагање да се донесе договорот за условите и мерките за 
остварување на Програмата за производство на храна, 
што би се применувала во 1984/85 година; 

2. Во согласност со Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, врз заеднички основи, да се разра-
боти системот за поттикнување на производството на зем-
јоделски и прехранбени производи заради зголемување и 
стабилност на производството и врз таа основа заради 
обезбедување на потрошувачка, откуп, извоз и резерви на 
земјоделски и прехранбени производи; 

3. Што побргу, а најдоцна до крајот на јуни, да се 
склучи општествен договор за обезбедување средства за 
регрес за вештачки ѓубрива и средства за заштита на рас-
тенијата, што би се применувал во 1984 и 1985 година; 

4. Навремено да се преземаат мерки за доследно из-
вршување на Општествениот договор за обезбедување и 
користење на девизи за плаќање на приоритеткиот увоз на 
опеределени производи, односно суровини за нивно про-
изводство во 1984 година на единствениот југословенски 
пазар и да се вложуваат усилби заради натамошна разбра-
ботка на механизмите за обезбедување на материјал за 
репродукција, а особено на потребните количества веш-
тачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата, вете-
ринарски лекови, резервни делови, гуми и неопходна про-
теинска добиточна храна; 

5. Заради развивање на пазарот на земјоделски и пре-
хранбени производи да се постигне договор за единстве-
ните елементи на аграрната политика на единствениот ју-
гословенски пазар, како и разработка на пазарните меха-
низми. Во рамките на системот и политиката на цените да 
се создаваат услови за примена на политиката на цените 
за земјоделските и прехранбените производи според усло-
вите на пазарот, како што е утврдено во Долгоричната 
програма за економска стабилизација, за да може уште на 
почетокот од земјоделската 1984/85 година да почне да се 
применува оваа политка; 

6. Да се преземаат мерки за забрзано формирање на 
пазарни резерви, како според обемот така и според струк-
турата, вклучувајќи ги и резервите во жив добиток, што ќе 
бидат во функција на постабилното производство и снаб-
деноста на единствениот југословенски пазар. 

Потребно е да се забрза работата врз изградувањето 
на системот на стоковните резерви од организациите на 
здружен труд до федерацијата и прецизно да се дефинира-
ат и да се утврдат начинот и условите за тоа кога и со кои 
резерви се интервенира на пазарот. Заради тоа, а најдоцна 
до септември, треба да се склучи општествен договор за 
утврдување на средствата за финансирање на стоковните 
резерви, со кои треба да се обезбдат стабилни извори на 
средства за формирање и пополнување на резервите на си-
те нивоа; 

7. Сојузниот извршен совет и Народната банка на Ју-
гославија да најдат решенија за обезбедување на потреб-
ните средства за откуп на месо за потребите на стоковните 
резерви. Заради тоа е неопходно да се ангажираат и про-
метните организации, туристичкото стопанство и големи-
те потрошувачи. За да се обезбеди континуитет и стабил-
ност во сточарското производство треба што побргу да се 
обезбедат неопходните резерви на пченка; 

8. Заради остварување на определувањето земјодел-
ството заедно со извозот да има поповолни услови во по-
глед на кредитирањето, со мерките на кредитно-монетар-
ната политика и деловната политика на банките да се 
обезбедат најповолни услови за кредитирање на производ-
ството, откупот и залихите на основни земјоделски произ-
води во однос на другите селективни намени во утврдени-
те монетарни и кредитни рамки. 

Исто така, ќе се утврдат поповолни каматни стапки 
за земјоделското производство на кредит од примарната 
емисија и од кредитниот потенцијал на банките во однос 
на другите селективни намени, како и за долгорочно кре-
дитирање на земјоделското производство, а сето тоа во 
рамките на усвоената политика на каматните стапки; 

9. Билансирањето на производствените можности и 
потреби на домашниот пазар и извозот да биде на нивото 
на земјата и засновано врз компаративните предности на 
одделни производствени региони, затоа што само така 
може да биде во функција на извозот и на стабилното 
снабдување на домашниот пазар. 
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Заради остварување на програмите за извоз на земјо-
делски и прехранбени производи за 1984 година во вред-
ност од една и пол милијарда долари, потребно е да се 
преземаат неорганизирани акции и мерки во создавањето 
на поповолни услови, што ќе го стимулираат побрзиот и 
поголемиот извоз на овие производи. За да се реализира 
политика на поголем извоз, во рамките на Стопанската 
комора на Југославија треба да се иницира соодветна ак-
тивност заради организирање на производството за извоз 
и организирање на извозот на земјоделски и прехранбени 
производи и врз таа основа да се склучат договори и спо-
годби. 

Извозот на земјоделски и прехранбени производи 
може да се забрани само со претходно обезбедување на де-
визна компензација. Доколку дојде до забрана на извозот, 
на производителите на земјоделски производи треба да 
им се обезбедат девизни компензации, во согласност со За-
конот за девизното работење и кредитните односи со 
странство, земајќи го предвид и Општествениот договор 
за обезбедување и користење на девизите за плаќање на 
приоритетните увози на определени производи, односно 
суровини за нивно производство во 1984 година. 

Поради се поострите мерки на протекционист инката 
аграрна политика на светскиот пазар, неопходно е да се 
вложуваат усилби заради совладување на бариерите на па-
зарот на земјоделски и прехранбени производи, како и за 
освојување на нови пазари. 

II 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ укажува дека за да се обезбедат инвестицио-
ните вложувања во зголемувањето на земјишните по-
вршини на општествениот сектор и на општествено орга-
низираното производство, како и во развојот на примар-
ното производство, неопходно е перманентно да се води 
активна политика за вложување и кредитирање на инвес-
тициите по пат на поттикнувачки мерки за овие намени. 

Треба да се создаваат потребните услови за учество 
на инвестициите во примарното земјоделско производ-
ство на општествениот сектор за да биде нивното учест во 
во вкупните општествени стопански инвестиции најмалку 
еднакво на учеството на земјоделството во општествениот 
производ на вкупното стопанство. 

За натамошен и позабрзан развој на земјоделството е 
неопходно да се обезбеди самоуправно здружување на 
средствата на организациите - големи потрошувачи на 
храна и на туристичкото стопанство со средствата на ор-
ганизациите на здружен труд, агроиндустрискиот ком-
плекс и земјоделците врз доходовни основи и со поднесу-
вање на заеднички ризик. За остварување на политиката за 
самоуправно здружување на средствата е потребно да се 
утврди систем за поттикнувачки мерки, во согласност со 
определувањата што се дадени во Долгорочната програ-
ма за економска стабилизација, што треба да се разработи 
во посебен материјал што е предвиден со Заклучокот на 
Соборот на републикити и покраините при донесувањето 
на Резолуцијата за 1984 година. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ ја поддржува Програмата на предвидените 
мерки во областа на земјишната политика, со тоа што е 
потребно, врз основа на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, истите да се разработуваат, посеб-
но во врска со поопштествувањето на земјоделското про-
изводство. 

Соборот на републиките и покраините смета дека е 
потребно да се забрза донесувањето на општествениот до-
говор за основите на заедничката земјишна политика 

Единственото решавање на основните елементи на 
аграрната политика треба да се заснова врз договарањето 
и утврдувањето на зеадничките основи на земјишната и 
даночната политика. Во таа смисла треба да се настојува 
синхронизирано да се работи врз измените и дополненија-
та на законите за земјишната и за даночната политика 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ констатира дека заради поголемо користење 
на водите е потребно да се обезбедат финансиски средст ва 

за изградба на системи за наводнување и одводнување, 
пред се врз основа на здружување на непосредно заинтере-
сираните субјекти од средствата на деловните банки, сред-
ствата на странски банки и од други извори по поповолни 
каматни стапки, со рокови на враќање што треба да се 
приспособат кон времето на експлоатацијата на тие објек-
ти. За таа цел Сојузниот извршен совет треба целосно да 
ја согледа оваа пробие мати ка и да поведе иницијатива за 
разрешување на ова прашање. 

Напоредно со изградбата на големите системи за на-
воднување треба да се градат мали и едноставни системи 
што би можеле веднаш да се користат. 

III 
Соборот на републиките и покраините на Собрание-

то ка СФРЈ смета дека треба да се преземаат поефикасни 
системски и други мерки што ќе го поттикнуваат 
здружувањето на трудот и средствата на сите економски 
заинтересирани субјекти за поголемо производство на 
храна за домашниот пазар и за извоз врз база на заеднич-
киот приход и доход. 

Соборот на републиките и покраините оценува лека 
не се доволно разрботени мерките и активностите за раз-
вој на земјоделското производство на индивидуалниот 
сектор, пред се во областа на кредитирањето на ова произ-
водство, материјалното и кадровског оспособување на 
организациите на земјоделците и друго, и дека тие треба 
да се разработат во согласност со Препораката и Заклучо-
ците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за само-
управно здружување на земјоделците и за нивно вклучува-
ње во системот на самоуправното здружување на трудот и 
средствата. 

Во здружениот труд и во општествено-политичките 
заедници е потребно да се преземаат што поконкретни 
мерки за поттикнување на поопштесгвувањето на произ-
водството и доходот на индивидуалниот сектор на земјо-
делството преку сите видови здружување на земјоделците 
и нивно долгорочно поврзување со општествениот сектор, 
заради стоковно производство, економска сигурност на 
производителите и поорганизирано обезбедување на до-
машниот пазар и извозот на храна. 

IV 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ, во согласност со утврдените обврски и зада-
чи од Резолуцијата за 1984 година, укажува дека е неоп-
ходно Сојузниот извршен совет, до крајот на јуни, да ја 
подготви целокупната политика и предлозите на одделни 
мерки и конкретни решенија значајни за првата етапа од 
реализацијата на Долгорочната програма за економска 
стабилизација и па сепаратот за областа на агроиндус-
трнскиот комплекс. 

2. Соборот на републиките и покраините смета дека 
треба да се поддржи иницијативата секоја година, пред до-
несувањето на резолуцијата за општествено-економскиот 
развој за наредната година, навремено да се изврши рас-
права во Собранието на СФРЈ за состојбата и извршува-
њето на Програмата на мерките од областа на аграрната 
политика, од становиште на остварувањето на стратегија-
та на Долгорочната програма за развој на агроиндустрис-
кото производство, а заради донесување на плански доку-
менти и доследно остварување на задачите утврдени во 
Долгорочната програма за економска стабилизација. Со-
јузниот извршен совет треба да подготви извештај за реа-
лизацијата на Договорот за развој на агроиндустрискиот 
комплекс и, едновремено со утврдувањето на резолуција-
та за наредната година, да донесе и програма на мерки за 
реализација на политиката во областа на агронндуетрис-
киот комплекс. 

3. Тргнувајќи од иницијативата на Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, како и од определувањата на До-
лгорочната програма, неопходно е да се разгледа потреба-
та од конституирање на сојузен општествен совет за пра-
шања на агроиндустрискиот комплекс и на одбор во Соб-
ранието на СФРЈ за аграрна политика. 
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Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ исто така го разгледуваше Извештајот за про-
изводството, преработката и прометот на сливи на до-
машниот и странскиот пазар, ги поддржува констатации-
те и мерките и во врска со тоа Соборот предлага при доне-
сувањето на документите за среднорочниот и долгорочни-
от развој на СФРЈ да се имаат предвид и сливите, за да 
може и на нив да се однесуваат соодветните решенија и 
мерки. 

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 320-2/84-045 
14 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Антун Бубиќ, е. р. 

250. 

Одборот за економски односи со странство на Собо-
рот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
и Одборот за надворешна политика на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ ја разгледуваа Анализата за спрове-
дувањето на општествената акција врз трансформацијата 
на надворешнотрговската мрежа во странство и врз осно-
ва на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 14 мај 1984 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
Со системските закони (1977 година) за областа на 

економските односи со странство (а особено Законот за 
вршење на стопански дејности во странство и Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство), е регулирана и 
проблематиката на нашата надворешнотрговска мрежа. 
Во системот е воведена и категоријата на општествена 
оцена на целесообразноста на работата на стопанските 
единици формирани во странство. Ревизијата (ти. прере-
гистрација) на вкупната мрежа е завршена 1980 година, 
кога се започна со оценување на нејзината рационалност и 
општествена оправданост. Оваа акција треба да биде за-
вршена кон крајот на јуни оваа година. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на СФРЈ перманентно го следеше текот на трансформа-
цијата на мрежата и, со оглед на забележаните појави и 
тешкотии од различен карактер, вршеше политичко насо-
чување на акцијата со своите заклучоци донесени на 26 мај 
1981 година и 1 февруари 1983 година. 

Разгледувајќи ја Анализата за спроведувањето на оп-
штествената акција врз трансформацијата на надворешно-
економската мрежа во странство, Соборот на републиките 
и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека на 
планот на зголемувањето на извозот, како основна фун-
кција на надворешноекономската мрежа во странство, се 
постигнати значајни резултати и дека во процесот на 
трансформација на мрежата е остварен определен напре-
док, иако резултатите по републики и автономни покраи-
ни, како и по региони и земји - се разликуваат. Меѓутоа, се 
уште се присутни проблемите наведени во заклучоците на 
ОВОЈ Собор донесени на 1 февруари 1983 година. Овие за-

кл> поци, според тоа, остануваат и понатаму актуелни и ги 
обврзуваат сите органи, организации и другите структури 
на кои се однесуваат. 

Вршејќи контрола врз спроведувањето на своите за-
клучоци и со нив утврдената политика, Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ посебно 
укажува на следното: 

1. при согледувањето на целокупната проблематика 
на надворешноекономската мрежа во странство треба да 
се тргнува од критериумите дека мрежата се формира за 
да ги извршува функциите што во нашиот систем на еко-
номски односи со странство и се наменети, дека може и де-
ка мора да егзистира само таму каде што ја врши таа фун-
кција и во мера во која се врши. Во тековната економска 
политика нејзината основна и единствена задача е - изво-
зот, првенствено на конвертибилното подрачје. 

Во врска со тоа, Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ истакнува дека основната уло-
га и одговорност во процесот на трансформација на над-
ворешноекономската мрежа во странство имаат организа-
циите на здружен труд што таа мрежа и ја формирале, во 
чиј интерес е да ја оценат рационалноста на постоењето 
на мрежата од гледиштето на извозните резултати и оп-
равданоста за постоењето на секое претставништво пое-
динечно. 

2. Бавното вршење на процесот на здружување на 
трудот и средствата на југословенскиот пазар, малиот 
обем на заедничкото производство за извоз, слабостите во 
спроведувањето на Законот за задолжително здружување 
на трудот и средствата на прометните и производствените 
организации на здружен труд - се некои од најважните 
причини за пројавување на недостатоци во работата на 
мрежата, поединечниот и некоординираниот настап на ор-
ганизациите на здружен труд на светскиот пазар. За да се 
остварат поставените задачи, неопходно е организациите 
на здружен труд во заедничкото производство за извоз, 
поврзани во репроцелини, да најдат заеднички интерес за 
настап на светскиот пазар, бидејќи само на тој начин може 
да се обезбеди конкурентност на југословенските произво-
ди и да се намали нерационалноста во работата на 
мрежата (нелојална конкуренција, дуплирање на работи-
те, неефикасно и ^рентабилно работење на одделни пре-
тставништва ити.). 

3. Неопходно е, исто така да се објективизира приста-
пот на мрежата и критериумите за нејзиното формирање; 
да се ослободиме од шаблонските и формалистичките ме-
рила и сфаќања и да тргнеме од дадената состојба на 
мрежата што треба да се рационализира, пред се со под-
вргнување на големината и составот на мрежата со ствар-
ните потреби на базата. Притоа треба да се има предвид 
долгорочната стратегија за развој на економските односи 
со дадената земја и да се диференцира пристапот кон од-
делни земји или региони, односно посебно да се стимули-
ра развојот на мрежата на земјите во развој. 

4. Потребно е големо внимание да им се посвети на 
кадрите што за секое подрачје и конкретна работа мораат 
да имаат специфични знаења од областа на техниката, ис-
тражувањата на пазарите и др. За тоа се потребни нови ге-
нерции на стручњаци - специјалисти, бидејќи е оценето де-
ка во современиот свет со претставници од општ профил 
повеќе неможе да се оди. Затоа е потребно навремено, т.е. 
веднаш да се започне, односно да се забрза планирањето 
на стручното образование и усовршување на потребните 
кадри. 

5. Потребно е да се преземат мерки да се обезбеди 
создавање на единствен информативен систем достапен на 
целото стопанство со кој би се опфатиле сите делови од 
мрежата, од претставништвата и деловните единици до 
дипломатско-конзуларните претставништва што во тој 
поглед имаат посебно важна улога и чиишто информации 
мораат да им бидат од полза на организациите на здружен 
труд. 

Посебно е важно да се обезбеди целокупната мрежа 
на претставништва во една земја да биде единствен цен-
тар кој работи во полна координација што не смее да се 
доведе во прашање со ништо. 
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6. Бидејќи појавите на расцепкано^, нерационал-
ност, заемна нелојална конкуренција, отсуство на специја-
лизација ити. во мрежата во странство се логичен одраз на 
состојбата на односите помеѓу стопанските и другите суб-
јекти во земјата - императив за побрз успех во усилбите за 
нејзината трансформација е обезбедувањето на за-
должително самоуправно спогодување помеѓу соодветни-
те организации на здружен труд во земјата. Врз оваа, како 
на една од основните задачи, треба да инсистираат сите 
структури за да се осигура заедничко и координирано на-
стапување на нашето стопанство во странство, при што 
поморскиот механизам, особено со координација на рабо-
тата на општите здруженија и секции, има извонредна за-
дача. 

7. Неопходно е да се преземат и сите мерки да се обез-
беди: спроведување на одлуките на Координациониот од-
бор при Сојузниот извршен совет; точност на потребните 
податоци, врз што треба да се ангажираат како органите 
за внатрешна контрола така и инспекциските служби; мо-
билизирање на политичката свест на работните луѓе и јав-
ност во работата што треба да ги спречи појавите на при-
ватизација, заташкување и интервенции (бидејќи е конста-
тирано дека мрежата во најголем дел е наметната одозго-
ра, па тоа е и причината што организациите на здружен 
труд, всушност, не ја прифатиле како свој функционален 
дел): утврдување на реалните сметки и интереси на орга-
низациите на здружен труд и заедницата како целина, од-
носно да се обезбеди одлучувањето да не се врши во тесен 
круг на управните и затворените структури, туку одлуките 
да бидат резултат од влијанието на работните луѓе. 

8. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ ја прифаќа Анализата и заклучоците што, по 
повод нејзиното разгледување, ги донесе Сојузниот из-
вршен совет за односите на заедничките стопански пре-
тставништва и дипломатско-конзуларните претставниш-
тва и уште еднаш укажува на бавноста со која се врши 
процесот на трансформација на целокупната мрежа и бара 
од сите одговорни субјекти - од организациите на здружен 
труд до собранијата на републиките и собранијата на ав-
тономните покраини - да ги вложат потребните усилби да 
се спроведат во најкраток рок заклучоците на овој собор и 
на Сојузниот извршен совет. 

9. Наредниот извештај за состојбата на мрежата, 
вклучувајќи ги и заедничките стопански претставништва, 
дипломатско-конзуларните претставништва, претстав-
ништвата на банките и на Туристичкиот сојуз на Југосла-
вија, како и мешовитите претпријатија, Сојузниот из-
вршен совет ќе му поднесе на Собранието на СФРЈ до 15 
септември оваа година - со преглед на извршувањето на 
заклучоците што ги донесе Соборот на републиките и по-
краините на Собранието на СФРЈ. Овој извештај треба да 
ги опфати оцените и ставовите поврзани со расправите 
што во овој период ќе бидат водени во врска со нацртот 
на програмата за развој на мрежата што го направи Сто-
панската комора на Југославија. Извештајот треба да 
содржи и информација за текот на работата врз програма-
та за рационализација и реорганизација на заедничките 
стопански претставништва, како и предлози на критериу-
мите за поблиску регулирање на условите за формирање и 
финансирање на заедничките стопански претставништва 
(што во согласност со заклучокот на Сојузниот извршен 
совет, Стопанската комора на Југославија, Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи треба да ги направат до септем-
ври оваа година). 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 336-1/84-045 
14 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентић е. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките и покраините, 

Антун Бубиќ, е. р. 

251. 

Разгледувајќи го Извештајот за спроведувањето на 
Препораката на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно 
вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, 
Собранието на СФРЈ врз основа на член 129 од Деловни-
кот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. на седни-
цата на Сојузниот собор од на 18 април 1984 година, \и 
донесе следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Прифаќајќи го Извештајот за спроведувањето на 

Препораката на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно 
вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека во 
досегашната реализација на Препораката се остварени са-
мо почетни резултати и дека сеуште бавно се создаваат ус-
лови за побрзи и позначајни позитивни промени во мате-
ријалниот развој и во развојот на самоуправните општес-
гвено-економски односи во земјоделството и на село. 

Сојузниот собор исто така оценува дека мошне бавно 
се одвива процесот на самоуправното организирање и 
зружување на земјоделците заради побрзо зголемување на 
земјоделското производство, а со тоа и на доходот на 
здружените земјоделци и остварувањето на нивните само-
управни права. 

Во досегашното спроведување на Препораката, во 
некои средини се пројавија и определени негативни тен-
денции, како што се: отпорот кон формирање на нови за-
дружни организации и кон трансформација на организа-
циите на здружен труд за кооперација, во согласност со 
одредбите од Законот за здружениот труд и Законот за 
здружување на земјоделците; одлучувањето за организи-
рање на земјоделците без нивно учество во фазата на под-
готовките и договорите за организирање на земјоделците 
и наметнувањето на форми на организирање на земјодел-
ците; укинувањето на земјоделските задруги, основните 
задружни организации и на основните организации на ко-
операнти и нивното претворање во работни единици; не-
доволната заинтересираност на организациите на здружен 
труд од областа на индустријата и прометот; недоволните 
поттикнувачки мерки за побрзо организирање и здружува-
ње на земјоделците и за нивно вклучување во системот на 
самоуправниот здружен труд; бирократизацијата на одно-
сите и стеснувањето на самоуправните права на здружени-
те земјоделци и др. 

2. Оценувајќи ги досегашните резултати, Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ ја нагласува неопходноста 
од доследна реализација на определувањата содржани во 
Препораката, зашто со тоа би се придонело за побрзо ос-
тварување на задачите од Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, а пред се за натамошно зголемува-
ње на производството на храна, првенствено заради задо-
волување на потребите на населението со основни земјо-
делско-прехранбени производи, обезбедување на суровини 
за преработувачките капацитети во прехранбената индус-
трија, создавање на неопходни резерви на сите нивоа, на-
малување на увозот и обезбедување на поголем извоз и др. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека е од исклучително значење заострувањето на одго-
ворноста на сите фактори, на сите нивоа, за извршувањето 
на определувањата од Препораката. Сојузниот собор по-
себно ја нагласува потребата од конкретна одговорност на 
сите фактори во производство на храна, и пошироко во 
општествената заедница, за нецелосно извршување на 
преземените обврски и за ненавремено и нецелосно ан-
гажирање во донесувањето на мерките и обезбедувањето 
на потребните услови за нивно извршување. 
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4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е потребно со мерките на економската политика (со 
кредитно-монетарната политика, политиката на даноците 
и придонесите, земјишната политика, политиката на цени-
те и стоковните резерви, со пензиско-инвалидската поли-
тика и др.) повеќе да се поттикнува самоуправното орга-
низирање и здружување на земјоделците и нивното вклу-
чување во системот на самоуправниот здружен труд, а за-
ради побрзо зголемување на земјоделското производство 
и подобрување на структурата на производството врз ос-
нова на поголема специјализација и поделба на трудот. 

Потребно е, повеќе отколку досега, со мерките на еко-
номската политика, како и со други мерки што се донесу-
ваат на ниво на општините, републиките, односно авто-
номните покраини, да се поддржува и да се поттикнува 
процесот на самоуправното организирање и здружување 
на земјоделците и нивното вклучување во системот на са-
моуправниот здружен труд. 

Сојузниот собор нагласува дека во натамошното 
спроведување на Препораката е неопходна и поголема ак-
тивност на сојузните органи и организации (Сојузниот ко-
митет за земјоделство, Сојузниот секретаријат за пазар и 
општи стопански работи, Задружниот сојуз на Југослави-
ја, Стопанската комора на Југославија, Здружението на 
банките на Југославија, Сојузот на заедниците на пензис-
кото и инвалидското осигурување и другите сојузни орга-
ни и организации). 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
на потребата во републиките и автономните покраини, во 
општините, месните заедници, организациите на здружен 
труд, коморите, банките, а посебно во задружните сојузи, 
критички да се оценат досегашните резултати, да се ут-
врдат натамошните конкретни задачи, да се запрат нега-
тивните тенденции и порешително и поодговорно да се 
спроведува Препораката, а со тоа и Да се придонесе да се 
реализираат утврдените задачи и политиката за развој на 
земјоделството и селото. 

Сојузниот собор ја нагласува потребата задружните 
сојузи поефикасно и со значително поголем степен на ор-
ганизираност и сопствена одговорност да работат врз тоа: 
да се планира и да се програмира производството на зем-
јоделските стопанства во областа на земјоделството, како 
и развојот на другите производствени и услужни дејности 
на село; да се обезбедува и да се организира стручна по-
мош во примената на современата агротехника; да се 
обезбедуваат репродукциони материјали; долгорочно да 
се договара производството на земјоделските стопанства 
за потребите на преработувачката индустрија и потрошу-
вачите центри; да се обезбедуваат стабилни услови за 
пласман на домашниот и на странскиот пазар и да се соз-
даваат фондови за ризик заради побрз растеж на произ-
водството. 

Програмите и активностите на задружните сојузи 
треба да имаат и најширока општествена поддршка. Во 
сите општини, во кои тоа досега не е направено, треба да 
се донесат акциони програми за побрзо самоуправно орга-
низирање и здружување на земјоделците. Со акционите 
програми треба да се определат мерките и активностите 
со кои ќе се создаваат услови за побрзо здружување на си-
те земјоделци, вклучувајќи ги и жените и младината, по 
основа на трудот - а не само по основа на сопственоста. 

Потребно е побрзо да се обезбедуваат услови во сог-
ласност со Законот за здружениот труд и со законите за 
здружување на земјоделците, земјоделците слободно и са-
моуправно да се определуваат за начинот на организира-
ње и формата на трансформација на организацијата на 
здружен труд за кооперација. 

Во врска со тоа е потребно да се обезбеди јакнење на 
самоуправната положба на земјоделците во сите форми на 
нивното организирање и поголемо ангажирање и влијание 
на општествено-политичките и другите фактори, заради 
побрзо отстранување на бирократските појави и неделов-
но го однесување спрема здружените земјоделци. 

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 320-9/83-025 
18 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, е. р. 

252. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ М1ЈСО-
О У ^ , СИРУП ОД 200 т1, СЕРИИТЕ БР. 01059033, 
01066043, 01130093, 01227034,1226034, 01065043,01165043, 
01131093 и 01228034, ПРОИЗВОД НА „ЗОРКА" - ШАБАЦ 

1. Се повлекува од промет лекот М1ЈСОО\ЧЧЕ сируп 
од 200 ш1, сериите бр. 01059033, 01066043, 01130093. 
01227034, 1226034, 01065043, 01165043, 01131093 и 1228034, 
производ на „Зорка" - Шабац, кој е пуштен во промет 
спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови 
во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количини од таа точка да му ги вра-
тат на производителот во рок од осум дена од денот на об-
јавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-07-1115 
27 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 
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253. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ GENTA-
MICIN, АМПУЛИ ОД 10x2 ml, СЕРИЈА БРОЈ 25670983 И 
СЕРИЈА БРОЈ 25830983, ПРОИЗВОД НА „БОСНАЛИ-

ЕК" - САРАЈЕВО 
1. Се повлекува од промет лекот GENTAMICIN, ам-

пули од 10x2 ml, серија број 25670983 и серија број 
25830983, производ на „Босналиек" - Сараево, кој е пуш-
тен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени колични од таа точка да му ги вра-
тат на производителот во рок од осум дена од денот на об-
јавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-07-1116 
27 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е.p. 

254. 

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 
на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SYPMA-
TOL, АМПУЛИ ОД 1 ml, ВО ПАКУВАЊЕ ОД ШЕСТ 
АМПУЛИ, СЕРИЈА БРОЈ 005112 И СЕРИЈА БРОЈ 

002072, ПРОИЗВОД НА „ЗДРАВЉЕ" - ЛЕСКОВАЦ 

1. Се повлекува од промет лекот ЅУМРАТОL ампули 
од 1 ml. во пакување од шест ампули, серија број 005112 и 
серија број 002072, производ на „Здравље" - .Лесковац, кој 
е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за 
пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количини од таа точка да му ги вра-
ат на производителот во рок од осум дена од денот на об-
јавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 
3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. У-07-1114 
27 април 1984 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот комитет за 
труд, 

здравство и социјална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

255. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА 
ТИПОТ НА МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој се 

врши испитување на типот на мерилата. 

Член 2 
Барањето за испитување на типот на мерилата ги 

содржи следните податоци: 
1) фирма односно назив или знак на производителот 

на мерилото; 
2) назив на мерилото и ознака на типот на мерилото; 
3) податоци за намената на мерилото односно на ти-

пот. 
Кон барањето од став 1 на овој член се прилага: 
1) техничка документација за мерилото; 
2) мостра на мерилото. 

Член 3 
Техничката документација за мерилото содржи: 
1) технички опис за метролошките својства и за прин-

ципот на работа на мерилото (мерен опсег; номинални 
вредндости; класа на точност односно граници на дозво-
зените грешки на мерилото и др.); 

2) склопен цртеж, ^шематска шема односно шема на 
спојувањето и фотографија на мерилото; 

3) упатство за начинот на употреба на мерилото; 
4) предлог за местото за ставање жиг 
По барање на Сојузниот завод за мери и скапоцени 

метали (во натамошниот текст: Заводот) подносителот на 
барањето е должен да достави и други податоци за мери-
лото ако се тие битни за испитување на односниот тип на 
мерилото. 

Член 4 
Мострата на мерилото што се поднесува за испитува-

ње на типот на мерилото содржи најмалку еден примерок 
од мерилото. 

По барање на Заводот, подносителот на барањето е 
должен да достави потребен број примероци од мерилото 
зависно од мерилото чијшто тип се испитува. 

Член 5 
Испитувањето на типот на мерилото опфаќа преглед 

на техничката документација за мерилото и испитувања 
на метролошките својства и на употребливост ка типот 
на мерилото. 

Член 6 
Испитување на метролошките својства и на употреб-

ливоста на типот на мерилото се врши според метролош-
ките услови и метролошките упатства, пропишани за од-
носното мерило. 

Член 7 
За испитувањето на типот на мерилото се води запис-

ник кој содржи: 
1) податоци за подносителот на барањето; 
2) податоци за производителот на мерилото; 
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3) податоци за метролошките својства и употребли-
в о с т на мерилото; 

4) податоци за испитувањето на типот на мерилото, 
со резултати од испитувањето; 

5) начин на жигосување на мерилото; 
6) општи забележувања за метролошките својства и 

употребливоста на типот на мерилото. 

Член 8 
Ако со испитувањето на типот на мерилото се утврди 

дека мерилото ги исполнува пропишаните метролошки 
услови и дека е погодно за употреба, Заводот донесува ре-
шение со кое се одобрува мерилата од односниот тип под 
определена службена ознака да можат да се поднесуваат 
на преглед. 

Службената ознака служи за идентификација на одоб-
рениот тип мерило. 

Член 9 
Ако со испитувањето на типот на мерилото не можат 

во целост да се утврдат својствата на конструкцијата и 
својствата на материјалите од кои е изработено мерилото, 
а што непосредно влијаат врз употребливост на мерило-
то, со решение го од член 8 на "овој правилник може да се 
ограничи бројот на мерилата што можат да се поднесува-
ат на преглед. 

Член 10 
Решението за одобрување на типот на мерилото 

содржи: 
1) назив на подносителот на барањето; 
2) назив на мерилото; 
3) ознака на типот на мерилото; 
4) фирма односно назив или знак на производителот 

на мерилото; 
5) податоци за намената на мерилото; 
6) службена ознака на типот на мерилото; 
7) број на мерилата од односниот тип што можат да 

се поднесуваат на преглед, ако бројот на мерилата се огра-
ничува; 

8) податоци за метролошките услови и метролошки-
те упатства врз основа на кои е извршено испитување на 
типот на мерилото. 

Прилогот на решението од став 1 на овој член 
содржи податоци за метролошките својства и за употреб-
ливост на мерилото и начин на жигосување на мерилото. 

Член 11 
Решението со кое се одбива издавање на решението 

од член 8 на овој правилник содржи: 
1) назив на подносителот на барањето; 
2) назив на мерилото; 
3) ознака на типот на мерилото; 
4) фирма односно назив илН знак на производителот 

на мерилото; 
5) податоци за намената на мерилото; 
6) податоци за метролошките услови и метролошки-

те упатства врз основа на кои е извршено испитување на 
типот на мерилото. 

Член 12 
Барањето за дополнително испитување на типот на 

мерилото, покрај податоците од член 2 став 1 на овој пра-
вилник, содржи и службена ознака на типот на мерилото. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилагаат до-
кументацијата за преправка на мерилото и мостра на пре-
правеното мерило. 

Дополнително испитување на типот на мерилото се 
врши на начинот определен во чл. 5 до 7 на овој правил-
ник. 

Член 13 
Ако со дополнителното испитување на типот на ме-

рилото се утврди дека мерилото ги исполнува пропиша-
ните метролошки услови и дека е погодно за употреба, За-
водот донесува решение за дополнение на решението од 
член 8 на овој правилник со кое се одобрува преправеното 
мерило од одобрениот тип под иста службена ознака да 
може да се поднесува на преглед. 

Член 14 
Ако со дополнителното испитување на типот на ме-

рилото се утврди дека мерилото не ги исполнува пропи-
шаните метролошки услови или дека не е погодо за упот-
реба, Заводот донесува решение со кое се одбива издавање 
на решението од член 13 на овој правилник. 

Член 15 
По извршеното испитување на типот на мерилото, 

мострата на мерилото му се враќа на подносителот на ба-
рањето, освен еден примерок што го задржува Заводот. 

Член 16 
Ако во текот на употребата на мерилото се утврди 

дека мерилото за кое е издадено решение од член 8 или ре-
шение од член 13 на овој правилник не е погодно за упот-
реба, Заводот донесува решение за укинување на тие реше-
нија. 

Решението од став 1 на овој член содржи: 
1) назив на мерилото; 
2) ознака на типот на мерилото; 
3) фирма односно назив или знак на производителот 

на мерилото; 
4) службена ознака на мерилото. 

Член 17 
Одобренијата врз основа на кои можат да се поднесу-

ваат мерила на преглед, издадени до денот на влегување-
то на овој правилник во сила, важат и понатаму. 

Член 18 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за начинот на кој се 
врши типско испитување на мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/76). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-717-3 
7 мај 1984 година 

Белград 

Директор 

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 
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256 
Врз основа на член 43 став 4 ол Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИ-
ОНИ ЕДИНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ЗА КОНТРОЛА НА МЕРИ И 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШАТ ПРЕГЛЕД НА МЕРИ-

ЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој под-

рачните организациони единици на Сојузниот завод за 
ри и скапоцени метали за контрола на мери и скапоцени 
метали (во натамошниот текст: единиците за контрола на 
мери) вршат преглед на мерила. 

Член 2 
Барањето за преглед на мерило ги содржи следните 

податоци: 
1) фирма односно назив и седиште на подносителот 

па барањето; 
2) вид и број на мерилото; 
3) фирма односно назив на имателот на мерилото; 
4) место на кое се наоѓа мерилото; 
5) службени ознаки на типот на мерилото (само за 

првиот преглед на мерилото). 
Ако подносителот на барањето сака единицата за 

контрола на мери да издаде уверение со посебни податоци 
за резултатите од испитувањето на мерилото, должен е 
тоа да го назначи во барањето. 

Член 3 
Барање за преглед на мерила се поднесува, по прави-

ло, за секој преглед. 
По исклучок од став 1 на овој член, барање за преглед 

на мерила може да се поднесува еднаш месечно, ако во те-
кот на месецот преглед на мерилата се врши непрекинато. 

Член 4 
При прегледот на мерилата се води сметка најпрво 

да се изврши преглед на оние мерила кои поради поправ-
ка или преправка се исклучени од употреба, како и на нови 
мерила за чиј преглед се ангажирани големи материјални 
средства. 

Член 5 
Ако преглед на мерилата се врши во организација на 

здружен труд, работникот на единицата за контрола на 
мери е должен да се придржува кон работното време и ку-
ќниот ред што важат во таа организација (работа во сме-
ни и во денови на празници, дневен одмор и др.). 

Член 6 
На преглед се поднесуваат мерила што се нечие гени 

и приготвени за преглед. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и работните луте 

што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, што произведува-

ат и поправаат мерила, должни се работните простории и 
опремата за вршење преглед на мерилата да ги одржуваат 
така што да им одговараат на условите пропишани во 
член 46 став 2 на Законот за мерните единици и мерилата. 

Во просториите во кои се врши преглед на мерилата 
не можат да се вршат други работи или да се држат пред-
мети што не се во врска со прегледот на мерилата » доде-
ка се врши пре! лед па мерилата. 

Ако просториите во кои се врши преглед на мерила-
та и опремата за вршење преглед на мерилата не се 
одржуваат така што да ги исполнуваат условите пропиша-
ни во Законот од став 1 на овој член, ќе се запре прегледот 
на мерилата се додека не се отстранат сите забележани не-
достатоци. 

Член 8 
Работникот на единицата за контрола на мери нема 

да изврши преглед на мерилата, ако не се исполнети усло-
вите за вршење преглед предвидени со Законот за мерните 
единици и мерилата, со прописите донесени врз основа на 
тој закон и со овој правилник. 

Ако работникот на единицата за кон фола на мери 
одбие да изврши преглед на мерило, должен е за тоа да 
состави записник заради известување на подносителот на 
барањето за преглед на мерило за причините поради кои 
не е извршен преглед на мерилото. 

Член 9 
При првиот преглед на увезено мерило, увозникот 

односно застапникот на странска фирма е должен да обез-
беди присуство на стручно лице што извршило подготов-
ка на мерилото за преглед. 

Член 10 
Периодичен преглед на мерила во привремени 

службени простории на единицата за контрола на мери -
центрите за периодични прегледи на мерила и во просто-
риите на организациите на здружен труд - имателите на 
мерила, се врши според програмата за работа што ја ут-
врдува единицата за контрола на мери. 

Член 11 
Единиците за контрола на мери се должни навремено 

да ги известат имателите на мерила на определено под-
рачје за времето на вршење на период ичниот преглед на 
мерилата. 

Член 12 
Прегледот на мерила опфаќа: 
1) идентификација на мерилото; 
2) испитување на метролошките својства на мерило-

то. 
Идентификацијата на мерило ја опфаќа постапката 

за утврдување дали мерилото му одговара на одобрениот 
тип мерила. 

Испитување на метролошките својства се врши спо-
ред метролошките услови и метролошките упатства, про-
пишани за односниот вид мерила. 

Работникот на единицата за контрола на мери води 
записник за прегледот на определени видови мерила, кога 
е тоа пропишано. Во записникот се внесуваат податоци за 
видот и називот на мерилото, основните карактеристики 
на мерилото, времето на прегледот, условите под кои е из-
вршен прегледот и за резултатите од прегледот, како и 
други податоци значајни за оцена на исправноста на мери-
лото. 

Член 13 
Мерилата што се еднаш жигосани ќе се примаат на 

преглед се додека ги исполнуваат пропишаните метро-
лошки услови, или додека нивното пуштање во промет и 
употреба не се забранети во смисла на член 53 од Законов 
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за мерните единици и мерилата, односно додека не се \ кг 
не решението за одобрение на типот на мерилото во смис-
ла на член 37 став 1 од тој закон. 

Мерилата што се наоѓаат во употреба, а за кои не се 
издадени одобренија, ќе се примаат на преглед и ќе се пре-
гледуваат според важечките метролошки услови и метро-
лошки упатства за тој вид мерила. 

Член 14 
Организациите на здружен труд и работните луѓе 

што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, што произведува-
ат или поправаат мерила, го поднесуваат својот план за 
преглед на мерилата, со податоци за видот и бројот на ме-
рилата, до надлежната единица за контрола на мери нај-
доцна до 31 декември тековната година, за наредната го-
дина во која ќе се врши задолжителен преглед на мерила-
та. 

Член 15 
Со .денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за начинот на кој о р а -
ните за контрола вршат задолжителен преглед на мери рѓа-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/78). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

257. 

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици 
и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр 9/84), директо-
рот на Сојузниот завод за мери п скапоцени метали про-
пишува 

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

ПОНИ И МЕРИЛАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што во 

поглед на стручната подготовка на работниците, опрема-
та и просториите мораат да ти исполнуваат организации-
те на здружен труд и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот тек Ат: овластените организа-
ции) на кои им е доверен преглед на работни ге еталони и 
мерилата определени со Наредбата за определување на 
работните еталони и мерилата чиј преглед може да им се 
довери на организации на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/84). 

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

ботните еталони и мерилата, овластената организација 
мора да има рабо т ници со соодветна п ручна под! о говна. 

Член 3 
Работникот на кој во овластената организација му е 

доверено да ги води и организира задачите и работите на 
преглед на работните еталони и мерилата и работникот 
што го заменува мораат да имаат соодветно високо струч-
но образование, работно искуство врз преглед на работни 
еталони и мерила или врз задачи и работи на изработка и 
одржување на мерила. 

Под соодветно високо стручно образование на работ-
ниците од став i на овој член се подразбира високо струч-
но образование стекнато на технички или природно-мате-
матички факултет. 

Член 4 
Работниците што учествуваат во задачите и работите 

врз прет лед на работните еталони и мерилата мораат да 
имаат соодветен степен на стручно образование што му 
одговара на средно стручно образование. . 

Под соодветно стручно образование на работниците 
ол став 1 на овој член се подразбира најмалку степен на 
средно стручно образование од машинска, електротехнич-
ка, хемиска, технолошка и друга соодветна насока или со-
одветна квалификација. 

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

Член 5 
Овластената организација мора да има соодветни 

еталони и помошна опрема што овозможуваат спроведу-
вање на пропишаните начини и методи за преглед на ра-
ботните еталони и мерилата. 

Член 6 
Итал он ите и помошната опрема од член 5 на овој 

правилник мораат да ги исполнуваат пропишаните метро-
лошки услови. 

Член 7 
Прегледот на работните еталони и мерилата се 

врши, по правило, во просториите на овластената органи-
зација. 

Прос ѓорија га треба да биде таква што во неа да 
можат да се спроведат пропишаните начини и методи за 
преглед на работните еталони и мерилата. 

Член 8 
Просторијата во која се врши преглед на работните 

еталони и мерилата мора да ги исполнува следните усло-
ви: 

1) да има уред за одржување на влијателните фактори 
на микроклимата во граници ге пропишани за определен 
вип работен еталон односно мерило, ако тие влијаат врз 
спроведувањето на пропишаните начини и методи на пре-
глед; 

2) да биде заштитена од влијание на механички ви-
б р а т о , потреси, електрома! нетски пречки и ел., ако тие 
влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и ме-
тоди на ирел ед. 

Ако за преглед на работни еталони или мерила од оп-
ределен вид се бара постојано одржување на некој од вли-
јателните фактори на микроклимата во просторијата во 
границите на дозволените отстапувања, просторијата мо-
ра да има и уреди за мерење или регистрирање на тие фак-
тори. 

Член 9 
Изворите на енергија цио се употребуваат при пре-

гледот на работни ге еталони и мерилата мораат да овоз-
можуваат спроведување на пропишаните начини и методи 
на преглед и да би;дат поставени така што со својата рабо-
та да не го попречуваат прегледот. 
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Член 10 
Во просторијата во која се врши преглед на работни-

те еталони и мерилата мора да биде сместена само опрема 
што се користи за преглед на работните еталони и мери-
лата и таа мора да биде распоредена така што да не биде 
изложена на директно влијание на сонцето и на изворите 
на топлина, како ни на влијание на агресивни гасови, чад, 
прав или некои видови зрачења. 

Член 11 
Овластената организација обезбедува, по потреба, 

посебни простории за подготовка на работните еталони и 
мерилата, односно работни комори за преглед на работ-
ните еталони и мерилата, со сопствена вентилација. 

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

Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/76 и 74/80) важат и понатаму. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-717-8 
7 мај 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

258. 

Вр* основа на член 60 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ 
И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШИ ДОВЕРУВАЊЕ НА 
ПРЕГЛЕДОТ НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА-
ТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА 

ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој Со-

јузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошни-
от текст: Заводот) врши доверување на прегледот на ра-
ботните еталони и мерилата на организациите на здружен 
труд и на други самоуправни организации и заедници (во 
натамошниот текст: овластените организации) од чл. 57 и 
58 на Законот за мерните единици и мерилата. 

Член 2 
Барањето за доверување на прегледот на работните 

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

ганизација; 
2) видови на работните еталони и мерилата, со ни-

вните метролошки својства што овластените организации 
можат да ги прегледуваат. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилагаат; 

1) акт за регистрацијата на овластената организација 
кај надлежниот стопански суд за соодветната дејност; 

2) список на еталоните и помошната опрема што ќе 
се употребуваат при прегледот на работните еталони и 
мерилата и нивните метролошки својства, со техничката 
документација; 

3) име и презиме и податоци за стручната подготовка 
на работникот во овластената организација кој ги води и 
организира задачите и работите на преглед на работните 
еталони и мерилата; 

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

5) податоци за стручната подготовка на работниците 
што непосредно работат врз задачите и работите на пре-
гледот на работните еталони и мерилата; 

6) нацрт и опис на просторијата во која се врши пре-
глед на работните еталони и мерилата; 

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

Член 3 
За утврдување на исполнетоста на условите од член 2 

на овој правилник, директорот на Заводот формира коми-
сија. 

Комисијата ја утврдува особено исполнетоста на ус-
ловите во поглед на: стручната подготовка на работници-
те, опремата и просториите. 

Исполнетоста на условите во поглед на просториите 
за преглед на работните еталони и мерилата комисијата ја 
утврдува со обиколка на просториите, со мерење на влија-
телните фактори на микроклимата, како и со увид во орга-
низацијата на работите. 

За својата работа комисијата му поднесува писмен 
извештај на директорот на Заводот, врз основа на кој ди-
ректорот на Заводот донесува решение со кое и се дава ов-
ластување за преглед на работните еталони и мерилата на 
овластената организација - подносител на барањето. 

Член 4 
Решението од член 3 став 4 на овој правилник 

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

ганизација - подносител на барањето; 
2) податоци за еталоните и помошната опрема, со ни-

вните метролошки својства, со кои ќе се врши преглед на 
работните еталони и мерилата; 

3) податоци за работните еталони и мерилата, со ни-
вните метролошки својства, што овластената организаци-
ја може да ги прегледува; 

4) име и презиме на работникот што ги води и орга-
низира задачите и работите на преглед на работните ета-
лони и мерилата, како и на неговиот заменик; 

5) број на жигот со кој ќе се потврдува исправноста 
на работните еталони и мерилата; 

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

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-717-7 
1 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 
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259. 

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ОБЛИКОТ НА СЛУЖБЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ 
ВРЗ ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА НАДЗОР И ЗА ВОДЕЊЕ-
ТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛЕГИТИМАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: 
1) содржината и обликот на службената легитимација 

(во натамошниот текст: легитимацијата) на работниците 
што работат врз задачи и работи на надзор: 

а) над одржувањето на пропишаните услови во лабо-
раториите во кои подрачните организациони единици на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали за контрола 
на мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: еди-
ници за контрола на мери) вршат преглед на мерилата; 

б) над прегледот на рботните еталони, мострите на 
референтните материјали и мерилата што го вршат орга-
низациите на здружен труд и други самоуправни органи-
зации и заедници на кои Заводот им го доверил прегле-
дот; 

в) над исполнувањето на условите врз основа на кои 
им е доверен прегледот на работните еталони, референ-
тните материјали и мерилата на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации и заед-
ници ; 

г) над исправноста, прометот и употребата на мери-
лата и употребата на мерните единици во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

5) водењето на евиденција за издадените легитима-
ции. 

Член 2 
Образецот на легитимацијата што им се издава на ра-

ботниците на Сојузниот завод за мери и скапоцени меѓади 
односно на работниците на единиците за контрола на ме-
ри (во натамошниот текст: работниците на Заводот) што 
рабо!ат врз задачи и работи на надзор содржи: 

1) на надворешната страна од кориците, на средина-
та, втиснат грбот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, а под грбот назив: „Службена легитима-
ција" ; 

2) на внатрешната страна на кориците-место за фо-
тографија со димензии 55 mm х 35 mm и место за потпис 
на имателот на легитимацијата; 

3) на првата страна, на врвот, натпис: „Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија", а под тоа на-
тпис: „Сојузен завод за мери и скапоцени метали - Бел-
град" ; 

4) на втората страна место за: 
а) запишување на презимето, татковото и личното 

име на работникот на кого му се издава легитимацијата; 
6) натпис: „Сојузен завод за мери и скапоцени метали 

- Белград", а под тоа - место за запишување на називот и 
седиштето на организационата единица на Заводот; 

в) запишување на регистарскиот број на легитимаци-
јата и на датумот на нејзиното издавање, место за отпеча-
ток од службениот печат и место за потпис на лицето ов-
ластено за издавање на легитимацијата; 

5) на третата страна - десет отпечатени рубрики за 
заверка на легитимацијата; 

6) на четвртата страна и на следните страни отпеча-
тен извод од Законот за мерните единици и мерилата (чл. 
62 до 73). 

Член 3 
Образецот од легитимацијата е во повез од скај во 

црна боја, со димензии 100 mm х 70 mm. 

Член 4 
Легитимацијата ја издава директорот на Сојузниот 

завод за мери и скапоцени метали. 
Легитимацијата се заверува за секоја календарска го-

дина. 
Легитимацијата на работник во Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали ја заверува директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали, а легитимацијата 
на работник на единицата за контрола на мери - раково-
дителот на единицата за контрола на мери. 

Член 5 
За издадените легитимации се води евиденција во Со-

јузниот завод за мери и скапоцени метали. 
Евиденцијата за издадените легитимации содржи: 

презиме и име на работникот на кого му е издадена леги-
т^манијата, pei исiарски број, датум на издавањето и руб-
рика за забелешки. 

Член 6 
Ако работник на Заводот ја загуби легитимацијата 

или на друг начин остане без неа, должен е за тоа веднаш, 
а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето 
на легитимацијата, да го извести непосредниот раководи-
тел и исчезнувањето на легитимацијата писмено да го об-
разложи. 

Уништената, загубената или на друг начин исчезната 
легитимација се огласува за неважечка, и за тоа се става 
забелешка во рубриката за забелешки. 

Член 7 
Легитимацијата се одзема: 
1) кога на работникот на Заводот (имател на легити-

мација) ќе му престане работниот однос; 
2) во случај на злоупотреба. 
Одземените легитимации ги уништува комисија чии 

членови ги именува директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали. 

Член 8 
Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој 

правилник и претставува негов составен дел. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината и обли-
кот на службената легитимација на работниците што 
вршат работи на контрола на мерилата и надзор над ис-
правноста и употребата на мерилата и за водењето на еви-
денција за издадените службени легитимации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/77). 

Легитимациите издадени според Правилникот од 
став 1 на овој член ќе се заменат со легитимациите пред-
видени со овој правилник најдоцна до 31 декември 1984 
година. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-717-6 
7 мај 1984 ЈОД и на 

Б е Ј 1 Г Р а д Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 

Милисав Вончиќ, е. р. 
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(трета страна) 260. 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени ме i а-
ли издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ МЕРИЛА ЗА 
КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ 

И ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА 

1. На задолжително испитување на типот подлежат 
следните мерила, и тоа за: 

1) должина, површина, зафатнина, агол, маса, густи-
на (зафатнинска маса), концентрација, време, фреквенција 
(зачестеност), брзина, сила, тврдост, притисок (напон), ви-
скозност, енергија, количество на топлота, моќност, јачи-
на на електричната струја, електричен напон, електрична 
отпорност, електрична капацитивност, индуктивност, маг-
нетна индукција, магнетен флукс, јачина на магнетното 
поле, температура, фотометриски големини, радиоме тр-
ски големини, активности на радиоактивниот извор, ап-
сорбирани дози на јонизирачки зрачења, експозициони до-
зи на јонизирачки зрачења, звучен притисок - што се упот-
ребуваат во областа на здравството, што се наменети за 
заштита на луѓето и имотот и што служат за пресметка и 
за контрола на квалитетот во врска со пресметката; 

2) кои се употребуваат како еталони (контролни ме-
рила, уреди и ел.), а служат за преглед на мерилата. 

2. Мерилата од точка 1 на одредбата под 1 од оваа на-
редба не подлежат на задолжително испитување на типот: 

1) ако се користат во производствен процес на рабо-
та; 

2) ако служат во научноистражувачки цели; 
3) ако служат како учила во образовно-воспитен про-

цес; 
4) ако се наменети за лична употреба; 
5) ако се користаст како индикатори. 
На задолжително испитување на типот не подлежат 

машини и уреди за дозирање, полнење и пакување, цистер-
ни, резервоари, танкови, танкери, разладни садови за мле-
ко (лактофризи) и угостителски садови. 

3. Мерилата од точка 2 на оваа наредба можат да 
подлежат на задолжително испитување на типот на бара-
ње од производителот, увозникот или застапникот на 
странската фирма. 

4. На задолжителен преглед подлежат следните мери-
ла, и то за: 

1) должина: 
а) со подела и гранични површини: 
- едноделни мерила на должина (лењири, летви и 

ел.); 
- мерни летви за мерење ниво на течност; 
- нивелмански, тахиметриски и базиски летви; 
- сложиви мерила на должина; 
- мерила со мерна лента; 
- уреди за мерење на должина (жици, кабли, текстил-

ни ткаенини, хартии и др.); 
- автоматски мерила за ниво на течности; 
- планпаралелни гранични мерила; 
- гранични мерила (чатали, чепови, прачки); 
- подвижни мерила; 
- микрометарски мерила; 
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- мерни сатови и мерила со мерен сат; 
- мерила на широчина и надвишување на колосекот; 
- мерида на дебелина; 
- диоптиметри; 
- мерни машини и далномери; 
б) за правост, рамност и рапавост: 
- рамнала; . 
- мерни плочи; 
- мерила на рапавост; 
в) таксаметри; 

2) површина: 
- планиметри; 
- справи за мерење на површини; 

3) зафатнина: 
а) на цврсти материјали; 
- мерила за сипкави материјали; 
- рамки за дрва; 
- сандаци, рамки и други мерила за градежен матери-

јал; 
б) на течност: 
- лабораториски мерила за течности (шишиња, ци-

линдри, пипета, бирети и др.); 
- медицински инјекциони шприцеви; 
- угостителски садови (чаши, шишиња и бокали): 
- буриња и каси, ако служат како мерила; 
- канти и балони, ако служат како мерила; 
- цистерни, резервоари, танкови и танкери ако, 

.служат како мерила; 
- разладни садови за млеко-лактофризи, ако служат 

како мерила; 
- мерни садови; 
- млекомери; 
- проточни мерила за топла и студена вода - водоме-

ри; 
- справи со мерни садови за течности; 
- справи за мерење на течни горива и мазива; 
- проточни мерила за течни горива и мазива; 
- проточни мерила за разни течности; 
- проточни мерила со пригушница; 
в) на гасови и парен: 
- лабораториски мерила за гасови (бирети, мерни 

цевки, микроазотометри и др.); 
- проточни мерила за гасови - гасомери; 
- проточни мерила со придушница; 
- мерила што ја коригираат зафатнината на гасот; 
г) на машини и уреди за дозирање, полнење и пакува-

ње; 

4) агол: 
- аголници; 
- агломери; 
- либели; 
- гранични мери на агол; 
- повеќестрани призми и оптички полигони; 

- автоматски ваги на транспортна лента со класа на 
точност 1 и 2; 

- автоматски контролни ваги; ' 
- ваги за градежни цели (цемент, чакал, вода и подго-

товка на асфалт); 
- ваги за мерење на маса на возило во движење; 
- ваги за сортирање; 
- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување; 
- ваги за определување на други големини; 
- направи за определување на квалитетот на житари-

ци и маслодајни култури (хектолитарска маса и влага); 
- мерни направи на ваги со максимално мерење над 

9000 кѕ; 

6) густина (зафатнинска маса) и концентрација: 
- аерометри; 
- алкохолометри; 
- ебулиоскопи; 
- рефрактометри; 
- бутирометри за млеко, павлака и сирење; 
- уреди за определување на содржината на масата во 

прехранбени производи; 
- влагомери; 
- анализатори на гасови за контрола на издувните га-

сови кај моторни возила; 
- изотопски мерила; 

7) време: 
- вклопни часовници за мерни групи за мерење на 

електрична енергија; 
- вклопни часовници за мерни групи за мерење на 

електрична енергија, со вклопник на максимум; 
- секундомери; 
- давачи на импулси што се користат во телефонски-

от и телеграфскиот сообраќај; 
- часовници за мрежна тонфреквентна команда; 
- часовници за паркирање на возила; 

8) фреквенција (зачестеност}: 
- фреквенометри; 
- мерила за фреквенција и амплитуда на акустични 

вибрации; 
- мерила за фреквенција и амплитуда на механички 

вибрации; 
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9) брзина: 
- хронотахографи; 
- мерила за контрола на брзина на возила во 

движење (Доплерови радари и ел.); 

10) сила и тврдост: 
- динамометрк; 
- мерни кутии со жива, со електромеханички претво-

рани или со еластичен мерен елемент; 
- мерила (машини и уреди) за испитување на меха-

ничките својства на материјалите врз основа на мерење на 
силата; 

- мерила за мерење на силата на кочењето кај мот ор-
ни возила; 

- апарати за мерење на тврдоста по Роквел, Брцнел и 
Ви кере; 

- уреди за испитување на пружини; 

11) притисок (напон): 
- мерила за притисок со еластичен мерен елемент 

(манометри, вакуумметри и мановакуумметри); 
- мерила за притосок со течност; 
- манометри за мерење на крвен притисок; 
- манометери за мерење на притисок во т е м а т и ц и ; 
- мерила на притисок со електромеханички прекора-

чи; 

12) вискозност: 
- вискозиметри; 

13) енергија и количество на топлота: 
а) за електрична енергија: 
- броила на активна електрична енергија; 
- броила на реактивна електрична енергија; 
- брои ла на привидна електрична енергија; 
- броила на електрична енергија на еднонасочна 

струја; 
б) за количество на топлога: 
- мерила за количество на топлота; 
- мерила на топлота на согорување; 

14) моќност: 
- ватмегри, варметри и фазметри; 

15) јачина на електрична струја: 
- амперметри; 
- струјни мерни трансформатори со класа на точност 

0,1, 0,2 и 0,5; 

16) електричен напон: 
- волтметри; 
- напонски мерни трансформатори со класа на точ-

ност 0,1, 0,2 и 0,5; 
- анализатор« на брановидна форма на напон; 

17) електрична отпорност: 
- ом метри; 
- мерила на отпорност на взаземјенување; 
- мерила на отпорност на изолација; 
- мерила на отпорност на јазел; 
- декади на отпорност; 

18) електрична капацитивност: 
- мерила на капацитивност; 
- декади на капацитивност; 

19) индуктивносг: 
- мерила на индуктивност и меѓуиндуктивност; 

- декади на индуктивност; 

20) магнетни иднукции: 
-- тесламетри; 
- магнетни вариометри; 

21) магнетен флукс: 
веберметри: 

22) јачина на магнетно поле: 
- магнетометри; 

23) температура: 
- отпорни термометри и мерила со отпорни термо-

метру 
- гермопарови и мерила со термопарови; 

оптички пирометри; 
- радијациони пирометри; 
~ стаклени термомегри полнети со течност; 
- специјални термометри (манометарски, акустични, 

спектроскопски, биметални, логометри. Бекманови и др.); 

24) фотометрнски големини: 
- мерила на светлосна јачина; 
- мерила на светлосен флукс; 
- мерила на осветленост; 
- мерила на луминација (сјај); 

25) радиометриски големини: 
- мерила на јачина на зрачење; 
- мерила на флукс (сила) на зрачење; 
- мерила на ирадијанција (озраченост); 
- мерила на радијанција (енергетски сјај); 

26) активноста на радиоактивните извори: 
4п ^инцидентни апаратури; 

- 4л бројачи (пропорционални, сцинтилациони, Гај-
гер-Мил ерови и ел,); 

- бројачи во определен просторен агол; 
- Гајгер-Милерови бројачи; 
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- полуспроводнички бројачи; 
- јонизациони комори; 

27) апсорбиран доза на јонизирачки зрачења: 
- калориметри за мерење на апсорбирана доза; 
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана до-

за; 

28) експозициони дози на јонизирачки зрачења: 
- графитни јонизациони комори; 
- воздушно еквивалентни јонизациони комори; 
- екстраполациони и решеткасти јонизациони комо-

ри; 
- дозиметри; 

29) звучни притисоци (нивоа:) 
- мерачи на звук; 
- аудиометри. 
5. На задолжителен преглед не подлежат мерилата 

што се наменети за лична употреба, што служат како учи-
ла во образовно-воспитниот процес и мерилата што се ко-
ристат како индикатори. На такви мерила мора на видно 
место да стои натпис од кој се гледа намената за која се 
користат тие мерила. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на видо-
вите мерила за кои прегледот е задолжителен („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/76). 

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

Бр. 01-717-2 
7 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

261. 

Врз основа на член 26 став 2 и член 41 став 1 од Зако-
нот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШАТ ПЕРИОДИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА 

1. Роковите во кои се вршат периодични прегледи на 
еталоните изнесуваат, и тоа за следните еталони: 

I) за должина: 
а) една година за еталоните: 
- мерна лента; 
- гранични паралелни мери; 
- прстен; 
- валјак; 
б) две години за еталоните; 
- мерен лењир; 
- за рамност; 

- за рапавост; 
- уред за преглед на мерила со мерни ленти; 
- уред за преглед на мерни лептири; 
- уред за преглед на паралелни гранични мерила; 
- уред за преглед на мерни часовници; 
- уред за преглед на мерила за широчина и надвишу-

вање на колосек; 
- уред за испитување на автоматски мерила на ниво-

то на течност; 
- уред за преглед на таксаметри; 

2) за површина: 
две години за еталоните за површина: 

3) за зафатнина: 
а) една година за еталоните: 
- мерни садови до 1000 литри; 
- проточни мерила; 
- уреди за испитување на проточни мерила со мерна 

придушница; 
б) три години за еталоните; 
- мерни садови над 1000 литри; 
- уред за испитување на буриња; 
- уред за испитување на непропустливоста на меди-

цински инјекциони шприцеви; 
- уред за испитување на угостителски садови; 
- уред за испитување на водомери; 
- уред за испитување на гасомери; 
- уред за испитување на коректори за зафатнина на 

гас; 
- уред за испитување на проточни мерила за течност; 
- уред за испитување на бројачи на проточни мерила; 

4) за агол: 
а) две години за еталоните: 
- оптичка призма и полигон; 
- гранични мери на агол; 
- гониометар; 
- автоколиматор; 
- интерферометар за мали агли; 
- уред за испитување на либели; 
б) три години за еталони лимбови; 

5) за маса: ѕ 

а) една година за еталоните: 
- тегови со класа на точност ЕЈ, ЕГ, Фц Фг и М*; 
- ваги за испитување на тегови; 
- справи за определување на квалитетот на жита и 

маслодајни култури; 
6) три години за еталоните: 
- уред за испитување на мерни направи; 
- уред за испитување на мерни претворувачи за ваги; 
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6) за густина (зафатнинска маса) и концентрација: 
две години за еталоните: 
- за испитување на ареометри; 
- за испитување на алкохолометри; 
- за испитување на ебулиоскопи; 
- уред за испитување на аерометри и алкохолометри; 
- уред за испитување на бутирометри; 
- влагомер; 
- уред за анализатори на гасови; 

7) за време: 
една година за еталоните: ' 
- за време (часовник); 
- уред за испитување на вклопни часовници; 
- уред за испитување на секундомери; 
- уред за испитување на давачи на импулси што се 

користат во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај; 

8) за фреквенција (зачестеност): 
а) една година за еталоните: 
- фреквенцметар; 
- сигналгенератор; 
б) две години за еталонот звучна виљушка; 

9) за брзина: 

две години за еталонот уред за испитување на хроно-
тахографи; 

ЈО) за сила и тврдост: 
две години за еталоните: 
- за сила со директно оптоварување; 
- уред за испитување на мерни претворувачи; 
- мерна кутија со жива, со електромеханички претво-

рувач или со еластичен мерен елемент; 
- динамометар; 
- уред за испитување на мерилата за силата на коче-

ње кај моторни возила; 

11) за притисок (напон): 
а) една година за еталонот за притисок со еластичен 

мерен елемент (манометар, вакумметар и мановакуумме-
• тар); 

б) две години за еталоните: 
- за притисок со течност; 
- уред со тегови и клип за испитување на мерилата за 

притисок; 

12) за вискозност: 
една година за еталонот за испитување на вискози-

метри; 

13) за енергија и количество на топлина: 
а) една година за еталоните: 
- статичко (електронско) броило на електрична енер-

гија; 

- автоматски и полуавтоматски уред за испитување 
на броила на електрична енергија; 

- уред за испитување на мерила за количеството на 
топлина; 

- за преглед на уреди за испитување на броила на 
електрична енергија; 

б) две години за еталоните: 
- индукционо броило на електрична енергија; 
- уреди за испитување на броила на електрична енер-

гија; 

14) за моќност: 
а) една година за еталонот електронски ватметар и 

варметар; 
б) две години за еталоните ватмегар и варметар; 

15) за јачина на електрична струја: 
а) една година за еталоните: 
- за јачина на електрична струја (електронски); 
- електронски амперметар; 
б) две години за еталоните: 
- амперметар; 
- автоматски уред за испитување на струјни мерни 

трансформатори; 
в) пет години за еталоните: 
- уред за испитување на струјни мерни трансформа-

тори; 
- струен мерен трансформатор и струен компаратор; 
- товар за струјни трансформатори; 
г) шест години за еталонот струен трансформатор од 

еталон-уредите за преглед на броила на електрична енер-
гија; 

16) за електричен напон; 
а) една година за еталоните: 
- за електричен напон (електронски); 
- електронски волтметар; 
б) две години за еталоните: 
- Вестонови ќелии; 
- волтметар; 
в) пет години за еталоните: 
- уред за испитување на напонски мерни трансформа-

тори; 
- напонски мерен транформатор; 
- потенциометар (компензатор); 
- товар за напонски трансформатори; 
г) шест години за еталонот напонски мерен тран-

сформатор од еталон-уредите за преглед на броила на 
електрична енергија; 

17) за електрична отпорност: 
а) една година за електронски омметар; 
б) две години за еталоните: 
- за отпорност; 
- омметар; 
в) пет години за еталонот мостови за мерење на елек-

трична отпорност; 
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18) за електрична капацигивносг: 
а) две години за еталонот за електрична капацитив-

ност; 
б) пет години за еталонот мостови за мерење на елек-

трична капацитивност; 

19) за индуктивност: 
а) две години за еталонот за индуктивност и меѓуин-

дуктивност; 
б) пет години за еталонот мостови за мерење на елек-

трична индуктивност; 

20) за магнетна индукција; 
две години за еталонот за магнетна индукција; 

21) за магнетен флукс: 
две години за еталонот за магнетен флукс: 

22) за јачина на магнетно поле: 
две години за еталонот за јачина на мегнетно поле; 

22) за температура: 
а) една година за еталоните: 
- платински отпорен термометар; 
- термопарови Pt - Rh/Pt; 
- оптички пирометар; 
- радијационен пирометар; 
- температурни ламби; 
б) две години за еталонот живин термометар 

24) за фотометриски големини: 
една година за еталоните: 
- за светлосна јачина; 
- за осветленост; 
- за светлосен флукс; 
- за лиминација; 

25) за радиометриски големини: 
една година за еталоните: 
- за ирадијанција (озраченост); 
- за радијанција (енергетски сјај); 
- за спектрална ирадијанција; 

26) за активност на радиоактивен извор: 
една година за еталонот за јонизациона комора; 

27) за апсорбирана доза на јонизирачко зрачење: 

две години за еталоните: 
- уред за апсорбирана доза на зрачење; 
- уред за јачина на апсорбираната доза на зрачење; 

28) за експозициона доза на јонизирачко зрачење: 
две години за еталоните: 
- за х зрачење; 
- за гама зрачење; 
- за јачина на експозициона доза; 
- уред за експозициона доза за х и гама зрачење; 

29) за звучни притисоци (нивоа): 
една година за еталоните: 
- кондензаторски микрофон; 
- пистофон. 

2. Од периодичниот преглед се изземаат еталоните за 
зафатнина изработени од стакло, порцелан и керамика и 
еталонот плочки за тврдост. 

3. Роковите во кои се вршат периодични прегледи на 
мерилата изнесуваат, и тоа за следните мерила: 

1) за должина: 
а) една година за: 
- нивелмански, тахиметриски и базиски летви; 
- уреди за мерење на должина (на жица, кабел, тек-

стилни ткаенини, хартија и др.); 
- автоматски мерила на нивото на течност; 
- планпаралелни гранични мерила; 
- гранични мерила (чатали, чепови, прачки); 
- подвижни мерила; 
- микрометарски мерила; 
- мерни часовници и мерила со мерен часовник; 
~ мерила за широчина и надвишување на колосек; 
- далномери; 
- таксамегри; 
б) две години за; 
- едноделни мерила за должина (лењири, летви и 

ел.); 
- мерни летви за мерење на нивото на течност; 
- сложиви мерила со должина над 2 ш; 

мерила со мерна лента над 3 т ; 
- диптриметри; 
- мерила за дебелина; 
- мерни машини; 
- рамнила; 
- мерни плочи; 
- мерила за рапавост; 

2) за површина: 
една година за: 
- планиметри; 
- справи за мерење на површина; 

3) за зафатнина: 
а) една година за: 
- справи со мерни садови за течности; 
- справи за мерење на течни горива и мазива; 
- проточни мерила за течни горива и мазива; 
- проточни мерила за разни течности; 
- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување; 
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- проточни мерила со придушница за течности, гасо-
ви и пари; 

б) две години за: 
- мерила за сипливи материјали; 
- рамки за дрва; 
- сандаци, рамки и други мерила за градежен матери-

јал; 
- мерни садови за течност; 
- канти; 
- млекомери; 
б) три години за: 
- буриња и каци; 
- проточни мерила за топла вода - водомери; 
- проточни мерила за ладна вода - водомери над ГО 

ш3/х; 
г) пет години за: 
- цистерни: 
- разладни садови за млеко (лактофризи); 
- проточни мерила за ладна вода - водомери до 10 

т3/х; 
- гасомери со мев; 
- гасомери со ротациони клипови; 
- гасомери со турбина; 
- мерила што ја коригираат зафатнината на гас; 
д) десет години за: 
- резервоари, танкови и танкери; 
- гасомери со течност; 

4) за агол: 
две години за: 
- аголници; 
- агломери; 
- либели; 
- гранични мери за агол; 
- повеќестрани призми и оптички полигони; 
- по делбени апарати и поделбени маси; 
- тео долити, нивелири и ел.; 
- гониометри; ; 
- синусни лењири; 
- автоколиматори; 

5) за маса: 
а) една година за: 
ваги со неавтоматско функционирање со класа на 

точност ( П р и (ГШ) со максимално мерење над 9000 kg; 
- автоматски ваги на транспортна лента со класа на 

точност 1 и 2; 
- ваги со автоматско функционирање со класа на точ-

ност А и Б; 
- ваги за градежни цели (за цемент, чакал, вода и под-

готовка на асфалт); 
- ваги за мерење на масата на возила во движење; 
- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување; 
- ваги за определување на други физички големини; 
- справи за определување на квалитетот на жита и 

маслодајни култури (на хектолитарска маса и на влага); 

6) за густина (зафатнинска маса) и концентрација: 
а) една година за: 
- рефрактометри; 
- влагомери; 
- анализатори на гасови за контрола на издувни гасо-

ви кај моторни возила; 
- уреди за определување на содржината на масти во 

прехранбени производи; 
б) две години за: 
- ебулиоскопи; 

- - изотопски мерила; 
в) три години за: 
- аерометри (сахариметри, широмери, лактодензио-

метри и уриномери); 
- алкохолометри; 

7) за време: 
а) една година за: 
- давачи на импулси што се користат во телефонски-

от и телеграфскиот сообраќај; 
- електронски секундомери; 
- часовници за мрежна тонфреквентна команда; 
б) две години за: 
- механички и електромеханички секундомери; 
- часовници за паркирање на возила; 
в) шест години за вклопни часовници за мерење на 

електрична енергија, со вклопик на максимумот; 
г) дванаесет години за вклопни часовници за мерни 

групи за мерење на електрична енергија; 

8) за фреквенција (зачестеност): 
а) една година за: 
- мерила за фреквенција и амплитуда на акустични 

вибрации; 
- електронски фреквенцметри; 
б) две години за: 
- мерила за фреквенција и амплитуди на механички 

вибрации; 
- фреквенцметри со класа на точност 0,05 до 0,5; 
в) пет години за фреквенцметри со класа на точност 1 

до 5; 

9) за брзина: 
една година за: 
- хронотахографи; 
- мерила за контрола на брзината на возила во 

движење (Доплерови радари и др.); 
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10) за сила и тврдост: 
а) една година за: 
- мерила за мерење на силата на кочење кај моторни 

возила; 
- мерила (машини и уреди) за испитување на меха-

ничките особини на материјали врз основа на мерење на 
силата; 

б) две години за: 
- динамометри; 
- мерни кутии со жива, со електромеханички претво-

рувачи или со еластичен мерен елемент; 
- апарати за мерење на тврдоста според Роквел, Брц-

нел и Викерс; 
- уреди за испитување на пружини; 

11) за притисок (напон): 
а) една година за: 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со 

еластичен мерен елемент, со класа на точност 0,1 до 1; 
- манометри за мерење на крвен притисок; 
- манометри за мерење на притисок во пневматици; 
б) две години за: 
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со 

еластичен мерен елемент со класа на точност 1,6, 2 и 4; 
- мерила за притисок со течност; 
- мерила за притисок со електромеханички претвору-

вачи; 
» 

12) за вискозност: 
две години за вискозиметри: 

13) за енергија и количество на топлина: 
а) три години за: 
- еднофазни и повеќефазни статички (електронски) 

броила на активна електрична енергија со класа на точ-
ност 0,2Ѕ и 0,5Ѕ (0,2 и 0,5), што се приклучуваат преку мер-
ни трансформатори; 

- еднофазни и повеќефазни статички (електронски) 
броила на реактивна електрична енергија што се приклу-
чуваат преку мерни трансформатори; 

- мерила на количеството на топлина; 
б) пет години за: 
- еднофазни броила на активна електрична енергија 

со класа на точност 2,5; 
- мерила за топлина на согорување; 
в) шест години за: 
- еднофазни и повеќефазни броила на активна елек-

трична енергија со класа на точност 0,5, 1 и 2 што се при-
клучуваат преку мерни трансформатори; 

- еднофазни и повеќефазни броила на реактивна елек-
трична енергија со класа на точност 3, што се приклучува-
ат преку мерни трансформатори; 

- еднофазни и повеќефазни броила на привидна елек-
трична енергија; 

- броила на електрична енергија на еднонасочна 
струја; 

г) осум години за: 
- еднофазни броила на активна електрична енергија 

со класа на точност 2; 
- еднофазни броила на реактивна електрична енерги-

ја со класа на точност 3; 
д) дванаесет години за: 
- повеќефазни броила на активна електрична енерги-

ја со класа на точност 2; 
- повеќефазни броила на реактивна електрична енер-

гија со класа на точност 3; 

14) за моќност: 
а) една година за електронски ватметри, варметри и 

фазметри; 
б) две години за ватметри, варметри и фазметри со 

класа на точност 0,05 до 0,5; 
в) пет години за ватметри, варметри и фазметри со 

класа на точност 1 до 5; 

15) за јачина на електрична струја: 
а) една година за електронски амперметри; 
б) две години за амперметри со класа на точност 0,05 

до 0,5; 
в) пет години за амперметри со класа на точност 1 до 

5; 
г) дванаесет години за струјни мерни трансформато-

ри со класа на точност 0,1, 0,2 и 0,5; 

16) за електричен напон: 
а) една година за: 
- електронски волтметри; 
- анализатори на бранова форма на напонот; 
б) две години за волтметри со класа на точност 0,05 

до 0,5; 
в) пет години за волтметри со класа на точност 1 до 

5; 
г) шест години за капацитивни напонски мерни тран-

сформатори ; 
д) дванаесет години за напонски мерни трансформа-

тори со класа на точност 0,1, 0,5 и 0,5; 

17) за електрична отпорност: 
а) една година за електронски омметри; 
б) две години за: 
- омметри со класа на точност 0,05 до 0,5; 
- мерила за отпорност на заземјување; 
- мерила за отпорност на изолација; 
- мерила за отпорност на јазол; 
- декада за отпорност; 
в) пет години за омметри со класа на точност 1 до 5; 

18) за електрична капацитивност: 

а) една година за мерила за капацитивност; 
б) две години за декада за капацитивност; 
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19) за индуктивност: 
а) една година за мерила за индуктивност; 
б) две години за декада за индуктивност; 

20) за магнетна индукција: 
три години за: 
- тесламетри; 
- магнетни вариометри; 

21) за магнетен флукс: 
три години за веберметри; 

22) за јачина на магнетно поле: 
три години за магнетометри; 

23) за температура: 
а) една година за: 
- отпорни термометри и мерила со отпорни термо-

метру 
- термопарови и мерила со термопарови; 
- оптички пирометри; 
- радијациони пирометри; 
- специјални термометри (манометарски, акустични, 

спектроскопски, биметални, логометри, Бекманови и др.); 
б) две години за стаклени термометри полнети со 

течност; 

24) за фотометриски големини: 

а) една година за мерила за осветленост; 
б) две години за: 
- мерила за светлосна јачина; 
- мерила за светлосен флукс; 
- мерила за луминација (сјај); 

25) за радиометриски големини: 
две години за: 
- мерила за јачина на зрачење; 
- мерила за флукс (моќност) на зрачење; 
- мерила за ирадијанција (озраченост); 
- мерила за радијанција (енергетски сјај); 

26) за активност на радиоактивен извор: 
две години за: 
- 4 л коинцидентни апаратури; 
- 4 % бројачи (пропорционални, сцинтилациони, Гај-

гер - Милерови); 
- бројачи во определен просторен агол; 
- Гајгер - Милерови бројачи; 
- полуспроводнички бројачи; 
- јонизациони комори; 

27) за апсорбирана доза на јонизирачко зрачење: 
две години за: 
- калориметри за мерење на апсорбирана доза; ; 
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана до-

за; 

28) за експозициона доза на јонизирачко зрачење: 
две години за: 
- ѓрафитни јонизациони комори; 
- воздушно еквивалентни јонизациони комори; 

- екстраполациони и решеткаста јонизациони комо-
ри: 

- дозиметри; 

29) за звучен притисок (ниво): 
две! одини за: 
- мерачи на звук; 
- аудиометри. 
4. Од периодичниот преглед се изземаат следните ме-

рила: 
1) сложиви мерила за должини на зглавки, со 

должина до 2 ш; 
2) мерила со мерна лента, со должина до 3 ш; 
3) мерила изработени од стакло, пластика, керамика 

и порцелан; 
- балони и цистерни; 
- угостителски садови (чаши, шишиња, бокали); 
- лабораториски мерила за зафатнина за течности и 

гасови (шишиња, цилиндри, пипети, бирети, мерни цевки 
и др.); 

- медицински инјекциони шприцеви, 
- бутирометри; 
- стаклени медицински (хумани) термо метри. 
5. Роковите од точ. 1 и 3 на оваа наредба течат од 

првиот ден на календарската година што доаѓа по истекот 
на годината во која е извршен периодичниот преглед. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за роковите во кои се 
вршат повремени прегледи на мерилата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/76). 

7. Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

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

Бр. 01-717-1 

7 мај 1984 година 

Белград 

Директор 

на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

262. 

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И НА 
ДРУГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА 
НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕРИЛА-
ТА, ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА 

МЕРИЛАТА 
1. Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во 

натамошниот текст: Заводот), подрачните организациони 
единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
(во натамошниот текст: единиците за контрола на мери), 
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организациите на здружен труд и други самоуправни ор-
ганизации и заедници од чл. 57 у 58 на Законот за мерните 
единици и мерилата (во натамошниот текст: овластените 
организации) при прегледот на мерилата ја потврдуваа i 
исправноста на мерилата со ставање на жигови и други 
знаци, односно со издавање на уверенија за исправноста 
на мерилата, предвидени со оваа наредба. 

2. Единиците за контрола на мери употребуваат: ос-
новен жиг, годишен жиг за ситни мерила, годишен жш во 
форма на налепница, годишен жиг за претходни испитува-
ња, жиг за стаклени мерила и уверение за исправноста на 
мерилото. 

За поништување на жиговите, при периодичните пре-
гледи и вонредните прегледи на мерилата, се употребува 
жиг за поништување на жиговите. 

3. Основниот жиг на единицата за контрола на мери 
има форма на круг со пречник од 8 mm, во кој се наоѓа 
рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката 
„Ј", а меѓу висечките тасови - ознаката на единицата за 
контрола на мери. 

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мери-
лата по првиот преглед. 

4. Годишниот жиг на единицата за контрола на мери 
има форма на штит околу кој може да се опише круг со 
пречник од 8 mm. Во горниот дел се наоѓа бројот на работ-
никот на единицата за контрола на мери што го извршил 
прегледот на мерилото, а во долниот дел се наоѓаат двете 
последни цифри на годината во која е извршен прегледот 
на мерилото. 

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на ме-
рилата при првиот преглед, периодичните прегледи и вон-
редните прегледи. 

5. Годишниот жиг за ситни мерила на единицата за 
контрола на мери има форма на штит околу кој може да 
се опише круг со пречник од 3 mm. Во горниот дел се наоѓ-
аат двете последни цифри на годината во која е извршен 
прегледот на мерилата, а во долниот дел - ознаката на 
единицата за контрола на мери. 

Со годишниот жиг за ситни мерила се потврдува ис-
правноста на мерилата при првиот преглед, периодичните 
прегледи и вонредните прегледи. 

6. Годишниот жиг во форма на налепница на едини-
цата за контрола на мери е израбортен на специјална хар-
тија врз принципот на пресликуван, со големина 20 х 8 
mm и има форма на елипса. На левата страна се наоѓа 
рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката 
„Ј", а меѓу висечките тасови - ознаката на единицата за 
контрола на мери. На десната страна се наоѓаат двете по-
следни цифри на годината во која е извршен прегледот на 
мерилата. 

Со годишниот жиг во форма на налепница се по-
тврдува исправноста на оние мерила што поради осетли-
воста на конструкцијата не можат да се жигосаат со осно-
вен жиг и со годишен жиг. 

7. Годишниот жиг за претходни налутувања на мери-
лата односно на елементите на мерилата на единицата за 
контрола на мери има форма на рамностран триаголник 
околу кој може да се опише круг со пречник од 8 mm. Во 
горниот агол е ознката на единицата за контрола на мери, 
а под - двете последни цифри на годината во која е из-
вршено претходното испитување на мерилата. 

Со годишниот жиг за претходни испитувања се по-
тврдува исправноста на мерилата односно на елементите 
на мерилата при претходното испитување. 

8. Жигот за стаклени мерила на единицата за контро-
ла на мери има форма на буквата „Ј" околу кој може да се 
опише во круг со пречник од 8 тпт. Во средината на буква-
та „Ј" е ознаката на единицата за контрола на мери. 

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправ 
носта на стаклените мерила што не подлежат на перио-
дични прегледи. 

9. Жигот за поништување на жигови има форма на 
знакот „X" (пати) околу која може да се опише кр>1 со 
пречник од 8 mm. 

10. Заводот употребува жигови со иста форма што ги 
употребуваат единиците за контрола на мери, со тоа ш го 
наместо ознака изразена со број се наоѓа рамностран три-
аголник. 

И. Овластените организации употребуваат: основен 
жш, годишен жиг, годишен жиг во форма на налепница, 
жиг за стаклени мерила, жиг за поништување на жиговите 
и уверение за исправноста на мерилата. 

12. Основниот жиг на овластената организација има 
форма на елипса со оска подолга од 8 mm и со оска по-
кратка од 5 mm, во која се наоѓа рамнокрака вага со висеч-
ки тасови. Над вагата е ознаката „Ј", а меѓу висечките та-
сови - ознаката на овластената организација. 

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мери-
лата по првиот преглед. 

13. Годишниот жиг на овластената организација има 
форма на штит околу кој може да се опише круг со преч-
ник од 8 mm. Во горниот дел се наоѓаат двете последни 
цифри на годината во која е извршен прегледот на мери-
лата, а во долниот дел - ознаката на овластената органи-
зација. 

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на ме-
рилата при првиот преглед, периодичните прегледи и вон-
редните прегледи. 

14. Годишниот жиг во форма на налепница на овлас-
тената организација е изработен на специјална хартија 
врз принципот на пресликуван, со големина 20mm х 8 mm 
и има форма на елипса. На левата страна се наоѓа рамнок-
рака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „Ј", а 
меѓу висечките тасови - ознаката на овластената органи-
зација. На десната страна се наоѓаат двете последни циф-
ри на годината во која е извршен прегледот на мерилата. 

Со годишниот жиг во форма на налепница се по-
тврдува исправноста на мерилата кои поради осетливоста 
на конструкцијата не можат да се жигосаат со основен жиг 
и со годишен жиг. 

15. Жигот за стаклени мерила на овластената органи-
зација има форма на буквата „Ј" , околу која може да се 
опише круг со пречник од 8 mm. Во средината на буквата 
„Ј" е ознаката на овластената организација. 

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправ-
носта на мерилата изработени од стакло што не подлежат 
на периодични прегледи. 

16. Жиговите наведени во оваа наредба, односно уве-
ренијата за исправноста на мерилата се употребуваат и за 
потврдување на исправноста на мерилата што се употре-
буват како еталони (контролни мерила, уреди и ел.) а 
служат за преглед на мерила. 

17. Видовите, формите и содржините на жиговите се 
дадени во прилогот бр. 1, кој претставува составен дел на 
оваа наредба. 

18. Со уверението за исправноста на мерилата се по-
тврдува исправноста на мерилата по извршениот преглед. 

Содржината и формата на уверението за исправноста 
на мерилото се дадени во прилогот бр. 2, кој претставува 
составен дел на оваа наредба. 

19. Жиговите со кои е потврдена исправноста на ме-
рилата според Наредбата за видовите и облиците на жиго-
вите и на другите знаци што се употребуваат при прегле-
дот на мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/76) ќе 
важат до истекот на рокот на нивното важење. 

20. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 
престанува да важи Наредбата за видовите и облиците на 
жиговите и на другите знаци што се употребуваат при пре-
гледот на мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/76). 

21 Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1985 
година. 

22. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од леног 
па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01 -717 -г 
7 мај 1984 година 

Белград Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќч е, р. 
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Прилог бр. 1 

ФОРМИ, ВИДОВИ И СОДРЖИНИ НА ЖИГОВИТЕ 
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Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици 
и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9^84) дирректо 
рот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И МЕ-
РИЛА ЧИЈ ПРЕГЛЕД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ 

САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

1. Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници од член 57 на Законот за 
мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: ов-
ластените организации) можат да ги прегледаат следните 
работни еталони, и тоа за: 

1) должина: 
- гранична паралелна мера: 
- прстен; 
- валјак; 
- мерен ленир; 
- рамност; 
- рапавост; 

2) агол: 
- оптичка призма и полигон; 
- гранична мера на агол; 
- автоколиматор; 
- гон ио метар; 
- уред за испитување на либели; 
- интерферометар за мали агли; 
-- ли мб; 

3) густина (зафатинека маса) и концентрација: 
- уред за анализа гори на гасови; 

4) време : 
- време (часовник); 
- уред за испитување на секундомери; 

5) фреквенција: 
- фреквенцметар; 
- сигналгенератор; 
- звучна вилушка; 

6) сила и тврдост: 
- со директно оптоварување; 
- уред за испитување на мерни претворувачи; 
- динамоме гар; 
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- мерна кутија со жива, со електромеханички претво-
рувач или со еластичен мерен елемент; 

- уред за испитување на мерила на силата на кочење 
кај моторни возила; 

- плочки на тврдост; 

7) притисок (напон): 
- со еластичен мерен елемент (манометар, мановаку-

умметар и вакуумметар); 
- уред со тегови и со клип за испитување на мерила 

на притисок; 
- со течност; 

8) моќност: 
- ватметар и вар метар; 

9) јачина на електричната струја: 
- амперметар; 

10) електричен напон: 

- Вестонова ќелија; 
- волтметар; 

потенциометар (компензатор); 

11) електрична отпорност: 
- отпорност; 
- мост за мерење на отпорност; 
- омметар; 

12) електрична капацитивност: 
- капацитивност; 
- мост за мерење на електрична капацитивност; 

13) индуктивност: 
- индуктивност и меѓуиндуктивност; 
- мост за мерење на електрична индуктивност; 

14) магнетна индукција; 
15) магнетен флукс; 
16) јачина на магнетното поле; 
17) температура: 
- платински отпорен термометар; 
- термопар Р1-Кћ/Р1; 
- оптички пирометар; 
- радијационен пирометар; 
- температурна ламба; 
- живин термометар; 

18) фотометриски големини: 
- светлосна јачина; 
- осветленост; 
- светлосен флукс; 
- луминација; 

19) радиометриски големини: 
- ирадијација (озраченост); 
- радијанција (енергетски сјај); 
- спектрална ирадијација ; 

20) активност на радиоактивниот извор: 
- алфа-емитувач; 
- бета-емитувач; 
- гама-емитувач 
- јонизациона комора; 

21) апсорбирана доза на јонизирачко зрачење: 
- еталон на апсорбирана доза на зрачење; 
- еталон на јачина на апсорбирана доза на зрачење; 

22) експозициона доза на јонизирачко зрачење: 
- х зрачења; 
- гама зрачења; 
- јачини на експозициона доза; 
- уред за експозициона доза на х зрачење и гама зра-

чење; 

23) звучен притисок (ниво): 
- кондензаторски микрофон; 
- пистонфон. 
2. Овластените организации можат да вршат преглед 

на мерилата што се увезуваат, а се користат во производ-
ствениот процес на работа како и за периодични и вонред-
ни прегледи на следните мерила за: 

1) должина: 
а) со поделба на граничните површини: 
- нивелмански, тахиметриски и базиски летви; 
- планпаралелни гранични мерила; 
- гранични мерила (чатали, чепови, прачки); 
- подвижни мерила; 
- микрометарски мерила; 
- мерни сатови и мерила со мерен саат; 
- диоптриметри; 
- мерни машини; 
- далномери; 

б) правост, рамност и рапавост: 
- рамнила; 
- мерни плочи; 
- мерила на рапавост; 

2) зафатнина на течност: 
- танкови и танкери, ако служат како мерила; 
- разладни садови за млеко - лактофризи, ако служат 

како мерила; 

3) агол: 
- аголници; 
- агломери; 
-либели; 
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- гранични мери на агол; 
- повеќестрани призми и оптички полигони; 
- поделбени апарати и поделбени маси; 
- теодолити, нивелири и сл.; 
- гониометри; 
- синусни ленири; 
- автоколиматори; 

4) густина (зафатиниска маса) и концентрација: 
- изотопски мерила; 
- анализатори на гасови за контрола на издувни тасо-

ви кај моторни возила; 
- уреди за определување на содржината на маста во 

прехранбени производи; 

- хигрометри; 

5) време: 
- секундомери; 

6) фреквенција: 
- фреквенцметри; 
- мерила за фреквенција и амплитуда.на акустични 

вибраими; 
- мерила за фреквенција и амплитуда на механички 

вибрации; 

7) брзина: 
- мерила за контрола на брзината на возилата во 

движење (Доплерови радари и сл.); 

8) сила и тврдост: 
~ динамомегри; 
- мерни кутии со жива, со електромеханички иретво-

рувач или со еластичен мерен елемент; 
- мерила (машини и уреди) за испитување на меха-

ничките особини на материјали врз основа на мерење на 
силата; 

- мерила за мерење на силата на кочењето кај мотор-
ни возила; 

- апарати за мерење на тврдости по Роквел, Бринел и 
Бикерс; 

- уреди за испитување на пружини; 

9) притисок (напон): 
~ мерила за притисок со еластичен мерен елемент 

(манометар, вакуумметар и мановакуумметар); 
- мерила за притисок со течност; 
- мерила со електромеханички претворувачи; 

10) вискозноста: 
- вискозиметри; 

И) моќност: 
~ ватметри, варметри и фазметри; 

12) јачина на електричната струја: 
- амперметри; 

13) електричен напон: 
- волтметри; 

14) електрична отпорност: 
- омметри; 
- мерила на отпорноста на заземјување; 
- мерила на отпорноста на изолација; 
- мерила на отпорноста на јазелот; 
- декада на отпорноста; 

15) електрична капацитивност: 
- мерила на капацитивност; 
- декада на капацитивност; 

16) индуктивност и меѓуичдуктивност: 
- мерила на индуктивност и меѓуиндуктиеност; 
- декада на индуктивност; 

17) магнетна индукција: 
~ тесламетри; 
- магнетни вариометри; 

18) магнетен флукс: 
- веберметри; 

19) јачина на магнетното поле: 
- магнетометри; 

20) температура: 
- отпорни термометри и мерила со отпорен термоме-

»ар; 
- термопарови и мерила со гермопар; 
- стаклени термометри полнети со течност; 
- оптички пирометри; 
- радијациони пирометри; 
- специјални термометри (манометарски, акустични, 

спектроскопски, биметални, логометри, Бекманови и др.); 

21) фотометриски големини: 
- мерила за светлосна јачина; 
- мерила за светлосен флукс; 
7 мерила за осветленост; 
- мерила за луминација (сјај); 

22) радиометриски големини: 
- мерила на јачината на зрачење; 
- мерила на флуксот (моќност) на зрачењето; 
- ирадијанција (озраченост); 
- радијанција (енергетски сјај); 

23) активноста на радиоактивен извор: 

- 4 л на коицидентна апаратура 
- 4 л бројачи (пропорционални, сцинитилациони, Гај-

гер-Милерови и сл.); 
- бројачи во определен просторен агол; 
- Гајгер-Милерови бројачи; 
- полуспроводнички бројачи; 
- јонизациони комори; 
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24) апсорбирана доза на јонизирачки зрачења: 
- калоркметри за мерење на апсорбирана доза; 
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана до-

Ја; 

25) експозициона доза на јонизирачки зрачења: 
- графитни јонизициони комори; 
- воздушно еквивалентни јонизациони комори; 
- екстраполациони и решеткаста јонизациони комо-

ри; 
- дозиметри; 

26) звучен притисок (ниво): 
- мерачи на звук; 
- аудиометри. 
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 

престанува да важи Наредбата за определување на мери-
лата што можат да ги прегледаат овластени организации 
на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр^ 54/76). 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од дено! 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-717-5 
7 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛ. 15 И 17 
СТАВ 2 АЛИНЕЈА 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ГРУД „ИНТЕРНИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ" ПРИ РАБОТНА-
ТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 
„МИЛИВОЕ СТОЈКОВИЌ-МИЌА" ВО СМЕДЕРЕВО 

ОД 23 ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА 

1. Со оспорените мл. 15 и 17 став 2 алинеја 7 од Пра-
вилникот се утврдува различно вреднување на работниот 
стаж остварен во Медицинскиот центар, и на работниот 
стаж остварен надвор од Медицинскиот центар. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 4 
април 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на 
СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југ-
славија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат чл. 15 и 17 став 2 алинеја 7 од Пра-

вилникот за решавање на станбените потреби на работни-
ците на Основната организација на здружен труд „Интер-
н и етичке службе при Работната организација на Медицин-
скиот центар „Миливое Стојковиќ-Миќа" во Смедерево, 
од 23 декември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ** и на начинот на кој е објавен оспорениот самоупра-
вен општ акт. 

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката 
на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 
1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/83 од 9 декември 1983 година. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
Воислав Ракиќ и судиите: д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р 
Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, 
д-р Алексадар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Муста-
фа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ и Душан 
Штрбац. 

У бр. 263/83 
4 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за дополненија на 
Правилникот за содржината на одделните конта во кон-
тниот план за организациите на здружен труд, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 21/84, се поткрале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА 
ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 
Во член 2 наместо зборовите: „во член 16", треба да 

стои: „во член 26". 
Во член 4, односно во новиот член 856, став 1 наместо 

зборовите: „ако одлучи до 1986 година да ги", треба да 
сгои:„ако до 1985 година одлучи да ги". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии 
10 мај 1984 година Белград 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за сметките за упла-
та на приходите на општествено-полигичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и 
на други самоуправни организации и заедници, за начи-
нот на уплатување на тие приходи и за начинот на извес-
тување на корисниците на тие приходи, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/84, се поткрале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИ-
ХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 

ПРИХОДИ 
1. Во точка 2 став 2 наместо зборовите: „1 до 6" треба 

да стои: „1 до 7". 
2. Во точка 40 став 4 наместо бројот: „65" треба да 

стои: „64". 
3. Во точка 56 став 3 во табелата, во колона 4, намес-

то бројот: „014" треба да стои: „114**. 
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4. Во Спискот на општините со нивните ознаки по ре-
публиките и автономните покраини и надлежните служби 
на општественото книговодство, кој. е составен дел на 
оваа наредба, за СР Хрватска во колоната 5 наместо бро-
јот: „34301", треба да стои: „34401", а во колона 6 наместо 
зборот: „Илок" треба да стои: „Вуковар". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белграл 14 
мај 1984 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

За помошник на пртседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди се назначува 
Светозар Симовиќ, советник на претседателот на тој соју-
зен комитет. 

С.п.п. бр. 353 

5 април 1984 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател , 

д-р Мијат Шуковиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено пла-
нирање се назначува Михаило Миљаниќ, досегашен по-
мошник на генералниот директор на тој завод. 

С.п.п. бр. 233 
20 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 

Звоне Драган е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 27/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 

ИНДУСТРИЈА 

Се разрешува од должност советникот на претседате-
лот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Си-
мо Дуловиќ, поради истекот на времето на кое е назначен 
и заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 676 
20 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 

Звоне Драган, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е I 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник на генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Симо Дуло-
виќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија. 

С.п.п. бр. 677 
20 април 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 

Звоне Драган, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 
О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цицмил Ђорђија Спасоје, Вукмировић Михаила Вла-
димир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андесилић Шпира Марко, Ђалић Јована Петар, Коп-
ривица Радована Миле: 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бановић Вока Радојица, Ђуровић Илије Радосав, Ђу-
ровић Срдана Вук, Кнежевић Блажа Велимир, Лалић Ни-
коле Милуша, Међедовић Радисава Радоња, Мушикић 
Спасоја Бојо, Пековић Ђока Благоје, Радуловић Новица 
Михајло; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Асовић Муја Бећо, Бабовић Ферхата Рамадан, Бање 
вић Пера Бошко, Барјакгаровић Љубомира Радуле, Бат 
рићевић Милоша Благоје, Батрићевић Милоша Недељко 
Бешевић Љуба Тихомир, Бошковић Радоње Милинко 
Брајовић-Хартман Јосипа Нада, Букилић Милоша Саво 
Булајић Митра Љубомир, Булајић Пеја Михајло, Булато 
вић Рака Милета, Булатовић Милосава Велимир, Чворо 
вић Стојана Обрад, Чворовић Стојана Вуко, Дендић Пу 
нише Митар, Драгичевић Пера Нико, Ђуретић Јована Во 
јислав, Ђуровић Николе Радивоје, Голубовић Божа Саво 
Јанковић Васа Ђорђије, Јанковић Обрада Митар, Јарделић 
Михаила Јован, Кадовић Марка Раде, Кораћ Пунише 
Славко, Кривокапић Илије Драгољуб, Лалићевић-Ласица 
Живка Милена, Маговчевић Петка Недељко, Мандић Ми-
лије Ђорђије, Мирковић Живка Љубомир, Николић Жив-
ка Благоје, Николић Крста Јагош, Николић Туров Вељко, 
Пекић Максима Радојица, Радуловић Спасоја Божо, Равић 
Тиофила Мирољуб, Шљукић Миливоја Обрен, Тепавчевић 
Филипа Бранко, Томић Ђорђије Драго, Васиљевић Блажа 
Слободан, Васовић Радоја Љубомир, Вучић Трипка Мило-
ван, Вуковић Зарије Божина, Вушовић Миладина Дани. ик 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бечановић Николе Милоња, Ђурковић Луке Јосиф, 
Јанушевић Благоја Владимир, Јоикић Митра Војислав, 
Калевић Марка Бранислав, Кнежевић Рада Слободан, 
Костић Петра Драгоје, Никчевић Љуба Радивоје, Папић 
Јанка Светозар, Рудовић Луке Војислав, Вуковић Радоја 
Радован; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Давидовић Сава Љубомир, Костић Шћепана Васили-
ја, Ковачевић Марка Мирко, Лабовић-Чворовић Јована 
Јелена, Стевовић-Радојичић Ђола Анка, Вуковић-Јанко-
вић Крста Милуша; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
оа значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Деспот Петра Стипе; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Крстуловић Ивана Миливој, Шмит Јосипа Јосип, т у -
рије Мирослава Борис; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Јанеш Ивана Јерко, Мал нар Флоријана Јосип, Турк 
Вјекослава Јосип, Жагар Александра Драгутин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалне гичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ерцег Миливоја Бошко, Ивић Паје Велимир, Кресоје-
вић Михајла Васиљ, Михајловић Ивана Давор, Шоштарић 
Валентина Иван, Уводић Петра Здравко, Волф Вјекослава 
Вјекослав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Клет Јакоба Јакоб, Лазаревић Марка Светозар, Липо-
вац Ивана Бранко, Матошић Блажа Зденко, Милошевић 
Симе Секула, Назлић Анте Миливој; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Брлас Стјепана Јосип, Јанеш Виктора Иван, Станић 
Антона Марија, Турк Ивана Мирослав, Волф Јосипа Вељ-
ко; \ 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арх Рудолфа Антун, Банов Анте Иван, Бенчина Ан-
туна Јосип, Богдан Вицка Свето, Чубелић Ивана Анте, Ло-
мић Ивана Марин, Дупланчић-Габрић Габре Загорка, 
Франолић Антона Маријан, Поје Фрање Звонко, Ронче-
вић-Фирст Владимира Вера, Старчевић Ивана Винко, Жа-
нетић Јерка Анте. 

Бр. 81 
7 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Остојић Густава Густав, Земан Стјепана Емилијан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширерњето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти > 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Вуличић Антона Вицко, Ковач Стјепана Андрија, 
Мрша Анте Јере^Очић Драгутина Петар, Шевердија Мар-
ко Роко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аржић Ивана Винко, Бабан Маријана Љубомир, Вар-
та Драгутина Бранко, Даић Благоја Душан, Делић Ивана 
Милан, Франк Миливоја Звонко, Гашпарић Винка Стје-
пан, Хајдић Николе Паво, Хрустановић Бешира Незир, 
Киригин Јерка Фабијан, Курир Карла Јозо, Малнар Блажа 
Јосип, Новотни Антуна Иван, Режић Ивана Анте, Ружић 
Анте Дарко, Стојанац Милана Марко, Вегх Стјепана Мир-
ко, Жукина Јосипа Фрањо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Брајчић Андрије Иван, Вулетић Јураја Мирко, Цмрк 
Ивана Мијо, Галић Анте Бариша, Галовић Анђела Мирко, 
Гиздавчић Прошпера Анте, Иванда-Ајдуковић Љубе Јеле-
на, Ковач Вице Драго, Лучић Луке Мате, Лушић Марина 
Марко, Машић Андрије Лука, Ратковчић Фабијана Бран-
ко, Реић Николе Стјепан, Сачић Стјепана Јосип, Стани-
шић Јосипа Фрањо, Шимаг Јакоба Стјепана, Шишевић 
Иво Иво; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бали Филипа Владимир, Баљкас Паве Јосо, Баљкас-
-Губерина Анте Клаудија, Билишков Марина Анте, Боро-
вац Анке Иван, Бошњак Радована Милан, Чаћко-Демшар 
Фрање Теерезија, Дружијанић Мате Иван, Душић Антуна 
Фрањо, Ђорђевски Јована Митар, Ђудић Јакова Борислав, 
Ђурић Ђорђа Драгомир, Фредотовић Мате Андрија, Хаз-
давац Антуна Иван, Химелрајх Фрање Виктор, Хитил 
Стјепана Франциско, Хлеб Валента Драгутин, Јавор Стје-
пана Јозо, Јуричић Звонко Војо, Карлин Терезија Славко, 
Корлат Тодора Драго, Лончар Јуре Стјепан, Маринковић 
Николе Иво, Мијаковац Симе Сава, Мирић Станка Стево, 

Недох Андрије Иво, Орлиќ Мирка Мирко, Пеић Имбре 
Матија, Пејаковић Драгутина Михајло, Радак Крсте Дане, 
Ристивојевић Чедомира Драгољуб, Смајић Стјепана То-
мислав, .Суботић Лазе Младен, Свјетличић Стјепана Ал-
берт, Шабановић Махмута Међит, Шикић Ивана Никола, 
Ш карпа Павла Јакша, Штамбергер Фрање Иво, Штрбе 
Петра Анте, Вебер Петра Иван; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алајбег Боже Анте, Антулов Николе Анте, Арас Фра-
не Иво, Бачко Лазара Илија, Бајић Мартина Јаков, Балаш-
ко Јураја Стјепан, Барин Крижана Недо, Баришић Барту-
ла Прошпер, Бартолец Јосипа Даница, Башица Божа Мар-
ко, Беровић-Матеша Николе Марија, Безмалиновић Ан-
дрије Никола, Блажевић Милана Иван, Блажевић Јуре 
Иво, Богојевић Јове Алекса, Боначић-Дорић Јосипа Ники-
ца, Боначић Влаха Крунослав, Борчић Анте Никола, 
Брлић Стјепана Мато, Бубић Фране Јуре, Бува Анте Јо-
сип, Цакташ Андрије Јозо, Цикатић Кармело Бранко, 
Цвјетковић Иве Марко, Челар Рудолфа Петар, Чићко Пет-
ра Петар, Чуле Јосипа Иван, Чурин Николе Анте, Дроби-
на Ивана Иван, Ђумић Павла Иван, Елез Јакова Никола, 
Етеровић Николе Јосип, Фаркаш Ивана Мијо, Фијан Мар-
ка Јосип, Фринчић Марка Стјепан, Гејер Ферде Јосип, Гја-
кун Мирка Иво, Гредичак Марка Иван, Грегов Ивана Ма-
ринко, Иванковић Антуна Паво, Јанковић Ане Јанош, Је-
линчић Ивана Миховил, Језиџић Мирка Стипе, Кајгана 
Ђуре Љубомир, Калајжић Петра Станислав, Колунција 
Адама Јово, Ковачевић Јована Јанко, Кристинић Фране 
Јосип, Крстуловић Лерка Иво, 

Кућан Драгутина Драго, Куран Јозе Петар, Курбали-
ја Дамјана Никола, Лежајић Душана Васо, Лучин-Бабић 
Николе Катица, Лупински Људевита Драгомир, Мадунић 
Мартина Јосип, Маге Пере Мато, Мариновић Ивана Јо-
сип, Маркони Антуна Антун, Марковић Ивана Вјекослав, 
Матана Николе Петар, Медић Ђуре Јово, Медић Петра 
Никола, Миховиловић Анте Даница, Микелић-Ледић Ма-
те Босиљка, Милић Стеве Здравко, Миљуш Марка Душан, 
Молнар Иштвана Јанош, Муслим Ивана Јуре, Новаковић 
Мата Петар, Новокмет Филипа Марко, Падуан Фране 
Франо, Пантелић Рада Војислав, Палац Николина Иван, 
Павелин-Зелић Пашка Тонка, Перковић Андрије Мијо, 
Пинтар Анка Александар, Плаић Јосипа Вилим, Попадић 
Спасоја Ђорђе, Поповић Илије Бранко, Приморац Петра 
Виктор, Прпић Мије Иван, Пуклеш Звонимира Драгутин, 
Радека Аћима Ћиро, Радић Стјепана Марин, Раднић Фра-
не Петар, Радуловић Дмитра Саво, Ракоција Томе Иван, 
Сапунар Паве Паве, Сертић Ивана Јосип, Скарамуца Видо 
Бошко, Сорић Мије Фелицио, Шарчевић Јосипа Иван, 
Шкаре Ивана Марко, Тадић Николе Војо, Тешија Марија-
на Јосип, Турајлић Петра Драган, Уроић Габријела Ру-
долф, Варга Томе Андрија, Велчић-Вујевић Мате Мирос-
лава, Велдић Мартина Славко, Видовић Милоша Јосип, 
Владиславић Анте Давор, Вугић Ивана Стјепан, Вукиче-
вић Мате Јере, Вукнић Ивана Дује, Вулић Анте Жарко; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Грбац Фрање Мато, Јурина Јосипа Звонко, Кос Ива-
на Иван, Симић Петра Десимир, Томашевић Грге Весе-
лин, Турковић Људевита Звонко, Вујатовић Симе Драго; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Арапов-Мандић Ивана Вјера, Авдић Илије Зијад, 
Барбир Ивана Божо, Бубић Марина Анте, Цвитановић 
Фрање Елизабета, Черкић Емила Слободан, Дир Антуна 
Албина, Дмитровић Милана Јово, Добријевић Милоша 
Ђуро, "Богић Петра Антун, Гачиновић Душана Лука, Ју-
кић Ивана Цвита, Калат Стеве Никола, Којдић-Папић Лу-
ке Ана, Ковачевић Антуна Звонимир, Мацан Луке Паво, 
Маринковић-Пађен Ивана Марија, Марковиновић Блажа 
Јосип, Мартинић Стјепана Милан, Марушић Петра Иво, 
Милас Мариа Зоран, Миндол>евић Ивана Иво, Павловић 
Мате Жељко, Пупел Фране Иво, Ромић Обрада Стојан, 
Симовић Саве Владо, Сречец Вида Иван, Шчури Јосипа 
Стјепан, Шинка Павла Људевит, Тушек Стеве Бранислав, 
Влаховић Нике Валдо, Вугерничек Јосипа Антун, Вунић 
Мате Јосо; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алунић Ивана Александар, Андрић Марка Миро, 
Аничић Анте Франко, Бадалић Ивана Антун, Балић Ива-
на Зденко, Бего-Брајевић Јосипа Анкица, Бем Фрање Ми-
рослав, Боројевић Марка Милан, Босак-Сапунар Томе Фа-
ни, Божић Марка Божо, Божић Фрање Иван, Бребрић Ива-
на Јосип, Бурица-Бурић Марина Винка, Цакић Аћима 
Марко, Фистанић Јурија Андрија, Фредл>а-Коларић Ива-
на Надица, Фреунд Ивана Мирјана, Гале Ивана Миљенко, 
Гргић Боже Иван, Хасија Вида Катица, Хенгл Јосипа 
Иван, Јајић Добривоја Миле, Јаковчевић Јере Јошко, Јура-
нић Милана Јосип, Јурасовић Тонка Будимир, Јурић Ива-
на Марија, Јурић Станка Матија, Јуринец Шандора Јосип, 
Јурко Ивана Звонимир, Калитерна-Шего Милана Анка, 
Кезеле-Пресечки Петра Вера, Ковачевић Јосипа Илија, 
Крањац Николе Јозо, Крнета Обрада Урош, Маковец Ива-
на Драгутин, Мијић-Маненица Фране Ката, 

Милић Марка Анте, Млачић-Пажанин Шпире Нела, 
Младар-Либерњак Вјекослава Паулина, Парађина-Рош-
чић Анте Иванка, Перишић Цвитана Анте, Перишић Мир-
ка Миљенко, Перишић Јуре Винко, Пижета-Цмук Фрање 
Ема, Поцрња Јеле Мијо, Рахела Анте Петер, Репач Стјепа-
на Томе, Рибичић Марина Божо, Руље Јосипа Јаков, Си-
новчић Луке Јосип, Шалов Стипе Бене, Шарић Душана Ве-
лимир, Шимић Ивана Анте, Шкорић Ђуре Гаврило, Шут-
хец-вртар Јосипа Драгица, Туђа-Варжић Драгутина Ана, 
Урсић Јуре Миленко, Веић Анте Андро, Властелчић-
-Кртић Мије Марица, Воларевић Луке Иван, Воларевић-
-Бречић Ивана Мандица, Врсаловић-Стјепана Снежана, 
Вучковић Петра Југ, Вукнић-Бајић Анте Павица, Вуку-
шић-Дујмовић Фране Ивка, Жарак-Билић Марка Марија, 
Живковић-Новак Јосипа Анка, Жижић Славка Ивиса; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Болфек Иве Томислав, Црногорац Фране Жељко, Фе-
ри Стипе Јосип, Матић Николе Чедо, Мршић Јосипа 
Станко, Мухоберац Луке Перо, Печаревић Стеве Горан, 
Шимуновић Кузме Иво, Штрбинић Петра Златко, Трута 
Јерка Ивица, Тушек Миливоја Иван, Виђен Иве Никша, 
Витковић Анте Томислав, Вртикапа Милорада Раде, Вуко-
сав Максима Чедомир, Жигман Мартина Антун; 

Бр. 86 
14 октомври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Мика Ш п т и м , е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

215. Закон за обезбедување обртни средства 703 
216. Закон за измени и дополненија на Законот за На-

родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните 
покраини 706 

217. Закон за измена и дополнение на Законот за за-
должително здружување на трудот и средствата 
на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на стоки и услуги со производ-
ните организации на здружен труд 708 

218. Одлука за избор и прогласување на претседател 
на Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — 708 

219. Одлука за избор и прогласување на потпретседа-
тел на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 709 

220. Одлука за прогласување на изборот и објавува-
ње на составот на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија — 709 

221. Одлука за избор на претседател на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 709 

222. Одлука за избор на потпретседател на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 710 

223. Одлука за избор на претседател на Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 710 

224. Одлука за избор на потпретседател на Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 710 

225. Одлука за избор на претседател на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја 710 

226. Одлука за избор на потпретседател на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија 711 

227. Одлука за разрешување член на Сојузниот из-
вршен совет и потпретседател на Сојузниот из-
вршен совет 711 

228. Одлука за разрешување член на Сојузниот из-
вршен совет 711 

229. Одлука за разрешување член на Сојузниот из-
вршен совет 711 

230. Одлука за разрешување член на Сојузниот из-
вршен совет 712 

231. Одлука за разрешување сојузен секретар за над-
ворешни работи 712 

232. Одлука за разрешување сојузен секретар за внат-
решни работи 712 

233. Одлука за разрешување сојузен секретар за пазар 
и општи стопански работи 712 

234. Одлука за разрешување претседател на Сојузни-
от комитет за сообраќај и врски 713 

235. Одлука за разрешување претседател на Сојузни-
от комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди 713 

236. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен 
совет и потпретседател на Сојузниот извршен 
совет 713 

237. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен 
совет 713 

238. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен 
совет 714 

239. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен 
совет 714 

240. Одлука за именување сојузен секретар за надво-
решни работи 714 



Страна 750 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИС Г НА СФРЈ Петок, 18 мај 1984 

Страна 
241. Одлука за именување сојузен секретар за внат-

решни работи 714 
242. Одлука за именување сојузен секретар за пазар и 

општи стопански работи 715 
243. Одлука за именување претседател на Сојузниот 

комитет за сообраќај и врски 715 
244. Одлука за именување претседател на Сојузниот 

комитет за прашања на борците и воените инва-
лиди 715 

245. Одлука за избор на претседател на Уставниот 
суд на Југославија 715 

246. Одлука за разрешување и именување заменик на 
сојузниот секретар за народна одбрана 716 

247. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ по повод разгледу-
вањето на Извештајот за работата на Сојузниот 
извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година — 716 

248. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот 
за работата на Сојузниот извршен совет од мај 
1982 до мај 1984 година 717 

249. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ по повод разгледу-
вањето на Програмата на мерки и активности за 
остварување на целите и задачите од Резолуција-
та за општествено-економскиот развој и економ-
ската политика на СФРЈ во 1984 година во об-
ласта на агроиндустрискиот комплекс 719 

250. Заклучоци на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ по повод разгледу-
вањето на Анализата за спроведувањето на оп-
штествената акција врз трансформацијата на 
надворешно-економската мрежа во странство 721 

251. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот 
за спроведувањето на Препораката на Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ за самоуправното 
здружување на земјоделците и нивното вклучу-
вање во системот на самоуправниот здружен 
труд 722 

252. Решение за повлекување од промет на лекот 
М1ЈСООУКЕ, сируп од 200 т1, сериите бр. 
01059033, 01066043, 01130093, 01227034, 1226034, 
01065043, 01165043, 01131093 и 01228034, произ-
вод на „Зорка" - Шабац 723 

253. Решение за повлекување од промет на лекот 
ОЕМТАМ1С11Ч, ампули од 10x2 ш1, серија број 
2560983 и серија број 25830983, производ на 
„Босналиек" - Сараево 724 

254. Решение за повлекување од промет на лекот 
ЅУМРАТОЦ ампули од 1 ш1, во пакување на 
шест ампули, серија број 005112 и серија број 
002072, производ на „Здравље" - Лесковац 724 

Страна 
255. Правилник за начинот на КОЈ се врши испитува-

ње на типот на мерилата 724 
256. Правилник за начинот на кој подрачните орга-

низациони единици на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали за контрола на мери и ска-
поцени метали вршат преглед на мерила 726 

257. Правилник за условите што во поглед на струч-
ната подготовка на работничките, опремата и 
просториите мораат да ги исполнуваат органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници на кои им е доверен 
преглед на работните еталони и мерилата 727 

258. Правилник за начинот на кој Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали врши доверување на 
прегледот на работните еталони и мерилата на 
организациите на здружен груд и на други само-
управни организации и заедници 728 

259. Правилник за содржината и обликот на службе-
ната легитимација на работниците што работат 
врз задачи и работи на надзор и за водењето еви-
денција за издадените службени легитимации — 729 

260. Наредба за определување на видовите мерила за 
кои е задолжително испитување на типот и пре-
глед на мерилата 731 

261. Наредба за роковите во кои се вршат периодич-
ни прегледи на еталоните и на мерилата 734 

262. Наредба за видовите и формите на жиговите и 
на другите знаци и за содржината и формата на 
уверенијата за исправноста на мерилата, што се 
употребуваат при прегледот на мерилата 739 

263. Наредба за определување на работни еталони и 
на мерила чиј преглед може да им се довери на 
организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници 742 

Одлука за оценување на уставноста на чл. 15 и 17 став 
2 алинеја 7 од Правилникот за решавање на стан-
бените потреби на работниците на Основната ор-
ганизација на здружен труд „Интернистичке 
службе" при Работната организација на Меди-
цинскиот центр „Миливое Стојковиќ-Миќа" во 
Смедерево од 23 декември 1980 година 745 

Исправка на Правилникот за дополненија на Правил-
никот за содржината на одделните конта во кон-
тниот план за организациите на здружен труд — 745 

Исправка на Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките заедници и 
нивните фондови, на самоуправните интересни 
заедници и на други самоуправни организации и 
заедници, за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи 745 

Назначувања и разрешувања 746 
Одликувања 746 
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