
НА СОЦИЈАЛИСТ! 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА (СФРЈ" изЈ?е-
гуџа во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 74 ГОД. XXXVIII 

мена на овој број е 40 динари. 
Претплатата за 1982 година изнесува 
1-.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. Пошт. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855: Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756 

812. 

Врз основа на -член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Претседателството на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ v ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА, ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за распределба на средствата на Фондот на Фе-
дерацијата на кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 декем-
ври 1982 година. 

П бр. 224 
15 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството иа СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РА-
ЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Закрнот за распределба на средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини во периодот од 1981 
до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) 
по член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Покрај средствата од член 1 на овој закон за 

поттикнување на најбрзиот развој на Социјалисти-
чка Автономна Покраина Косово се распоредуваат 
и средствата што, воз основа на член 17а од Законот 
за дополнение на Законот за постојаните средства 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-

брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 
1981 до 1985 година, се формираат по стапката од 
0,03% од општествениот производ на општественото 
стопанство на Југославија." 

Член 2 J 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

813. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ' НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-
КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за постојаните средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, што 
го У С Р О И Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 15 декем-
ври 1982 година. 

П бр. 225 
15 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић е. P-

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈА-
НИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ 
НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 ' -
Во Законот за постојаните средства на Фондот 

на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
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на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1981 до 19С5 годи-
на („Службен лист на СФРЈ" , бр. 74/80 и 42/82) во 
член 16 зборовите: „точка 2" се бришат. 

Член 2 » 

По член 17 се додава нов член 17а крј гласи: 

„Член 17а 
Покра ј средствата утврдени во член 1 од опој 

закон, за поттикнување на најбрзиот развој на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово се обез-
бедуваат, согласно со член 20 од Договорот за посе-
бните мерки за остварување на политиката на н а ј -
брз развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во периодот 'од 1981 до 1985 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 21/82) и средства во височи-
на од 0,03% од општествениот производ на опште-
ственото стопанство на Југославија . 

Средствата од став 1 на овој член се формираат 
и се користа^, под условите и на начинот што се 
утврдени со овој закон. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини за 1981 
година по конечната пресметка за таа година, а за 
1982 година со уплатата на аконтации за 1982 го-
дина." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

814. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна* Република Југо-
славија. Претседателетвото на Социјалистичка* Фе-
деративна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА О Б Е З Б Е -
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ 
ИА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА' РЕ ПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО А Ф Р И К А Н С К И О Т 
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ТРЕТОТО ОПШТО 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Се прогласува Законот за обезбедување на сред-
ства за додатниот влог на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Африканскиот 
фонд за развој по- повод третото општо пополнува-
ње на средствата на тој фонд, што го усвои Собра-
нието на С Ф Р Ј на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 15 декември 1932 година. 

П бр. 226 
15 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Раиф Диздаревић е. р. 

З А К О Н 
ЗА О Б Е З Б Е Д У В А Њ Е НА СРЕДСТВА З А ДОДАТ-
НИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО А Ф Р И -
КАНСКИОТ ФОНД ЗА Р А З В О Ј ПО ПОВОД ТРЕ-
ТОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-

ТА НА Т О Ј ФОНД 

Член 1 
За додатниот влог на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во Африканскиот 
фонд за развој по повод третото општо пополнува-
ње па средствата на тој фонд, во буџетот на ф е -
дерацијата се обезбедуваат средства во износ од 
430,434.000 динари, како противвредност на 10,470.000 
пресметковни единици на Африканскиот фонд за 
развој спрема односот од 45.8867 динари за една пре-
сметковна единица на ден 1 февруари 1982 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обез-
бедат во буџетот на федерацијата за одделни годи-
ни, и тоа: 

Динари: 
1) Во Буџетот на федерацијата за 

1983 година 
2) Во Буџетот на федерацијата за 

1984 година 
3) Во Буџетот на федерацијата за 

1935 година 

160,144.660 

160,144.670 

160,144.670 

Член 2 
Средствата утврдени во член 1 од овој закон се 

пренесуваат во односните години на посебна сметка ' 
на Африканскиот фонд за развој к а ј Народната 
банка на Југославија . 

Член 3 
Опој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

815. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЈТЕ НА З АКОНОТ ЗА РАСПО-
РЕДОТ ИА ПРАВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
З Д Р У Ж Е Н ТРУД НА З А Д О Л Ж У В А Њ Е ВО СТРАН-
СТВО ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОПСКА-

ТА ИНВЕСТИЦИОНА Б А Н К А 

Се прогласува Законот за распоредот на пра-
вата на организациите на здружен труд на задол-
ж у в а њ е БО странство по заемот што го одобри 
Тиранската ингестициона банка, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 15 декември 1982 го-
дина. 

П бр. 241 
15 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството , на СФРЈ , 

\ 
Петар Стамболић cfc p. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ , 
Раиф Диздаревић е. р. 
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З А К О Н 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ПРАВАТА НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД НА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО 

ОДОБРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА 

Член 1 
Заемот во износ од 3.962.700.000 динари претста-

вува противвредност од 66.660.000 пресметковни 
единици, сметано според курсот од 63,92 динари за 
1 САД долар на ден 1 новември 1982 година, што го 
одобри Европската инвестициона банка врз основа 
на Протоколот за финансиска соработка, што е со-1-
ставон дел на Спогодбата за економска соработка 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Европската економска заедница, ор-
ганизациите на здружен труд ќе го користат за 
финансирање на проектот за модернизација на 
магистралниот железнички правец запад—исток— 
југ (Јесенице државна граница — Загреб — Бел-
град — Ниш — Скопје — Гевѓелија државна гра-
ница). 

Член 2 
Правата на организациите на здружен труд на 

задолжување во- странство по основ на заемот од 
член 1 на овој закон се распоредуваат и тоа на: 

Железничко-транспортна 
организација Загреб 1.743.500.000 динари 
ЖеЛезничко-транспортна 
организација Скопје 356.700.000 динари 
Железничко-транспортна 
организација Љ у б е н а 990.400.000 динари 
Железничко-транспортна 
организација Белград 515.400.000 динари 
Железничко-трансповтна 
организација Нови Сад 356.700.000 динари 
Отплата на заемот од член 1 на овој закон ќе 

извршат корисниците на девизите од својот деви-
зен прилив. 

Член 3 
Пријавување на проектот од член 1 на овој за- • 

кон на Европската инвестициона банка ќе изврши 
Сојузниот секретаријат за финансии врз основа на 
соодветната техничко-финансиска документација 
што ќе ја сочини Заедницата на југословенските 
железници, во соработка со железничко-^транспор-
тните организации од член 2 на овој закон. 

* Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

816. 

, Врз основа на член 41 од Законот за Измени и 
дополненија на Законот за заштита на растенијата 
од болести и штетници што ја загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФ,РЈ", бр. 43/82) Законо-
давЈНО-правната комисија на Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, на 7. седница од 2. ноември 1982 
година, го утврди пречистениот текст на Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја. 

Пречистениот текст на Законот за заштита на 
растенијата од болести и штетници што ја загрозу-
ваат: целата земја ги опфаќа: Законот за заштита 
на растенијата од болести и штетници што ја заг-
розуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/76), и Законот за измени и дополненија на 
Законот за заштита на растенијата од болести и 
штетници што ја загрозуваат целата земја („Сл-

ужбен лист на СФРЈ", бр. 43/82), во кои е назна-
чен денот на влегувањето во сила на тие закони. 

АС бр. 450 
2 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

СФРЈ, 
Д-р Сурја Пуповци, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 
И ШТЕТНИЦИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА 

ЗЕМЈА 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат заштитата на расте-

нијата' од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја, прометот на средствата за заштита 
на растенијата и здравствената контрола на расте-
нијата во прометот преку државната граница. 

• Член 2 
Заштитата на растенијата од болести и штетници 

што ја загрозуваат целата земја е должност на оп-
штесТвено-политичките заедници и нивните органи, 
на организациите на здружен труд, други самоуп-
равни организации и заедници, граѓански правни 
лица и на граѓаните. 

Оп штос твено- пол и ти ч ките заедници се должни 
на својата територија да обезбедат извршување на 
работите: известување и прогнозирање на појави и 
движења на растителни болестрх и штетници; презе-
мање на. мерки за спречување, отстранување и ис-
коренување на растителни болести и штетници и да-
вање стручна помош на организациите на здружен 
труд, други самоуправни организации и заедници, 
граѓански правни лица и на грабаните што се за-
нимаваат со производство на растенија. 

Работите од став 2 на овој член, зависно од ви-
дот на работите што треба да се вршат, општестве-
ио-политичките заедници можат да им ги доверат 
на организациите на здружен труд што се регистри-
рани за работи на заштита на растенијата, гхсако и 
да ги определат начинот и условите за вршење на 
тие работи. 

Организациите од став 1 на овој член, граѓан-
ските4 правни лица и граѓаните се должни да пре-
земаат мерки за спречување на појава и за отстра-
нување на растителни болести и штетници на об-
јектите што ги користат или со кои управуваат или 
располагаат, односно на објектите во сопственост на 
граѓаните или на граѓански правни лица или што 
ги користат тие; да .учествуваат во спроведувањето 
на мерките за заштита на растенијата фто ги ор-
ганизира општествено-политичката заедница и пра-
вилно да ги применуваат средствата за заштита на 
растенијата, во согласност со упатствата за нивна 
употреба. 

Член 3 
Под растителни болести, во смисла на овој закон, 

се подразбираат заболувања што се предизвикани 
од габички, бактерии, вируси, микоплазми или на 
нив слични организми и од паразитни цветоносни 
растенија а под растителни штетници —- штетни^ 
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инсекти, штетни молци, штетни стоиогалки, штет-
ни кематоди, штетни полжави, штетни цицани и 
гцтетни птици.' 

Растителните болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја (во натамошниот текст: расти-
телни болести или штетници), мелеат, според штет-
носта; да бидат карантински и"-ергономски штетни. 

Карантински растителни болести и Штетници, во 
смисла на овој закова, се растителните болести и 
штетници кои претставуваат посебна опасност за 
растенијата што ги напаѓаат и кгои, заради спречу-
вање на нивното внесување или ширење, бараат 
преземање мерки за нивно спречување, отстрану-
вање или искоренување. 

Економски штетни растителни болести и штет-
ници се растителните болести и штетници што се 
распространети во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, "кои' предизвикуваат поголеми 
штети и можат успешно да се отстрануваат со мер-
ки на одделни држатели на растеш!ја или со посеб-
ни мерки на општестсено-политичките заедници. -

Листите на карантински и економски штетни 
растителни болести и штетници ги донесува сојуз-
ниот орган, на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. 

Член 4 
Под растенија, во смисла на овој закон, се 'под-

разбираат живи растенија и нивните делови, семе 
и посадочен материјал, растителни плодови, влакна 
ка предилните растенија, амбалажа1 од растително 
потекло, режана дрвна граѓа и шумски сортимен-
т а добиточна храна оД растително потекло, земј-а, 
органско ѓубре и други предмети од растително и 
животинско потекло со "кои.можат да са пренесу-
ваат. растителните болести или штетници. 

Под средства за заштита на растенијата, -во 
смисла на овој закон, се подразбираат хемиски и 
биолошки средства со кои успешно се спречува 
појавата ,или се отстрануваат растителни болести 
и штетници иу плевели, материи што им се дода-
ваат на тие'средства заради' подобрување на нив-
ното ̂  дејство, мешаници на средства за заштита -
на растенијата со вештачки ѓубриња и материи 
што с е користат за регулираше' на растежот на 
растенијата. , 

II. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАС-
ТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 5 
Заради спречување на појавата и ширењето или 

заради утврдување присуство на растителни болести 
или штетници, надлежниот орган во републиката 
односно во автономната покраина може да нареди: 

1) забрана на одгледување за .определено време 
и на определена подрачје на одделни вид оси, сорти 
или клонови на земјоделски и шумски растенија; 

2) задолжително учество организациите на 
здружен труд и на 'граѓаните во отстранувањето на 
растителни болести или штетници и користење на 
нивната опрема за таа' цел; 

3) уништување на растенијата и амбалажата; 
4) дезинфекција, дезинсекција или дератизаци-

ја ; . ' 
5) Други мерки, според укажаната потреба/ 

Член; 6 
Производителите и држателите на растенија, 

држателите на земјишта, држателот«* на просто-^ 
рии за сместување, преработка и чување на расте-
нија и растителни преработки, уреди за, преработка 
на растенија и на средства за превоз на растенија 
(во натамошниот текст: држатели на растенија) се 
должни да вршат преглед на своето земјиште, рас-
тенија, простории во кои се сместени растенија или 

растителни преработки, уреди за .преработка на рас-
тенија и на средства за превоз на растенија за по-
јавата па растителна болест или штетник и за пре-
земените Мерки да го известат надлежниот орган 
или најблиската организација на зд]зужен труд што 
има стручна служба за заштита на растенијата. . 

Организациите на здружен труд што имаат стру-
чна служба за заштита на растенијата се д о л а н и 
да го известат надлежниот орган за појавата, шире-
њето или- за опасноста од .натамошно ширевме на 
растителна болест или штетник за која во својата 
работа ќе дознаат - и да дадат стручна помош при 
нивното отстранување^. 

Под стручна помош во смисла на став 2 од овој 
член се подразбира особено избор иа средства за за-
штита на растенијата, начин и Бреме на нивната 
употреба. 

Член 7 
Земјоделските посеви за производство на семе, 

објектите за производство на шумско семе и објек-
тите за 'производство на посадочен матери јална по-
веќегодишни растеш!ја, во текот ^а вегетацијата 
подлежат најмалку двапати на задолжителен здрав- ' 
ствен преглед. 

Семето и посад очниот материјал што потекну т 
ваат.од земјоделски посеви за производство иа семе, 
односно од објекти за производство на шумско се-
ме (поединечни стебла, шумски состојки и ел.) и од 
објекти за производство на посадочен материјал на 
повеќе годишни растенија (расадници и др.), што не 
се здравствено прегледани, не можат да се пуштат 

, во промет ниту да се користат за сопствени потреби. 
Задолжителниот здравствен преглед на посеви-

те и објектите -&д став 1 нс^ссој" член го вршат ор-
ганизациите на здружен . т ^ д што ќе ги 4 ©загаси* 
надлежниот орган во републиката односно.во авто-
номната покраина. 

\ * 
Ако на посев или објект од став 1 на овој член 

при задолжителниот здравствен преглед во текот на 
вегетацијата се утврди присуство на карантинска 
или на определна економски штетна растителна 
Г-оттогт и штетник ќе се нроедат мерки за нивно 
отстранување и искоренување. 

, За здравствената состојба на посевите и објек-
тите од став 1 на осој член, организацијата на здру-
жен труд од став 3 на овој, член издава уверение, 
ако посевот, односно објектот е здрав. Здравствена-
та состојба на земјоделските посеви за производство 
на семе се внесува 'во Уверението за признавање на 
семенскиот посев. 

О рѓо низ а ци јата на здружен труд од став 3 на 
свој член зз утврдената здравствена состојба на по-
севите и објектите од став 1 на овој член го'извес-
тува надлежниот орган за заштита на растенијата. 

Прописите за времето и начинот! на ' вршењето 
на задолжителен здравствен преглед и за мерилата 
за утврдување на здравствената состојба на посеви-
те и об1ектите од став 1 на овој член, како и за 
образецот на уверението за здравствената состојба 
на посевите, и објектите од став 5 на овој член ги 
донесува сојузниот орган на управата надлежен за 
работи за заштита на растенијата. 

Член 8 
За производство на растенија не смеат да се 

употребуваат ниту да се пуштаат во промет семе 
и посадочен материјал што се заразени со каран-
тинска растителна водест или со штетник. Семе и 
лоса сточен м а ѓ е п с а л не смеат цп се употребуваат 
ни-ѓу да се пуштаат во промет ни ако се заразени со 
определена економска штетна ' растителна болест 
или ' со штетник во процент поголем од процентот 
тито за одделни видови растенија ќе го определи 
сојузниот орган на управата надлежен за работи' 
на заштита на растенијата./ 
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Видовите семе што ќе ги определи сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата 'мораат, пред пуштањето во промет 
или пред употребата за С О П С Т В Е Н О производство, да 
бидат подложени на дезинфекција односно дезин-
секција. 

На декларацијата на секое пакување на семе 
што е подложено на дезинфекција односно на де-
зинсекција мораат да бидат наведени-податоци за 
тоа со кое средство за заштита на растегната е 
изношена дезинфекција™ односно дезлпеекцијата. 
како и клаузулата: Семето е загадено и не смее 
да се користи за исхрана на луѓе, домашни живот-
ни, риби, птици и на дивеч". 

Одредбата на став 3 од овој член не се одне-
сува на семе што е подложено на дезинсекција со 
фумигација. 

Член 9 
Складовите и другите простории за сместување 

па растенија со, определе:! капацитет мораат да 
имаат уреди за дезинсекција и да ги исполнуваат 
другите пропишани услсеи за спречување на поја-
ва и за отстранување на растителни болести и 
штетници. 

Условите од став 1 на овој член ги пропишува 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 10 
Во просториите за Сместување, преработка и чу- . 

вање на растенија и во средствата за превоз на рас-
тенија, во кои е утврдена растителна болест или 
штетник, мора да се изгрши дезинфекција, дезин-
секција или дератизација заради отстранување на 
растителната болест или штетник. 

Во просториите и срествата од став 1 на опој 
член во котт е утврдено присуство на карантинска 
растителна болест или штетник забрането е да се 
внесуваат или од нив да се изнесуваат растенија 
и други предмети (уреди, машини и ел.) со кои 
раститслната болест или штетник може да де пре-
несе. додека растителна^ болест или штетник не 
се отстрани. 

Член 11 
Дезинфекција и дезинсекција на растенијата и 

дератизација во просториите од член 10 на овој за-
кон може да врши само организација па здружен 
труд што има рабтопик со соодветна висока стручна 
подготовка и ги исполнува условите во поглед на 
техничката опременост што ќе ги пропише над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 12 
Мериш'за уништување на растенијата можат да 

се наредат само ако растенијата се заразни со ка-
рантинска растителна болест или штетник која не 
може да се отстрани на друг начин, а не можат да 
се искористат за други цели без опасност од шире-
ње на карантинската растителна болест или штет-
ник, или ако одгледувањето на тие растенија е заб-
рането. 

Мерките за уништување на семе, посадочен ма-
теријал и амбалажа можат да се наредат и ако се 
заразени со определена економски штетна расти-
телна болест или штетник (член 8 став 1) што не 
може да се отстрани на друг начин, а не може да 
се искористи за други цели без опасност од шире-
ње на растителните болести или штетници. 

Растенија трајно загадени (контаминирани) со 
средства за заштита на растенијата во количества 
што се штетни за здравјето на луѓето и на корис-
ните животни, ќе се уништат ако не можат да се 
искористат за други цели. 

Растенијата од став 3 на овој член можат да се 
користат за други цели само,врз основа на соглас-

ност од надлежниот орган во републиката односно 
со автономната покраина, По прибавениот извештај 
од за тоа посебно овластела научна организација 
па здружен труд за резултатите од хемиската ана-
лиза па мострата и предлогот даден во извештајот 
за можното безбедно користење на тие растенија за 
други цели. 

Прописи за начинот на уништување на растени-
јата од ст. 1 до 3 на 0(зој член донесува сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата. 

Член 13 ј 
Забрането е неовластено да се даваат или да се 

о б ј а в у ^ ат податоци за појавата или ,за распростра-
нет оста на карантинска растителна болест или ште-
тник во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Отапување на податоци за појавата и распрос-
трапетоетд па карантинска растителна болест или на 
штетник се врши според упатството што го пропи-
шува функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата.надлежен за работи на заштита на 
растенијата. 

Член 14 
Органите на Југословенската народна армија 

преземаат мерки за отстранување на растителни бо-
лести и штетници на растенијата и на објектите 
Што ги користи Југословенската народна армија и 
го известуваат надлежниот орган на собранието Ца 
општината на чија територија се наоѓа единицата, 
односно устиштата на Југословенската народна ар-
мија, за појавата на растителни болести и штетници 
и за преземените мерки за нивно отстранување. 

Здравствените прегледи на пратки растенија 
што според одредбите на овој закон се задолжител-
ни, за потребите и во рамките па Југословенската 
народна армија, ги вршат надлежните служби за 
заштита на растенијата во Југословенската народна 
армија. 

Прописи за организацијата и работата на служ-
бата за заштита на растенијата во Југословенската 
народна армија донесува функционерот кој рако-
води со сојузниот, орган на управата надлежен за 
работи на народната одбрана. 

Член 15 
Органите за внатрешните работи, во рамките на 

своите надлежности, се должни на органите што 
преземаат ^мерки за заштита на растенијата од рас-
тителни болести и штетници да им даваат, на нив-
но барање, помош при спроведувањето на мерките 
за заштита на растенијата предвидени со овој закон. 

На барање од функционерот- кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата или од надлежниот орган 
во републиката односно БО автономната покраина, 
помош во спречувањето на ширењето и во отстрану-
вањето на растителните болести и штетници се дол-
жни да дадат и единиците на цивилната •заштита и 
единиците на територијалната одбрана. Во случај 
на голема опасност од Ширење на особено опасна 
растителна болест и штетник. Ј^ожат да се употре-
бат и единиците на Југословенската народна ар-
мија. 

III. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ВО ПРОМЕТОТ 

1. Здравствена контрола на глстени јата DO внатреш-
ниот промет 

Член Јб 
Растенијата можат да се пуштаат во внатрешен 

промет ако не се заразени со карантински растител-
ни болести и со штетници, 
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Семе и посадочен материјал можат да се пуш-
таат во внатрешен промет ако не се заразени со 
карантински, како ниту со определени економски 
штетни растителни болести и со штетници во про-
цент поголем од процентот што за одделни видови 
семиња и посадочен материјал ќе го утврди сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. 

Член 17 
По исклучок од одредбата на член 16 .на овој 

закон, растенијата што се заразени или се сомнева 
дека се заразени со карантинска растителна болест 
или штетник, а семе и посадочен материјал што се 
заразени или се сомнева дека се заразени и со оп-
ределена економски штетна растителна болест или 
штетник (член 8 став 1). можат, под пропишани ус-
лови, да се пуштат во внатрешен промет заради ин-
дустриска преработка, непосредна •* потрошувачка 
или за научни цели. 

Прописи за условите за пуштање во промет на 
растенијата од став 1 на овој член донесува сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. 

Член 18 
Растенијата од подрачје заразено со карантин-

ска растителна болест или штетник (заразено под-
рачје), со кои може да се пренесе карацтинската 
растителна болест или штетник и поради која тоа 
подрачје е прогласено заразено; подлежат на 
задолжителен здравствен преглед х во местото 
на натоварот пред испраќањето во подрачје што 
не. е заразено со карантинска, растителна бо-
лест или штетник, или во друго заразено подрачје 
ако превозот се врши преку незаразено подрачје. 

Посадениот материјал, пред испраќањето од об-
јектот на кој е произведен, подлежи на задолжи-
телен здравствен преглед. ( 

Задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 2 
на овој член го врши надлежниот орган во републи-
ката односно БО автономната покраина^ 

Ако растенијата од став 1 на овој член не се 
заразени со карантинска, а семето и посадочниот 
материјал и со определена економски штетна расти-
телна болест или штетник (член 8 став 1), на испра-
ќачот му се издава уверение за здравствената сос-
тојба на растенијата во внатрешниот промет, кое 
важи 15 дена од денот на издавањето. Ако таквите 
растенија се заразени, ќе се донесе решение за заб-
рана на нивното испраќање. 

Подрачјата заразени со карантински растител-
ни болести и штетници ги прогласува функционер 

•рот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Образец на уверението за здравствената состој-
ба на па стени јата од став 4 на овој член пропишува 
функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на заштита на расте-
нијата. 

Член 19 
Организациите на здр\^жен труд што вошат ус-

луги на железнички, поморски, реч^н, езерски, воз-
душен, друмски и поштенски сообраќај, други орга-
низации на здружен труд и поединци не смеат да 
протеруваат растенија од запазено подрачје без уве-
рение за здравствената состојба на растенијата (член 
18 став 4). 

2. Здравствена контрола на растенијата при увоз, 
извоз и транзит 

Член 20 
Растенијата можат да се увезуваат, да се изве-

зуваат и транзитираат само преку определени гра-
нични премини. 

Граничните премини од став 1 на овој член ги 
определува сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на заштита на растенијата. 

Член 21 
Пратките растенија што се увезуваат мораат да 

бидат снабдени со уверение за здравствената состој-
ба на пратката (цертификат), што го издава надлеж-
ниот орган за заштита па растенијата на земјата из-
возничка. Тие пратки подлежат на задолжителен 
здравствен Преглед на граничната станица за заш-
тита на растенијата. 

Со уверението од, став 1 на овој член мораат да 
бидат снабдени и растенијата што поединци ги вне-
суваат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или ги добиваат со поштенски пратки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој чл-
ен. одделни видови пратки на растенија, што ќе 
ги определи сојузниот орган на управата надлежен 
за-работи на заштита на растенијата, можат под оп-
ределени услови да се увезуваат и без уверение 
за здравствената состојба на пратката, ако со за-
должителниот здравствен преглед на граничниот 
премин се утврди дека не се заразени со карантин-
ска или со определена економски штетна растител-
на болест или штетник. 

Прописите за начинот на вршење на задолжи-
телниот здравствен преглед од став 1 на овој член 
и за определување на условите од став 3 на овој 
член ги донесува сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 22 
Освен пратките од член 21 став 3, член 23 став 

2 и член 27 став 1 од овој закон, ако пратката рас-
тенија што се увезува не е снабдена со уверение за 
здравствената состојба на пратката(член 21 ст. 1 и 
2), граничната станица за заштита на растенијата 
ќе нареди со решение пратката да му се врати на 
испраќачот, а ако е во прашање поштенска пратка 
— да му се врати на испраќачот или да се уништи. 

Растенијата што одделни лица ги внесуваат во 
Социјалистичка Федеративна република Југослави-
ја без уверение за здравствената состојба (церти-
фикат), граничната станица за заштита на растени-
јата ќе ги одземе и уништи. 

АКО пратката од став 1 на овој член што се уве-
зува односно растенијата од став 2 на овој член што 
одделни лина ги внесуваат во Социјалистичка Фе-
деративна , Република Југославија се снабдени со 
уверение за здравствената состојба, но со задолжи-
телниот здравствен преглед ќе се утврди дека прат-
ката. односно растенијата се заразени со карантин-
ска растителна болест или штетник, или со опреде-
лена економски штетна растителна болест или 
штетник над определениот процент која на место-
то на увозот не може наполно да се отстрани со 
дезинфекција или дезинсекција, граничната ста-
ница за заштита на растенијата нема да дозволи 
увоз на таква пратка, односно на такви рас-
тенија, туку ќе нареди пратката да се вра-
ти или уништи ако постои опасност од ши-
рење на зараза, односно ќе ги, одземе и 
уништи растенијата што одделни лица ги внесуваат 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Прописите за начинот на уништувањето на 
пратките од ст. 1 до 3 на овој член, како и за доз-
волениот процент на застапеноста на определени 
економски штетни растителни болести и штетници 
од став 3 на овој член, ги донесува.сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата. 

Член 23 
Пратките растенија што fee транзитираат низ Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
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мораат да бидат снабдени со уверение за здравстве-
ната состојба (цертификат) издаден од надлежниот 
орган за заштита на растенијата на земјата извоз-
ничка и да ги исполнуваат и другите услови пропи-
шани со меѓународен договор и со овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, функционерот кој раковди со сојузниот срган 
на управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата може да дозволи транзит на пратка рас-
тенија иако'не е снабдена со уверение за здравстве-
ната состојба ако не постои опасност од ширење па 
зараза и ако земјата увозничка или земјата преку 
која се транзитира пратката пе бара издавање на 
уверение за здравствената состојба. 

Пратките растенија што во транзит низ Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
претоваруваат или се транзитираат во отворени пре-
возни средства подлежат на задолжителен здрав-
ствен преглед на граничниот премрш при влегува-
њето во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Ако со задолжителниот здравствен преглед од. 
став 3 на овој член се утврди присуство на каран-
тинска или определена економски штетна растител-
на болест или штетник во процент поголем од про-
центот што за одделни видови растенија ќе го ут-
врди сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на заштита на растенијата, граничната стани-
ца за заштита на растенијата ќе го забрани транзи-
тот на пратката растенија и ќе нареди таа да се 
врати, ако со меѓународен договор не е определено 
поинаку. 

Прописи за начинот на вршење на задолжител-
ниот здравствен преглед од став 3 на овој член до-
несува сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на заштита на растенијата. 

Член 24 
При увоз и транзит на пратки растенија, задол-

жителниот здравствен преглед се врши: 
1) на граничниот премин — ако пратката се уве-

зува или транзитира со железнички, речни, езер-
ски, поморски или друмски сообраќајни превозни 
средства; 

2) на местото на царинењето — ако пратката се 
увезува со средства на поштенскиот или авионскиот 
сообраќај односно ако се увезува со контејнери. 

Железничките станици, поморските пристаниш-
та, речните пристаништа, езерските пристаништа, 
воздухопловните пристаништа, друмските гранични 
премини, контејнерските терминали и поштите на 
царинење на кои се врши задолжителниот здрав-
ствен преглед од став 1 на овој член, мораат да 
обезбедат услови за безбедно и квалитетно вршење 
на здравствен преглед на пратки растенија. 

Член 25 
Ако граничната станица за заштита на растени-

јата, при задолжителниот здравствен преглед на 
пратка-растенија која се увезува, не може самата 
да ја утврди здравствената состојба на пратката, 
може лабораторискиот преглед да и го довери на 
стручна или научна организација на здружен труд, 
што за тоа ќе ја овласти сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 26 
Врз пратките растенија што се увезуваат во 

слободните царински зони или во консигнациочи 
складови во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија ќе се применуваат одредбите од овој 
закон што се однесуваат на увозот* на пратки рас-
тенија. 

Член 27 
Научните организации на здружен труд што се 

занимаваат со селекција, воведување на нови видо-

ви, сорти, линии и хибриди или со заштита на рас-
тенија или што вршат колекционирање или изра-
ботка на збирки на растенија можат, врз основа на 
одобреше 'од функционерот кој раководи со сојуз-
ниот срган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата, да увезуваат мостри на рас-
тенија без уверение за здравствената состојба на 
пратката. Пратките мостри на растенија подлежат 
на задолжителен здравствен преглед од страна на 
граничната станица за заштита на растенијата и не 
смеат да бидат зарзени со карантинска растителна 
болест или штетник. 

Одобрението од став 1 на овој член може да се 
издаде само ако научната организација на здружен 
труд што го бара тој увоз има карантински објект 
за проверка на здравствената состојба на растени-
јата чиј увоз бара. Научната организација на зд-
ружен труд не мора да има карантински објект 
ако растенијата ги увезува за изработка на колек-
ција или збирка. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за-работи на заштита на рас-
тенијата може на научните организации на здужен 
труд за заштита ца растенијата, под определени 
услови, да им одобри увоз на живи паразити и 
предатори на инсекти, култури, култури на габич-
ки, бактерии, вируси, микоплазми и на други орга-
низми заради испитување на биолошкото отстра-
нување на штетни инсекти, нематоди и плевели 
и заради други проучувања. 

Прописи за условите што мораат да ги исполну-
ваат карантинските објекти од став 2 на овој член 
донесува сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 

Член 28 
Пратките растенија што се извезуваат или реек-

спортираат од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, вклучувајќи ги и растенијата од 
слободните царински зони и консигнационите скла-
дови, подлежат на задолжителен здравствен прег-
лед на местото на натовар и мораат да бидат снаб-
дени со уверение за здравствената состојба, односно 
здравствено уверение за реекспорт само ако тоа го 
бара земјата увозничка или земјата низ која се 
транзитира пратката. 

Задолжителен здравствен преглед и издавање 
на уверението од став 1 на овој член врши надлеж-
ниот орган во републиката, односно во автономната 
покраина, а ако во , местото на натовар постои гра-
нична станица за заштита на растенијата — тој пре-
глед го врши и уверението го издава граничната 
станица. ^ 

• Ако земјата увозничка или земјата низ која се 
транзитира пратката бара пратката да биде снабде-
на со уверение за здравствената состојба, а задол-
жителниот здравствен преглед од став 1 на овот 
член не е извршен на местото на натовар, преглед 
на граничниот! премин ќе изврши граничната ста-
ница за заштита на растенијата, во согласност со 
меѓународните договори или со прописите на земја-
та увозничка. 

За повеќе пратки растенија што на граничниот 
премин4 се групираат во една пратка заради извоз, 
граничната станица за заштита на растенијата ќе 
издаде едно уверение за здравствената состојба,, ако 
тоа го бара земјата увозничка или земјата низ која 
се транзитира пратката. 

Ако одделни пратки од став 4 на овој член по-
текнуваат од заразено подрачје, тие пратки мораат 
од местото на натовар до местото на групирање да 
биттат снабдени со уверението за здравствената сос-
тојба од член 18 на овој закон. 

Ако при прегледот од ст. 1 до 3 на овој член се 
утврди дека пратката растенија е заразена со рас-
тителна болест или штетник поради- која е забране-
то таква пратка да се внесе во земјата увозничка 



Страна 1796 — Број 74 С Л У Ж Б Е Н . ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 декември 1982 

или во земјата преку која се Транзитира таа, над-
лежниот орган од став 2 на овој член, односно гра-
ничната станица за заштита на растенијата нема да 
дозволи извоз на таква пратка или, во спогодба со 
испраќачот, ќе нареди преземање и на други потреб-
ни мерки. 

Прописи за начинот на вршење на задолжител-
ниот здравствен преглед од ст. 1 и 3 на овој член до-
несува сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата, а образецот иа у-
верението за здравствената состојба од став 1 на овој 
член го пропишува функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата. 

Член 29 
Заради спречување на внесување и ширење рта 

карантински растителни болести или штетници од 
други земји во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата може Да го ограничи или да 
го забрани увозот или транзитот ла одделни видови 
растенија низ Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 30 
За пристигањето на пратка растенија што се у-

везува или транзитира (чл. 21, 23, 26 и 27) и пратка-
та средства за заштита на растенијата (член 49 став 
1 точка 2) што се увезува, се должни да ја известат 
граничната станица за заштита на растенијата ж е -
лезничката транспорта^ организација на здружен 
труд — ако пратката пристигнала со железница, а 
органите на царинската служба — ако пратката се 
превезува со други средства. 

Пратките од став 1 на овој член што се увезу-
ваат или транзитираат не можат да му се издадат 
на примачот ниту да се превезуваат натаму без пот-
врда од граничната станица за заштита на растени-
јата дека несе заразени со карантинска растителна 
болест и штетник или со определена економски ште-
тна растителна болест или штетник (член 22 став 3 
и член 23 став 4). 

Член 31 
Увозниците, извозниците и транзитерите пла-

ќаат надомест за задолжителните здравствени пре-
гледи на растенијата при увозот, извозот и транзи-
тот, и ги поднесуваат трошоците настанати во врска 
со применувањето на мерките за заштита на расте-
нијата. ( 

IV. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 32 
Средствата за заштита на растенијата можат да 

се пуштаат во внатрешен промет само врз основа 
на постојана или привремена дозвола што ја издава 
сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата. 

Во дозволата за пуштање во внатрешен промет 
на средства за заштита на растенијата, се внесуваат, 
покрај другите податоци и падотоците за хемиски-
те и физичките својства на средствата и податоците 
за поблиските услови за нивно користење. 

Постојаната дозвола за пуштање на сродства за 
заштита на растенијата во внатрешен промет се из-
дава врз основа на резултатите од хемиско, физичко 
и биолошко испитување на средствата во најмалку 
две организации на здружен труд што ќе ги овлас-
ти сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на* растенијата и позитивно мислење и 
предлог од комисијата за средствата за заштита 
на растенијата што ја формира сојузниот орган на 

управата надлежен за работи на заштитата на рас-
тенијата. 

Испитувања на средства за заштита на растени-
јата од став 3 на овој член можат да вршат органи-
зации на здружен труд што во поглед на опремата, 
уредите, кадрите и објектите ги исполнуваат соод-
ветните услови што ќе ги пропише сојузниот орган 
на4 управата надлежен за работи на заштита на рас-
теш^ ата. Организациите на здружен труд што ги 
исполнуваат тие услови ги утврдува сојузниот орган 
па управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата, а список на тие организации објавува во 
„Службен лист на СФРЈ". 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 
за средства за заштита на растенијата произведени 
во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија од активни материи од кои е произведено иден-
тично средство за заштита на растенијата што веќе 
се наоѓа ЕО прометот и за кое е издадена постојана 
дозвола за пуштање во прометот, а во промет е на ј -
малку три години и се покажало како ефикасно, или 
ако производителот сака да ја обнови дозволата чие 
важење престанало, може да се издаде постојана 
дозвола само врз основа на хемиско и физичко ис-
питување за намените и под условите утврдени во 
дозволите за идентично средство. 

Организациите на здружен труд што дале сред-
ство за испитување за добивање на постојана или 

'привремена дозвола (чл. 32 и 33) се должни за тоа 
да го известат сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на заштита на растенијата. Известу-
вањето содржи податоци за називот на производи-
телот, намената на средството и за условите за не-
говото користење. 

Член 33 
Ако средството за заштита на растенијата е 

произведено во странство од нова активна материја 
и го странство добило постојана дозвола за пуштање 
во промет, функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата може да издаде привремена дозвола 
за пуштање ЕО промет на тоа средство во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија. 

Истовремена дозвола за пуштање во промет на 
сре/Јствата за заштита на растенијата во промет во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
се издава само врз основа на физичко и хемиско 
испитување во организациите на здужен труд од 
члан 32 став 4 на овој закон. 

Привремената дозвола од став 2 на овој член 
важи Додека средството за заштита на растенијата 
не ќе се испита во смисла на одредбата од член 32 
став 3 на овој закон, но најдолго две години. Важе-
њето на привремената дозвола престанува ако зас-
тапникот на странскиот производител, во рок од 30 
дена од денот на добивањето на привремената доз-
вола, не поднесе барање за добивање на постојана 
дозвола од член 32 став 3 на овој закон. 

Средството за заштита на растенијата од став 1 
на ОБОЈ член може во текот на една година да се у-
везува и да се пушта во промет само во количества-
та што се определени во дозволата. 

Член 34 
Барање за добивање дозвола за пуштање во про-

мет на средства за заштита на растенијата може да 
поднесе организација на здружен труд чија дејност 
е производтвото на средствата за, заштита на ,рас-
тега ј ита и ко] а го поглед на опремата, уредите и 
кадрите ги исполнува 'условите што ги утврди над-
лежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Странски производител на средства за заштита 
на растенијата може да поднесе барање за добива-
ње на дозвола преку организацијата на здружен 
труд од став 1 на овој член или преку овластениот 
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застапник во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Барањето за добивање дозвола се поднесува до 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата. 

Подносителот на барањето за издавање на пос-
тојна или привремена дозвола (чл. 32 и 33) е должен 
кон барањето да приложи извештај за резултатите 
од испитувањето на тоа средство во организациите 
од член 32 став 4 на овој закон, како и сета доку-
ментација за хемиските, физичките и биолошките 
својства на средствата, а странскиот производител 
— заверен препис од постој ањ дозвола, со превод, 
за пуштање на тоа средство ве. промет, првенствено, 
во својата земја или во некоја од европските земји. 
За секое средство за заштита на растенијата произ-
ведено од нова активна материја се приложува и 
документација за неговите токсиколошки својства. 

Кон барањето за издавање на постојана или 
привремена дозвола за пуштање во промет на сред-
ствата за заштита на растенијата што се произве-
дени од нова активна материја, подносителот на 
барањето, покрај документацијата од став 4 на овој 
закон, приложува и доказ дека тоа средство токси-
колошки е оценето и распоредено во листата на 
отрови, согласно со сојузниот закон со кој се уре-
дува прометот на отрови. 

Прописите за начинот на издавањето на дозво-
лата за пуштање во промет на средства за заштита 
на растенијата и за критериумите за оцена на ефи-
касноста на средствата за заштита на растенијата 
ги донесува сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на заштита на растенијата. 

Член 35 
Постојаната дозвола за пуштање во промет на 

средствата за заштита на растенијата се издава со 
важност од пет години. По исклучок, на предлог од 
комисијата од член 32 став 3 на овој закон — Ф у н -
кционерот кој раководи; со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на заштита на растени-
јата, зависно од својството на одделно средство за 
заштита на растенијата, може да определи подолг 
или покзтс рок на важењето на дозволата. По исте-
кот на рокот на важењето на дозволата, средството 
за заштита на растенијата подлежи на повторно 
испитување, односно ревизија на дозволата заради 
продолжување на нејзиното важење. 

Со повторно испитување, односно со ревизија 
на дозволата од став 1 на овој член се проверуваат 
хемиските и физичките својства на средствата и се 
усогласуваат условите за нивното користење со соз-
нанијата до кои се дошло во текот на нивното при-
менување. 

Производителот на средства за заштита на 
растенијата е должен на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата 
најмалку три месеци пред денот на истекот на ва-
жењето на дозволата да му подносе барање за 
продолжување на важењето на дозволата ако е 
заинтересиран за тоа средство и натаму да го пуш-
та во внатрешен промет. Кон барањето приложува 
и извештаи со мислење на организациите од член 32 
став 4 на овој закон за резултатите од испитување-
то на тоа средство. Ако во тој рок не поднесе 
барање за продолжување на важењето на дозволата, 
ќе се донесе решение за престанување на важењето 
на дозволата. 

Ако пред денот на истекот на важењето на доз-
волата производителот на средства за заштита на 
растенијата одлучи да престане да произведува опре-
делено средство за- заштита на растенијата или 
производството привремено да го запре должен е 
за тоа, со образложение, да го извести сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата најмалку на три месеци пред денот 
на престанувањето на производството на тоа сред-
ство. 

Член 36 
Ако средството за заштита на растенијата пре-

стане да ги исполнува условите од постојаната, од-
носно привремената дозвола (чл. 32 и 33), или ако 
во текот на применувањето на средството се утврди 
дека има негативни својства или дека штетно деј -
ствува врз човекот или човековата средина, ф у н к -
ционерот кој раководи со сојузниот орган на .упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата 
донесува решение за престанување на важењето на 
дозволата или за ограничување на применувањето 
на средството за заштита на растенијата. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со производство, промет, користење или испи-
тување на средствата за заштита на растенијата, 
како и други организации, органи и поединци кои 
во својата работа ќе утврдат или узнаат дека опре-
делено средство за заштита на растенијата негатив-
но дејствува врз растенијата, човекот или човеко-
вата средина, должни се за тоа, без одлагање, да го 
известат сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 

Член 37 
Биолошки испитувања на средствата за зашти-

та на растенијата произведени од нови активни 
материи, што не се вршат според член 32 став 3 од 
овој закон, заради добивање на постојана дозвола, 
можат да вршат организациите на здружен труд 
кои, на предлог од надлежниот орган во република-
та, односно во автономната покраина, ќе ги овласти 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата и под условите што ќе ги 
пропише. 

Член 38 
Списокот на средствата за заштита на растени-

јата за кои е издадена дозвола за пуштање во внат-
решен промет (чл. 32 и 33), за кои дозволата преста-
нала да важи, или чие применување е ограничено 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 39 
Средствата за заштита на растенијата 'што се 

увезуваат подлежат на преглед на граничната ста-
ница за заштита на растенијата заради проверка 
дали е издадена постојана или привремена дозвола 
за пуштање на тоа средство во промет во Социјал 
листичка Федеративна Република Југославија. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и 
на пратките средства за заштита на растенијата 
што се увезуваат во консигнациони складови. 

Внесување на мостри на средства за заштита на 
растенијата бд странство заради испитување од чл. 
32, 33, 35 и 37 на овој закон не може да се врши без 
претходна согласност од сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на заштита на растенијата. 
Во барањето за добивање согласност, организација-
та што го внесува тоа средство мора да наведе по-
датоци за називот на средството, за генеричкиот и 
хемискиот назив на активната материја и за нејзи-
ната содржина, за примачот, граничниот премин и 
количеството што се увезува, за намената на испи-
тувањето, како и назив и седиште на организацијата 
во која ќе- се врши испитувањето. 

Член 40 * 
Граѓаните не можат да внесуваат од странство 

средства за заштита на растенијата за сопствена 
употреба за кои не е издадена дозвола за пуштање 
во промет на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и кои не се во 
оригинално пакување! 

Член 41 
Средство за заштита на растенијата може да се 

пушти во промет само во оригинално пакување. 
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Кон средството за заштита на растенијата што 
се пушта вб промет мора да биде приложено упат-
ство за неговата употреба и за начинот на уништу-
вање на средството и амбалажата, а на оригинално-
то пакување на средството за заштита на растени-
јата мора да се стави пропишаната декларација . 

Упатството за употреба на Сре/Јството мера да 
биде печатено на сите јазици и писма ( на изродите 
на Југославија и на јазиците на албанската и унгар-
ската народност и да е усогласено со дозволата за 
пуштање во промет, а декларацијата па пакувањето 
•— на еден од јазиците на народите на Југославија! 

Прописите за начинот на декларирање на сред-
ствата за заштита на растенијата ги донесува со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата. 

Член 42 
Средствата за заштита на растенијата можат да 

се употребуваат само за намените определени во 
дозволата за нивното 'пуштање во промет и па начи-
нот определен во упатството за употреба на сред-
ствата за заштита на растенијата. Во упатството за 
употреба на средствата за заштита на растенијата 
мора да биде назначен и начинот на нивната упот-
реба на помали површини. 

Средствата за заштита на растенијата не мо-
ж а т да се употребуваат за" спречување на растител-
ни болести и штетници или плевел во бремето во кое 
преку растенијата штетно би можеле да дејствуваат 
врз здравјето на луѓето или корисните организми 
ѓкаренца). 

Времето кога средството за заштита и а растени-
јата не може да се употреби се определува во доз-
волата за пуштање на средствата за заштита на рас-
теш^ ата во промет (чл. 32 и 33). 

На декларацијата и упатството за употреба на 
средствата за заштита на растенијата кои, согласно 
со дозволата за пуштање во внатрешен промет (чл 
32 и 33), можат да се користат од воздухоплов, тоа 
мора видно да се означи. 

Надзор над спроведувањето на мерките за з а ш -
тита на растенијата од воздухоплов врши над-
лежниот орган во републиката, односно во автоном-
ната цокраина. 

Член 43 
/Ј,р^ќателите на растенија и организациите на 

Здружен труд што употребуваат средства за заштита 
на растенијата се должни: 

1) да се грижат тие средства ПОРТ употреба да 
не дојдат во вода врз одгледувани растенија, на 
земјиште што не се третира со тие средства, во ск-
ладови на земјоделски производи, објекти за нивна 
преработка и објекти за одгледување и чување на 
домашни животни — ако таквата употреба би мо-
ж е л е да го загрози здравјето и животот на лу-
ѓето, домашните животни, рибите, пчелите, дивечот 
и другите корисни организми или да предизвика 
оштетување или загадување на одгледуваните рас-
тегни] а (контаминациј а); 

2) да не употребуваат средства за заштита на 
растенијата што се отровни за пчелите во времето 
кога постои најголе?ла опасност за труење на пче-
лите (за време на цутењето на одгледувани расте-
нија) и најдоцна 48 часа пред употребата на сред-
ствата, ца погоден начин да ги известат за тоа др-
жателите на пчели и корисниците на резервати на 
дивеч. 

Организациите на здружен труд што употребу-
ваат средства за заштита на растенијата се долж-
ни да водат евиденција за третирањето на растени-
јата во поле и на растителните производи ЕО скла-
довите. Во таа е в и д е н т н а се внесуваат податоци за 
випог" и количеството на употребеното средство за 
заштита на р а с т е г н а т а - и датумот на применува-
њето и датумот на бербата, односно на жетвата на 
растенијата. 

Член 44 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со спроведување на мерките за заштита на 
растенијата, мораат за заштита на растенијата да 
имаат работник со соодветна висока стручна под-
готовка и потребна опрема, како и да ги исполну-
ваат другите пропишани услови. 

п.Јс1Шините и уредите за применување на сред-
ствата за заштита на растенијата мораат, пред пу-
штањето БО промет, да бидат атестирани и снабдени 
со } патство за нивното користење за заштита на 
растенијата. 

Член 45 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет ' на средства за заштита на рас-
тенијата на големо се должни: 

1) да има^т работник со соодветна висока 
стручна подготовка за заштита на растенијата, кој 
ќе се грижи за сместување, чување и издавање на 
средства за заштита на растенијата; 

2) да имаат соодветни простории за сместување, 
чување и издавање на средства за заштита на рас-
тенијата, што ги исполнуваат пропишаните технич-
ки и санитарно-хигиенски услови. 

Член 46 
Организациите на здружен труд што се зани-

маваат со промет на средства за заштита на рас-
топи'.ата на мало се должни: 

1) во секоја продавница да имаат работник со 
соодветна стручна подготовка за заштита на рас-
тенијата. кој ќе се грижи за сместување, чување 
и издавање на средства за заштита на растенијата 
и на потрошувачите ќе има дава упатства за начи-
нот на употреба на тие средства; 

2) да имаат соодветни простории за сместува-
ње, чување и издавање на средства за заштита на 
растенијата, што ги исполнуваат пропишаните тех-
нички и санитарно-хигински услови. 

Член 47 
Средствата за заштита на рстенијата што, врз 

основа па сојузните прописи, се сметаат за отрови, 
да се пуштаат 'во промет и да се користат 

ако, покра ј условите предвидени со овој закон, ги 
и r-i: е л и з г а а т и условите предвидени со други со-
јузни прописи. 

Врз средствата за заштита на растенијата што 
ро -,..ттт-ЈГ| ГЕ П Р И М Е Н У В А А Т и Д Р У Г И сојузни про-
писи за држење и промет на запални материи. 

Член 48 
» 

Производителот, односно увозникот на средства 
за заштита на растенијата е одговорен за заштита 
шо ќе настане поради погрешно или неточно упат-
ство за употреба на средствата. 

V. 3 7ГРАВСТЌЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ВО ПРОМЕТОТ П Р Е К У Д Р Ж А В Н А Т А ГРА-

НИЦА 

Член 49 
Здравствена контрола на растенијата во про-

метот преку државната граница и контрола на 
тонотр^та за заштита на растенијата при увоз 
врши граничната станица за заштита на растенија. 

Граничните станици за заштита на растенијата 
се основаат како подрачни организациони единици 
ten Р01тгп;тт'пТ опгач ра ^ п а р а т а надлежен за работи 
за заштита на растенијата, за еден или повеќе гра-
н а т и премини 

Граничните станици за заштита на растенијата 
ги основа, соединува или укинува Сојузниот извр-
шен совет, по прибавено мислење од надлежните 
органи во републиките и во автономните покраини. 
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Член 50 
Граничната станица за заштита на растенијата, 

во прометот на растенијата преку државната гра-
ница и во контролата на средствата за заштита на 
растенијата при увозот, ги има особено следните 
права и должности: 

1) да врши здравствена контрола на растенија-
та во прометот преку државната граница (увоз, из -
воз и транзит) и да издава уверение за здравстве-
ната состојба на пратки растенија ако е овластена 
за тоа (член 23;; 

2) да проверува дали за средството за заштита 
на растенијата што се увезува е издадена постојана 
или привремена дозвола за пуштање во промет во 
Соцхtjaлистичка Федеративна Република Југосла-
вија ; 

3) бесплатно да зема мостри од растенијата; 
4) да врши преглед на деловните книги и ис-

правите на организациите на здружен труд и на 
поединци во врска со спроведувањето на прописите 
за заштита на растенијата во прометот преку др-
жавната граница и со контролата на средствата за 
заштита на растенијата што се увезуваат; 

5к да собира податоци и известувања од одго-
ворните и од други лица и да сослушува сведоци 
и вештаци кога е тоа потребно за успешно врше-
ње на нејзините работи; 

6) да поднесува кривични пријави, како и при-
јави за стопански престапи и прекршоци поради 
повреда на одредбите на овој закон; 

7) да го контролира спроведувањето на наре-
дените мерки за дезинфекција и дезинсекција, ка -
ко и на другите мерки што ги наредила Брз основа 
на овластувањето од свој закон. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој 
член, граничната станица за заштита на растенија-
та има особено права "и должности: 

1)' да нареди дезинсекција или дезинфекција на 
растенијата што се увезуваат или транзитираат — 
заради спречување на внесување во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на расти-
телни болести или штетници, како и на растенијата 
што се извезуваат — ако тоа го бара земјата увоз-
ничка; 

да забрани увоз или транзит на пратка рас-
тенија — ако се утврди дека пратката е заразена 
со карантинска растителна болест или штетник или 
со определена економски штетна растителна болест 
или штетник што на местото на увозот не може да 
се отстрани со дезинфекција или дезинсекција; 

3) привремено да го одземе предметот со кој е 
извршен стопански престап или прекршок од ОВОЈ 
закчјн; 

4) да нареди преземање и на други мерки за 
заштита на растенијата, во согласност со овој за -
кон и. со обврските според меѓународните договори 
.за заштита на растенијата. 

Член 51 
Против решението на граничната станица за 

заштита на решенијата може да се из јави жалба 
до функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го задржува извршувањето на ре-
шението. 

Член 52 
Работите од член 50 став 1 ги врши и решени-

јата за мерките од член 50 став 2 од овој закон 
ги донесува сојузниот граничен инспектор за заш-
тита на 'растенијата во граничната станица за з аш-
тита на растенијата . ' 

VI. КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ЗА З А Ш Т И Т А 
НА РАСТЕНИЈАТА К А Ј ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И 

УВОЗНИЦИТЕ 

Член 53 
. Контрола на средствата за заштита на растени-

јата што се наоѓаат ќ а ј производителите или к а ј 
у в о з т ш п т е , заради утврдување дали им одговараат 
на условите од дозволата за пуштање во промет 
ИЈ*и на другите услови пропишани со овој закон 
и со преписите донесени врз основа на овој закон, 
нр ши СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата преку работни-
кот што ќе биде овластен за тоа од функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата над-
ле.-кен за работи на заштита на растенијата (со-
јузниот инспектор за заштита на растенијата). 

Член 54 
Во вршењето на работите од член 53 на овој 

закон сојузниот инспектор за заштита на растени-
јата има права и должности: 

1) да врши контрола на средствата за заштита 
на растенијата што се наоѓаат к а ј производителите 
или увозниците пред нивното пуштање во промет; 

2) бесплатно да зема мостри од средствата за 
заштита на растенијата заради нивно испитување; 

3) да предлага донесување на решенија за за -
брана на пуштање во промет на средствата за з а ш -
тита на растенијата што не им одговараат на ус-
ловите од дозволата за пуштање во промет. 

4) да врши преглед па деловните книги и на 
исправите на организациите на здружен труд што 
произведуваат или увезуваат средства за заштита 
на растенијата, во врска со спроведувањето на про-
писите за пуштање во промет на средствата за 
заштита на растенијата; 

5) да собира податоци и известувања од одго-
ворните и други лица и да сослушува сведоци и 
вештаци кога тоа е потрбно за успешно вршење на 
неговите работи; 

да поднесува кривични пријави и пријави за 
стопански престапи и прекршоци поради повреда 
на одредбите од ОВОЈ закон. 

Решение за забрана на пуштање во промет на 
средствата за заштита на растенијата што се н а -
оѓаат к а ј производителите или увозниците донесу-
ва, на предлог од сојузниот инспектор за заштита 
на растенијата, функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата. 

Испитувањето на мострите на средствата за з а -
штита на растенијата што ги зема сојузниот инс-
пектор за заштита на растенијата го врши органи-
зацијата на здружен-труд од член 32 став 3 на овој 

VII. ПРАВА И Д О Л Ж Н О С Т И НА СОЈУЗНИОТ ОР-
ГАН НА УПРАВАТА Н А Д Л Е Ж Е Н ЗА Р А Б О Т И 
НА З А Ш Т И Т А НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПОГЛЕД 
НА И З В Р Ш У В А Њ Е Т О НА ОВОЈ З А К О Н КОГА 
НЕПОСРЕДЕН НАДЗОР В Р Ш А Т ОРГАНР1ТЕ ВО 
Р Е П У Б Л И К И Т Е И ВО АВТОНОМНИТЕ П О К Р А -

И Н И 

Член 55 
Во остварувањето на одговорноста на сојуз-

н и т е органи за извршување на овој закон и на про-
писите донесени врз основа на овој закон, кога не-
посреден надзор над применување!^ на тие про-
писи вршат органите во републиките и во автоном-
ните покраини, сојузниот oprari на управата над-
лежен за работи на заштита на растенијата има 
права и должности: 

1) на надлежните органи во републиката, одно-
сно во автономната покраина да им дава задолжи-
телни инструкции, ако тоа во интерес на целата зем-
ја е неопходно за единствено применување на тие 
прописи; 
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2) вб случаите во кои надлежниот орган во ре-
публиката, односно во автономната покраина не ќе 
изврши определена управна работа врз основа на 
овластувањата од овој закон, а неизвршувањето на 
таа управна работа Јможе да предизвика потешки 
штетни последици — да Ја изврши таа работа и за 
тоа да го извести С О Ј У З Н И О Т извршен совст. > 

Надлежните органи ,во републиката, односно во 
автономната покраина се должни'на сојузниот орган 
на управата, надлежен за р$6о*ги на 'заштита на ра-
стенијата да му доставуваат редовни извештаи за 
извршувањето на овој. закон и ка преписите доне-
сени врз основа на овој закон, како и податоци за 
појава и за преземените мерки врз спречувањето и 
отстранувањето на растителните болести и штет-
ници. 

Прописи'за доставувањето на извештаи и пода-
тоци од став 2 на О В О Ј чДен донесува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надле-
жен ' за работи на заштита, на растенијата. , 

V I I I . О В Л А С Т У В А Њ А Н А С О Ј У З Н И О Т О Р Г А Н Н А 

У П Р А В А Т А Н А Д Л Е Ж Е Н З А Р А Б О Т И Н А З А Ш Т И -

Т А Н А Р А С Т Е Н И Ј А Т А 

Член 56 
Покрај правата и должностите определени со 

одредите на ОБОЛ"ѕпкон, С О Ј У З Н И О Т орган на,управа-
та надлежен за работи на1 заштита на растенијата: 

1) ги следи појавите и движењето на растител-
ните болести и Штетници во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и во странство; 

2) може да забрани за определено време' и на 
определено подрачје да се одгледуваат одделни ви-
дови, сорти или клонови на земјоделски или шум-
ски растенија. 

Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
в и на заштита на растенијата е должен за појавите 
и движењето на растителните болести и штетници 

а ги известува надлежните органи во републиката, 
двоено во автономната покраина и сојузниот орган 

на управата Надлежен за работи на народната од-
брана. 

Член 57 
Заради: спречување на. внесување и ширење на 

растителни болести и штетници од други земји и 
зарадр1 нивно отстранување во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, функционерот 
КОЈ раководи со сојузниот орган на управата надле-
жен за работи на- заштина на растенијата може: 

1) да нареди определен дел- од границата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
да се стави под постојан здравствен надзор и во гра-
ничното подрачје да се спроведат: • 

— Забрана за определено време и на определено 
подрачје да се од глел^ваат одделни видови, сорти 
или- клонови на земјоделски и шумски растенија; 

— ограничување или забрана на прометот на 
одделни Б И Д О В И растенија; 

2) да им ограничи или забрани на лица премину-
вање на државната граница, ако во поголеми разме-
ри на граничното подрачје на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија или "по соседна 
зеша се појави карантинска растителна болест или 
штетник; 

3) да определи карантински надзор пад одделни 
ридови растенија што се увезуваат заради одгле-
дување; . / 

4) Да нареди организирање на, стручни прегледи 
на 'земјиштето, објектите и растенијата во гранич-
ното подрачје — заради о т п и в а њ е на карантински 
растителни болести и штетници. 

IX. НАДОМЕСТИ И ТРОШОЦИ 

Член '58 
Височината на надоместот за задолжителните 

•прегледи на растенијата во прометот преку држав-
ната граница (увоз, транзит и извоз), што ќе ги из-
врши _ сојузниот граничен инспектор за заштита на 
растенијата во граничната стапица за заштита на 
растенијата, ја определува С О Ј У З Н И О Т извршен совет/ 

Средствата од наплатените надрмести од став' 1 
на овој член се приход на федерацијата. 

Член 59 
• Трошоците за испитување на средствата за заш-

тита на растенијата во постапката за издавање доз-
вола за нивно пуштање во промет (Постојана л при-
премеќа),' како и во постапката за повторно испиту-

в а њ е ги поднесува организацијата на здружен труд 
што го поднела барањево за добивање дозвола. 

Трошоците за испитување на средствата за за-
штита на растенијата што' се извршени по барање 
од сојузниот инспектор за заштита на растенијата 
ги поднесува организацијата на здружен труд од 
која се земени 'тае мостри заради испитување — 
ако средството не им одговара на условите -рд доз-
волата за пуштање во промет на тоа средство, од-
носно сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата — ако средство-
то им одговара на условите од дозволата. 

X. ЛЕГИТИМАЦИИ И АЦИ НА ИНСПЕКТО-
РИТЕ 

Член 60 
* Сојузниот граничен инспектор" за заштита на 

растенијата (член 52) и сојузниот инспектор за за-
штита па растенијата (член 53) мораат да имаат 
легитимации со кои се утврдува нивното С В О Ј С Т В О 

на сојузон инспектор, а сојузниот граничен ин-
спектор за заштита на растенијата - г и знак на со-
јузен граничен инспектор. 

Легитимациите и знакот од став 1 на овој член 
ги пропишува и издава функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на заштита на растенијата. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
' парична казна од 40.000 до 1,009.000 динари 

ќе се ,казни за стопански престан , организација на 
здружен труд или друго правно лице: 

1) ако пушти ЕО промет или употреби за произ-
водство на растенија семе или посадочен материјал 
што се заразени со карантинска' или со определена 
економски штетна растителна болест или штетник, 
па поради тоа ќе дојде до ширење на растителната 
болест ил*и штетник (член 8 став 1); 

2) ако од подрачје заразено со, карантинска ра-
стителна болест или штетник, без задолжителен 
здравствен преглед, испрати , растение во подрачје 
што не е заразено со таа растителна болест или 

'штетник, или ако такво растение преку незаразено 
подрачје превезува во заразено подрачје, па поради 
.тоа ќе дојде до ширење на растителната болест или 
штетник (член 1Џ став 1); 

3) ако увезе или транзитира одделни видови 
растенија ЧИЈ увоз или транзит е ограничен или 
забранат, па поради тоа ќе дојде до внесување во 
земјата карантинска или определена економски 
штетна растителна болест или штетник (чЈ*ен 29): 

4) ако пушти во промет средство за заштита на 
растенијата без постојана или привремена дозвола 
(член 32 став 1) или ако пушти во промет средство 
за заштита на растенијата за кое е донесено реше-
ние за престанување на важењето на дозволата 
(член 35 став 3 и член 36 став 1)-
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5) ако употреби средство за .заштита на »расте-
ни јата во време кога ' тоа преку третираното расте-
ние штетно дејствува врз здравјето на луѓето или 
корисните организми (член 42 став 2); 

6) ако во граничното подрачје одгледува ВИДО7 
ви, сорти или клонови на земјоделски или шумски 
растенија чие. одгледување е забрането {член 57 
точка 1 алинеја 1); , . 

7) ако * во граничното подрачје пушти во промет 
растение чие. пуштање ЕО промет е забрането или 
ограничено (член 57 точка 1 алинеја 2). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со паричка казна од 4.000 до 50:000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на, 
здружен труд или во друго Vпр^вно лице. 

Член 62 
Со парична казна од 20.000 до 600.000^ динари ќе 

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

1) аќо Е И Д О Е И ; на семе определени со- сојузен* 
пропис пушти во промет или ги употреби за соп-
ствено Производство пред извршена дезинфекција 
или дезинсекција (член 8 став 2); 

2) ако не изврши дезинфекција , дезинсекција 
или дератизација на просториите з а сместување, 
преработка или чување на-растенијата или на сред-
ствата за превоз на растенијата во кои е утврдена 
растителна болест или штетник (член 10 став 1); 

3) .ако во просторијата за сместување, преработ-
ка и чување на растенијата или во средствата з а . 
превоз на растенијата во кои е утврдено присуство 
на каратинска растителна болест или штетник вне-
сува или од нив изнесува растенија или .други^пред-
мети со кои растителната болест или штетник мо-
ж е да се пренесе (член 10 став 2): 

4) ако растенијата што се трајно* загадени (кон-
таминирани) со средства' за заштита на растенијата, 
ги користи за исхрана на луѓе или на' корисни ж и -
вотни без согласност од надлежниот орган во' ре-
публиката односно во автономната покраина (член 
12 став 4); -

5) ако неовластено дава или објавува податоци 
за појавата илЖ распространетоста. на карантински 
растителни болести или штетници или ги дава и 
објавува надвор од пропишаното упатство (член 13 
став 1); 
7 6) ако не го извести, во пропишаниот рок, над-

лежниот орган за престанокот на производството 
пред денот на истекот на важењето на дозволата 
или за привременото запирање на производството 
на средства за заштита на растенијата (член 35 
став 4); 

7{ ако не го изгасни надлежниот орган за средг 
ството за заштита на растенијата за кое во својата 
работа ке утврди или узнае дека негативно дејству-
ва Ерз растенијата, човекот или човечката средина 
(член 36 став' 2): 

8) ако средствата за заштита на растенијата не 
. ги пушти во промет во оригинално пакување, или 

ако ги пушти во промет без упатство ' за употреба, 
без пропишана декларација , или ако упатството или 
декларацијата не ги содржат сите пропишани еле-
менти (член 41 и член 42 ст. 1 и 4). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со панична казна од 3.900 до 40.000 ди-
нари и одговорното лице; во организацијата на здру-

• жен труд или«во друго правно лице. 

Член 63 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд 
или друго правно лице: , , 

1) 'ако пушти во промет или употреби за произ-
водство на растенија, семе или посад очен материјал 
што се заразени- со карантинска или со определена 
економски штетна растителна болест или штетник 
а не ќе дојде до зараза (член 8 став 1); 

2) ако на декларацијата на. секое пакување на 
сегде што е подложено на дезинфекци ја или на де-
зинсекција не биде означено средството со кое таа 
дезинфекција или дезинсекција е извршена или не 
биде втисната пропишаната клаузула (член 8 ставЗ) ; 

3) ако видно не се означи средството за заштита 
на растенијата што може Да се користи од воздухо-
плов или ако од воздухоплов се применува средство 
за заштита на" растенијата што не е означено за таа 
цел (член 42 став 4); 

4) ако од подрачје заразено со карантинска рас -
тителна болест или штетник, без .задолжителниот 
здравствен преглед, испрати4 растенија во друго по- ' 
драч је кое не е заразено со таа растителна болест 
или штетник, или ако таквите растенија ги превезе 
преку незаразено подрачје во друго заразено под-
рачје , а не ќе дојде до зараза (член 18 став 1); 

5) ако без задолжителен здравствен преглед ис-
прати посад очен материјал од објект на ко ј е про-
изведен (член 18« став12); 

6) ако увезе или транзитира одделни видови 
растенија чи ј увоз или, транзит е ограничен или 
забранет, а не ќе дојде до зараза (член 29). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се к а -
зни со парична казна бд 2.000 до 20.000 динари и 
одговорното лице во, организацијата на здружен 
труд или во Друго правно лице'. ' 

Член 64 
Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќ е 

с$ казнЈЛ за прекршок, организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако во внатрешниот промет превезе растенија 
од заразено подрачје без уверение за здравствената 
состојба, а здравствениот преглед на тие растенија 
е задолжителен (член 19); 

2) ако без одобрение од сојузниот орган на уп -
равата надлежен за работи на заштита на растени-
јата унезе ж и в и паразити и ^предатори на инсекти, 
култури габички, бактерии, вируси, микоплазми 
или други организми (член 27 став'3); . 

3) ако в р ш и претходно биолошко испитување на 
средствата за заштита на растенијата без овласту-
вање на функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата (член 37>: . 

4) ако сојузниот инспектор за заштита на расте-
нијата го спречи или м у го отежне вршењето на 
контрола или не му ги даде потребните податоци со 
кои располага (член '54): 

5) ако не ти изврши наредените мерки на над-
ЈЈежхг^т инспектор за заштита на »растенијата (чл. 
50 и 52). - ' ' 

За прекршокот бд став 1 на овој член ќе .се к а з -
ни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице. 

Член 65 
Со парична казана од 5.000 до 20.000 динари ќ е се, 

казни за прекршок организација ,на здружен труд 
ЈЈЛИ друго правно дине: 

1) ако увезе, транзитира или извезе пратки рас-
тенија вон од определените гранични премини 
(член-20); 

2,) ако увезе пратка растенија пред извршениот 
задолжителен здравствен преглед (член 21 став 1); 

3) ако пратки растенија што во транзит низ Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
се претоваруваат или се превезуваат во отворени 
превозни средства не ги подложи на задолжителен 
здравствен преглед на определен граничен премин 
пр^1 влегувањето во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (член 23 став 3);^ ^ 

4) ако извезе пратка растенија без уверение за 
здравствената^ состојба на пратката кога. уверението 
е задолжително (член 28 ст. 1 и 2); 
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• 5) ако издаде или натаму превезе пратка расте-
нија што се увезува или транзитира без потврда од' 
граничната станица за заштита на растенијата дека 
не се заразени со карантинска растителна болест и 
штетник или со определена економска штетна рас-
тителна болест или штетник (член 3') став 2); 

6) ако увезе средство за заштита иа растенија 
пред извршениот задолжителен преглед од страна 
на граничната станица за заштита на растенијата 
(член 39 ст. 1 и 2); 

7) ако при употребата на средствата за заштита 
на растенијата не ги преземе мерките определени 

'Во член 43 став 1 точ. 1 и 2 од овој закон; 
8) ако за заштита на растенијата нема работник 

со соодветна стручна подготовка (член 44, член 45, 
точка 1 и член 46 точка 1); 

9) ако нема потребна опрема или не ги испол-
нува другите пропишани услови (член 44); 

10) ако нема соодветни простории за сместува-
ше, чување и издавање на средства за заштита на 
растенијата или ако тие простори не ги исполнуваат 
пропишаните технички и санитарно-хигиенски ус-
лови, (член 45 точка 2 и член 46 точка 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

Член бб 
Со парична казна од 5.000 до 1.0.000 динари ќе се 

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

1) ако не го извести надлежниот орган или на ј -
блиската организација па здружен труд која има 
стручна служба за заштита на растенијата за појава 
на растителна болест или штетник (член 6 став 1); 

2) ако не го извести надлежниот орган за поја-
ва, ширење или опасност од натамошно ширење на 
растителна болест или штетник за која ќе узнае 
(член 6 став 2); 

3) ако не ја даде бараната стручна помош при 
сузбивањето на растителна болест , или штетник 
(член 6 став 2); 

4) ако неовластено даде или објави пода-
тоци за појава или за распространетост на каран-
тинска растителна болест или штетник во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(член 13); 

5) ако не ја извести граничната станица за заш-
тита на растенијата за пратка растенија што се 
увезува или транзитира, а која втасала со желез-
ница (член 30 став 1); 

6) ако не води евиденција или не води уредна 
евиденција за третирањето на растенијата во поле 
или растителните производи во складови од член 43 
став 2 на ОБОЈ закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до G.0Q0 динари и одго-
ворново лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

Член 67 
Со парична казна од 600 до 12.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец што ќе изврши некое 
од дејствијата од чл. 61 до бб на овој закон. 

Член 68 
За прекршокот од чл. 64 до бб на ОБОЈ закон мо-

же, покрај казната, да се изрече и заштитна мерка 
одземање на предметите што се употребени за извр-
шување на прекршоците или се прибавени, односно 
настанале со извршување на прекршокот, и зашти-
тна мерка одземање на имотната корист прибавена 
со извршувањето на прекршокот. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Дозволите за пуштање во промет на средства за 

заштита на растенијата, издадени според прописите 
што важеле до денот па влегувањето во сила на 
законот за заштита на растенијата од болести и 
штетници што ја загрозуваат целата земја („Служ-
бен лист рт СФРЈ' ' бр. 49/76) важат до истекот на 
рокот за кој се издадени. 

Член 70 
Прописите донесени врз основа на овластува-

њата од Законот за заштита па растенијата од бо-
лести и штетници што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) остануваат во 
сила. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, прописите донесени според одредбите на чл. 3, 
7, 8, 16, 21, 22, 23, 28, 34г и 40 од Законот за заштита 
на растенијата од болести и штетници што ја загро-
зуваат целата земја престануваат да важат по исте-
кот на шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за заштита на растенијата од болести »и штет-
ници што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/82). , ^ 

Обврските од член 42 став 4 од Законот за заш-
тита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја се применуваат по истекот 
на рокот од една година од денот на влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за заштита на растенијата од болести и штетни-
ци што ја загрозуваат целата земја („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 43/82). 

817. 

Брз основа на член 283 точка 2 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, а во врска со член 103 од Закон-ат за Службата 
на општественото книговодство, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и имену-
вања, на седницата на Сојузниот собор ,од 3 декем-
ври 1982 година и на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 15 декември 1982 година, 
донесе 

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

НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се разрешува од должноста заменик на гене-
ралниот директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија д-р Милое Николиќ. 

2. За заменик на генералниот директор на Слу-
жбата на општественото книговодство на Југослави-
ја се именува Момчило Томиќ, помошник на сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 128 
15 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Раиф Диздаревић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републи- Претседател 

ките и покраините, на Сојузниот собор, 
Никола Кмезиќ, е. р. д-р Антон Вратуша, е. р. 

\ 
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818. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на С Ф Р Ј и за надоместите на 
личниве доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ, („Службен лист на СФРЈ" , бр. 30/75, 16/77 и 
62/79), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од декември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА "ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА С Ф Р Ј НА 
НАДОМЕСТ ЗА К О Р И С Т Е Њ Е НА АВТОМОБИЛ ВО 

ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

Член 1 
Во Одлуката за условите и начинот на оствару-

вање на правото на делегатите во Собранието на 
СФРЈ на надомест за користење на автомобил во 
лична ' сопственост за службени 1 цели („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/82) точка 2 се менува и гласи: 

,.2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука изне-
сува 6,00 динари по еден поминат километар." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

!Вр. 114-15/82-013 , 
7 декемвои 1982 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на С Ф Р Ј 

Претседател, 
Шандор *Добо, е. р. 

819. 

Врз основа на член 414 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет, и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 23/78), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИ-
ТЕ ЗА С Л У Ж Б Е Н И ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 
СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ' 
ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 
! 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени патува-

ња и 'Селидби во странство што на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации им се 
признаваат во мтаепијалии трошоци (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр.Л2/81 и 13/82), по член 7 се додава 
нов член 8, кој гласи: 

„На органот во материј ални трошоци му се приз-
наваат износите на дневниците за службено пату-
вање намалени за 50% за извршено службено пату-
вање во земјата од списокот број 1, односно нама-
лени за 35% за извршено службено патување во зем-

, јата од списокот број 2, и издатокот за ноќевање во 
хотел ако во налогот за службено патување е одоб-
рено да се признаат сторените трошоци за ноќева-
ње во хотел според поднесените сметки, со тоа што 
хотелските трошоци не можат да преминат 70% од 
дневница што припаѓа. 

Списоците бр. 1 и 2 од став 1 на овој член се 
отпечатени кон оваа уредба и претставуваат нејзин 
составен дел. 

Ако во смисла на одредбата од став 1 на овој 
член не се поднесе сметка за ноќевање во хотел 
дневницата што припаѓа се намалува за 40%.". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист н а СФРЈ*'. 

Е. п. бр. 573 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребрн^, е. р. 

СПИСОК Б Р О Ј 1 

кон Уредбата за издатоците за службени патувања 
и селидби во странство што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се призна-

ваат, во материјални трошоци 

1. Андора 
2. Заедница на 

Австралија 
3. Република Австрија 
4. Кралство Белги ја 
5. И Р Бугари ја 
6. Обединето Кралство 

на Велика Британија 
и Северна Ирска 

7. Социјалистичка 
Република Виетнам 

8. Кралство Данска 
9. Република Финска 

10. Француска 
Република 

11. Хеленска 
Република Грција 

12. Кралство Холандија 
13. Држава Израел 
14. Ирска 
15. Република Исланд 
16. Италијанска 

Република 
11. Јапонија 
18. Демократска 

Кампучија, 

19. Канада 
20. Н Р Кина 
21. Д Н Р Кореја 
22. Република Куба 
23. Кнежевство 

Лихтеншта јн 
24. Велико Војводство 

Луксембург 
25. Н Р Унгарија 
26. Кнежевство Монако 
27. Ное Зеланд 
28. Кралство Норвешка 
29-. Н Р Полска 
30. Република 

Португалија 
31. Соци ј а листичка 

Република Романи] а 
32. Република 

Сан Марино 
33. Со един ати 

Американски Држан® 
34. СР Германија 
35. Шпанска Д р в а в а 
36. Шва јцарска 

Конфедерација 
37. Кралство Шведска 

СПИСОК Б Р О Ј 2 

кон Уредбата за издатоците за службени патувања 
.и селидби во странство што на сој зу ните ортаци на 
управата и на сојузните организации им се призна-

ваат во материјални трошоци 

1. Народна 
Социј алистичка 
Република Албанија 

2. Демократска 
Република 
Авганистан 

3. Народна 
Демократска 
Република А л ж и р 

4. Народна Република 
Ангола 
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5. Република Аргентина 
6. Заедница на 

Бахамите 
7. Држава Бахреин ' 
8. Народна Република 

Бангладеш 
9. Барбадос 

10. Народна' Република 
Бенин 

11. Република Боцвана 
12. Република Боливија 
13. Федеративна 

Република Бразил ( 

14. Социјалистичка 
Република на 
Сојузот на Бурма 

15. Република Бурунди 
16.\ Кралство бутан 
17. Република Вану^ту 
18. Република Венецуела 
19. Република Горна 

Волта 
20. Габонска Република 
21. Република Гамбија 
22. Република Гана 
23. Здружена Република 

Гвајана 
24. Република Гватемала 
25. Република Гвинеја 
26. Република Гвинеја 

Бисао 
27. Гренада 
28. Доминиканска За- . 

едница 
29. Доминиканска 

. Република 
30. Арапска Република 

Египет 
31. Република Еквадор 
32. Република 

Екв атор и ј алиа 
Гвинеја 

33. Етиопија 
34. Република Зацр 
35. Република Замбија 
36. Република Зимбабве 
37. Зеленортска 

Република 
38. Република Индија 
39. Република 

Индонезија 
40. Исламска 

Република Иран 
41. Република Ирак 
42. Јамајка 
43. Арапска Република 

Јемен 
44. Народна 

Демократска 
Република Јемен 

45. Хашемитско 
Кралство Јордан 

46. Сојузна Република 
Камерун 

47. Демократска 
Кампучија 

48. Држава Катар 
49. Република Кенија 

50. Република Кипар 
51. Република Колумбија 
52. Народна Република 

Конго 
53. Сојузна Исламска 

Република Комори 
54 Република Кореја 
55. Република Костарика 
56. Држава Кувајт 
57. Лаовска Народна 

^ Демократска 
Република 

58. Либанска Република 
59. Република Либерија 
60. Социјалистичка 

Народна Либиска 
Арапска Џамахирија 

' 61. Кралство Лесото 
62. Демократска 

Република 
Мадагаскар 

63. Република Малави 
64. Република Малдиви 
65. Малезија 
66. Република Мали 
67. Република Малта 
68. Кралство Мароко 
69. Исламска Република 

Мавританија 
70. Маврициуе 
71. Соединети Држави • 

на Мексико 
72. Народна Република 

Мозамбик 
73. Народна Република 

Монголија 
74. Кралство Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република 

Нигерија 
77. Република Никарагва 
78. Република Брегот 

на Слоновата Коска 
79. Султанат Оман 
80. Палестинска 

ослободителна • 
организација — 
Областа на Газа 

81. Исламска Република 
Пакистан 

82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеја 
84. Република^ Парагвај* 
85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. СССР 
88. Република 

Ел Салвадор-
89. Независна Држава 

Западна Самоа 
90. Демократска 

, Република Сао Томе 
и Принципе 

91. Кралство Саудиска 
. Арабија 

92. Кралство Свазиленд 
/ ѓНгаана) 

93. 
94. 
95. 
ЅЗ. 

97. 
ез. 

99. 
100. 

101. 

102. 
103. 
104. 

105. 
106. 
107. 

108. 
109. 

112. 

Света Луција НО. 
Република Сенегал 111. 
Република Сејшели 
Република Сиера 
Леоне 
Република Сингапур 
Сириска Арапска 114. 
Република 1 ^ 
Соломонски Острови 11П 
Сома лиска , • 
Д ем окр а тека Ц7. 
Република 
Демократска ц д 
Република"Судан 
Република Суриман 1|19-
Кралство Тајланд 120. 
Обединета Репу бл ика 121. 
Танзанија 

122 
Република Того 
Кралство Тонга 
Република Тринидад 
и Тобаго . 1 9 3 
Туниска Република 
Тувалу 

Република - Уганда 
Обединети Арапски 
Емирата 
Источна Република 
Уругвај 
Репбулика Филипини 
Фици. 
Република Хаити 
Република1 Хондурас 
Ц ент р а л н о а ф рик а н с те 
Република 
Република Чад 
Република Чиле 
ЧСР 
Република Џибути 
Демократска 
Соци ј а листичка 
Република Шри 
Ланка 
Германска 
Демократска 
Република 

Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот 
договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функциОне-
рите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЈТЕ ОА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ МА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И НА Р А К О В О Д Е Т Е РАБОТНИЦИ 
ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ И З В Р Т Е Н 
СОВЕТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА'УПРАВАТА, 
в о СОЈУЗНИТЕ О Р Г Л ^ О Л Ж Ж И ВО СТРУЧ-

• ПИТЕ СЛУЖАМ, ИА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Основицата за усогласување на личните дохо-
ди на функционерите и на раководните работници 
тито гт/г на^нач^вп Сот^ииот извршен совет во сојуз-
1 ш т | о р г а н и на управата, во сојузните организации 
и во стручните служби во Сојузниот извршен совет 
се определува во износ од 9.040 динари, со важност 
од 1 јули 1982 година. 

2. Право на усогласување на личните доходи ол 
точка 1 на оваа одлука имаат и функционерите и 
раководните работници на располагање што го ко-
ристат правото од работниот однос врз основа на од-
редбата од член 249 «а Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен 
Лист на СФРЈ", бр, 23/78 и 21/82). 

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

Е. п. бр. 559 
20 ноември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 



Петок, 17 декември 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 —• Страна 1797 

821. 

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сме-
тање на Бремето („Службен лист на СФРЈ", бр., 
G9/32), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕТО 
НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ 
И МОМЕНТОТ ПА ПОМЕСТУВАЊЕТО НА СР^П-
НОЕВРОПСКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1923 ГО-

ДИНА 

1. Летното сметање на времето во 1933 година 
започнува од 27 март во 2 h 00 rfiin 00 ѕ, така што со 
поместување за еден час однапред времето во 2 h 
00 min 00 ѕ, се смета како 3 h 00 min 00 ѕ, 

2. Летното сметање на времето во 1983 година 
завршува со 25 септември во 3 h 00 min 00 ѕ, така 
што со поместување за еден час наназад времето во 
3h 00 min 00 ѕ, се смета како 2 h 00 min 00 ѕ. 

3. Часот кој на 25 септември 1933 година, поради 
ггоместување за! еден час наназад, се појавува двапа-
ти помеѓу 2 h 00 min 00 ѕ и 3 h 00 min 00 ѕ, се оз-
начува — првиот како час 2 А, а вториот — како 
час 2 В. 

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

Е. п. бр. 560 
26 ноември 1832 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звона Драган, е. р. 

822. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мер-
ните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76 и 74/30), на предлог од Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И 
НАЧИНОТ ПА ПЛАКАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ ПА ' 
МЕРИЛАТА 

1. Во Одлуката за височината и начинот на пла-
ќање на трошоците за преглед и типско испитување 
на мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/79) 
точка 11 се брише. 

2. Точка 13 се менува и гласи: 
,,13.t За преглед на мерила наменети за извоз, 

што се врши по барање на странка, се наплатува 
25°/о од надоместот пропиша^ со оваа одлука и со 
соодветните тарифни броеви на Тарифата. 

За преглед на мерила што се врши во службе-
ните простории на органот на контролата се напла-
тува 50°/о од надоместот предвиден со оваа одлука 
и со Тѕрифата." 

3. Во точка 20 зборовите: „од 200 до 250 динари," 
се заменуваат со зборовите: „од 4С)0 до 500 динари'4. 

4. Тарифата на надоместите за преглед и за тип-
ско испитување на мерилата се менува и гласи: 

„ Т А Р И Ф А 

Н Ќ НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЗА ТИПСКО 
ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

А'. М е р и л а з а д о л ж и ц а 

Tap. број 1 

Дин/парче 
1. Мерила за-должина, со трговска класа на 

.точност: 
:) едноставни мерила од дрво и сличен 

материјал во облик на стап: 
а) до 2 m 8 
б) над 2 m 20 

2) едноставни мерила од метал во облик 
на стап (ленири, летви и ел.): 
а) до 2 m , 20 
б) над 2 m 100 

3) сложиви мерила на зглобови, од дрво 
и од сличен материјал 4 

4) сложиви мерида на зглобови, од метал 6 
5). мерни ленти: 

а) до 3 m 4 
б) над 3 до 10 m 40 N 

* в) над 10 до'50 гп 200 
г) над 50 m ЗОО 

6) мерни ленти со висулец: 
а) до 3 m , 8 
б) над 3 до 10 m 80 
в) над 10 до 50 m 400 
г) над 50 m 600 

7) мерила за дебелина (подвижни мери-
ла) од дрво и од, метал 10 

2. Справи за мерење должина: 
1) справи за мерење должина со премо-

тување (на жица и кабел, на текстил-
ни ленти, гајтани и тантели, на тек-
стилни ткаенини и трикотажа, на за-
воен материјал, на хартија, на пок-
ривка хартија, на фолии, тапети, под-
ни облоги, жичено ткаење и др.) 200 

2) справи за мерење должина на текстил 
со полагање ЗОО 

3) справи за контрола на широчина и 
надвишување-на колосек 200 

3. Паралелни гранични мерила: 
1) ако прегледот се врши. со споредбен 

метод: 
а) до 25 mm 16 
б) над 25 до 100 mm 20 
в) над 100 до 500 mm 40 
г) над 500 mm 60 

2) ако прегледот се врши со апсолутен 
метод: 
а) 'до 25 mm 400 
б) над 25 mm 140' 
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Дин/парче 

Tap. број 2 

Таксаметри ЗОО 

Б. М е р и л а з а п о в р ш и н а 

Tap. број 3 

1. Планиметри 160 
2. Справи за мерење површрша 320 

В. М е р и л а з а з а ф а т н и н а 

Tap. број 4 • 

Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 
1) мерила за сипливи материјали .со тр-

говска класа на точност 14 
2) рамки за дрва ' '20 
3) сандаци, рамки и други мерила за 

градежен материјал 80 

Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 
1) лабораториски мерила за течности (ме-

рни шишиња, мерни цилиндри, ш т е -
ти и бирети) 30 

2) медицински инјекциони шприцеви — 
стаклени 6 

3) медицински инјекциони шприцеви за 
еднократна употреба — пластични 0,20 

4) угостителски садови (чаши, шишиња, 
бокали) 0,30 

5) буриња и каци, за секои започнати 100 
литри зафатнина по 10 

6) канти 4 20 
7) балони 10 
8) мерни садови 4 
Ѕ) млекомери 30 

10) справи со мерни садови, според вкуп-
ната зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 20 
б) над 5 dm3 (литри) 30 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери, 
со или без поделба, што се испитуваат по 
сув или мокар пат: 

1) цистерни: » 
а) до 5 т 3 зафатнина, за секој ОД ш3 

по 12 
б) над 5 т 3 зафатнина, за секој ната-
- мошен започнат 1 ш3 уште по f • 60 

2) резервоари: 
а) до 5 т 3 зафатнина, за секој ОД т 3 по 12 
б) над 5 до 50 т 3 зафатнина, за секој 

натамошен започнат 1 т 3 уште по 60 
в) над 50 П13 зафатнина, за секои на-

тамошни започнати 50 т 3 уште по 60 

Дин/парче 
3) танкови и танкери: 

а) до 50 т 3 зафатнина, за секоја ко-
мора . , 2.000 

б) над 50 т 3 зафатнина, за секоја ко-
мора и за сите натамошни започ-* 
пати 50 т 3 уште по 

Tap. број 7 

Водомери: 
а) до 10 m3/h 
б) над 10 до 50 m 3 / h 
в) над 50 до 100 m3 /h 
г) над 100 до 200 m3 /h. 
д) над 200 до q00 m 3 / h 
ѓ) над 500 rn3/h, за секои натамошни 

започнати 500 m s / h уште по 

Tap. број 8 

Проточни мерила за течни горива, мазива и 
други ;течности: 

1) справи за мерење течни горива, мази-
ва и други течности: 
а) до 50 1/min 
б) над 50 до 200 1/min 
в) над 200 до 500 1/min 
г) над 500 до 1 ООО 1/mm 
д> над 1 ООО до 2 ООО l/'min 
ѓ) над 2 000 1/min, за секои натамош-

ни започнати 1 ООО 1/min уште по 
2) справи за мерење на мешаница на 

течни горива, по справа 
3) справи за мерење на течен гас 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

а) до 13 m3/h 
б) над 15 до 250 m 3 / h 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m 3 / h 
б) над 16 до 250 m3/h 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3/h 

4) гасомери со турбина: 
а) до 4 000 m3/h 
б) над 4 000 до 7 000 т ? / h 

Г. М е р и л а з а м а с а 

Tap. број 10 

Тегови: 
1) Класа на точност Ма: 

а) до 200 g 
б) над 200 g 

2) класа на точност Mi 
3) класа на точност Fi и F2 

80 

20 

60 
100 

160 

400 

200 

200 

ЗОО 

500 
. 600 

1.200 

200 

400 
1.000 

200 

ЗОО 

40 
200 

ЗОО 

400 
600 

5 
10 
24 
30 
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Дин/парче 

4) контролни тегови (класа на точност 
Mi) што на преглед ги поднесуваат 
производителите и лицата што попра-
ваат и преправаат мерила: 
а) до 5G kg ~ 20 
б) над 50 kg ' 1.000 

Tap. број 11 

1. 'Ваги со неавтоматско функционирање 
со класа на точност Q D и С И Ј : 
1) прецизни ваги - * 
2) аналитички ваги' 

2. Ваги со ^автоматско функционирање со 
класа на точност СПО и ( Д Р : 

120 
200 

1) вага со постојана положба на рамно-
тежата: 
а) до 20 kg 24 
б) над 20 до 500 kg • 80 
в) над 500 до 5 000 kg 200 
г) над 5 000 до 20 000 kg Л.000 
д) над 20 000 до 50 000 kg 2.000 
ѓ) над 50 ООО kg за секои натамошни 

започнати 10 ООО kg уште по 400 
2) ваги со променлива положба на рам-

нотежата: 
а) до 20 kg 72 
б) над 20 до 500 kg ' 240 
§) над 500 до 5 ООО kg 600 
г) над 5 ООО до 20 ООО kg 3.000 
д) над 20 ООО до 50 ООО kg 6.900 
ѓ) над 50 ООО kg, за секои натамошни 

започнати 10 ООО kg уште по 1.200 
3) електромеханички ваги со мерни пре-

творува чи : 
а) до 20 kg 
б) над 20 до 500 kg 
в) над 500 до 5 ООО kg 
г) над 5 ООО.до 20 000 kg 
д) над 20 ООО до 50 ООО kg 

250 
600 

1.500 
7.500 

15.000 
ѓ) над 50 ООО kg, за секои натамошни 

започнати 10 ООО kg, уште по 2.500 
4) мерна направа на вага 400 
5) контролна вага што на преглед ја 

поднесуваат производителите и лица-
та што поправаат и преправаат ме-
рила: 
— до 50 kg 400 
— над 50 kg 2.000 

3. Ваги со автоматско и полуавтоматско 
функционирање: 
1) за преглед на вага за мерење на ед-

накви количества, ваги и машини за 
пакување, ваги за дозирање на компо-

, ненти и други автоматски и полуав-
томатски ваги за мерење на кабести, 
зрнести, прашочни, течни и други ма-
теријали, а со кои се мери само еден 
вид материјал: 
а) до 50 kg . 400 
б) над 50 до 500 kg 1.000 
в) над 500 kg 2.000 

Дин/парче 
2) за преглед на ваги за мерење на ед-

накви количества, ваги и машини за 
пакување, ваги за дозирање на ком-
поненти и други автоматски и полуав- . 
тематски ваги за мерење на кабести, 
зрнести, прашочни, течни и други ма-
теријали, а со кои се мерат повеќе ви-
дови материјали: 
а) до 50 kg, 800 
б) над 50 до 500 kg 2.000 
в) над 500 kg 4.000 

3) ваги на транспортна лента 2.000 

Tap. број 12 

1. Справи за мерење на зафатнинска (хек-
толитарска) маса на жито: 

а) од V* dm3 (литри) 100 
б) од .1 dm3 (литри) 120 

2. Справи за мерење на влажноста на жито 500 

Д. М е р и л а з а з а ф а т и и н е к а м а с а 

Tap. број 13 

1. Ареометри, со и без термометар - 40 
2. Алкохолометри, со и без термометар ,40 
3. Ебулиоскопи 200 
4. БутИрометри за млеко, павлака и сирење 8 

Ѓ. М е р и л а з а п р и т и с о к ( н а п о н ) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакууммет-
ри, со еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 2,0 и 1,6 (погонски) 40 

, 2) манометри за мерење на крвен при-
тисок 40 

3) манометри за мерење на притисок во 
пневматици (рачни и стационарки) 60 

4) мановакуумметри со класа на точност 
2,0 и 1,6. (погонски) 60 

5) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 1 и 0,6 (прецизни) , 80 

6) мановакуумметри со класа на точност 
1 и 0,6 (прецизни) 180 

7) манометри и вакуумметри со класа на. 
точност 0.3, 0.2 и ОД (лабораториски) 240 

8) мановакуумметри со класа на точност 
• 0,3, 0,2 и ОД (лабораториски) ЗОО 

Е. М е р и л а з а е н е р г и ј а и з а к о л и ч е с т в о 
н а т о п л о т а 

Tap. број 15 

1. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 2,5 и 2 
и за реактивна енергија со класа на точ-
ност 3 • 
1) монофазно броило со еднотарифен 

број ник ' 24 
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Дин/парче 
* 2) монофазно броило со тарифни или до-

датни направи 30 
3) трофазно броило со два, односно со 

три системи за з адвижување и со ед-
нотарифен број ник ' 50 

4) трофазно броило со два, односно три 
системи за задвижување и со тарифни 
и додатни направи 80 

2., Индукциони броила за активна електри-
чна енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два односно со 

три системи за з адвижување со едно-
тарифен број ник 400 

2) трофазно броило со два, односно со 
три системи за задвижување и со та-
рифни и додатни направи 500 

3. Статички (електронски) брои ла на актив-
на електрична енергија со класа на ТОЧ-
НОЈ 0,2Ѕ (&,2) и 0,5Ѕ (0,5) и статички браи-
ла за реактивна електрична енергија: 
1) монофазно броило со еднотарифен 

број ник 500 
2) монофаЗно броило со тарифни или 

додатни направи / 600 
3) трофазно броило со еднотарифен 

број ник 700 
4) трофазно броило со т а р и ф н и и додат-

ни направи 800 
за преглед на статички (електронски) 
броила што се наменети за мерење на 
електрична енергија во обете насоки, 
надоместот од тар. став 3 на овој та-
рифен број се зголемува за, уште 30% 

4. Мерила за количество на топлота (кало-
риметри) 

Ж . М е р и л а з а м о ќ н о с т 

Tap. број 16 

Ватметри 600 

3. М е р и л а з а ј а ч и н а н а е л е к т р и ч н а 
с т р у ј а 

Tap. број 17 

Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трансформатори до SI 

3,6 за основен опсег ? 
а) до 1000 А номинална струја < 50 
б) над 1 ООО до 5 ООО А 80 
в) над 5 ООО до 10 ООО А 120 

за секој натамошен опсег или дру-
го јадро, надоместот од тар. став 1 
на овој тарифен број се зголемува 
уште за 20 

2) струјни мерни трансформатори над SI 
3,6 според напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор од редот на 

напонот SI 38 100 
б) струен трансформатор од редот на 

напонот SI 72,5 и SI 123 400 
в) струен трансформатор б ! 245 1.000 

Дин/парче 
г) струен трансформатор SI 420 1400 

за секој натамошен опсег или друго 
Јадро, надоместот од тар. став 2 на 
овој тарифен број се зголемува у ш -
те за 10°/о 

Ѕ. М е р и л а з а е л е к т р и ч е н н а п о н 

Tap. број 18 

Напонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори, спо-

ред напонот: 
а) трансформатор SI 38 60 
б) трансформатор SI 123 400 
в) трансформатор SI 245 600 
г) трансформатор SI 420 1.000 

за секој натамошен опсег или дру- ' 
го натамошно намотување, надоме-
стот од тар. став 1 на овој тарифен 
број се зголемува уш*ге за 10% 

2) капацитивни напонски трансформато-
ри: 
за капацитивни напонски тран-
сформатори надоместот изнесува 50% 
повеќе од износите предвидени во тар. 
став 1 на овој тарифен број, а според 
истиот ред на напонот 

И. М е р и л а з а в р е м е 

Tap. број 19 

1. Вклопни часовници, со вклопник за мак-
симум и без вклопник за максимум 80 

2. Механички и електромеханички секун-
домери 60 

3. Електронски секундомери, со сметач на 
грешка и без сметач на грешки 400 

4. Механички часовници за паркирање на 
возила 60 

5. Електронски часовници за збирно парки-
рање на возила на паркиралишта и во 
гаражи 240 

6. Вибрографи 400 

К . М е р и л а з а т е м п е р а т у р а 

Tap. број 20 

Термометри 
1) медицински термометри за мерење на 

телесната температура (хумани и ве-
теринарски) 4 

2) термометри за инкубатори 12 

И. НАДОМЕСТ ВО В Р С К А СО ПРЕГЛЕД И ТИП-
СКО И С П И Т У В А Њ Е НА МЕРИЛАТА 

Tap. број 21 

За дотерување на специјални тегови и на 
тара-тегози што ги употребуваат произ-
водителите и лицата што поправаат и 
преправаат ваги и тегови, за секој тег 
За дотерување на аналитички тегови, за 
секој тег 

Дин. 
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Дин. 
3. За користење на контролни тегови (со 

класа на точност Mi) на органот на кон-
тролата од страна на производителите и 
лицата што поправаат или преправаат 
мерила, а кои се должни да му обезбедат 
на органот на контролата опрема за вр-
шење на преглед, надоместот се напла-
тува по килограм и по започнат ден 0,20 

4. За користење на специјално возило за 
преглед на ваги на органот на контрола-
та, надоместот се наплатува по ден 6.000 

5. За превоз на опрема за вршење преглед 
на мерила со возило на органот на кон-
тролата, надоместот се наплатува по еден 
километар 40." 
5. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 

1983 година. 
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. '565 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

823. 

Врз основа на член 13 од Законот За условите за 
разменување и пренесување на делови од човечкото 
тело за пресадување заради лекување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИУМИ 
И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НАСТА-
ПУВАЊЕТО НА СМРТ НА ЛИЦЕ ОД КОЕ МОЖАТ 
ДА СЕ ЗЕМААТ ДЕЛОВИ ОД ТЕЛОТО ЗА ПРЕСА-

ДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Член 1 
Утврдување на настапувањето на смрт на лице 

од кое можат да се земаат делови од телото за пре-
садување заради лекување, во смисла на член 3 од 
Законот за условите за разменување и пренесување 
на делови од човечкото тело за пресадување заради 
лекување, се врши врз основа на поблиски медицин-
ски критериуми и на начин што се пропишани со 
овој правилник. 

Член 2 
Утврдување на престанувањето па работата на 

мозокот4 (мозочна смрт) се врши ка ј лице што се 
наоѓа во длабока кома прцдружена со церебрална 
неактивност и со отсутност на спонтано дишење, 
предизвикана со повреда на мозокот, со декомпензи-
ран интракранијален тумор или со церебрбвасклу-
ларна болест. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на состојбите предизвикани со интоксикапија, со 
примарна хипотермија или со метаболички ендокри-
ни или воспалителни болести. 

Член 3 
Се смета дека, во смисла на овој правилник, 

настапила мозочна смрт ако кај лицето настанало 

потполно и конечно престанување на мозочната 
циркулација. 

Под условите од став 1 на овој член се смета 
дека настапила мозочна смрт и ако респирацијата и 
срцевата акција се одржуваат на вештачки начин. 

Член 4 
Мозочна смрт, во смисла на овој правилник, по-

стои ако со клинички преглед се утврди: 
1) длабока кома и непостоење на реакција на 

кои и да било надворешни или внатрешни надраз-
нувања; 

2) непостоење на церебрални рефлекси; 
3) постоење на широки зеници без реакција; 
4) непостоење движење е а очните јаболкца на 

вртење на главата или флексија на вратот; 
5) непостоење (на вестибуло-окуларен рефлекс; 
6) непостоење на рефлексот carine t raheae: 
7) непроменет пулс по притисокот на очните ј а -

б о л к а , како и на тестот со атропин; 
8) потполна мускулна атонија; 
9) непостоење на спонтано дишење три минути 

по исклучувањето на болниот од респираторот, со 
нормална вредност на СОг вб крвта. 

Клиничкиот преглед од став 1 на овој член го 
вршат лекар невролог или неврохирург и лекар 
анестезиолог реаниматолог. 

Член 5 
Мозочната смрт се утврдува со клинички пре-

глед, трипати во текот на шест часови, и се потвр-
дува со церебрални ангиографија, со електроенце-
фалографија или со радиоизотопско испитување на 
мозочната циркулација.' 

Член 6 
Мозочната смрт се потврдува со еден од дијаг-

ностичките методи од член 5 на овој правилник, со 
докажување на изоелектричната линија во електро-
енцефалограмот снимен под стандардни и соодвет-
ни технички услови, на јмалку триѓгати, во траења 
од по 15 минути, со докажување на престанувањето 
на мозочната циркулација со селективна ангиогра-
фија на каротидните или на вертебралните сливови, 
со панангиографија со најмалку 10 сериски снимки 
или со радиоизотопско испитување. 

Член 7 
Утврдувањето на неповратното престанување на 

работата на срцето (срцева смрт) се врши со клинич-
ки преглед по преземените мерки на реанимација, 
со следење на EKG во траење од .најмалку 10 ми-
нути. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3318 
24 ноември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

" труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 



Страна 1802 — Број 74 
( • \ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 декември 1982 

824. 

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Ус-
тановата за одржуваше на поморските пловни па-
тишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/74 и 17/81), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува 

ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ ИА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ НА 
Р А ДИО С ЛУ ЖБ АТ А НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ 

ПАТИШТА 

1. Во Тарифата за користење на објектите за 
безбедност на пловидбата и на услугите на радио-
службата на поморските пловни патишта („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/82), во точка 10 по зборо-
вите: „странска валута" запирката и зборовите: ?,и 
тоа: во времето од денот на влегувањето во сила на 
оваа тарифа до крајот на текуштата година — с е 

' бришат, а по зборовите: „од денот на влегувањето 
во сила на оваа тарифа" запирката се заменува со 
точка, а текстот до крајот се брише. 

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

Бр. 5739/2 
1 декември 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски 

м-р Назми Мустафа, е. р. 

825. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 
38/77 и 11/80). директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАСТЕ-
ГНАТ МЕТАЛ И ЧЕЛИЦИ ЗА ПРЕДНАПРЕГ-

НУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за растегнат метал и челици за 
преднапрегнување, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) растегнат метал. Облик и мери 
2) Челици за преднапрегнување. 

Проверување на геометриските ка-
рактеристики и површината на жици, 
прачки и јажиња — — — — — 

3) Челици за преднапрегнување. 
Испитување со загетнување — — 

4) Челици за п р е д у п р е д у в а њ е . 
Испитување на изотермската релак-
сација — — —- — — — — — 

5) Челици за преднапрегнување. 
Испитување на осетливоста спрема 
корозија во амониум-тиоцијанат 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

, Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на растегнатиот метал и на челиците за 
преднапрегнување' што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

' Бр. 50-17396/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

826. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИВО 

ЛЕАРНИЧКО ЖЕЛЕЗО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за сиво леарничко железо, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Сиво леарничио железо. Техни-
чки услови — — — — — — — JUS С.Ј2.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на ОВОЈ пра-

вилник е составен дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Член 3 
Освен точ. 5.2.1 и 6.1 на југословенскиот стан-

дард JUS С.Ј2.010 чија примена не е задолжителна, 
југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен, а ќе се применува на сивото ле-
арничко железо што ќе се произведе, односно узвезе 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

Ј^два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-17395/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација. 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

JUS С.К6.026 

JUS С.К6.033 

JUS С.К6.034 

JUS С.Кб.ОЗ^ 

JUS C.K6.036 
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827. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ'4 , бр 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКО-
НАПОНСКИ УПРАВУВАЧКИ СКЛОПКИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-

ските стандарди за Чнисконапонски управувачки 
. склопки, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Нисконапонски управувачки 
склопки. Општи технички услови и 
ислушувања — — — — '— — JUS N.K5.051 

2) Нискана понеки управув ачки 
склопки. Посебни услови за притисни 
тастери и аналогни управувачки 
склопки _ — — — — — _ J U S N ЈС 5.05 2 

3) Нисконапонски управувачки 
склопити. Посебни услови за ротацио-
ни управувачки склопки — — — JUS N.K5.053 

4) Нисконапонски управувачки 
склопки. Посебни услови за помошни 
контактори — — — — — — — - JUS N.К^.054 

5) Нисконапонски управувачки 
склопки. Посебни услови за автомат-
ски управувачки склопки — — — JUS N.KS.O'iS 

6) Ниско^напонеки управувачки 
склопки. Посебни услови за сигнални 
светилки — — — — J U S N.K5.056 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен точ. 7.2 и 8.4 од југословенскиот стандард 

JUS N.K5.051, точка 4.2 од југословенскиот стандард 
JUS N.K5.052, точка 7.1 од југословенскиот стандард 
JUS N.K5.056, како и од југословенскиот стандард 
JUS N.K5.055, ^и ја примена не е задолжителна, ј у -
гословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни, а ќе се применуваат на ниско-
напонските управувачки склопки што ќе се произ-
ведат, односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-17391/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, . 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

828. . 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
38/77 и 11/80), директорот па Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЛ 
ЛИМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за бел лим, кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Определување на 'површин-
ската маса на к а л а ј ната прев лека на 
бел лим. Волуметриска метода — — J U S С.А6.022 

2) Ладно валани бели лимови и 
ладно валани ф и н и лимови. Мини-
мални барања за пакување — — JUS С.В4.028 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

ппавилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на белиот лим што ќе се произведе, однос-
но увезе од денот н а влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-17394/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дар дизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

829. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧ-

НИ ЈАЖИЊА ЗА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за челични ј а ж и њ а за надземни во-
дови, кој го има следниот назив и ознака : 

Челични ј а ж и њ а за надземни 
водови. Технички услови — — — J U S N.C1.702 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составон дел на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
на челичните јажиња за надземни водови што ќе 
се произведат, односно увезат од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр: 50-17391/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

830. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,',Службен лист на СФРЈ" бр 
38/77 и 11/30), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУКЛЕ-

АРНИ ЦЕНТРАЛИ 

Член 1 , 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за нуклеарни централи, кој го има 
следниот назив и ознака: 

Нуклеарни централи. Термини и 
дефиниции — — — — — — — JUS N.A0.02r; 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е составен дел на овој правилник, а се 
објавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стацдардизациј а. 

Член 3 
Применувањето На југословенскиот стандард од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во ,,Службев 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-17390/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор, 
на Сојузниот завод за 

стандардизациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

831, 

Врз основа на член ГЛ став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Слух^беп лист на СФРЈ",^ бр. 
33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА Ј У Г О С Л С ^ ^ С Х П Т ^ СТАНД АР ДИ ЗА ЧЕЛИ-
ЧНИ ЦЕЅКИ СО ШЕВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за челични цевки со^ шев кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челични цевки со шев, пре-
цизни, еднаш ладно влечени или 
ладно валани. Технички услови — JUS С.В5.050 

2) Челични цевки со шев, ладно 
обликувани, со кружен, квадратен и 
правоаголен пресек,, за конструкции. 
Облик и мери — — — — — — JUS С.В5.213 

3) Челични цевки со шев, пре-
цизни, еднаш ладно (влечени.или ла-
дно ва лани, со квадратен или пра-
воаголен пресек. Облик и мери — — JUS С.В5.249 

4) Челични цевки со шев, пре-
цизни, еднаш ладно влечени или 
ладно валани, со кружен, пресек 
Облик и * мери — — — — — — JUS С.В5.250 

Член 2 
. Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Сојузниот .за-
вод за стандардизација. . 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на челичните цевки со шев што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

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

вилник престанува да важи Решението за југо-
словенските стандарди за челични прецизни цевки 
со раб („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

v i 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот 
на два месеца од денот на објавувањето BQ „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-17393/1 
10 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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832. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФ,Г\Ј", Ср. 30/77 
и 11/30), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ЈУГОСЛ^Г^ПСКИТП: СТАНДАРД?* З Л TfCHPA-

В У З А Ч Б И ДИОДИ И ТИРИСТОРИ 

Член 1 
Со ово! правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за истражувачки дио ди и тирис-
тори, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Tirpifстори. Гранични вредности 
и оновни к а ра к т ерн е ти ки — — .— JUS N.R1.600 

2) Тиристори. Мерни методи, — JtJS N.R1-620 
3)" Исправу в ачки диода и тиристо-

ри. Методи на пресметка на струјната 
ептова.рливост за временски промен-
ливо оптоварување — — — — — JUS N.R1.630 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник претставуваат е остарен д е л на овој пра-
вилних, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен тсч. 2.5.1.4, 2.5.1.8, 2.5.3.2, 2.5,3.3, 2.5.3.5, 

2.5.3.6, 2.6, ч 2,8.4, 2.9.1,' 2.9.14, 2.10, 2.10.1, . 3.5.3.2, 
3.5.3.3, 3.G, 3.8.4, 3.9.1 и 3.10.2 на југословенскиот стан-
дард JUS N.R1.C00 и на југословенскиот стандард 
J U S N.R1.630 чие применување не е задолжително, 
ју гео лов ен е ките стандарди од член 1 на овој пра-
вилник се задолжителни и ќе се применуваат Брз 
тиристогите што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правил,ник'Елегува во сила по истекот на 

четири месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ" . 

Бр. 50-13822/1 
14 септември 1982 година 

Белград -

Директор 
на Сојузниот завод' за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

833. 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
33/77 и 11/80), Сојузниот-завод за стандардизација 
објавува 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
ПА СПИСОКОТ Н А ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
Ж Е Н ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА 
ЈАЖИЊА ЗА ИЗВОЗНИ ПОСТРОЈКИ ВО РУДАР-

СТВОТО 

Во Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на ј а ж и њ а за извозни по-
стројки во рударството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/81) се врши следната измена и дополнение, и 
тоа: 

1. Називот на Списокот на организациите на 
здружен труд овластени - за атестирање на ј а ж и њ а 
за извозни постројки во рударството („Службен, 
лист на СФРЈ" , бр. 2/81) се менува и гласи: 

„Список на организациите на здружен труд ов-
ластени за атестирање на ј а ж и њ а за извозни пос-
тројки во рударството и шлемови за заштита во ин-
дустријата." 

2. По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
,,3'а атестирање на шлемови за заштита во ин»-

дустријата во смисла на Наредбата за задолжително 
атестирање на пхлемови за зштита во индустријата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 4/82 и 43/82), е ов-
ластена следната организација на з,дру ж е н труд, и 
тоа: 

1) Основна организација .удруженог рада Ин-
ститут за грађевинску ф и з и к у и санације, са неогра-
ниченом солидарном одговорношћу, Љубљана, 
Димич ева 12, у саставу Радне организације Завод 
за разискаво материала ин конструктдиј, са неогра-
ниченом солидарном одговорношћу, Љубљана, Дими-
ћ а 12." 

Бр. 50-17739/ 
16 ноември 1982 година 

Белград 

Директор 
ка Сојзг31шот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа 4на член 244 став 1 од Законот за 

оспорите па системот па државната управа и за Со-
јузи;] от извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ",, бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Р А З Р Е Ш У В А Њ Е СОВЕТНИК ЦА ПРЕТСЕЛА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ З А З Е М Ј О -

ДЕЛСТВО 

Се разрешува од должноста советник .на прет-
седателот на . Сојузниот комитет за земјоделство 
инж. Миливое Ч е м е р и к и ћ со 31 декември 1982 го-
дина, заради заминување во пензија, 

С. п. п. бр. 1202 
< 2 декември 1932 година 

Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 
415 ст. З и 4 од Законот за основите на* системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 23 /78 и 21/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на претседателот на Сојузниот и з -
вршен совет се назначува Драгољуб Контиќ, ене-* 



Страна 1806 — Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ Н Д СФРЈ Петок:, v17 декември 1982 

пиј ален советник во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

С. п. п. бр. 1272 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. p.. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и За Со-
ју зниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

3 4 НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗА-

ЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За советник на сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа се назна-
чува проф. д-р Бранко Милошеви^ ш е ф на катедра 
на Правниот факултет во Приштина. 

С. п. п. бр. 1308 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член, 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузнирт извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За помошник на сојузниот секретар за право-
судство' и организација на сојузната управа се на-
значува Томислав Милановиќ, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и општа 
управа на СР Србија. 

С. п. п. бр. 1310 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Републржа Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и в е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работава од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За помошник на сојузниот секретар за право-
судство и организација на сојузната управа се на-
значува Предраг Матовиќ, начелник на управа во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

С. п. п. бр. 1309 
2 декември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Борисав Сребриќ, е. р. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Спасић Драгутина Милан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Палошевић Кузмана Ратомир, Чолак Михајла 
Андрија; ^ 

— .за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бек Стјепана Стјепан, Глишић-Васиљевић Гвоз-
дена Даринка, Миливојевић Ђорђа Зоран, Поповић 
Радивоја Добривоје; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Миличевић Грге Павле; 
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О д СР Ц р н а Г о р а \ 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

1 СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Каварић Васе Јован, Кулиш Ивана Михајло, 
Поповић Симе Славко; 

— з а заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Вукотић Јована Миладин; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра* 
бота га од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дисић Рада Божидар, Шаља Ахмета Јахир, То-
доровић Димитрија Милорад, Захировић Хасана 
ВеЈсел; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГР1 ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Божовић Радула Радивоје, ТгеткОвић-Цвијацо-
вић Илије Милка, Лозани Исмаиља Иса, Муса Ве-
лије Осман, Ујупи Брахима Реџеп, Живковић Фи ли-
мона Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абази Мал>ића Иљаз, Адеми Реџепа Азем, Аде- . 
ми Халила Шабан, Алија Бајрама Мехмет, Алију 
Фејза Аслан, Алиу Фејза Ређ, Аземи Ћамила Ха-
лил, Бајчинца Дан Бислим, Бајрами Зена Бајрам, 
Ваља Рамадана Миран, Вазић Дикониј& Миодраг, 
Бећири Шаћира Садри, Бехрами Незира Бејтуш, 
Бејтула Куртана Синан, Бешири Мухарема Ђемаил, 
Битич Назима Бехгјет, Божовић Богољуба Ратомир. 
Брахими Хајрулаха Хамдија, Брахими Адегла Је-
тиш, Браим Арифа Ређеп, Бу јули Ибрахима Садри, 
Чеља Рамадана Ахмет, Чеља Бајрама Бехрам, Дјем-
шит Еј ула Гани, Ђурковић Благоја Младен, Фаћи 
Љатифа Аслан, Фазлиа Хасана Рахман, Фазлија 
Садика Бахтир, Фазлиу Хајриза Фазли, Фејза Ма-
лића Мемет, Фека Рагипа Синан, Филић Стојана 
Свилан, Филиповић-Коковић Душана Достана, Таш 
Садри Хамит, Гаши Ибиш Адем, Гаши Рахмона Га-
нија, Гаши Арифа Халил, Хачковић Паше Амир, 
Хађоли Хашима Ѓафер, Халили Мухарема Нурадин, 
Хасани Исуфа Али, Хасана Бајрама Фазлија, Хаза -
ри Реџепа Адем, Хоти Шерифа Џеладин, Huseini 
Murala Rrahim, Hyseni Bajrama 'Bejtush, Ибиши Б а ј -
рама Муслија, Ибиши Хашима Рухан, Ибиши Хаши-
ма Селман, Ибрахими Кадрије Ћерим, Ибрахими 
Дели Кадри, Илић Милана Часлав, Илић Веље Ду-
шан, Имер Фазлије Дестан, Имери Мехмета Суља, 
Ивановић Тасе Младен, Јашаница Реџепа Сулејман, 
Јовановић Димитрије Дојчин, Јовановић Драгољуба 

Костадин, Јовановић Живоина Светомир, Јовановић 
Бошка Живорад, Кастрати Алије Рустем, Клинику 
Сељмана Рахим, Кнежевић Марка Милорад, Кне-
жевић Марка Милутин, Кочић Антонија Андреја, 
Кодралију Мурата Шабан, Которчевић Спасе Језди-
мир, Кривошић Јакупи Ћемо, Курти Ахмета Јахир, 
Курти Авдија Камер, Курти Џемаиља Миран, Лапа-
штица Салиха Рамадан, Лазовић Зарија Милић, Ла -
зовић Душана Вучина, Leci К а т Zegir, Маколи Џе-
м а и л а Али, Маколи Асима Селман, Мемети Асима 
Бајрам, Мијајловић Василија Милован, Миленковић 
Саве Миљојко, Милић Бранислава Милисав, Ми^ло-
сављевић Радуна Стефан, Милошевић Јанка Ж и в о -
јин, Мјекићи Исмаља Расим, Мурсељи Миљазима 
Мурсељ, Муслија Сефера Исљами, Мустафа Јасара 
Камбер; 

Камгалија Сула Гјемајл, Неделковић Божидара 
Љубинко, Несторовић РХ лиј е Милоје, Несторовић 
ЈБубомира Милош, Нешевски Јордана Димитрије, 
Незири Јануза Нурадин, Османи Ахмета Риза, Па-
л и ј а Аслана Малић, Паљоја Реџепа Реџеп, Павло-
вић Милоје Слободан, Пеци Бехрама Адем, Пеци Зе -
ћира Мемет, Пеци Бајрама Шућури, Пацоли Муста-
ф е Велија, Перић Димитрија Станислав, Перовић 
Милана Милован, Пешић Ратомира Милорад, Пјевац 
Милана Бранислав, Поповић Јована Милан, Радоми-
ровић Михајла Радосав, Радосављевић Мике Дра-
гојло, Радовић Здравка Светозар, Ракић Ж и в к а Сто-
јан, Рама Брахима Алија, Рама Мехмета Мет, Рама 
Куртеша Нурадии, Рамадани Мехмета Рамадан, Ра-
мадани Сулејмана Саит, Рестељица Исуфа Рахмон, 
Ристин Уроша'Миливоје , Ристић Милана Радомир, 
Садиковић Находа Хасан, Садику Идриза Ибрахим, 
Салиху Кадри Бислим, Салиху Мурата Зећир, Савић 
Милоша Војислав, Сегачи Љуша Шабан, Симјонович 
Илије Светозар, Станковић Цветка Душан, Стевић 
Мирослава Милан, Стојковић Серафина Радомир, 
Сулејмани Хисена Мехмет, Сулејмани Незира Су-
лејман, Шаћири Ибрахима Потера, Шатро ли С у л е ј -
мана Алија, Тахири Тафиља Мухарем, Трепча Ос-
мана Незир, Трифуновић Никодија Ђорђе, Ука Ј а -
купа Јахир, Ука Мона Мухарем, Ука Халита Таир, 
Васић Стојана Велибор, Вељковић Војина Живорад, 
Весељи Брахима Назиф, Власалија Зумера Халим, 
ВласалиЈа,Имера Хамдија, Воца Сефедина Ферат, 
Врајоли Рамадана Исуф, Вукадиновић Раденка Ав-
рам, Вуковић Миладина Михајло^ Зумбери Рушита 
Синан; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земј ата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ 'ЗА НАРОД 

Ахмети Мустафа Ирфан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Акањин Бајрама Авдија, Алија Ћамила Х а ф и -
зе, Авдиу Ибрахима Рагип, Ба јрами Хасана Хасан, 
Бегићи Ахмета Али, Бехрами Бајазита Гани, Bejtul-
lahu Hamita Bejtus, Бељуљи Рамадана Бајрам, Бер-
батовпи Ахмета Ариф, Бербатовци Али Шућири, 
Витић Халила Шериф, Ћук Милована Анђелија, 
Дервишевић Реце Селим, Ђуколи Ахмета Фејза, 
Djymsiti Ramadana Saip, Филипович Воје Славо, 
Гасхи Халима Бајрам, Гаши Фериза . Фаик, Гаши 
Шаћира Исмајл, Гаши Рамадана Мурат, Хај дари Ид-
риза Јашар, Х!ћјра Бејтулаха Ђеват, Хамити Хаши-
ма Зејнел, Хасани Мустафе Хасан, Ивковић Стоја*-
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дина Србољуб, Јаковљевић Љубисава Томислав, К а -
чику Рамадана Хамит, Костаница Реџепа Азем, Кра-
говић Симеона Милан, Краснићи Кадри Емин, К р а -
снићи Реџепа Рустем, Кривана Рецепи Хиљми, Ку-
кићи Љазима Весељ, Llapashtica Jusufa Jakup, Ma-
ђуни Руждије Хајриз, Мако ли Ћазима Хаки, Мако-
ли Аслана Хисен, Паколи Асима Шефки,-Малић Ах-
мет Ахмет, Милићи Хазира Фазил, Маринковић 
Данила Љубинко, Мажић Ха ј риза Рагип, Мецинај 
Кадри Осман, Мехмети Бећира Исмајл, Милентије-
в ић Огњена Спасоје, Милетић Огњана Радуле, Мир-
кович Василка Живко, Мјекићи Ахмета Мефаиљ. 
Младеновић Чедомира Владимир, Муслиу Зенеља 
1*изах, Николић-Шешлија Обрада Љиљана, Пацоли 
Чазима Беџет, Пардузи Бећира Рахим, Плава Рами-
за Исмаил, Пренгпаљај Штефана Лазар, Рама Рама-
дана, Абедин, Ристин Станка Трајан, Салихи Шери-
ф а Шабан, Салиху Ризе Зенула, Савић Милана Р а -
диша, Seferi Zymbera Hajzer, Секирача Ба јрама Иса, 
Секулић Велибора Новица, Селмани Реџепа Алија, 
Сељмани Османа Скендер, Сопјани Елеза Мустаф, 
Сопрани Мусљи Рамадан, Стоиљковић-Чосич Лазара 
Славица, Стоиљковић Стојана Живко, Шаћировић 
Ћазима Махит, Saljani Maliq Raif, Тахири Рустема 
Гани, Таир и ' Миљазима Весељ, Трајковић Јована 
Велибор, Трепча Мухарема Хакиф, Ука Ајета Ха-
киф, Велиу Рухана Шачир, Вукотић Стеве Петар. 

Бр. 62 
6 јули 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Ѕретеедателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

812. Закон за дополнение на Законот за ра -
спределба на средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на- стопански недоволно раз-
виените републики и автономии покраини 
во периодот од 1981 др 1985 година —• — 1781 

€13. Закон за дополнение на Законот за по-
стојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за перио-
дот од 1981 до 1985 година — г— — — 1781 

814. За^он за обезбедување на средства за до-
датниот влог на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Афри-
канскиот фонд за развој по повод третото 
општо пополнување на средствата на тој 
фонд — — — — — — — — — 1782 

815. Закон за распоредот на правата на орга-
низациите на здружен труд на задолжу-
вање во странство по заемот што го одоб-
ри Европската инвестициона банка — — 1783 

816. Закон за заштита на растенијата од боле-
сти и штетници што ја загрозуваат целата 
земја (Пречистен текст) — — — — — 1783 

Петок, 17 декември 1982 

Страна 
817. Одлука за разрешување и именување за -

меник на генералниот директор на Служ-
бата на општественото книговодство на 

»Југославија — — — — — — — — 1794 
818. Одлука за имена на Одлуката за услови-

те и начинот на остварување на правото 
па делегатите во Собранието на СФРЈ на 
надомест за користење на автомобил во 
лична сопственост за службени цели — 1795 

819. Уредба за дополнение на Уредбата за из-
датоците за службени патувања и селидби 
во странство што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци — 17р5 

820. Одлука за определување на основицата за 
усогласување на личните доходи на ф у н -
кционериве и на раководните работници 
што ги назначува Сојузниот извршен со-
вет во сојузните органи на управата, во 
сојузните организации и во стручните 
служби на Сојузниот извршен совет — 1796 

821. Одлука-за денот и моментот на премину-
вањето на летно сметање на времето и за 
денот и моментот 'на поместувањето на 
средноевропекото зонско време во 1983 го-
дина — — — — — — — — —- 1797 

822. Одлука за и з м е т ! на Одлуката за височи-
- ната и начинот на плаќање на трошоците 

за преглед и типско испитување на мери-
лата — — — — — — — — — — 1797 

823. Правилник за поблиските медицински 
критериуми и за начинот на утврдување 
на настапувањето на смрт на лице од кое 
можат да се земаат делови од телото за 
пресадување заради лекување — — — 1801 

824. Измена на Тарифата за користење на об-
јектите за безбедност на пловидбата и на 
услугите на радиослужбата на поморските 
пловни патишта — — — — — — — 1802 

825. Правилник за југословенските стандарди 
за растегаат метал и челици за п р е д у -
п р е д у в а њ е — — _ _ — — — — 1802 

8267 Правилник за југословенскиот стандард 
за сиво леарничко железо — — — — 1802 

827. Правилник за Југословенските стандарди 
за нисконапонски управувачки склопки- 1803 

828. Правилник за југословенските стандарди 
за бел лим — — — — — — — — 1803 

,829. Правилник за југословенскиот стандард 
за челични ј а ж и њ а за надземни водови 1803 

830. Правилник за југословенскиот стандард за 
нуклеарни централи — — — — — 1804 

831. Правилник за југословенските стандарди 
за челични цевки со шев — — —г — 1804 

832. Правилник за југословенските стандарди 
за и с п р а в у в а ч ^ диоди и тиристори — 1805 

833. Измена и дополнение на Списокот на ор-
ганизациите на здружен труд овластени 
за атестирање на ј ажиња за извозни по-
стројки во рударството — — • — — 18Р5 

Назначување и разрешувања — — — — 1805 
Одликувања — — — — — — , — — — 1806 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 220. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тадиќ, — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, булевар војводе 
Мишима бр* 17. 


