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659. 

Врз основа на член НО од Законот за заштина 
на пронајдоци, технички унапредувања и знаци за 
разликување („Службен лист на СФРЈ" , бр. 34/81), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИТЕ ПРОНАЈ-
ДОЦИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТА НА ЗЕМЈАТА И ЗА 
НАЧИНОТ З А ПРИЗНАВАЊЕ НА ПАТЕНТИТЕ 

ЗА ТАКВИ ПРОНАЈДОЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Пронајдоци што се однесуваат на народната од-

брана се: 
1) сите видови о р у ж ј а и орудија (ладно о р у ж -

је, пиштоли, пушки, автомати, митралези, рачни 
фрлачи, минофрлачи, топови, хаубици и др.), освен 
ловечкото и спортското орудије; 

2) сите видови авиони, хелихоптери, едрилици 
и лебдилки и нивната опрема, падобрани и падо-
бранската десантна опрема- што се наменати за во-
ени потреби; 

3) сите видови воени бродови и други борбени 
пловни објекти, бродови за помошна намена и нив -
на специфична опрема наменета за воени потреби; 

4) средства за врски, криптозаштита, противе-
лектронско обезбедување, рарио и радиотехничко 
извидување (командување) и за безбедност што се 
наменати за воени потреби; 

5) сите видови возила што се наменети за вое-
ни потреби (борбени, неборбени и други специјални 
моторни возила), освен патничките; 

6) висечки, монтажни и лансирани мостови, пон-
тонски паркови и пловни објекти и извидувач™ 
десантни чамци, што се наменети за воени потреби; 

7) муниција и нејзини елементи за сите видови 
оружја и орудија од точка 1 на овој член, освен 
муницијата за ловечко и спортско оружје ; 

8) сите видови ракети и уреди за лансирање и 
наведување, освен за одбрана од град и за огномет; 

9) сите видови бомби, торпеда, мини и распрс-
кувачки средства; 

10) барут, сите видови експлозиви и запални, 
димни и осветлувачки средства, освен ловечкиот ба-
рут и стопанскиот експлозив; 

11) опрема и средства за минирање и раз -
мишљање, маскирање и к а м у ф л а ж а , што се наме-
нети за воени потреби; 

12) уреди и инструменти за воздушно, површин-
ско и подводно набљудување, за идентификација и 
легитимирање, за ориентација и навигација за уп-
равување и водење на радари, инфрацрвени уреди, 
ласери и к и т а н с к и справи, што се конструирани 
и п р е д в о д е н и за воени потреби; 

13) средства за противнуклварна, противхеми-
ока и противбиолошка заштита, средства за детек-
ција, дозиметрија и идентификација , освен уреди-
те и средствата за заштита од контаминација и пос-
тапките за добивање на тие средства; 

14) специјални алати и амбалажа за транспорти 
чување на средствата од точ. 1 до 13 на овој член; 

15) сите видови друга опрема што е произведе-
на според стандардот на народната одбрана; 

16) други пронајдоци што според своите техно-
лошки особини и претежната намена се однесуваат 
на народната одбрана. 

Ч л е н 2 
Пронајдоци од интерес за безбедноста на зем-

јата се: 
1) уреди, средства, склопови и потекол опови, 

к а к о и постапките за нивната изработка што слу-
ж а т за : 

а) собирање на податоци и известувања и пре -
земање на други потребни мерки, врз основа на з а -
кон и прописи донесени во согласност со закон, з а -
ради откривање, спречување и документирање на 
дејностите на поединци, групи или организации на -
сочени на поткопување или р у ш е њ е на поредокот 
утврден со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија ; 

б) заштита на тајноста на податоците и извес-
тувањата од интерес за безбедноста на земјата при 
нивниот пренос и размена во системот на опште-
ственото информирање; 

в) воспоставување и одржување на оперативни 
и функционални врски во автономните системи на 
органите и службите за безбедност; 

г) контрола и анализа на активноста во радио-
фроквентниот спектар; 

д) електронско обезбедување и против електрон-
ски дејства; 

ѓ) превентивно-техничко обезбедување на објек-
тите од посебен општествен интерес и на опреде-
лени личности во врска со кои органите и служби-
те за безбедност врз основа на одлуки од н а д л е ж -
ните органи преземаат посебни мерки за заштита ; 

2) средства и постапки што служат за откри-
вање, идентификација , неутрализација и уништу-
вање на експлозивни направи, како и за детекција 
дозиметрија, идентификација и заштита од опасни 
материи и извори на зрачење; 

3) специјално вооружување и други специјал-
ни средства, како и постапки за нивна изработка, 
односно добивање а кои органите и службите за 
безбедност ги користат во вршењето на задачите и 
работите врз заштита на личната и имотната сигур-
ност на граѓаните, општествениот имот и во обез-
бедувањето на јавниот ред и мир или во извршува -
њето на обврските што произлегуваат од меѓуна-
родните договори и конвенции; 

4) уреди и средства за примена на хемиски и 
други методи во вршењето на задачите и работите 
од надлежноста на органите и службите за безбед-
ност (анализа на технички материи, дроги и др.); 
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5) други пронајдоци што според своите тех-
нички особини и претежната намена можат да бидат 
од интерес за безбедноста на земјата. 

Член 3 
Постапката за признавање на патенти за про-

најдоци што се однесуваат на народната одбрана и 
други работи од областа на заштитата на тие пронај-
доци ја врши Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана согласно сз одредбите нц Законот за заш-
тита на пронајдоци, технички унапредувања и зна-
ци за разликување (во натамошниот текст: Законот). 

Постапката за признавање на патенти за про-
најдоци што се од интерес за безбедноста на зем-
јата и други работи од областа на заштитата на 
тие пронајдоци ја врши Сојузниот секретаријат за 
внатоеиши работи, согласно со одредбите на За -
конот. 

И. Пронајдоци создадени во единиците и устано-
вите на Југословенската Народна Армија и во ис-
тражувачките установи на органите за внатрешни 

работи 

Член 4 
Пронајдоци што се однесуваат на .народната 

одбрана, односно безбедноста на земјата, а се соз-
дадени во единиците и установите на Југословен-
ската народна армија, односно во научните и ис-
тражувачките установи на органите за внатрешни 
работи се сметаат, во смисла на Законот, пронај-
доците создадени во здружениот труд. 

Член 5 
Органите од член 3 на оваа уредба ги вршат 

правата и обврските на организацијата на здружен 
труд во која пронајдокот е создаден (чл. 146 до 15(5 
од Законот), за сите пронајдоци што се однесуваат на 
народната одбрана или се од интерес за безбеднос-
та на земјата, а се создадени во единиците и устано-
вите на Југословенската народна армија, односно 
во научните истражувачки установи на органите 
за внатрешни работи. 

III. Начин на признавање на патенти за доверливи 
пронајдоци 

Член 6 
Пријава за птжзнавање на патенти за пронај-

док што се однесува на народната одбрана, се под-
несува до Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, а за пронајдок што е од интерес за безбед-
носта на земјата до Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи. 

Член 7 
По приемот на пријавата, надлежниот орган 

испитува дали пронајдокот за кој се бара призна-
вање на патент се однесува на народната одбрана, 
или е од интерес за безбедноста на земјата. 

Член 8 
Во постапката за испитуваше на пријавата за 

признавање на правото на патент, органот на кој 
пријавата му е поднесена може да побара од Со-
јузниот завод за патенти или од друг орган на др-
жавната управа стручно мислење за тоа дали при-
јавениот доверлив пронајдок ги исполнува општи-
те услови за добивање на патенти. 

Мислењето од став 1 на овој член мора да се 
даде во рок од дза месеца, со тоа што мора да се 
обезбеди чување на тајноста на пронајдокот. 

Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
односно Сојузниот 'секретаријат за внатрешни ра-
боти е должен во рок од два месеца од денот на 
приемот на пријавата на патентот од Сојузниот за-
вод за патенти, сообразно со член 105 став 2 од 

Законот, да спроведе постапка за оцена на довер-
ливоста на пронајдокот содржан во таа пријава на 
патентот и за резултатот од тоа испитување да 
ги извести поднесителите на пријавата на патентот. 

Член 9 
Кога решението за признатиот патент за довер-

лив пронајдок . ќе стане правосилно, патентот се 
запишува во посебен регистар, а н>а подносителот 
на пријавата му се издава патентна исправа. 

АКО ПО една пријава има повеќе носители на 
патенти, на секој Од нив му се издава посебна па-
тентна исправа во која се назначени сите носите-
ли на патентот. 

Член 10 
. ' Решението со кое целосно или делумно се ус-
војува барањето за признавање на пронајдок, не 
се објавува 

Член 11 
Органот што со патент го признал пронајдокот 

води регистар на доверливите патенти за сите до-
верливи пронајдоци што ги признал. 

Регистарот на доверливите патенти е таен.^ Со-
јузниот секретар за наводна одбрана, односно со-
јузниот секретар за внатрешни работи ги опреде-
лува лицата кои со оглед на нивната службена 
должност имаат право на увид во тој регистар. 

Одобрение за увид во регистарот на податоци-
те на други лица им даваат, лицата овластени спо-
ред одредбата на став 2 од овој член. 

Член 12 
За сите регистрирани доверливи пронајдоци Со-

јузниот секретаријат за народна одбрана, ќе^ ги из-
вести заинтересираните органи на Југословенска-
та народна армија. 

Член 13 
Траењето на доверливиот патент во смисла на 

член 51 став 1 од Законот се смета од денот на не-
говото признавање. 

IV. Огласување на решенија за признавање на па-
тенти како ништовни 

Член 14 
Барање за огласување на ништовни решенија 

за признавање на патенти, во смисла на чл. 114 до 
116 од Законот се поднесува до органот што го при-
знал патентот. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Правилникот за пронајдоците 
што се однесуваат на народната одбрана и за пос-
тапката издавање на патенти за тие пронајдоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/62) и Наредбата 
за должностите на органите на Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана во постап-
ката за издавање на патенти за пронајдоци што се 
однесуваат на народната одбрана („Службен воен 
лист", бр. 16/62). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 399 
23 септември 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 
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660. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1. Се утврдува Листата на отрови што можат да се' пуштаат во промет во смисла на член 16 
став 1 од Законот за прометот на отрови. 

Листата на отрови од став 1 на оваа точка е отпечатена кон ова решение и претставува негов 
составен дел. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да в а ж и Решението за утврду-
вање на Листата на отровите што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/77, 
47/80, 2/81 и 53/81). 

3. Ова решение влегува во дила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 525 
10 септември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, е. р. 

ЛИСТА НА ОТРОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1 ЛЈЈ.ГјЧЈ i A i 
OS-dimetil-acetil fosforoamidotioat 

2 АЦЕТАНИЛИД 
N-fenilacetamid 

3 АЦЕТИ Л -X Л ОРИ Д 
4 АКРИЛНА КИСЕЛИНА 

etilenkarboksilna kiselina 
5 АКРИЛОНИТРИЛ 

vinil cijanid 
6 АЛАХЛОР « 

2-hloro-2'6' — dietil-N- (metoksimetil) 
acetanilid 

7 АЛДИКАРБ 
2-metil-2 (metiltio) -propionaldehid-O-metil 
karbamoil oksim 

8 АЛЕТРИН 
sintetski piretin (RS)-3-alil-2-metil-4- , 
-oksociklopent-2-enil-l (1 RS)-cis, t rans-
-hrizantemat 

9 АЛКИЛ ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНИ-
УМ САХАРИНА!1 

alkil-(Ci2 40%; См 50%; C16 10%) 
dimetil benzil amoniumsaharinat 

10 н-АЛКИЛ ИЗОХИНОЛИН БРОМИД 
n-alkil (C12 50°/o; Си 30%; Cie 17%; Cie 3%) 
-izohinolin bromid 

11 АЛКИЛ (С.2-С14)-МЕТИЛ-БИС-(2-
-ХИДРОКСИ-ЕТИЛ)-АМЈОНИУМ 
ХЛОРИД 

+ 

+ 

+ 

+ + 

од 20% 
до 80% 

+ 

+ 

ОД Г)% 
до 50% 

до ои"/о инсектицид 

до 0,02% козметика 
до 0,03% 

до 20% бои и 
„лакови 
пластични 
маси 
хербицид 

нематоцид 
инсектицид 

од 3% инсектицид 
до 40% 

од 1% 
до 10% 

од 
до 

1% 
5% 

дезинфи-
циенс 
во козме-
тиката 
дезинфи-
циенс 
во козме-
тиката 

од 5% дезинфи-
циенс 
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12 АЛОКСИДИМ НАТРИУМ 
3-/ l - (a l i loksi lmino) -but i l -4-hidroksi-
-6,6-dimetil-2-oksocikloheks-3-
-enekarboksi la t 

13 АЛУМИНИУМ Е Т И Л Ф О С Ф И Т 
alumini jum-t r i s (etil-fosfonat) 

14 АЛУМИНИУМ-ФОСФИД 
A1P 

15 АМЕТРИН 
2-eti lamino-4-izopropilamino-6-meti l-
-t io-l ,3,5-triazin 

16 АМИДИТИОН 
-S-(N-2-metoksiet i l -karbamoilmeti l ) -
0 , 0 d i m e t i l fosforo-dit ioat 

17 АМИДОСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА 

18 2-АМИНО-4,5-ДИХР1ДРО-6-МЕТИЛ-
- 4 - П Р О П И Л - Ѕ - Т Р И А З И Л О (1,5-a) 
ПИРИМИДИН-5-ОН 

19 АМИНОЕТИЛПРОПАНОЛ 

30 

33 

+ на отво-
рено 

+ 

20 ш-АМИНОФЕНОЛ 
l-hidroksi-3-aminobenzen 

21 о -АМИНОФЕНОЛ 
l-hidroksi-2-aminobenzen 

22 р -АМИНОФЕНОЛ 
l-hidroksi-4-aminobenzen 

23 т-АМИНО-О-КРЕЗОЛ 
l -met i l -2-hidroksi -4-aminobenzen 

24 о-АМИНО-п-НИТРОФЕНОЛ 
2-amino-4-ni trofenol 

25 АМИТРАЗ 
N-metilbis-(2,4-ksilil iminometil)-amin 

26 АМИТРОЛ 
l,2,4-triazol-3-ilamin 

27 АМОНИЈАК ГАС 
NH-з 

28 АМОНИУМ И А Л К А Л Н И ПЕРСУЛ-
ФАТИ 
diamonium, dikailium i d ina t r ium ре-
roksidisulfat 

29 АМОНИУМ-ХИДРОКСИД 
NH40H 

-f 

+ 

+ 

+ 

АМОНИУМ-ХЛОРИД 
NH4C1 

31 АМОНИУМ-ТИОГЛИКО Л АТ 
amonium-merkaptoace ta t 

32 АНХИДРИД НА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

АНИЛР1Н 
aminobenzen 

34 АНТИМОН (Ш)-ОКСИД 
Sb20s 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

до 50% 

хербицид 

фунгицид 

фумигант 

хербицид 

инсектицид 
акарицид 

хемиска 
индустрија 
еметички 
антидот 

бои и 
лакови 
козметика 
(интер, во 
бои за 
коса) 
козметика 
(интер, во 
бои за 
коса) 
козметика 
(интер, во 
бои за 
коса) 
козметика 
(интер, во 
бои за 
коса) 
козметика 
(интер, во 
бои за 
коса) 
инсектицид 
акарицид 

+ хербицид 

од 40% 

до 1,5% 
до 2% 

од 0,3% 
од 0,5% 

од 1.5% 
до 2% 

од 1% 

од 5% 
до 10% 

од 16% 
до 30% 

од 6% 

+ 

од 15% 
до 20% 

од 20% 
ДО 50% 

хемиска 
индустрија 
козметика 

хемиска 
индустрија 
козметика 
хемиска 
индустрија 
козметика 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
бои и 
лакови 
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35 АНТУ + 
1 - (1 -naftil) -2-tiou геа 

Зв ' АРСЕН И НЕГОВИ СОЕДИНЕНИЈА + 

37 АСУЛАМ 
metil-4-am'inofenil-sulfonilkarbamat 

38 АТРАЗИН 
2-hlor-4-etilamino-e-izopropnamlno-l,3,5,-
triazin 

39 АЗАМЕТИФОС 
S-(6-hlor-2-6ksi-oksazol-(4,5-b)-piridin-3-
i l -meti l /0 ,0-dimeti l fosforoditioat 

40 АЗИНФОС-метил + 
S-(3,4-dihidro-4-oksobenzo)-(d)-(l,2,3)-triazin-3-
-i lmetil)-0,0-dimetil fosforoditioat 

41 АЗИПРОТРИН 
2-azido-4-izopropil-amino-e-metiltio-l,3,5-triazin 

42 АЗОТНА КИСЕЛИНА 
HNOs 

43 БАЦИЛ ТУРИНГИЕНЗИС 
(serotip H-14) 

44 БАКАР (И)-АЦЕТАТ 
(СгНзОгЈгСи 

45 БАКАР (П)-ХИДРОКСИД 
Cu(OH)t 

46 БАКАР aD-КАРБОНАТ 
СиСОа 

47 Б А К А Р - Н А Ф Т Е Н А Т 
(8°/о Си) 

48 БАКАР (1)-ОКСИД 
СшО 

49 БАКАР ОКСИХЛОРИД 

50 БАКАР (II)-СУЛФАТ 
CuSC>4 

51 БАРИУМ-ПОЛИСУЛФИД 

52 БАРИУМ СИЛИКОФЛУОРИД 

53 БЕНАЗОЛИН 
4-hlor-2-oksobenzotiazolin-3-il-ocetna kiselina 

54 БЕНДИОКАРБ + 
2,3-izopropilidendioksifenil metilkarbamat 

55 БЕНФЛУРАЛИН 
N-butil-N-etil-alfa, alfa, alfa-trifluoro-2,6-dinitro-
-p-fcouluidin 

56 БЕНОМИЛ . 
metil-l-(butilkarbamoil) benzimidazol-2-ilkarba-
mat 

57 БЕНТАЗОН 
3-izopropil-(lH)-benzo-2,l,3-tiadiazin-4-on 2,2-di-
oksid 

до 30°/o 

f h 

родентицид 

хемиска 
индустрија 

+ хербицид 

Ч- хербицид 

од 1,5°/о инсектицид 

инсектицид 

4- хербицид 

од 15% од 1% хемиска 
до 40% до 15% индустрија 

инсектицид 

+ отров од 
биолошко 

потекло 

+ од 5% бои и 
до 10% лакови 

+ фунгицид 

+' фунгицид 

од 20% бои и 
лакови 

од 5% бои и 
до 10% лакови 

+ фугагицид 

4- фунгицид 

+ до 30% акарофун-
дицид 

+ од 10% до 10% акарицид 
до 50% 

+' хербицид 

од 5% од 3% од 1% инсектицид 
до 20% до 5% до 3% 

+. хербицид 

+ фунгицид 

;+ хербицид 
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1 
j 

2 3 4 5 6 7 8 

58 БЕНЗАЛДЕХИДЦИЈАНХИДРИД 
alfa-hidroksibenzenacetonitril 

+ хемиска 
индустрија 

59 БЕНЗАЛКОНИУМ-ХЛОРИД 
смеса на алкил-диметил-бензил амониум 
хлориди 

од 5% дезинфи-
циенс 
козметика 

60 БЕНЗЕН 
cikloheksatrien 

+ хемиска 
индустрија 

61 БЕНЗЕТОНИУМ-ХЛОРИД 
N,N-dimetil-N-/2-2-4-(l,l ,3,3-tetrametil-butil) 
fenoksi /etoksi-eti l-benzen-metanamin hlorid 

i— 
од 5% дезинфи-

циенс 
козметика 

62 БЕНЗИЛ АЛКОХОЛ 
fenilmetil alkohol 

+ од 10% 
до 50°/о 

бои и 
лакови 

63 БЕНЗИЛ-САЛИЦИЛАТ 
benzil-o-hidroksi-benzoait 

од 10% козметика 
(УВ филтер) 

64 БЕНЗОХИНОН 
2,5-cikloheksadien-l,4-dion 

L+ од 10% 
до 40°/o 

од 2% 
до 10% 

бои и 
лакови 

65 БЕНЗОИЛ-ПЕРОКСИД r+ од 5°/o 
до 50°/o 

до 5% бои и 
лакови 

бб БЕНЗОИЛПРОП-етил 
etil-N-benzoil-N- (3,4-fenil) -DL-alaninat 

+ хебрицид 

67 БЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА 
benzenkarboksilna kiselina 

од 1% козметика 

68 БЕНЗОКАИН 
etil-p-aminobenzoat 

+ од 1% 
до 2% 

козметика 
(УВ филтер) 

69 БИЛОКСАЗОЛ 
3-(l , l ' -bifenil-4-iloksi)-alfa-l(l , l-dimetileti l)-
-1H-1,2,4-triazol-l -etanol 

+ фунгицид 

70 БИНАПАКРИЛ 
2-sek-butil- (4,6-dinitrofenil) -3-metilkarbonat 

+ до 50% акарофун-
гицид 

71 БИОАЛЕТРИН 
(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-
- (1R) - t rans-hrizantemat 

од зо/о 
до 40% 

инсектицид 

72 БИОРЕСМЕТРИН 
5-benzi l -3-fur i l^e t i l - ( lR)- t rans-hr izantemat 

од 3% инсектицид 

73 БОРАКС 
natr ium-tetraborat dekahidrat 

од 50% козметика 
дезинфи-
циенс хем. 
индустрија 

74 БОРНА КИСЕЛИНА 
o-borna kiselina 

од 10% козметика 
дезинфи-
циенс 

75 БРОМАЦИЛ 
5-bromo-3-sek-butil-6-metiluracil 

хербицид 

76 БРОМАДИОЛОН 
3-/3-(4 , -brom/l , l , -bifeni l / -4-4)-3-hidroksi-
-l-fenilpropil/-4-hidroksi-2H-benzopi-

+ од 0,0075% од 0,0075% 
до 0,008% до 0,0075% 

роден-
тицид 

ran-2-on 

77 БРОМФЕНОКСИМ 
3,5-dibromo-4-hidroksi-benzaldehid-2,4-dinitro~ 
feniloksim » 

+ хербицид 

78 БРОМХЛОРОФЕН 
2.2 ,-metilen-bis-(6-brom-4-hlofenol) -У 

од 1% козметика 

79 БРОМНИТРОДИОКСАН 
5-brom-5-nitro-l,3-dioksan 

ѓ ; + од 0,2% 
до 1°/о 

козметика 
(конзерванс) 

80 БРОМОФОС 
0-(4-bromo-2,5-dihlorfenil)-0,0-dimetil-
fosforotioat 

од 2°/о инсектицид 
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81 БРОМОФОС- етил 
0-(4-bromo-2,5-dihlor~fenil)-0,0-dietil 
fosforotioat 

82 БРОМОКСИНИЛ ОКТАНОАТ 
2,6-dibrom-4-cijano-fenil-oktanoat 

83 БРОМПРОПИЛАТ 
izopropil-4,4' — dibromobenzilat 

84 БРОНПОЛ 
2-brom-2-nitropropan-l 3-diol 

85 БУФЕНКАРБ 
смеса: 3 дела 3-(l-metil-butil)-fenil-me-
tiikarbamat и 1 дел 3-(etil-propil)-fenil-
-meti lkarbamat 

86 БУПИРИМАТ 
5-butil-2-etilamino-6-metil-pirimidin-4-il 
dimetilsulfamat 

87 БУТАНОЛ 
n-butil alkohol 

88 БУТИЛАТ 
S-etil-d-izobutiltiokarbamat 

89 БУТИЛБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА 
p-terc-butilbenzoeva kiselina 

90 БУТИЛДИГИКОЛ 
2-(2-butoksietoksi) etanol 

91 БУТИЛЕН-ТЕТРАХИДРОФУРФУРАЛ 
2,3,4,5-bis- (2-butilen) -tetrahidrof urf иг al 

92 БУТИЛШИЦИДИЛ-ЕТЕР 
1-butoksi-2,3-epoksi-propan 

93 БУТИЛГЛИКОЛ АЦЕТАТ 
2-bu'toksietanol acetat 

94 БУТИЛКАТЕХОЛ 
4-terc-butilpirokatehol 

95 , БУТИЈ1-ПЕРБЕНЗОАТ 
terc-butil-berbenzoat 

96 БУТОКАРБОКСИМ 
3-(metil t io)-butanon-0-metilkarbamo-
iloksim 

97 БУТОКСИЕТАНОЛ 
2-butoksietanol 

98 ЦЕТРИМОНИУМ-БРОМИД 
heksadecil-trimetil-amonium-bromid 

99 ЦЕТРИМбНИУМ-ХЛОРИД 
heksadecil-trimetil-amonium-hlorid 

100 ЦИАНАЗИН 
2-(4-hloro-6-etilamino-l,3.5-triazin-2-il-
amino) -2-metilpropionitril 

101 ЦИ5СЕКСАТИН 
tricikloheksil kalajni hidroksid 

102 ЦИЈАНОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА И 
НЕЈЗИНИ СОЛИ 

103 1-(2-ЦИЈАНО-2-МЕТОКСИИМИНОАЦЕ-
ТИЛ)-3-ЕТИЛУРЕА 

104 ЦИКЛОАТ 
S-etil-N-cikloheksil-N-etil-(tlokarbamat) 

105 ЦИКЛОХЕКСАНДИАМИН 
1,3-diaminocikloheksan 

+ 

+ 

до 40% инсектицид 

до 50% хербицид 

+ акарицид 

од 5% од 0,2% козметика 
до 5% 

до 30% инсектицид 

+ фунгицид 
од 10% растворувач 
до 15% 

хербицид 

+ 

од 5% 
до 20% 

од 10% бои и 
до 50% лакови 
од 10% бои и 
до 50% лакови 

од 2% ! инсекти-
фугум 

од 20% бои и 
лакови 

од 20% бои и 
лакови 

од 1% бои и 
до 5% лакови 

+ бои и 
лакови 

+ од 1% инсекто-
до 10% акарицид 

/ 

од 20°/о козметика 
бои и 
лакови 

од 5% козметика 
дезинфи-
циенс 

од 5% козметика 
дезинфи-
циенс 

до 50% хербицид 

+ до 50% акарицид 

фумигант 
I 

+ фунгицид 

+ хербициди 

+ од 20% до 20% бои и 
до 80% лакови 
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106 ЦИКЛОХЕКСАНОЛ 
heksahidrofenol 

107 ЦИКЛОХЕКСАНОН 
ketoheksametilen 

108 ЦИКЛОХЕКСАНОН-ОКСИМ 

109 ЦИКЛОХЕКСАНОИ-ПЕРОКСИД 
1 - [ (1 -hidroperoksicikloheksil) dioksi ] -ciklg-
heksanol 

ИО ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 
aminoheksahidrobenzen 

111 ЦИНЕВ 
cink-etilenbis (ditiokarbamat) 

112 ЦИНК-ФЕНО Л СУ Л ФОНАТ 
cink-sulfokarbolat 

ИЗ ЦИНК (И)-ФОСФАТ 
Zns(P04>2 

114 ДИНК-ФОСФИД 

115 ЦИНК-ХЛОРИД 
ZnCh 

Иб ЈДИНК-НАФТЕНАТ 
(8°/о Zn) 

117 ЦИНК-ОКТОАТ 

118 ЦИНКПИРИТИОН 
cink-bis-(2-piridiltio)-N-oksid 

119 ЦИНК-СУЛФАТ 
ZnS04 

120 ЦИНОКСАТ 
2-etoksietil-p-metoksicinamat 

121 ЦИПЕРМЕТРИН 
<RS)-alfa-cijano-3-fenoksibenzil-(l RS)-cis, 
trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetil-ciklo-
propankarboksilat (odnos cis i t rans izo-
mera = 1:1) 

122 ДИРАМ 
cink-dimetilditiokarbamat 

123 ЦИРКОНИУМ-НАФТЕНАТ 

124 ДАЛАПОН 
2-2-dihlorpropionska kiselina 

125 ДАМИНОЗИД 
N-dimetilaminosukcinamid 

126 ДАЗОМЕТ 
4 tetrahidro-3,5-dimetil-l,3,5-tiadazin-2-tion 

127 ДДТ 
l.l,l-trihlor-2,2-bis(4-hlorfenil)-etan 

128 ДЕХИДРООЦЕТНА КИСЕЛИНА И 
СОЛИ 
3-aeetil-6-metil-(2H)-piran-2,4-(3H)-dion 

129 ДЕКА ФЕНТИН 
deciltrifenilfosfonium bromo-hloro-trifenil-
-s tanat 

130 ДЕКАЛИН 
dekahidronaftalen 

од 20°/o 

+ до 50% 

+ 

од 5% 
до 20% 

+ 

+ 

до 5Vo 

+ 

+ 

+ до 50% 

+ 

+ 

+ 

+ 

ОД 
ДО 

l«/o 
5% 

од 20% 

од 20% 

од 
ДО 

2 % 
5% 

бои и 
лакови 

растворувач 

од 10% бои и 
до 50% лакови 

до 5% бои и 
лакови 

од 10% 
до 50% 

од 8% 
до 10% 

од 40% 

од 1,5% 
до 5% 

од 10% 

бои и 
лакови 

фунгицид 

козметика 

бои и 
лакови 

родантицид 

козметика 

бои и 
лакови 

бои и 
лакови 

козметика 

козметика 

козметика 
(УВ филтер) 

инсектицид 

фунгицид 

од 20% бои и 
лакови 

+ хербицид 

+ регулатор 
на растежот 
на билките 

нематоцид 

инсектицид 

од 0.5% козметика 
до 5% 

фунгицид 

од 20% бои и 
лакови 
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131 ДЕКАМЕТРИН (ДЕЛТАМЕТРИН) 
(S)-alfa-cijano-3-fenoksi-benzil-(lR)-cis-3-
(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetil-ciklopropan-
karboksilat 

132 ДЕМЕФИОН + 
смеса изомери 0,0-dimeti l-0-2-meti l t ioet i l 
fosforotioaita i 0,0-dimetil-S-2-metilt ioetil 
fosforotioata u odnosu 30:70 

133 ДЕМЕТОН-Ѕ-метил 
S-2-etiltioetil-0,0-dimetilfosforotioat 

134 ДЕСМЕДИФАМ 
etil-3-fenil-karbamoil-oksifenilkarbamat 

135 ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ 
4-hidroksi-4-metil-2-pentanon 

136 ДИАЛИФОС + 
5-2-hlor- l-f tal imidoeti l -0,0-diet i l fosforo-
ditioat 

137 2,4-ДИАМИНОАНИСОЛ И НЕГОВИ 
СОЛИ * 1 + 
l-metoksi-2,4-diaminobenzen 

138 2,5-ДИАМИНОАНИСОЛ И НЕГОВИ 
СОЛИ + 
l-metoksi-2,5-diaminobenzen 

139 2,4-ДИАМИНОФЕНОЛ И НЕГОВИ 
СОЛИ 
l-hidroksi-2,4-diaminobenzen 

140 2,5-ДИАМИНОТОЛУЕН + 
1-metil-2,4-diaminobenzen 

141 2,5-ДИАМИНОТОЛУЕН И НЕГОВИ 
СОЛИ + 
l-metil-2,5-diaminoberrzen 

142 2,С-ДИАМИНОТОЛУЕН И НЕГОВИ 
СОЛИ + 
l-metil-2,6-diaminobenzen 

143 ДИАЗИНОН 
0,0-dietil-0-2-izopropil-6-metil-pirimidin-
-4-il fosforot'ioat 

144 ДИБЕНЗТИОФЕН 
difenilensulfid 

145 ДИБРОМСАЛАН 
4.5-dibromsalicilanilid 

146 ДИБУТИЛ-КАЛАЈ-ОКСИД 

147 ДИЦИКЛИДИН 
N-(3'-5'-dihlorfenil)-l,2-dimetilciklopro-
pan-dikarboksimid 

148 ДИЕТИЛАНИЛИН 
2.6-dietilanilin 

149 ДИЕТИ ЛБЕНЗ АМИД ј 
N,N-dietilbenzamid 

од 0,05% 
до 25% 

од 0,03% 
до 0,05% 

до 30°/о 

+ 

+ 

•V 

инсектицид 

инсектоа-
карицид 

ш с е к т о а -
карицид 

хербицид 

бои и 
лакови 

инсектицид 

од 5% 
до 10% 

од 5% козметика 
до 6% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 3°/о козметика 
до 5% (интер, во 

бои за коса) 

+ од 5% козметика 
до 10% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 1,5% козметика 
до 2% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 4% од 3% козметика 
до 10% до 4% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 5% од 3% козметика 
до 10% до 5% (интер, во 

бои за 
коса) 

до 25% инсектицид 

+ од 6% козметика 
до 6,5% 

од 2% козметика 

од 5% од 0,5% бои и 
до 20% до 5% 

+ 
лакови 

фунгицид 

од 10% бои и 
до 50% лакови 

од 20% инсекти-
фугум 
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150 ДИЕТИЛЕНТРИАМИН 
2,2 -diaminodietilamin 

151 ДИЕТИЛ-ЕТЕР 
l,l '-oksibisetan 

152 ДИЕТИ ЛКАПРИ ЛАМИ Д 
N,N-dietilkaprilamid 

153 ДИЕТИЛТИОУРЕА 

154 Д ПЕТИ Л ТО ЛУ АМИ Д 
N,N-dietil-metatoluamid 

155 ДИФЕНАМИД 
N,N-dimetil-2, 2-difenilacetamid 

156 ДИФЕНИЛ-ЕТЕР 
fenoksiberizen 

157 ДИФЕНЗОКВАТ 
1.2-dimetil-3,5-difenilpirazolium metil-sul-
fat 

158 ДИФЛУБЕНЗУРОН 
l-(4-hlorfenil)-3-(2,6-t3ifluorobenzoil) urea 

159 ДИГЛИКОЛ 
2,2-oksidietanol 

160 ДИХЛОБЕНИЛ 
2,6-dihlorbenzonit'ril 

161 ДИХЛОФЛУАНИД 
N-(dihlorfluorometiltio-N'N'-dimetil-N-fe-
nilsulfamid 

162 ДИХЛОРЕТАН 
dihloretilen 

163 2.4-ДИХЛОРФЕНОКСИ ОЦЕТНА КИСЕ-
ЛИНА (2,4-Д) 

164 ДИХЛОРКСИЛЕНОЛ 
2,4-dihlor-3,5-dimetilfenol 

165 ДИХЛОРМЕТАН 
melilen hlorid 

166 ДИХЛОРОФЕН 
2,2'-metilenbis (4-hlorofen) 

167 3 ,6-ДИХЛОРПИКОЛИНСКА КИСЕЛИНА 
(3,6-Д) 
3.6-dihlorpiridin-2-karboksilna kiselina 

168 ДИХЛОРПРОП 
(±)-2-(2,4-dihlorfenoksi) propionska kiselina 

169 1,2-ЛИХ Л ОРПРОПАН 
dihlorpropilen 

170 1,3-ДИХ Л ОРПРОПЕН 

171 ДИХЛОРВОС (ДДВП) 
2,2-dihloryinil dimetil fosfat 

172 ДИКАМБА 
3,5-dihloro-2-metoksi benzoeva kiselina 

173 Д ИК Л ОФОПМЕТИ Л 
(± )-2- /4-(2,4-dihlorfenoksi)-fenoksi / -me-
tilester propionske kiseline 

174 ДИКОФОЛ 
2,2,2-trihloro-l ,l-bis(4-hlorfenil)-etanol 

+ 

+ 

+ 

+ 

од 10% 6opi и 
до 50% лакови 

од 20% бои и 
лакови 

од 20% инсекти-
фугум 

од 0,2% хемиска 
до 5% индустрија 

од 40% инсекти-
фугум 

хербицид 

од 40% бои и 
лакови 
хербицид 

од 5% инсектицид 

+ хемиска 
индустрија 

+ хербицид 

+ 

до 60% фунгицид 

хемиска 
индустрија 

хербицид 

од 2% козметика 

од 25% хемиска индустрија 
од 1% козметика 

хербицид 

до 70% хербицид 

нематоцид 

+ нематоцид 

од 20% од 3% од 1% инсектицид 
до 50% до 20% до 3% 
на отв. 
простор 

+ хербицид 

хербицид 

+ до 50% акарицид 



Петок, 8 октомври 1982 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Б р о ј 59 —- Страна 1427 

од 5% 
до 20% 

од 1% 
до 50% 

175 ДИКВАТ + до 20% 
l , l ' -et i len-2,2 ,-bipir idi l i jum јоп 

176 ДИМЕФОКС + 
te t rameti l fosforodiamido f luorid 

177 Д ИМЕТИ Л АМИНОЕТ АНО Л 
2-dimeti laminoetanol 

178 Д ИМЕТИ ЛАНИ Л И Н + 
N,N-dimetilanilin 

179 ДИМЕТИЛОЛПРОПАН 
3,2-dimetil-l ,3-propandiol 

180 ДИМЕТОАТ + 
0 ,0 -d imet i l -S-karbamoi l -met i l fosforodi-
t ioat 

181 ДИМЕТОКСАН 
6-acetoksi-2,4-dimetilmeta-dioksan 

182 ДИМЕТОКСИТЕТРАХИДРОФУРАН 
2,5-dimetoksi tetrahidrofuran 

183 ДИНИТРАМИН 
N'-N ,-die)til-2,6-dinitro-4-trifluorometil-
-meta- feni lendiamin 

184 ДИКОБУТОН + до 50% 
2-sek-butil-4,6-dinitrofenilizopropil ka rbo-
na t 

185 ДИНОКАП + 
изомерно соединение настанато со реак -
ција : 2,6-dinitro-4-okti lfenil-krotonata i 
2,4-dinitro-6-oktilfenil kro tonata 

186 ДИНОСЕБ + 
2-sek-biitil-4,6-dinitrofenil 

187 ДИНОСЕБ-ацетат + 
2-sek-butil-4,6-dinitrofenil icetat 

188 ДИНОТЕРБ + до 20% 
2-terc.butil-4,6-dinitrofenol 

189 ДИОКСАКАРБ 
2-(l,3-dioksolan-2-il)- 'fenil me t i lka rbamat 

190 ДИПРОПЕТРИН 
2-etiltio-4,6-di (izopropilamino)-l,3,5-tria-
zin. 

191 ДХ^СУЛФОТОН + до 10% 
0,0-diet i l -S-2-et i l t ioet i l -fosforotiolot ionat 

192 ДИТАЛИМФОС 
0,0-die t i l - f ta l imido-fosfonot ioat 

193 ДИТИАНОН + 
5,10-dihidro-5,10-dioksonafto-(2,3-b)-l,4-di-
t in-2,3-dikarbonitr i l 

194 ДИУРОН 
3-(3,4-dihlorfenil)-l , l-dimetJlurea 

195 ДНОЦ + до 60% 
2-metil-4,6-dinitrofenol 

196 ДОДИН + 
dodecilguanidin acetat 

197 ДОМАЗОЛИН + 
2-(3,6-dimetoksi-2,4-dimetilbenzil)-2-imi-
dazolin 

198 ДОМИФЕН БРОМИД + 
dodecildimetil-(2-f enoksietil)-amonij u m -
-bromid 

хербицид 

инсектицид 
акарицид 

од 20% бои и 
лакови 

од 0,5% бои и 
до 5% лакови 

од 40% бои и 
лакови 

до 1% инсектицид 

од 0,5% козметика 

од 1,2% д е з и н ф и -
циенс 

+ хербицид 

а к а р о ф у н -
гицид 

до 50% фунгицид 

инсектР1Цид 

хербицид 

хербицид 

+ од 3% до 3% инсектицид 
до 10% 

+ хербицид 

инсектицид 

+ фунгицид 

до 50% фунгицид 

+ хербицид 

инсектицид 

до 70% фунгицид 

од 0,1% козметика 
до 5% 

од 5% козметика 
до 20% 
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199 ЕНДОСУЛФАН 
1,4,5,8,7,7-heksahlor-8,9,10-trinorborn-5-en-
-2,3-ilendimetil sulfit 

200 ЕНДРИН + 
(1R, 4S, 5R, 8S)-l,2,3,4,10,10-heksahlor-l,4,4a,5,6, 
7,8,8a-oktahidro-6,7 epoksi-1,4:5,8-dimetano-
naftalen 

201 ЕПИХЛОРХИДРИН 
l-hlor-2,3-*epoksipropan 

202 ЕПТЦ 
S-etil dipropiltiokarbamat 

203 ЕТАНОЛМИНТИОГЛИКОЛАТ 
monoetanolamintioglikolat 

204 ЕТИ Л БЕНЗЕН 
feruletan 

205 ЕТИЛДИЕТИЛАМИНОБЕНЗОАТ 

206 ЕТИЛДИМЕТИЛАМИНОБЕНЗОАТ 

207 ЕТИЛДИГЛИКОЛ 
2,2'-oksidietanol 

203 ЕТИЛЕНДИАМИНОТЕТРА ОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ СОЛИ 

209 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ 
1,2-etandiol 

+ 

до 30% 

+ 

до 35% 

од 5% 
до 20% 

+ 

+ 

210 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИАЦЕТАТ 
1,2-etandioldiacetat 

211 ЕТИЛЕНОКСИД 
1,2-epoksietan 

212 ЕТИЛ 4-/бис (ХИДРОКСИПРОПИЛ) /АМИ-
НОБЕНЗОАТ 

213 ЕТИЛ ГЛ ИКО Л АЦЕТАТ 
2-etoksietil acetat 

214 ЕТИЛ-МЕТИЛ КЕТОН 
2-butanon 

215 ЕТИРИМОЛ 
5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-01 

216 ЕТОАТ-метил 
S-eti lkarbamoil-meti l-0,0-dimeli l fosforodi-
tioat 

217 ЕТОФУМЕСАТ 
(± )-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzo-
furan-5-i l metanosulfonat 

218 2-ЕТОКСИЕТАНОЛ 
etilenglikol monoetileter 

219 ЕТОПРОФОС 
0-etil-S,S-dipropil fosforoditioat 

220 ЕТРИМФОС 
0-6-etoksi-2-etil-pirimidin 4,il-0,0-d'imetil 
fosforotioat 

221 ЕУКАЛИПТОЛ 
l,3,3-trimetil-2-oksabiciklo-(2,2,2)-oktan 

+ 

+ 

+ 

+ до 10% 

инсектицид 

родентицид 

од 1% бои и 
до 5% лакови 

+ хербицид 

од 15% козметика 
до 20% 

од 40% бои и 
лакови 

од 1% козметика 
до 2% (УВ филтер) 

од 1% козметика 
(УВ филтер) 

од 10% бои и 
лакови 

од 2% козметика 

+ хемиска 
индустрија 

+ хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 
стерилиза-
ција 
инсектицид 

од 5% козметика 
(УВ филтер) 

од 10% бои и 
до 50% лакови 

од 25% растворувач 

+ фунгицид 

до 30% инсектицид 
акарицид 

+ 

од 15% 

+ 

хербицид 

козметика 
бои и 
лакови 

немдтоцид 

инсектицид 

од 3% козметика 
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222 ФЕНАРИМОЛ 
alfa-(2-hlorfenil)-alfa-(4-hlorfenil)-5-piri-
midin metanol 

223 ФЕНБУТАИН ОКСИД 
d i / t r i (2-metil-2-fenilpropil) ka la j /oks id 

224 m-ФЕНИЛЕНДИАМИН 
1,3-diaminobenzen 

225 о-ФЕНИЛЕНДИАМИН 
1,2-diaminobenzen 

+ 

226 о-ФЕНИЛ ФЕНОЛ 
2-hidroksidifenil 

227 ФЕНИЛГЛИЦИДИЛЕТЕР 
l,2-epoksi~3-fenoksi-propan 

228 ФЕИИЛХИДРАЗИН 

229 ФЕНИЛМЕРКУРИ-ацетат 

230 ФЕНИЛМЕРКУРИ-хлорид 

231 ФЕНИТРОТИОН 
o,o-dimetil-o-4-nitro-meta-tolil fosforotioat 

232 ФЕНКАПТОН 
S- (2,5-dihlorf eniltiometil)-0,0-dietil fosforo-
ditioat 

233 ФЕНМЕДИФАМ 
metil-3-m-tolikarbamoilksifenil-karbamat 

234 2-ФЕНОКСИЕТАНОЛ 
etilenglikol-monofenil-eter 

235 ФЕНОЛ И ФЕНОЛАТИ 

236 ФЕНОТИОЛ 
S-etil-4-hloro-^-metilfenoksi tioloacetat 

237 ФЕНОТРИН 
3-fenoksibenzil-(lRS)-cis, t rans-hrizantemat 

238 ФЕНТИХЛОР 
2,2'-tiobis-(4-hlorfenol) 

239 ФЕНТИН-ацетат 
trif enil-kalaj -acetat 

240 ФЕНТИН-Гхидроксид 
trifenil-kalaj -hidroksid 

241 ФЕНТИОЦ 
0,0-dimetil-0-4-metilt io-m-tolil fosforotioat 

242 ФЕНТОАТ 
S-alfa-etoksikarbonilbenzil-o,o-dimeftil fos-
foroditioat 

243 ФЕНВАЛЕРАТ 
alfa-cijano-m-fenoksibenzil-alfa-izopropil-
-p-hlorfenil-acetat 

244 ФЛАМПРОП ИЗОПРОПИЛ 
izopropil-N-benzoil-N-(3-hlor-4-fluor-fe-
nil)-L-alaninat 

245 ФЛУОМЕТУРОЦ 
l,l-dimetil-3-(3-alfa,alfa,alfa-trifluormeta-
-tolil) urea 1 

+ + до 5% 

до 5°/o 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ до 12% фунгицид 

+ акарицид 

од 0,7% козметика 
до 1% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 0,1°/о козметика 
до 0,5% (интер, во 

бои за 
коса) 

од 10% козметика 
дезинфи-
циенс 

од 20% бои и 
лакови 

бои и 
лакови 

фунгицид 

фунгицид 

од 5% од 3% инсектицид 
до 50% до 5% 

до 50% инсектицид 

+ хербицид 

од 10% козметика 

-+• до 3% хемиска 
индустрија 

+ до 50% хербицид 

од 3% инсектицид 

од 1% козметика 

до 50% фунгицид 

до 50% фунгицид 

до 50% инсектицид 

+ до 10% инсектицид 

+ до 25% инсектицид 

+ 

+ 

хербицид 

хербицид 
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246 ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА + хемиска 
индустрија 

247 ФЛУРЕНОЛ 
9-hidroksifluoren-9-karboksilna kiselina 

+ хербицид 

248 ФОКСИМ 
0,0-dietil-alfa-cijanobenzilidenimino-oksi-
fosfonotioat 

+ инсектицид 

249 ФОЛПЕТ 
N-(trihlorme1;iltio) -f tal imid 

О Д 10% фунгицид 

250 ФОНОФОС + 
(±) -O-etil-S-fenil-etil fosforoditioat 

до 10°/o инсектицид 

251 ФОРAT 4-
0,0-dietil-S-etilt iometil fosforoditioat 

до 10% инсектицид 

252 ФОРМАЛДЕХИД 
metanal 

+ ОД 
Д О 

2% 
10% 

дезинфициенс 

253 ФОРМЕТАНАТ + 
3-dimetilaminometilenamino-fenil-metil-
karbamat 

до 15% акарицид 

254 ФОРМОТИОН 
S-(N-formil-N-meti!karbomoil-metil)-0,0-
-dimetil fosforoditionat 

+ инсектоакариц1 

255 ФОСАЛОН 
S-6-hlor-2,3-dihidro-2-oksobenzoksazol-
-3-ilmetil-0,0-dieti l fosforoditioat 

+ до 40% инсектицид 

256 ФОСАМИН АМОНИУМ 
etil hidrogen karbamolifosfonat 

+ арборицид 

257 ФОСФАМИДОН + 
2-hlor-2-dietilkarbamoli-l -metilvinil dime-
til fosfat 

до 20% инсектицид 

258 ФОСФОНСКА КИСЕЛИНА 
1 -hidroksietan-1,1 -difosfonska kiselina 

ОД 1% козметика 
(антиоксиданс) 

259 ФОСФОР БЕЛ + хемиска 
индустрија 

260 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА од 
ДО 

5% 
10% 

хемиска 
индустрија 

261 ФОСФОРОВОДОРОД -f на отворен 
простор 

родентицид 

262 ФОСМЕТ 
0,0-dimetil-S-ftalimidometil fosforoditioat 

+ до 50% инсектицид 

263 ФТАЛАНХИДРИД 
anhidrid 1,2-benzendikarboksilna kiselina 

ОД 40% бои и 
лакови 

264 ФТАЛНА КИСЕЛИНА 
1,2-benzen-dikarboksilna kiselina 

О Д 40% бои и 
лакови 

265 ФТАЛОЦИАНИН 
1,3-dimino-izoindolin 

од 
* ДО 

. 4% 
10% 

бои и 
лакови 

266 ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ 
2-furan metanol 

+ од 20% 
до 80% 

О Д 
ДО 

4% 
20% 

бои и 
лакови 

267 ГЛИФОСАТ 
N-(fosfonomettil) glicin 

+ хербицид 

268 ГЛИОКСАЛ 
1,2-etandial 

О Д 8% дезинфициенс 

269 ГЛИОКСИЛНА КИСЕЛИНА ^ + ОД 
Д О 

2% 
3% 

дезинфициенс 

270 ГЛУТАРАЛДЕХИД ОД 8% дезинфициенс 
pentadial 
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271 ХАЛАКРИНАТ 
7-bromo-5-hloro-8-hinolinil-2-propionat 

272 ХЕКСАХИДРОТРИАЗИН-АЦЕТАЛ 
1,3,5-trioksaetilheksahidrotriazin 

273 ХЕКСАХЛОРОФЕН 
2,2'-metilenbis-(3,4,6-trihlorfenOl) 

274 ХЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИЈАНАТ 
1,6-diizocizanatoheksan 

275 ХЕКСАЗИНОН 
3-cikloheksU-6-dimetilamino-l-metil-l ,3,5-
-triazip-2,4-dion 

276 ХЕПТАНОФОС 
7-hlorbiciklo- (3,2,0) -hepta-2,6-dien-6-il-di-
metil fosfat 

277 ХЕТАФЛУР 
heksadecilaminhidrofluorid y 

278 ХИДРОХИНОН 
p-dihidrobenzol 

279 8-ХИДРОКСИХИНОЛИН СУЛФАТ 

280 2-ХИДРОКСИНАФТАЛЕН 

281 ХИНОМЕТИОНАТ 
6-metil-ly3-ditiolo-(4,5-beta)-hinoksalin-2-
-on 

282 ХЛОРАЛИЛМЕТЕНАМИНХЛОРИД 
1-(3-hloralil)-3,5,7-triaza-l-azonia-adaman-
-tan-hlorid (cis. izomer) 

283 ХЛОРБРОМУРОН 
3-(4-bromo-3-hlorf enil) -1 -metoksi-1 -meti l-
urea 

284 ХЛОРИДАЗОН 
5-amino-4-hloro-2-fenilpiridazin -3-on 

285 ХЛОРЕТАЛИН 
N-(2-hloretil)-2,6-dinitm-N-pix>pil-4-tri-
fluorometilanilin 

286 ХЛОРФАЦИНОН 
2-/2-(4-hlorfenil)-2^fenilacetil/-indan-l,3-
dion 

287 ХЛОРФЕНЕТОЛ 
l,l '-di-(4-hlorfenil) etanol 

288 ХЛОРФЕНОКСЕТОЛ 
2-(hlorf en oksi)-etanol 

280 1 - /4-ХЛОРФЕНОКСИ (1Д-ИМИДАЗОЛИЛ 
3,3-ДИМЕТИЛ-2-БУТАНОН 

290 ХЛОРФЕНСУЛФИД 
4-hlorfenil-2,4,5-trihlorfenilazo-sulfid 

291 ХЛОРФЕНВИНФОС 
2-hlor-l-(2,4-dihlorfenil)-vinil-dietil fosfat 

292 ХЛОРФЕНЗОН 
4-hlorfenil-4-hlorbenzen sulfonat 

293 ХЛОРФЛУРЕНОЛ 
metilester 2-hlor-9-hidroksi-floren-9-kar-
boksilna kiselina 

+ фугнгицид 

+ 

+ 

до 55°/o 

+ 

+ 

од 3°/o 
до 10% 

од 5% 
до 20% 

од 2% 
до 3% 

+ од 0,1% до 0,09% 
до 1% 

+ 

+ 

до 30% 

од 0,5% козметика 
до 1°/р (конзерванс) 

од 1% козметика 
до 3% (бактерицид) 

од 1% бои и 
до 5% лакови 

хербицид 

инсектицид 

од 1% козметика 
до 2% 

од 2% хемиска 
до 10% индустрија 

+ фунгицид 

од 1% козметика 
(интер во t 
бои за 
коса) 

+ фунгицид 

од 1% козметика 

+ хербицид 

4- хербицид 

+ хербицид 

родентицид 

акарицид 

од 1% козметика 

од 5% козметика 
до 6% 

+ инсектицид 

инсектицид 

4- акарицид 

4- ретардант 
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294 ХЛОР ГАС 

295 ХЛОРХЕКСИДИН-ГЛУКОНАТ 
1,6-bis(N-p-hlorf enildigvanido) heksan-di-
glukonat 

296 ХЛОРХЕКСИДИН-ХЛОРИД 
1,6-bis(N-p-hlorf enildigvanido) -heksan 
hlorid 

di-

297 ХЛОРХИДРОКСИХИНОЛИН 
- 5-hlor-8-hidroksihinolin 5,7-dihlor-8-hidro-

ksihinolin 

+ 

298 п-ХЛОРКРЕЗОЛ 
4-hlor^3 -metil -f enol 

до 20°/a 

+ 

299 ХЛОРКСИЛЕНОЛ 
4-hlor-3,5-dimetil-fenol 

300 ХЛОРМЕФОС 
5-hlormeti l-0,0-diet i l fosforoditicat 

301 ХЛОРМЕКВАТ 
2-hloretiltrimetil-amonium-hlorid 

302 ХЛОРОФЕН 
o-benzil-p-hlor-fenol 

303 ХЛОРОФОРМ 
trihlormetan 

+ до 10°/o 

+ 

304 ХЛОРОКСУРОН 
3- /4(-4-hlorf enoksi) -f enil /-1,1 -dimetilurea 

305 ХЛОРОТ АЛОНИЛ 
tetrahlor-izoftalonitril 

306 ХЛОРОТОЛУРОН 
3-(3-hlor-p-tolil) -1,1 -dimetilurea 

307 ХЛОРПИКРИН 
trihloronitrometan 

308 ХЛОРПИРИФОС 
0,0-d'ietil-0-(3,5,6-trihlor-2-piridil) fosforo-
tioat 

309 ХЛОРПРОФАМ 
izopropil-(3-hlorfenil)-karbamat 

310 ХЛОРПРОПИЛАТ 
izopropil 4,4'-dihlorbenzilat 

+ 

+ од 5% 
до 50°/o 

311 ХЛОР-РЕЗОРНИНОЛ 
l,3-dihidroksi-4-hlor-benzen 

+ 

312 ХЛОРТАЛ 
2.3.5,6-tetrahlorotereftalna kiselina 

313 XPOMHA КИСЕЛР1НА И НЕЈЗИНИ 
РАСТВОРЛИВИ СОЛИ 

314 ИПРОДИОН 
3-(3,5-dihlorfenil)-N-izopropil-2,4-diokso-
imidazolidin-l-karboksamid 

до 1% 

хемиска 
индустрија 

од 5°/о козметика 
дезигафициенс 

од 5°/о козметика 
дезинфициенс 

хемиска 
' индустрија 

фрунгициот (ДС) 

од 8% дезизнфициенс 
до 10°/о 

од 5% козметика 

инсектицид 

+ до 50% регулатор на 
растот на 
растенијата 

до 10% % козметика 
дезинфицЦенс 

од 10% од 5% растворувач 
до 50% до 10% 

+ хербицид 

+ фунгицид I 
+ хербицид 

нематоцид 
и фумигант 

од 2% иноска ицид 
до 5% 

+ регулатор на 
растот на 
растенијата 

од 5% акарицид 

од 2% козметика 
до 10% (интер, во 

бои за 
коса) 

+ фунгицид 

хемиска 
индустрија 

+ фунгицид 

315 р-ИЗОАМИЛФЕНОЛ 
p-(l.l,dimetilpropil) fenol 

316 ИЗОБУТАНОЛ 

317 ИЗОФОРН 
3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-l-on 

од 2% дезлнфициенс 

+ 
од 10% 
ЧО 50% 

растворувач 

бои и 
лакови 
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318 ИЗОПРОПИЛГЛИЦИДИЛЕТЕР 
l,2-epoksi-3-izopropoksi-propan 

319 ИЗОПРОТУРОН 
3- (4-izopropilf enil) -1,1 -dimetilurea 

320 ИЗОТИМОЛ (КАРВАКРОЛ), 
5-izopropil-o-krezol 

321 ЈОДФЕНФОС 
0,0-dimetil-0-(2,5-dihlor-4-jodfenil-
-fosforotioat 

322 ЈОКСИНИЛ ОКТАНОАТ 
4-cijano-2,6-di-jodfenil-oktanoa<t 

323 ЈОКСИНИЛ 
4-hidroksi-3,5-dijodbenzonitril 

324 КАЛАЈ-ОКТОАТ 

325 КАЛЦИУМ-ФОСФИД 

326 КАЛЦИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ 

327 КАЛИУМ-ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРАТ 
kali jum-dihlor-S-triazin-trion 

328 КАЛИУМ-ХИДРОКСИД 

329 КАЛИУМ-ХЛОРАТ 

330 КАЛИУМ ^ХИДРОКСИМЕТИЛ-Т*-
-МЕТИЛБИТИОКАРБАМАТ 

331 КАМФОР 
2-okso-l,7,7-ftrimetilbiciklo-(2.2.1) 
-hep tan 

332 КАПТАФОЛ 
l,2,3,6-tetrahidro-N-(l,l,2,2-tetrahloretil-
tio)-ftalimid 

333 КАПТАН 
1,2,3,6-tetrahidro-N- (trihlormetiltio) -
ftalimid 

334 КАРБАРИЛ 
1-naf t i l-metilkarbamat 

335 КАРБЕНДАЗИМ 
metil-benzimidazol-2-ilkarbamat 

336 КАРБОФУРАН 
2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofuran-7-il-
-meti lkarbamat 

337 КАРБОКСИН 
5,6-dihidro-2-metil-l,4-oksatin-3-karbo-
ksanilid 

338 КАРТАП 
S,S'-2-dimetilamino-rtrimetiIen (bis) tiokar-
bamat 

339 КАТЕХОЛ 
1,2-dihidroksibenzen 

340 КЕЛЕВАН 
etil-l,la,3,3a,4,5,5a,5b,6-dekahlorooktahid-
ro-2-hidroksi-l,3,4-metano-(lH)-ciklobuta 
(cd) pentalen-2-levulinat 

341 КОБАЛТ-НАФТЕНАТ 
(6°/o Co) 

од 20 /̂0 бои и 
лакови 

+ хербицид 

од 0^°/о козметика 
до 10% 

\ 

од 2% инсектицид 

+ 

+ до 40% 

+ 

на отворено 

хербицид 

хербицид 

од 5% од 0,5% бои и 
до 20% до 5% лакови 

+ на отворено роденфицид 

од 15% козметика 
до 20% 

од 50% дезинфициенс 

4- од 20% од 5% хемиска 
до 50% до 20% индустрија 

+ хемиска 
индустрија 

+ до 55% нематоцид 

од 5% козметика 

+ фунгицид 

• од 5% фунгицид 

+ до 50% инсектицид 

+ фунгицид 

до 10% инсектицид 

+ фунгицид 

4- до 5% инсектицид 

од 1% хемиска 
индустрија 

до 5% инсектицид 

\ од 20% бои и 
лакови 

1 1 1 
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342 КРЕОЗОТ 

343 КРЕЗОЛ 
metilfenol 

344 КСИЛЕН 
dimetilbenzen 

345 КСИЛЕНОЛ 
dimetilfenol 

346 КУМАХЛОР 
4-hiclroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-l-naftil-
-kumarin) 

347 КУМАРИН 
benzo-alfa-piron 

348 КУМАТЕТРАЛИЛ 
4-hidroksi-3-(l,2,3,4-tetrahidro-l-naftilku-
marin) 

349 КВИНАЛФОС 
0,0-diet i l -0-kvinoksalin-2-i l fosforotioat 

350 КВИНТОЗЕН 
pentahlornitrobenzen 

351 ЛАУРИЛПИРИДИНИУМ-ХЛОРИД 
1-dodecilpiridinijum-hlorid 

352 ЛАУРОИЛПИРИДОКСОЛ-ДИАЦЕТАТ 
2-metil-3-lauroiloksi-4,5-diacetoksime-
tilpiridin 

353 ЛЕНАЦИЛ 
3-cikloheksil-6,7-dihidro-lH-ciklopentapi-

* rimidin-2.4-dion 

354 ЛИЃ1ДАН 
. 99% gama7 izomer 1,2,3,4,5,6-heksahlorciklo-

heksana 

355 ЛИНУРОН 
3-(3,4-dihlorofenil)-l-metoksi-1-metilurea 

356 ЛИТИУМ-ХИДРОКСИД 
LiOH 

357 ЛИТИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ 

358 МАЛАТИОН 
5-1,2-bis (et oksikar bonil) e t i l -0,0-dimeti l 
fosforoditioat 

359 МАЛЕНИ АНХИДРИД 
2,5-furandion 

360 МАЛЕИНХИДРАЗИД 
6-hidroksi-3(2H)-piridazinon 

361 МАНЕВ 
mangano-etilenbis (ditiokarbamat) 

362 МАНКОЗЕБ 
комплекс на цинк и манеб (содржи 20% 
манган и 2,5% цинк) 

363 МЦПА 
4-hlor-o-toliloksi ocetria kiselina 

4-

+ 

+ 

+ 

+ 

од 3% до 3% хемиска 
до 30% индустрија 

до 10% 

+ 

+ 

од 15% 
до 50% 

до 1% 

до 30% 

од 7% 
до 8% 

+ 

+ хемиска 
индустрија 

до 15% хемиска 
индустрија 

до 20% бои и 
лакови 

родентицид 

од 4% од 1% родентицид 
до 40% до 4% (антикоагулант) 

родентицид 

до 30% инсектицид 

-f фунгицид 

4- од 5% козметика 
до 10% дезинфициенс 

од 5% козметика 

4- хербицид 

инсектицид 

4- хербицид 

од 5% козметика 
до 6% 

од 6% козметика 
до 7% 

од 3% инсектицид 

бои и 
лакови 

4- регулатор за 
растот на 
растенијата 

4- фунгицид 

од 1% фунгицид 

хербицид 
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364 МЕКОПРОП (МЦПП) 
(±) -2-(4-hlor-o-toliioksi) propionska kiseli-
na 

365 МЕНТОЛ 
5-metil-2- (1 -metil-etil) -cikloheksanol 

366 МЕТАБЕНЗТИАЗУРОН 
l-(benzotia2X)l-2-il)-l,3-dimetilurea 

367 МЕТАЛКСИЛ 
metil-N-(metoksiacetil)-N-(2,6-ksilil)-DL-
-alaninait 

368 МЕТАЛДЕХИД 

4- хербицид 

од 5% козметика 

4- хербицид 

4- фунгицид 

'4- од 6% до 6% молусцид 
до 50% 

369 МЕТАМИДОФОС 
0,S-dimetil fosforamidotioat 

до 60% 

370 МЕТАМИТРОН 
4 - amin о-4,5 -dih idro-3 -metil-6-f enil-1,2,4-

triazin-5-on 

371 МЕТАМ НАТРИУМ 
nat r ium N-metil-ditioikarbaniat 

372 МЕТАНОЛ 

373 МЕТИДАТИОН 
S-(2,3-dihidro-5-metoksi-2-okso-l,3,4-tia-
diazol-3-ilmetil) -0 ,0 -d imet i l fosforoditioat 

374 МЕТИФУМ 
metilizotioci j anat 

375 МЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ 
2-metilaminoetanol 

376 МЕТИЛБРОМИД 
brom-metan 

377 МЕТИЛЕТИЛ-КЕТОН-ПЕРОКСИД 

378 МЕТИ ЛЕТИЛ -КЕТОКСИМ 
2-butanon oksim 

379 МЕТИЛ ФЕНИ ЛБЕНЗОКСA3 ОЛ 

380 МЕТИЛГЛИКОЛ АЦЕТАТ 
2-metoksietanol acetat 

381 МЕТИЛХЛОРОФОРМ 
trihloretan 

382 МЕТИЛИЗОАМИЛ-КЕТОН 
5-metil-2-heksanon 

383 МЕТИЛИЗОБУТИЛ-КЕТОН 
4-metil-2-penitanon 

384 МЕТИЛМЕРКУРИДИЦИЈАНДИАМИД 

385 МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ 
metil-2-metil-2-propenoat 

386 ЈМЕТИЛСАЛИЦИЛАТ 
metil-o-hidroksi-benzoat 

387 МЕТИОКАРБ 
4-metiltio-3,5-ksilil metilkarbimat 

388 МЕТИРАМ 
амониум комплекс на цинеб и полиетилен-
тиурамдисулфид 

Ч-

'4-

4- до 5% 

4-

инсектицид 

хербицид 

нематоцид и 
фумигант 

4- од 10% од 5% хемиска 
до 50% до 10% индустрија 

од 10% до 10% 
до 50% 

4- до 50% 

од 5% 
до 20% 

+ 

4- до 10% 

инсектицид 

нематоцид 

од 20% бои и 
лакови 

инсектицид 
(фумигант) 

до 5% бои и 
лакови 

од 20% бои и 
* лакови 

од 5% козметика 
(УВ филтер) 

од 10% бои и 
до 50% лакови 

од 25% растворувач 

од 20% бои и 
лакови 

од 20% бои и 
лакови 

фунгицид (ДС) 
од 10% бои и 

лакови 

од 1% козметика 
до 10% 

молусцид 

4- фунгицид 

А 4 I 
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389 МЕТИРАМ-метил 
амониум комплекс на цинеб и полимети-
лентиурам дисулфид 

390 МЕТОБРОМУРОН 
3- (4-bromf enil) -1 -metoksi-metilurea 

391 МЕТОКСИЕТИЛМЕРКУРИАЦЕТАТ ,+ ДО 5% 

392 МЕТОКСИХЛОР 
l,l,l-trihlor-2,2-bis(4-metoksifenil)etan 

393 МЕТОКСУРОН 
3-(3-hlor-4-metoksif enil) -1,1 -dimetilurea 

394 МЕТОЛАХЛОР 
2-hlor-6-etil-N-(2-metoksi-l-metiletil)-
-acetat-o-toluidid 

395 МЕТОМ ИЛ 4- до 30°/о 
S-metil-N-(metilkarbamoiloksi) tioaceti-
midat 

396 МЕТОПРОТРИН 
2-izopropilamino-4-(3-metoksi-propil-
amino)-6-metiltioll,3,5-triazin 

397 МЕТРИБУЗИН 
4-amino-6-terc-butil-4,5-dihidro-3-metil-
tio-l,2,4-triazin-5on 

398 МЕВИНФОС + ДО 10% 
2-metoksikarbonil-l-metil-vinil-dimetil-

-fosfat 

399 МОЛИНАТ 
5-et'il-NN-heksametilen-tiokarbamat 

400 МОНОКРОТОФОС 4- ДО 20% 
(E)-l-metil-2-2-metilkarbamovinil-dimetil 

fosfat 
401 МОЦОЛИНУРОН 

3-(4-hlorfenil)-l-metoksi-l-metileurea 

402 (МОНОТРИХЛОР)-ТЕТРА-(МОНОКА-
ЛИУМ-ДИХЛ ОР)-ПЕНТАИЗОЦИЈ АНУ-
PAT 
l,3,5-trihlor-S-triazin-2,4,6-trion-^tetra-
kalium-3,5-dihlor-S-triazin-2,4,6-trion 

403 МРАВЈА КИСЕЛИНА 
hidrogenkarboksilna kiselina 

404 1-НАФТАЛЕНОЦЕТНА КИСЕЛИНА 
alfa-naftilocetna kiselina 

405 2-НАФТИЛАМИН +' 
2-aminonaftalin 

406 1-НАФТОЛ 
1 -hidroksi-naf talen 

407 2-НАФТОЛ 
2-hidroksi-nartalen 

408 НАЛЕД 
l i2-dibrom-2,2-dihlor-etildimetil fosfat 

409 НАПРОПАМИД 
NN-dietil-2-(l^naftiloksi)-propionamid 

410 НАТРИУМ-ДИХЛОР-ИЗОЦИЈАНУРАТ 
natrium-dihlor-S-triazin-trion 

4-
+ 

4-

4-

4- фунгицид 

4- хербицид 

фунгицид 

од 10°/о инсектицид 

4- хербицид 

хербицид 

инсектицид 

4- хербицид 

4- хербицид 

инсекто-
акарицид 

до 50% хербицид 

инсектицид 

4- хербицид 

од 50% дезинфициенс 

од 10% бои и лакови 
до 50% 

до 80% хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 

од 5% козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 

хемиска 
индустрија 

до 40% инсектицид 

хербицид 

од 50% дезинфициенс 



Петок, 8 октомври 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 59 —- Страна 1437 

411 НАТРИУМ-ДИТИОНИТ 
NasS204 

412 НАТРИУМ-о-ФЕНИЛФЕНАТ 
2-hidroksidifenilnatrium 

413 НАТРИУМ-ФЛУОРИД 
NaF 

414 НАТРИУМ-ФОСФОНАТ 
tetranatrium-l-hidroksietan-l, l-difosfonat 

415 НАТРИУМ-ХИДРОКСИД 
NaOH 

416 НАТРИУМ-ХИПОХЛОРИТ 
NaOCl 

417 НАТРИУМ-МОНОФЛУОРСФАТ 
Na2PCteF 

418 НАТРИУМ-НИТРИТ 
NaNCh 

419 НАТРИУМ-СУЛФАТ 
NazSOa 

420 НЕБУРОН 
l-butil-3-(3,4-dihlorfenil)-1-metllurea 

421 N-ФЕНИЛ-р-ФЕНИЛЕНДИАМИН 
4-amino-difenilamin 

422 НИКОТИН И НЕГОВИ СОЛИ 

423 НИТРАПИРИН 
2-hloro-6-trihlor-metilpiridin 

424 НИТРОБЕНЗЕН 

425 НИ ТРОФЕИ 
4-nitrofenil-2,4-dihlorfenil-eter 

426 2-НИТРО-р-ФЕНИ Л ЕН Д И АМИН 
l,4-diamino-2-nitrobenzen 

427 4-НИТРО-о-ФЕНИЛЕНДИАМИН 
l,2-diamino-4-nitrobenzen 

428 НИТРОХЛОРБЕНЗЕН 

429 НИТРОМЕТАН 

430 НИТРОЛ ИЗОПРОПИЛ 
di-izopropil-5-nitroizoftalat 

431 NN-ДИАЛИЛДИХЛОРАЦЕТАМИД 
432 NN-ДИЕТИЛ-р-ФЕНИЛЕН-ДИАМИН 

NN-dietil-p-diaminobenzen 

433 НОРБОРМИД 
5-(alfa-hidroksi-alfa-2-piridilberizil)-7-
-(alfa-2-piridilbenziliden)-biciklo-(2.2.1)-
-hept-5-en-2,3-dikarboksimid 

од 1% 
до 5% 

од 20°/о 
до 50°/о 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ до .5% 

од 0,2% 

од 20% 

од 0,5% 
до 1% 

од 1% 
до 2% 

од 5% 
до 20% 

до 8% 
акт. хлор 

од 1% 
до 2% 

од 0,6% 

од 0,5% 
до 5% 

козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 

бои и 
лакови 
козметика и 
дезинфициенс 

козметика 

козметика 
(антиокСидане)) 

хемиска 
индустрија 

дезинфициенс 

козметика 

хемиска 
индустрија 
козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 
хербицид 

козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 

инсектицид 

до 30% хербицид 

+ 

од 
до 

од 
ДО 

5% 
6% 

3% 
5% 

од 0.5% 
до 10% 

хемиска 
индустрија 

хербицид 

козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 

козметика 
(интер, во 
бои за коса 

хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 

+ фунгицид 

од 
ДО 

2% 
3% 

хербицид 

козметика 
(интер во 
бои за 
коса) 

родентицид 

> 

4 4 
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434 ОЛАФЛУР 
N,N,N-tris-(2-hidroksietil)-N ,-oktadecil-
1,3-diaminopropan dihidrofluorid 

435 ОКСАЛНА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ 
РАСТВОРЛИВИ СОЛИ 

436 ОКСАМИЛ + 
NN-dimetil-2-metil-»karbamoilksilmino-2-
(metiltio) -acetamid. 

437 ОКСИДИМЕТОН-метил 
0,0-dimetil-S-(2-etilsulfiniletil)-fosforotioat 

438 ОКСИФЛОРФЕН 
2-hlor-l-etoksi-4-nitrofenoksi-4-trifloro-

- metilbenzen 

439 ОКСИН НА Б А К А Р 
комплекс на бакар и 8-хидроксихинолин 

440 ОКТАБРОМБИФЕНИЛ 

441 ОКТАХЛОРБИФЕНИЛ 

442 ОКТАХЛОРДИПРОПИЛЕТЕР 
his-2,3,3,3-tetrahlor-propil-eter 

443 ОКТИЛБИЦИКЛОХЕПТЕН ДИКАРБО-
КСИМИД 
N-(2-etilheksil)-biciklo(l,2,l)hept-5-en-2,3-
-dikarboksimid 

444 ОКТИЛ-СЕБАЦАТ 
bis (2-etilheksil) ester 1,8-oktandikarboksil-
na kiselina 

445 OMETOAT Ч-' 
0,0-dimeti l-S-metil-karbamoilmeti l fosfo-
rotioat 

446 ОРТОТРИКРЕЗИЛФОСФАТ 

447 ПАРАДИХЛОРБЕНЗЕН 

448 ПАРАКВАТ + 
l,l ,-dimetil-4,4 ,-bipiridilijum 

449 ПАРАЛДЕХИД 

450 ПАРАТИОН +' 
0 ,0-diet i l -0-4-ni t rofeni l fosforotioat 

451 ПАРАТИОН-метил + 
0,0-dimeti l -0-4-ni t rofeni l fosforotioat 

452 ПЕБУЛАТ 
S-propil-butiletiltiokarbamat 

453 ПЕНОКСАЛИН 
N-(l-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-dimetil-
-benzenamin 

454 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 

455 ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА И НЕГОВИ 
СОЛИ 

456 ПЕРМЕТРИН 
3-fenoksibenzil-(IRS)-cis, trans-3(2,2-dihlor-

\ vinil)-2J2-dimetilciklopropankarboksilat 

до 50% 

до 25% 

:+ 

до 10% 

до 20% 

+ 
+ 

+ 

+ 

до 2% 

до 10% 

+ 

+ 

од 5% 
до 50% 

до 25% 

од 2% козметика 
до 3% 

хемиска 
индустрија 

инсектицид 

инсектицид 

+ дезинфекција 
на семе 

од 40% бои и 
лакови 

од 10% бои и 
до 50% лакови 

од 5% синергист за 
инсектициди 

од 5% синергист за 
инсектициди 

од 20% бои и 
лакови 

инсектицид 

бои и 
лакови 

+ 

+; 

инсектифутум 

хербицид 

хемиска 
индустрија 

инсектицид 

инсектицид 

хербицид 

хербицид 

до 5% фунгицид 
(третирање на 
соборен© дрво) 

хемиска 
индустрија 

инсектицид 

/ 
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457 ПЕРМЕТРИН 
3-fenoksibenzil-(IRS)-cis, trans-3(2,2-dihlor-
vinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat 
(odnos cis i t rans па izomerot 25:75) 

458 ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА 
perocetna kiselina 

459 ПИГМЕНТИ НА ОЛОВО (НЕОРГАНСКИ) 
изразено во °/о олово) 

460 ПИКЛОРАМ 
4-amino-3,5,6-trihlor-piridin-2-karboksilna 
kiselina 

461 ЛИКРАМИНСКА КИСЕЛИНА 
l-hidroksi-2-amino-4,6-diniftrobenzen 

462 ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ 
СОЛИ 

463 ПИР A3 ОФОС 
0-6-etoksikarbonil-5-metilpirazolo- (1,5а) -
-pir imidin-2-i l-0,0-diet i l fosforotioat 

464 ПИРЕТРИН природни смеси на природни 
појави 

465 ПИРИДАФЕНТИОН 
0,0-dieti l-0-(3-oksi-2-fenil-2H-piridazin-
-6-il) fosforotioat 

466 ПИРИДАТ 
6-hlor-3-fenilpiridazin-4-il-S-oktil t iokar-
bonat 

467 ПИРИДИН 

468 ПИРИМИФОС-метил 
0-2-diet i lamino-6-meti lpir imidin-4-i l-00-
-dimetilfosforotioat 

469 ПИРИМИКАРБ 
2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-il 
dimetilkarbamat 

470 ПИРОГАЛОЛ 
1,2,3-trihidroksibenzen 

471 ПОЛИОКСИМЕТИЛЕНГЛИКОЛ 
смеса на полимер ди и триокси метилен-
гликол 

472 ПРОФАМ 
izopropil-N-fenilkarbamat 

473 ПРОМЕТРИН 
2,4-bis (izopropil-amino)-6-metiltio-l,3,5-
-triazin 

474 ПРОПАХЛОР 
2-hlor-N-izopropilacetanilid 

475 1 -ПРОПАНОЛ-2,3-ДИБРОМ ФОСФАТ 
ftris- (2,3-dibrompropil) -fosfat 

476 ПРОПАНИЛ 
S'^-dihlorpropionanilid 

477 ПРОПАРГИТ 
2-(4-terc-butilfenoksi)-cikloheksilprop-2-
inil sulfit 

478 ПРОПИЛЕНОКСИД 

479 ПРОПИНЕБ 
[propilenbis(ditiokarbamat) ] -cink polimer 

+ 

од 2°/o инсектицид 
до 25fl/o 

хемиска 
индустрија 

' од 5л/о од 1% бои и 
до 20°/о до 5°/о , лакови 

+ арборицид 

+ од 4% од 2% козметика 
до 5°/о до 4% (интер во 

бои за 
коса) 

+ до 1°/о хемиска 
индустрија 

до 50% фунгицид 

+ од 3% инсектицид 
до 40% 

4- инсектицид 

+ хербицид 

-г хемиска 
индустрија 

во затворен на отворен инсекто-
простор простор акарицид 

+ 

+ 

до 50% инсектицид 

хемиска 
индустрија 

+ од 1% козметика 
до 5% 

+ 

+ 

+ 

регулатор на 
растежот на 
растенијата 
хербицид 

хербицид 

>д 20% бои и 
лакови 

+ 

+ 

+ 

хербицид 

акарицид 

хемиска 
индустрија 

фунгицид 
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480 ПРОПИЗАМИД 
3,5-dihlor-N- (1,1 -dimetilpropinil) -benzamid 

481 ПРОПОКСУР 
2-izopropoksifenil-metilkarbamat 

482 ПРОТОАТ 
0,0-dietil-S-izopropilkarbamoilmetil fosfo-
foroditioat 

483 РЕСМЕТРИН 
синтетски пиретин 5-benzil-3-furilmetil-
(lRS)-cis, trans-hrizantemat 

484 РЕЗОРЦИНОЛ 
1,3-benzendiol 

485 РЕЗОЦИНОЛ АЦЕТАТ 
1,3-benzendiol monoacetat 

486 САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА 
2-hidroksibenzoeva kiselina 

487 САЛОЛ 
fenil salicilat 

488 СЕКБУМЕТОН 
2-sek-butilamino-4-etilamino-6-metoksi-
1,3,5-triazin 

+ 

+ хербицид 

од 1% до 1% инсектицид 
до 5°/o 

акарицид 
инсектицид 

од 3% инсектицид 

+ од 2% козметика 
до 10% 

од 3% козметика 

4 

од 3% козметика 
до 5% 

од 15% козметика 
(УВ филтер) 

+ хербицид 

489 СИЛИКОФЛУОРОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНИ СОЛИ + 

490 СИМАЗИН 
2-hlor-4,6-bisetilamino-l ,3,5 -triazin 

491 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

492 СОЛИ НА АНТИМОН, КАЛАЈ И ОЛОВО 
РАСТВОРЛИВИ ВО ВОДА И РАЗРЕДЕ-
НИ КИСЕЛИНИ 

493 СОЛНА КИСЕЛИНА 
НС1 

494 СТИРЕН 
feniletilen 

+ 495 СТРИХНИН И НЕГОВИ СОЛИ 

496 СТРОНЦИУМ-ХИДРОКСИД 
Ѕг (ОН) 2 

497 СТРОНЦИУМ-ТИОГЛИКОЛАТ 

498 СУЛФОКСИД 
5-/2-(oktilsulfinil)-propil/-l,3-benzodioksol 

499 СУКЦИНДИАЛДЕХИД 
butandial 

500 СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 
Н2ЅО4 

501 ТАЛИУМ И НЕГОВИ СОЛИ 

502 2,3,6-ТБА 
2,3.6-trihlorbenzoeva kiselina 

503 ТЦА 
natri jum-trihlbracetat 

504 ТЦМТБ 
2-(tiocijanometiltio)-benzotiazol 

505 ТЕМЕФОС 
0,0,0,0, -tetrametil 0,0-tiodil-p-fenilen-difos-

к forotioat J 

+ 

хемиска 
индустрија 

хербицид 

4- од 11% хемиска 
до 30% индустрија 

+ од 10% до 10% хемиска 
до 50% индустрија 

+ од 10% од 1% хемиска 
до 20% до 10% индустрија 

од 10% бои и 
+ до 50% лакови 

родентицид 
од 10% козметика 

+ од 15% козметика . 
до 20% 

од 1% синергист за 
инсектициди 

од 1,2% дезинфициенс 

од 10% до 10% хемиска 
до 25% индустрија 

родентицид 

+ хербицид 

+ хербицид 

+ фунгицид (ДС) 

f ларвицид 

i t 
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506 ТЕРБАЦИЛ 
3-terc-butil-5-hlor-6«-metiluracil 

+ хербициде 

507 ТЕРБУМЕТОН 
2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metoksi-
1,3,5-triazin 

+ до 50% хербицид 

508 ТЕРБУТИЛАЗИН 
2-terc-butilamino-4-hlor-6-etilamino-
1,3,5-triazin 

+ хербицид 

509 ТЕРБУТРИН 
2-terc-butilamino-4-etilamino-6-metil-tio-
-1,3,5-ftriazin 

+ хербицид 

510 ТЕТРАБРОМОРТОКРЕЗОЛ 
3,4,5,6-tetrabromortokrezol 

од 2% дезинфициенс 

511 ТЕТРАДИФОН 
4-hlorfenil-2,4,5-trihlorf€!nilsulforL 

+ акарицид 

512 ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМИН 
N-(2-aminoetil)-N'-[2-(2-ammoetil) amino-
etil]-1,2-etandiamin 

од 10% 
до 50% 

бои и 
лакови 

513 ТЕТРАЕТИЛ ОЛОВО + хемиска 
индустрија 

514 ТЕТРАХИДРОФТАЛАНХИДРИД 
anhidrid l,2-cikloheks-4-en dikarboksilna 
kiselina 

од 40% бои и 
лакови 

515 ТЕТРАХИДРОКСИБЕНЗОФЕНОН 
2,2 ,,4,4 ,-tetrahidroksibenzofenon 

од 5% козметика 
(УВ филтер) 

516 ТЕТРАХЛОРВИНФОС 
trans-2-hloro-l-(2,4,5-trihlorfenil)vinil d i -
metil fosfat 

+ инсектицид 

517 ТЕТРАЛИН 
1,2,3,4-tetrahidronaftalen 

+ * од 10% 
до 60% 

бои и 
лакови 

518 ТЕТРАМЕТРИН 
синтетски пиретрин 
3,4,5,6-tetrahidrof taiimi<\ometil (IBS) -cis 
trans-hrizantemat 

од 3% инсектицид 

519 ТЕТРАСУЛ 
4-hlorfenil-2,4,5 (trihlorfenil sulfid • 

+ акарицид 

520 ТИАБЕНДАЗОЛ 
2-(tiazol-4-il)-benzimidazol 

+ фунгицид 

521 ТИАМОНФОС + 
522 ТИАЗФЛУРОН 

1,3 -dimetil-1 - (5 - trifluorometil-1,3,4-tiadia-
zol-2-il)urea 

+ хербицид 

523 ТИМОЛ 
5-metil-2-(l -metietil) -fenol 

од 5% козметика 

524 ТИОФАНАТ-метил 
dimetil-4,4-(o-f enilen)-bis- (3-i;ioalofanat) 

+ фунгицид 

525 ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА 
2-merkaptoocetna kiselina 

од 15% 
до 20% 

козметика 

526 ТИОМЕТОН 
S-2-etilt ioetil-0,0-dimetil fosforoditioat 

+ до 40% инсектицид 

527 ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА 
2-merkaptopropionska kiselina 

+ од 10% 
до 20% 

козметика 

528 ТИОУРЕА 
tiokarbamid 

4- до 10% хемиска 
индустрија 

529 ТИРАМ (ТМТД) 
tetrametilt iuram dis-ulfid 

+ од 2% 
до 50% 

козметика 
фунгицид 
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530 ТОКСАФЕН 
хлор-камфен 

531 ТОЛУЕН 
metilbenzen 

532 ТОЛУЕНДИИЗОЦИЈАНАТ 
2,4 -diizoci ј an a totoulen 

533 р-ТОЛ У ЕНСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА 
metilbenzensulfonska kiselina 

534 ТОЛУХИДРОХИНОН 
p-toluhidrohinon 

535 О-ТОЈПИЛБИГВАНИД 
2-metil-fenil-N-bigvanid 

536 ТОСИЛХЛОРАМИД НАТРИУМ 
N-hlor-p-toluensulfonamid-natr ium 

537 ТРИАДИМЕФОН 
l-(4-hlorfenoksi)-3,3-dimetil-l-(l,2,4-tri-

azol-l-il)butanon 

538 ТРИАЗОФОС 
0,0-diet i l -0-l-f inel- l ,2,4-tr iazol-3-i l 
fosforotioat 

+ 

+ 

од 5% 
до 20% 

v+ 

+ 

Инсектицид 
родентицид 

од 30°/o хемиска 
до 35% индустрија 

од 1% бои и 
до 5% лакови 

бои и 
лакови 

бои и 
лакови 

+ 

+ 

до 30% 

од 4% 
до 20% 

од 10% 
до 50% 

од 1% 

од 50% 

до 50% фунгицид 

козметика 
(антиоксиданс) 

дезинфициенс 

инсектицид 

539 ТРИБРОМСАЛАН + од 2% козметика 
3,4,5-tribromsalicilanilid до 10% дезинфициенс 

540 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-БЕНЗОАТ + од 5% од 0,5% козметика ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-БЕНЗОАТ 
до 20% до 5% 

541 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ФЛУОРИД + од 5% од 0,5% бои и 
до 20% до 5% лакови 

542 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ФТАЛАТ + од 5% од 0,5% бои и 
до 20% до 5% лакови 

543 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ХЛОРИД + од б /̂о од 0,5% бои и 
до 20% до 5% лакови 

544 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-НОНИЛФЕНИЛ- + од 5% од 0,5% бои и 
ПОЛИЕТОКСИЛАТ до 20% до 5% лакови 

545 ТРИБУТИЛ-КАЛАЈ-ОКСИД од 5% од 0,5% бои и 
д о 20% до 5% лакови 

546 ТРИБУТИЛ-КАЛ АЈ-ПОЛИГЛИКОЛАТ + од 5% од 0,5% бои и 
до 20% до 5% лакови 

547 ТРИДЕМОРФ + фунгицид 
2,6-dimetil-4-tridecil-morfolin 

548 ТРИЕТИЛАМИН хемиска 
N,N-dietiletanamin индустрија 

F49 ТРИФЛУРАЛИН + хербицид 
alfa. alfa, a lfa- t r i -
fluo^o-2, 6-dinitro-N, N-
dipropil-p-toluidin 

550 ТРИФОРИН + фунгицид 
1, 4-di- (2, 2. 2-*trihlor-
l - formamid-et i l ) -pi-
perazin 

551 ТРИХЛОКАРБАН од 2% козметика 
N- (4-hlorfenil) -N'-
(3. 4-dihlorfenil)-

urea 

552 ТРИХЛОПИР + , до 50% хербицид 
3, 5, 6-trihlor-2-pi-
ridil-oksi-ocet-
na kiselina 
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553 ТРИХЛОРЕТИЛЕН 
trihloreten 

554 ТРИХЛОРЕТИЛ ФОСФАТ 
2-hloretanol fosfat 

555 2, 4, 5-Т 
2, 4, 5-trihlorfenoksi 
ocetna kiselina 

556 ТРИХЛОРФЕНОЛ 
2, 4, 6-4xihlorfenol 

557 ТРИХЛОРФОН 
dimetil-2, 2, 2- t r i -
hlor-1-hidroksie-
tilfosfonat 

558 ТРИХЛОРИЗОЦИЈА-
НУРНА КИСЕЛИНА 
trihloro-S-tri-
azin-trion 

559 ТРИХЛОРСАЈГИЦИЛ-
АНИЛИД ' 
3, 4, 5-trihlorsalicilanilid j 

560, ТРИХЛОСАН 
2, 4, 4-tr ihlor-
2-hidroksidifenfleftar 

561 ТРИОКСИМЕТИЛЕН 
1, 3, 5-trioksan 

562 1, 3, 5-ТРИОКСОЕТИЛ-
-ХЕКСАХИДРОТРИАЗИН 

563 ТРИМЕТОЗИН 
4- (3, 4, 5-tr imetok-
sibenzoil-morfolin) 

564 ТРОПИТАЛ 
5-di- /2-(2-butoksi-
etoksi) e toksi / -met i l -
1, 3-benzodioksol 

565 ЈАГЛЕРОД ДИСУЛФИД 
CSz 

566 J АГЛЕРО Д-ТЕТРАХЛОРИД 
CC14 

567 УР АНОВИ РАСТВОР Л И Б И СОЛИ 
И УР АНОВИ БОИ 

568 УСНИНСКА КИСЕЛИНА 
И НЕЈЗИНИ НАТРИУМ И 
АМОНИУМ СОЛИ 

569 ВАМИДОТИОН 
О, O-dimetil-S-2-
(1 -metilkarbamoil-
etiltio)-etil fosforotioat 

570 ВАРФАРИН 
3 - (alf a-acetonil-benzil) -
-4-hidroksi-kumarin 

571 ВЕРНОЛАТ 
S-propil-dipropiltio karbamat 

572 ВИНИЛХЛОРИД 
ХЛОРЕТИЛЕН 

573 ВИНКЛОЗОЛИН 
3- (3, 5-dihlorf enil) -5-metil-
-viniloksazolidin-2, 4-dion 

+ 

од 15°/o до 15°/о хемиска 
до 50% индустрија 

+ од 10% бои и 
до 50% лакови 

арборицид 

+ од 2% дезинфицирано 
до 3% 

+ од 1% инсектицид 
од 50% 

од 50% дезинфициенс 

од 2% козметика 

од 3% дезинфициенс 

од 5% до 5% хемиска 
до 40% индустрија 

+ од 0,2% 
до 2% 

+ 

од 5% синергист за 
инсектициди 

L-
хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 

+ од 5% козметика 
до 10% 

+ 

од 0,1% до 0,09% 
до 1% 

+ 

+ 

+ 

инсектицид 
акарицид 

родегнтицид 

хербицид 

хемиска 
индустрија 

фунгицид 

574 ВОДОРОД-ПЕРОКСИД + од 10% од 9% хемиска 
Н 2 О 2 до 20% до 10% индустрија 
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661. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", 
бр 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод Ја 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕХАНИЧКИ 

СЕКУНДОМЕРИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат меха-
ничките секундомери (во натамошниот текст: се-
кунд ©мерите). 

Метролошките услови што мораат да ги испол-
нуваат секундомерите се означуваат со скратена 
ознака MUS.H-2/1. 

Член 2 
Под секундомер, во смисла на овој правилник, 

се подразбира мерен уред чијашто работа се заснова 
врз осцилирање на механичкиот осцилатор така 
што бројот на о с ц и л а ц и ј е се интегрира и искажува 
како аголно поместување на стрелката, која го 
покажува изминатото време. 

Член 3 
Секундомерите, во смисла на овој правилник, 

се делат според: 
1) видот на командувањето; 
2) начинот на командувањето; 
3) големината на пречникот на куќиштето; 
4) бројот на стрелките; 
5) поделбата на број никог. 

Член 4 
Според видот на командувањето, секундомерите 

можат да бидат рачни и електромагнетни. К а ј рач-
ните секундомери командите „старт" и „стоп" и вра-
ќањето на нула се вршат рачно, а к а ј електромаг-
нетните секундомсри — со помош на електромагнет. 

Член 5 
Според начинот на KOMai^vrtaiL>cTO секундоме-

рите можат да бидат еднотактни и двотактни. К а ј 
еднота ктните секундомери траењето на притисокот 
нѕ командното копче го определува мерениот интер-
вал на времето. 

Двотактните секундомери го мерат интервалот 
на времето помеѓу командите „старт" и „стоп". 

Член 6 
Според големината на пречникот на куќиштето. 

секундомерите можат да бидат со: 
1) пречник на куќиштето од 50 mm до 65 mm; 
2) пречник на куќиштето околу 150 mm. 

Член 7 
Според бројот на стрелките секундо>мерите мо-

жат да бидат со една или со повеќе секундни. мину-
тни и помошни стрелки. 

Секундомерите со помошна стрелка можат да 
i/ерат преодни времиња. 

Член 8 
Според поделбата на бројниците. секундомерите 

можат да бидат со најмала поделба на бројникот од: 

1) Ѕ; ' 100 
2) —-Ѕ; 

50 
3> 20 4 ) ,оЅ -

Член 9 
Секундомерот, во смисла на овој правилник, е 

наменет за мерење на интервалите на времето при 
прегледот на броилата на електрична енергија, на 
таксаметрите, вклопните часовници, проточните ме-
рила, вагите на лента итн. 

Член 10 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој 

правилник, ги имаат следните значења: 
1) интервале^ на времето на секундомерот е оп-

ределен од дејствувањето врз к о м а н д н о г копче и 
изнесува една минута, односно една секунда или 
дел од една секунда; 

2) полупериод на осцилирањето на осцилаторот 
на секундомерот е интервал на времето помеѓу два 
поминувања на осцилаторот низ рамнотежата по-
ложбе. На тој полупериод мора да му одговара ско-
кот на секундната стрелка; 

3) покажувањето на секундомерот е алгебарски 
збир на цели поделби што ги покажуваат секундна-
та и м и н у т а т а стрелка, секоја на својата скала; 

4) мерниот опсег на секундомерот е најголем 
интервал на времето што може да го направи мину-
т а т а стрелка; 

5) резерва на одот на секундомерот е интервал 
на времето што ќе истече од моментот кога потпол-
но напиениот секундомер ќе почне да работи, па 
моментот на запирањето. 

II. Својства на конструкцијата 

Член 11 
Секундомерот, во смисла на овој правилник, 

мора да се состои од: 
1) куќиште на секундомгрот; 
2) часовен механизам; 
3) командни копчиња; 
4) скала (бројник); 
5) стрелки; 
6) стакл о на бро ј пикот. 

Член 12 
Секундомегуот, односно неговите делови, мораат 

д-| бидат изработени така што секундомерот при 
нормални работни услови во м ерне -техничкиот 
поглед да одговара на метролошките услови пропи-
шани со овој правилник. 

Материјалот од кој се изработени деловите на 
секундомерот мора да биде таков што неговите мз-
ханички, топлотни и магнетни особини да не се про-
менат ниту по повеќегодишна работа. 

Член 13 
Часовниот механизам, во смисла на овој пра-

вилник, мора да се состои од погонски дел и од сис-
тем за часовен пренос. 

Член 14 
Системот за часовен пренос, во смисла на овој 

правилник, мора да се состои од преносни запис-
ници. 

Член 15 
Часо<вниот механизам мора, во смисла на овој 

правилник, да има регулатор на одот со немирница, 
со кој се регулира одот на секундомерот. 

Член 16 
Погонскиот дел мора, во смисла ча овој правил-

ник, да се состои од погонска пружина и од склоп на 
преносни запченици. 
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Погонската пружина на секундомерот ја надо-
местува енергијата што се губи при осцилирањето. 

Член 17 
Команданте копчиња на секундомерот, во смис-

ла на овој правилник, служат за задвижување на 
стрелките (старт. — командата), за запирање на 
стрелките (стоп — командата) и за враќање на 
стрелките во пој доената положба (враќање на 
нула), 

Член 18 
Скалата (бројникот) на еекундомерот може га 

биде еднократна или повеќекратна, а поделбата на 
скалата мора да биде изразена во минути, секунди 
и во децимални делови на секунда. Поделбата на 
скалата не може да биде помала од еден скок — 
секунда на стрелката. 

Член 19 
Индикација на изминатото време се врши со по-

одил да стрелките. 
Стрелката што служи за (индикација на секунда 

и на делови од секунда, се вика секунда, а стрел-
ката што служи за индикација на минута се вика 
минутна (интегрирана) . 

Член 20 
Стаклото на бројникот на секундомерот мора да 

биде чисто, провидно и без грешки што би го поп-
речувале испитувањето на покажувањето на вре-
мето. 

Стаклото мора да биде цврсто вглавено во ку-
ќиштето на секундомерот. 

Член 21 
Основните положби на е екун доменот, во смисла 

на овој правилник, можат да бидат: 
1) хоризонтална, со бро јите свртен нагоре, и со 

ознака на положбата В. G,; 
2) вертикална, со командно копче свртено на-

горе, и со ознака на положбата D. G. 

Член 22 
Секундомерот мора да биде конструиран така 

што на него да се наоѓа место за ставање на жиг, 
односно н ал еп ка, без чиешто уништување не може 
да се влијае врз метролошките особини пропишани 
оо овој правилник. 

ГО, Мерво*тех1тчки особини 

Член 23 
Грешки во покажувањето на секундомерот мо-

жат да бидат: 
1) грешки во одот на секундомегрот; 
2) почетни грешки (старт-стоп грешки). 

Член 24 
Грешка на покажувањето на секундомерот (At) 

е разлика меѓу измерениот интервал на времето (tj) 
и вистинската вредност на тој интервал (£): 

At = ti — t . 

Член 25 
Корекцијата на покажувањето (к) е еднаква на 

грешката на покажувањето со изменет знак: 

к = —At 

Член 26 
Одот на секундомерот (W) за интервал на вре-

мето (to) е количник на грешката на покажувањето 
и на интервалот на времето (tn): 

tn 

Член 27 
Одот на евкундомерот за интервал на времето 

(tn2 — tni) е промена на корекцијата на покажување-
то во интерна лот (tni), односно tn2: 

t —t 1Ш П2 

Член 28 
Според вредноста на интервалот (tn2—tni) мотсут-

ниот бд мора да изнесува 1 min, а часовниот 
од lh . 

Член 29 
Граници на допуштената грешка на покажува-

њето на секундомерот се: 
мерен интервал на 

времето) 
± (една најмала поделба 4-

2000 

Член 30 
Референтни услови при прегледот на секундо-

мерот мораат да бидат за: 
1) температура на средината 20°С ± 5°С; 
2) релативна влажност на воздухот 40°/о до 70°/о. 

Член 31 
При прегледот на секундомерот почетните 

грешки можат да имаат вредност 1/5 од најмалата 
поделба на секундомерот. Таа вредност се добива 
како средна вредност од резултатите добиени во 
на јмалку 20 испитувања, при што секое од овие ис-
питувања трае 1 ѕ. 

Член 32 
При прегледот на секундомерите во лоложбите 

В. G. и D. G. допуштените отстапувања од хоризон-
талната и вертикалната положба можат да изне-
суваат ± 30°. 

К а ј секунд ©мерите што се предвидени да рабо-
тат во една положба допуштеното отстапување мо-
ж е да изнесува ± 15°. 

Член 33 
Преглед на секундомерите мора да се врши во 

три различни степени на навиеност, при: 

1) 1/3; 
2) 2/3; 
3) максимален степен на навиеност. 

IV. Натписи и ознаки 

Член 34 
Натписите и ознаките мораат да бидат испиша-

ни на еден од јазиците и писмата на народите, од-
носно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат ја сри, 
добро видливи во работни услови и испишани така 
што да не можат да се избришат или да се симнат. 
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На видно место на секундомерот мораат да се 
наоѓаат следните натписи и ознаки: 

1) фирмата, односно називот или знакот на 
производителот; 

2) серискиот број. 

, V. Завршна одредба 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 0213-6633 
18 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

662. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80) директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ 
ЗА МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат мано-
метрите за мерење на крвен притисок (во натамо-
шниот текст: манометри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член 
се означуваат со скратена ознака MUS. Р-3/1. 

Член 2 
Под манометри, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат инструменти за мерење на крвен при-
тисок што можат да бидат со: 

1) течност — манометар со жива ; 
2) еластичен мерен елемент: 
а) манометар со цевовидна пружина; 
б) манометар со спирална пружина; 
в) манометар со еластична мембрана; 
г) манометар со еластична гилза (капела); 
д) манометар со еластично шупливо тело. 

Член 3 
Садовите и цевките во кои се наоѓа жива, и 

составните елементи мораат да бидат изработени од 
материјали што не развиваат хемиска реакција со 
жива ниту живата да дејствува врз нив. 

Цевките во кои се наоѓа жива и по чија дол-
жина се исчитува нивото на живата мораат да би-
дат изработени од провиден материјал што овоможу-
ва лесно и непречено исчитување. 

Член 4 
Манометрите со жива можат да бидат двокра-

ки и еднокраки. со резервоар. 

Внатрешниот пречник на цевката не смее да 
биде помал од 4 mm. 

Член 5 
Пресеците на елементите во кои се наоѓа ж и -

ва мораат да бидат такви што живата во нив да се 
движи рамномерно. 

Член 6 
Еластичните мерни елементи мораат да бидат 

изработени од соодветен материјал,(на пример: ле-
гура на бакар, никел, челик), и мораат да бид&т 
издржливи и отпорни на стареење. 

Член 7 
Скалата мора да бидат таква што со нејзиното 

поместување да може да се дотера нулата. 
Во текот на мерењето скалата не смее да се по-

местува под дејството на вибрации или лесни удари. 

Член 8 
Почитувањето в а скалата мора да биде дирек-

тно, без употреба на фактор за множење. 
Ознаките на скалата мораат да бидат изразени 

во единица притисок — кРа. 

Член 9 
Поделбата на скалата мора да биде рамномерна 

и чиста, в /равирана или отпечатена јасно и неиз-
бришлив©. 

Дебелината на цртата на поделбата в е смее да 
бид поголема од 1/5 од широчината на поделокот. 

Секоја петта, односно секоја десетта црта на по-
делбата мора да биде подолга од другите црти. 

На јмалку секоја десетта црта та поделбата мо-
ра да биде обележана со број. 

Ако секоја десетта црта на поделбата е подолга 
од другите, секоја дваесетта црта на поделбата мо-
ж е да биде обележена со број. 

Член 10 
К а ј манометрите со жива, око поделбата не е 

директно означена на цевката низ која се движи 
живата туку на скалата прицврстена по должината 
на цевката, скалата мора да биде поставена така 
што да може да се види од секоја страна на ж и в и -
ната нишка. 

Член 11 
К а ј манометрите со еластичен мерен елемент, 

врвот на стрелката мора да покрива 1/3 до 2/3 од 
должината на најкратките црти на поделбата. 

Дебелината на стрелката на местото на чита-
њето не смее да биде поголема од дебелината на 
цртата на поделбата. 

Член 12 
Манометарот мора да биде конструиран така 

што на него да се наоѓаат места за втиснување на 
жигови без чии уништувања не можат да се изве-
дат дејствија со кои може да се влијае врз точнос-
та на мерењето. 

Член 13 
Мерниот механизам и скалата на матаометарот 

мораат да имаат обвивка која ги штити од пробив 
на прашина. 

Член 14 
Покажувањето на манометарот, за секоја вред-

ност на притисокот во опсегот на мерењето, не смее 
да има грешка поголема ±0,5 кРа. 

I 
I 
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Варијациите на покажувањето на манометарот 
не смеат да ја преминуваат апсолутната вредност 
на најголемата дозволена грешка од став 1 на овој 
член. 

При атмосферски притисок нивото на живата, 
односно стрелката на манометарот треба да се запре 
на цртата на поделбата која означува нула или во 
границите што и одговараат на најголемата 
дозволена грешка. 

Член 15 
За температури помеѓу +15°С и +25°С најго-

лемите дозволени грешки не смеат да ја премину-
ваат апсолутната вредност на најголемата дозво-
лена грешка од став 1 на член 14 од овој правил-
ник. 

Член 16 
МаЈнометрите со ж и в а мораат да имаат уред за 

запирање, кој го спречува растурањето на живата. 
Уредот за запирање може да се наоѓа во резер-

воарот или цевката. 
Ако цевката го има уредот од став 1 на овој 

член, забавањето предизвикано од протекот на ж и -
вата не смее да биде поголемо од 1,5 секунда за 
паѓање на притисокот од 25 кРа. 

Член 17 
Метролошките особини на манометарот со елас-

тичен мерен елемент, во смисла на овој правилник, 
мораат при транспортот да издржат: 

1) температура на околината од —20°С до + 50°С 
за време од шест часови за секоја од овие темпе-
ратури; 

2) потреси со забрзување од 30 т / ѕ 2 и со зачес-
теност од 80 до 120 удари во минута, во траење од 
два часа, 

Член 18 
При прегледот и во употребата манометарот 

мора да ги исполни метролошките услови пропи-
шани во чл. 14 и 15 на овој правилник, при след-
ните услови: 

1) мора да го издржи дејството на натурити со-
кот кој ја преминува горната граница на мерењето 
за 10°/о во траење од 15 min; 

2) мора да го издржи дејството на притисокот, 
од 5000 осцилации, кој полека се менува од 0 до 
горната граница на мерењето, со зачестеност од 20 
до 40 осцилации во минута. 

Член 19 
Натписите и ознаките на манометарот мораат 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата 
на народите, односно народностите на Југославија. 

Член 20 
Натписите и ознаките на манометарот мораат 

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

Член 21 . 
На показниот уред на манометарот мораат да се 

испишат следните натписи и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на произво-

дителот; 
2) сериски број или фабрички број; 
3) ознака на мерната единица; 
4) службена ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, кога манометарот е типски ис-
питан. 

Член 22 
К а ј манрметарот со жива со променлива цевка, 

куќиштето мора да носи и ознака на внатрешните 
пречници на цевката и на толеранцијата на про-
изводството. 

Член 23 
Манометрите што се наоѓаат во употреба на де-

нот на влегување на овој правилник во сила, ќе 
се примаат на преглед и жигосување ако ги испол-
нуваат метролошките услови пропишани во чл. 14, 
15, 16, 17 и 18 на овој правилник. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-6935/1 
28 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Вомчиќ, е. р. 

663. 

Врз основа на члан 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНСТРУМЕН-
ТИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ОТПОРНОСТА ИА ЗАЗЕМ-
ЈУВАЊЕТО ЧИЈАШТО РАБОТА СЕ ЗАСНОВА 

ВРЗ КОМПЕНЗАЦИСКА МЕТОДА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови за инструментите за мерење на отпор-
носта на заземјувањето чијашто работа сс заснова 
врз компензациона метода (во натамошниот текст: 
инструментите). 

Метролошките услови што мораат да ги испол-
нуваат инструментите од став 1 на овој член се 
означуваат скратено со ознаката MUS-E-7/1. 

Член 2 
Со овој правилник не се опфатени инструмен-

тите за мерење на отпорноста на заземјувањето чи-
јашто работа се заснова врз U-I метода, методата 
на високи фреквенции и ел. 

Член 3 
Подолу наведените изрази, во смисла на овој 

лравилник, ги имаат следните значења: 
1) отпорност на распростирање™ на заземјува-

чот е отпорност на земјата помеѓу заземјувачот и 
референтната земја; 

2) референтна земја е дел на земјата што од 
ггрипаѓачкиот заземјувач е толку оддалечена што 
помеѓу според желба избраните точки на тој дел 
не се појавуваат позначителни потенцијални раз-
лики; 

v I 
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3) отпорност на заземјувањето е збир на отпор-
носта на распростирањето и отпорноста на земјо-
водот; 

4) заземјувачот е спроводник што се поставува 
во земја и со неа стои во преводна врска, или про-
водник што се поставува во бетон кој е со земјата 
во добра преводна врска; 

5) помошен заземјувач е дополнителен зазем-
јувач според точка 4 на овој член, преку кој се вос-
поставува потребната мерна струја; 

6) сонда е дополнителен заз ем јуван, според точ-
ка 4 на овој член, главно во вид на клин за 
заземјување, што служи за приклучок кон потен-
цијалот на референтната земја; 

7) излезен напон е напон што се јавува на при-
клучоците за заземјувачот и за помошниот заземју-
вач на инструментот; 

8) струја со краток спој е струја на мерниот 
инструмент што се јавува кога кратко ќе се спојат 
приклучоците за заземјувачот и за помошниот за-
земјувач при референтни услови; 

9) апсолутна грешка е разликата што се доби-
ва кога од измерената вредност на некоја големи-
на ќе се одземе нејзината вистинска вредност од-
носно вредноста утврдена со соодветни еталони и 
постапки; 

10) договорна вредност е вредност на која се 
сведуваат грешките на инструментите за да се оп-
редели нивната точност. Договорна вредност за ин-
струментите опфатени со овој правилник е мерената 
предност, односно вредноста што ја покажува ин-
струментот при мерењето; 

11) грешка во процентите на договорната вред-
ност е количник на апсолутната грешка и на дого-
ворната вредност дефинирана во точка 10 на овој 
член, помножен со 100; 

12) основна (внатрешна) грешка е грешка оп-
ределена на инструментот под референтни услови. 
Тој поим се однесува на тон 9 и 11 од овој член. 
Во смисла на овој правилник основна грешка е 
грешка изразена во проценти на договорната вред-
ност; 

13) варијација е разлика помеѓу две измерени 
вредности на иста мерена големина, кога една од 
глијателните големини добива еднпродуго две раз-
лични и утврдени вредности; 

14) варијација во процентите на договорната 
вредност е количник на варијацијата и на д о т -
рошената вредност дефинирана во точка 10 на овој 
член, помножен со 100; 

15) употребна грешка е пресметана проценту-
алиа грешка во услови на номинална употреба, од-
носно во услови што одговараат на номиналните 
опсези на употребата за влијателните големини. 
Употребната грешка за инструментите опфатени 
со осој правилник се пресметува со помош на об-
разецот: 

G U 4 G 0 | + r v ? + VV+V3
2TV4

2 

каде што е: 
Gu — употребна грешка, 
Go — основна грешка (во проценти на договор-

ната вредност); 
Vi — варијација поради положбата на ин-

струментите (во проценти на договорната вредност): 
V* — варијација поради температурата ка око-

лината и напонот на наложувањето (во проценти на 
договорната вредност); 

Уз — варијација поради отпорност на сондата и 
на помошниот заземјувач (во проценти на договор-
ната вредност); 

V4 — варијација поради напонот на пречките 
(во проценти на договорната вредност). 

II. Мерно-технички особини 

Член 4 
Излезниот напон на инструментот мора да би-

де наизменичен. Фреквенцијата на излезниот напон 
мора да отстапува од номиналната фреквенција на 
постројката што се испитува, односно од фреквенци-
јата на можните напони на пречките, или на нивни-
те целобројни содржатели, за најмалку 5 Hz, и мора да 
се наоѓа во опсег од 70 Hz до 140 Hz. 

Во согласност со одредбата на став 1 од овој 
член мораат да се земат предвид напоните на пре-
чките што потекнуваат од постројката на еднона-
сочна струја, односно на наизменична струја со но-
минални фреквенции 16 2/3 Н*, 50 Н* и 60 Hz. 

Член 5 
Инструментите што се напојуваат од батерии 

мораат да имаат соодветна направа со која може 
да се установи состојбата на батеријата при која 
инструментот ги исполнува условите на овој пра-
вилник во поглед на грешките. Притоа батеријата 
мора да се отповари најмалку со онаа моќност што 
се јавува при мерењето. 

Член 6 
Референтни услови на инструментите, ако по-

инаку не е наведено, се; 
1) номинален напон на напој увањето; 
2) хоризонтална положба на п о в р ш и н а т а На 

скалата на инструментот; 
3) температура на околината 23°С±2°С; 
4) отпорност на солдата и на помошниот зазем-

јувач О Q; 
5) отсуство на напонот на пречките. 

Член 7 
Границите на номиналните опсези на употреба-

та за влијателните големини пропишани со овој 
правилник, ако производителот поинаку не навел, 
се: 

1) 0°С и 30°С за температурата на околината; 
2) ко ја било положба на инструментот; 
3) отпорност на сондата RS=400RZ, но не поголема 

од 50 KQ И не помала од 500 Q каде е Rz отпорност 
на заземјувањето во Q; 

4) отпорност на помошниот заземјувач RP = 100RZ, 
но не поголема од 50 KQ, каде што - Rz е отпорност 
на заземјувањето во Q; 

5) напон на преписите U s=*l+ в о волти, 

што се јавува на отпорноста на заземјувањето Rz во Q; 
6) долна и горна граница на напонот на напо-

јувањето на инструментот од сопствен извор (ба-
терија), што ги означил производителот; 

7) номинален напон на мрежата ±10% од тој 
напон при напојување на инструментот од мрежата. 

Член 8 
Употребната грешка на инструментот, дефини-

рана со точка 15 на член 3 од овој правилник, за 
мерниот опсег или за опсезите што ги дал произ-
водителот и за номиналните опсези на употребата 
пропишани со член 8 на овој правилник, мора да 
биде во границите ±30%. 
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III. Натписи и ознаки 

Член 9 
Натписите и ознаките на инструментот мораат 

да бидат напишани на еден од јазиците и писмата 
на народите односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на 
.видно место на инструментот и мораат да бидат 
јасни, добро видливи во работни услови и испиша-
ни така што да не можат да се избришат или сим-
нат. 

На инструментите мораат да се наоѓаат след-
ните натписи и ознаки: 

1) фирмата, односно називот или знакот на про-
изводителот; 

2) ознаката на типот; 
3) серискиот број; 
4) мерната фреквенција; 
5) единицата на мерната големина; 
6) мерниот опсег во кој инструментот ги испол-

нува условите во поглед на грешките пропишани 
со овој правилник; 

7) ознаките па стегадките, и тоа така што ин-
стр умектот да може да се употреби за морске без 
грешки во спо ју вашето, на што мора да се преду-
преди и во упатството за употреба; 

8) долната и горната граница ка напонот на на -
ложувањето џо рамките на кои инструментот ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник 
во поглед на грешките; 

9) напонот, струјата и времето на полнење на 
батеријата, на инструменти со батерија што се 
полни; 

10) видот и напонот на батеријата, на инстру-
менти со батерија што се менува; 

1D напонот и фреквенцијата на мрежата, на 
инструменти со приклучок на надворешната мрежа; 

12) службена ознака на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали, на инструменти што тип-
ски се испитуваат. 

Член 10 
При типско испитување според метролошките 

услови пропишани со осој правилник, во у т таткото 
за употреба на инструментот мораат да се наведат: 

1) приштинската шема за инструментот; 
2) мерната шема; 
3) границите на употребната грешка, границите, 

н& основната грешка и границите на варијациите, 
со тоа што границите на употребната грешка мораат 
да бидат внатре во границите на оваа грешка утвр-
дени во член 8 на овој правилник; 

4) упатство за мерење со објаснение за: 
— можните постапки на мерење со инстру-

ментот, 
— исправно приклучување на инструментот и 

поставување на сондата, на помошниот заземјуван 
и на приклучните проводници; 

— намалување на чув ств ител поста на инстру-
ментот при големи и недозволени вредности на от-
порноста на сондата и на помошниот заземјувач; 

5) дијаграм, табела или друг вид па објаснение 
од кое ср гледа во кој мерен опсег може да се ме-
рат одделни вредности на отпорноста на заземјува-
њето, а грешките на тие мерења, земајќи ги пред-
вид дозволените грешки на инструментот, да не ја 
надминат границата барана за тоа мерење; 

6) упатство за намалување на грешките. 
За инструменти со батерија што може да се пол-

ни треба да се наведе напонот, струјата и времето 
на полнењето. 

IV. Завршна одредба 

Член 11 
Овој п р а в и л н а влегува во 'Сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 0212-6946 
24 јуни 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

' мери и скапоцени ме-
тали, 

Милисав Воичиќ, е. р. 

004. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за ме-
ри и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕТАЛОН-ОТ-
ПОРНИЦИ НА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат еталон-
-отпорниците на еднонасочна струја (во натамош-
ниот текст: еталон-отпорници). 

Метролошките услови што мораат да ги испол-
нуваат еталон-отпорниците се означуваат скрате-
но со ознаката MUS. Е-0/1. 

Член 2 
Под ета лок-отпорник, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира уред што обезбедува опре-
делена вредност на отпорност помеѓу мерните при-
клучоци. 

Еталон-отпорниците се користат како мери на 
електричната отпорност во кола со еднонасочна 
струја. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) номинална вредност на електричната отпор-

ност е вредноста на електричната отпорност назна-
чена на еталон-отпорникот; 

2) стварна вредност на електричната отпорност 
е вредноста на електричната отпорност добиена под 
определени услови на испитување и во определено 
Бреме: 

3) заверена вредност на електричната отпорност 
е вредноста на електричната отпорност назначена 
во уверението за исправноста на еталон-отпорникот; 

4) договорна вредност е вредноста на електрич-
ната отпорност на која се сведуваат грешките на 
еталон-отпорникот за да се определи нивната точ-
ност. Договорната вредност одговара: 

— на заверената вредност за еталон-отпорници 
од класите 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005 и 0,01; 

I 
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— на номиналната вредност за еталон-отпорни-
ци од класите 0,02 и 0,05; 

5) температурата на заверката (ti) е вредноста 
на температурата назначена во уверението за ис-
правноста на еталон-отпорникот ко ја ** соодветствува 
на р е ф е р е н ц а т а вредност; 

6) влијателна големина е големината која пред-
извикува неочекувани варијации на вредноста на 
отпорноста; 

7) референтни услови се условите под кои ета-
лон-отпорникот се испитува и при кои тој мора да 
ги исполни условите во поглед на основната греш-
ка пропишани со овој правилник. Референтните 
услови можат да бидат фиксна вредност или оп-
сег на вредноста; 

8) референтна вредност е вредноста на влија-
телната големина за која еталон^отпорникот ги ис-
полнува условите во поглед на основната грешка 
пропишана со овој правилник; 

9) референтен опсег е опсегот на вредноста на 
влијателната големина во кој еталон-отпорникот ги 
исполнува условите во поглед на основната греш-
ка пропишана со овој правилник; 

10) номинален опсег на употребата е опсегот па 
вредноста која секоја влијателна големина може да 
ја земе без предизвикување на варијации што ги 
преминуваат граничните вредности пропишани со 
овој правилник; 

11) грешка е вредноста на отстапувањето на 
стварната вредност од договорната вредност; 

12) основна грешка е грешката определена под 
референтни услови; 

13) варијација е разликата помеѓу стварните 
вредности, определена кога влијателната големина 
зема сукцесивно две пропишани вредности, а сите 
други влијателни големини остануваат во нивните 
референтни услови. Варијацијата се изразува во 
проценти од договорната вредност; 

14) точноста на еталон-отпорникот е определена 
со границите на основната грешка и со границите 
на варијациите поради влијателните големини; 

15) класа на точност е класата на сите еталон-
-отпорници чијашто точност може да биде означена 
со ист број, ако тие ги исполнуваат условите про-
пишани со овој правилник; 

16) ознака на класата е бројот што ја означува 
класата на точност. 

Член 4 
Еталон-оттгорниците со номинална вредност до 

100 Q мораат да имаат четири приклучоци — два 
струјна и два канонска. 

Еталон-отпорниците со номинална вредност пре-
ку 100 Q не мораат да имаат напонски приклучоци.. 

1 Член 5 
Еталон-отпорникот мора да биде сместен во ку-

ќингге што го штити од механички оштетувања и 
од други влијанија на околината. 

Член 6 
Еталон-отпорникот мора да биде конструиран 

така што да оневозможи надворешни дејствија со 
кои може да се влијае врз метролошките особини 
на еталон-отпорникот пропишани со овој правил-
ник. 

Со конструкцијата на еталон-отпорникот мора 
да биде предвидено место за ставање на жиг, од-
носно налепница. 

Член 7 
Еталон-отпорнмците се распоредуваат во след-

ните класи: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005 ; 0,01; 0,02 и 0,05. 

Член 8 
Референтните услови во однос на секоја влија-

телна големина се прикажани во следната табела; 

43 

Влијателна големина Референтна вредност Референтен опсег 

Температура на околината (атмо- ^ 
сферата, маслената бања ити.) 

ti ± 1/10 номинален опсег на у -
потребата, но не помалку од 
±0,1°С 

Релативна влажност 50fl/o (50 ± 10)% 
Атмосферски притисок 100°/о кРа (100 ± 4) кра 

. Се определува за секој Мак на дисип аци Јата т и п П 0 С е б „ 0 

Член 9 
Еталон-отпорниците мораат да бидат заверени 

на една од следните температури на заверка: 20° С, 
23°С и 25°С. 

Член 10 
Вредноста на основната грешка на ета лон-от-

порпикот мора да биде во границите на основната 
грешка во период од една година од датумот на 
зо в ерка та. 

Дозволените разлики помеѓу стварната вредност 
и номиналната вредност на еталон-отпорникот при 
првиот преглед на еталон-отпорникот и границите 
на основната грешка се дадени во следната табела: 

Граници на 
Ознака на Дозволена разлика во основната 
класата проценти грешка во 

проценти 
0,0005 ± 0,0005 

0,001 ± 0,001 

°>0<>2
 ± о,01 * 0,002 

0,005 ± 0,005 

0,01 ± 0,01 

0,02 ± 0,02 ± 0,02 

0,05 ± 0,05 ± 0,05 
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Член 11 
Варијациите се определуваат за секоја влијател-

на големина. Во текот на секое испитување сите 
други влијателни големини се одржуваат под нив-
ните референтни услови. 

Степенот на вариј аци јата се проценува така што 
влијателната големина се варира помеѓу референт-

Член 12 
Вредноста на отпорноста на изол аци јата мере-

но со еднонасочна струја на 500 V±20°/o помеѓу кои 
и да е две точки што не се предвидени за меѓусебно 
спојување мора да биде: 

1) поголема од 100 MQ за класите 0,01; 0,02 и 
0,05; 

2) милионпати поголема од номиналната вред-
ност на еталон-отпорникот, но не помала од 100 MQ, 
за класите: 0,0005; 0,001; 0,002 и 0,005. 

Член 13 
Еталон отпорниците мораат да бидат заштитени 

од надворешни влијанија (вибрации, температури 
надвор од пропишаниот опсег и нагли промени 4на 
температурата), заради зачувување на метролошките 
особини на еталон-отпорниците пропишани со овој 
правилник. 

Член 14 
Натписите и ознаките мораат да бидат испиша-

ни на еден од јазиците и писмата на народите, од-
носно народностите на Југославија. 

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

Член 15 
На капакот или куќипггето на ета лон-отпорни -

кот мораат да бидат' испишани следните натписи и 
ознаки: 

1) фирма, односно назив или знак на производи-
телот; 

2) ознака на номиналната вредност на еталон-
-отпорникот; 

3) номинална и најголема струја (или напон за 
номиналните вредности 10®,' 107, 108 и 109Q), 

4) ознака на класата на точност; 
5) сериски број; 
6) референтна вредност на температурата. 

Член 16 
Еталон-отпорниците произведени до денот на 

влегувањето на овој правилник во сила мораат да 
се усогласат со одредбите од овој правилник до 1 
јануари 1985 година. 

ната вредност и која и да е вредност во границите 
на работниот опсег на употребата. 

Варијациите изразени во проценти од договор-
ната вредност мораат да бидат во вредноста која 
и соодветствува на ознаката на класата. 

Границите на номиналниот опсег на употребата 
се дадени во следната табела: 

0,05 

t i±10 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0209-7875/1 ( 
23 јули 1982 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод са 
мери и скапоцени ме-

тали, 
Милисав Воичиќ, е. р. 

665. 

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на 
СФРЈ, во врска со точ. 6 и 8 од Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/81) и член 15 став 2 од Договорот за спроведу-
вање на политиката на цените во 1982 година (,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 7/82), Сојузниот извр-
шен совет, извршните совети на собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА 
ПАЗАРНИТЕ ВИШОЦИ НА* ПЧЕНКА ОД РОДОТ 

НА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Заради обезбедување на единствени услови при 

откупот на пченка и стабилно сточарско производ-
ство неопходно е да се создадат услови за органи-
зиран откуп на пченка. За таа цел учесниците на 
овој договор се согласија, во рамките на своите 
права и должности, со ОВОЈ договор да ги утврдат 
заедничките обврски и одговорности за организи-
ран откуп на пазарните вишоци на пченка од ро-
дот на 1982 година. 

Член 2 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраина се согласија дека, во рамките 
на своите права и должности, ќе преземат мерки 

Влијателна големина 
Номинален опсег на употребата за класи на точност 

0,0005 0,001 0,002 0,005 * 0,01 0,02 

Температура на околината t i±0,5 t i ± l t i ± 2 t i ± 5 

Релативна влажност од 25% до 75% 
Атмосферски притисок од 86 кРа до 106 кРа 
Моќ на дисертацијата се определува за секој тип посебно 



Страна 1452 — Број 59 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 октомври 1982 

и активности заради поттикнување н а организира-
ниот откуп на пазарните вишоци на пченка од ро-
дот на 1982 година преку основните организации 
на здружен труд што се занимаваат со откуп, про-
мет4, преработка и доработка на пченка, како и со 
сточарско производство. Откупот на пченка ќе се 
врши во согласност со Рамковната програма за бер-
ба и откуп на пченка од родот на 1982 година, што 
ја донесува Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземаат 
мерки и активности организациите к а здружен 
труд што се занимаваат со откуп и промет на пче-
нка да вршат откуп на пченка од родот на 1982 
година по цена од 10,30 динари за еден килограм, 
согласно со Одлуката за највисоките цени за пчен-
ка („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/82). 

Во поглед на квалитетот што треба да го испол-
нува пченка важат одредбите на точ. 3 и 4 од 
Одлуката за утврдување на производите лек ата про-
дажна цена за пченка од родот на 1982 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 53/81). 

Учесниците на овој договор се согласни, во рам-
ките на своите права и должности, против органи-
зациите на здружен труд што продаваат и купу-
ваат пченка а при откупот на пченка не се придржу-
ваат кон договорената цена од став 1 на овој член 
или на друг начин го обусловуваат прометот на 
пченка, да ги преземаат со закон предвидените 
мерки по итна постапка. 

Член 4 
Учесниците на овој договор, се согласни во рам-

ките на своите права и должности, да му предло-
жат на Советот на гувернерите на Народната банка 
на Југославија да ја проучи можноста за зголему-
вање на реесконтната стапка на кредитите за за-
лихи на пченка во износ од 60°/о на вредноста по 
цената од член 3 став 1 на овој договор што би ја 
користеле организациите на здружен труд што от-
купиле пченка по цената од член 3 на овој договор 
и ј а користат како репродукционен материјал и ка-
ко резерви на општествено-политичките заедници 
во рамките на билансот, како и да ја испита мож-
носта за донесување пропис со кој ќе им се овоз-
можи на банките правото на привремено прече-
корување на обемот на банкарските пласмани за 
откуп на пченка. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да му предло-
жат на Советот на гувернерите на Народната бан-
ка на Југославија со прописите од член 4 на овој 
договор да ги утврди обврските: 

1) Народната банка веднаш да им го запре ко-
ристењето на кредити на банките кога органите нз 
пазарната инспекција ќе утврдат и поднесат пријава 
дека корисникот на кредитот вршел откуп на пчен-
ка по цени повисоки од пропишаните; 

2) банките да го забранат натамошното користе-
ње на кредитот на крајниот корисник против кого 
е поднесена пријава од органот на пазарната инс-
пекција и да пристапи кон наплата по веќе дадени-
те кредити за залихи на пченка од родот на 1982 
година, независно од пропишаните односно догово-
рените рокови. 

Член 6 • 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземат 
мерки организациите надлежни за формирањето и 
користењето на стоковните резерви, во рамките на 

програмата за формирање на стоковни резерви за 
1982 година, односно за 1983 година да ги откупат 
потребните количини на пченка. 

Сојузната и републичките — покраинските ди-
рекции за резерви на прехранбени производи нав-
ремено и синхронизирано ќе преземат мерки за от-
куп на пченка според постојните услови. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни, во рам-

ките на своите права и должности, да преземат 
мерки организациите на здружен труд што се з а -
нимаваат со производство на добиточна храна да 
склучат самоуправни спогодби со организациите нз 
здружен труд што се занимаваат со производство 
и откуп на пченка, и тоа во рамките на стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини, со кои ќ е се регулира ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на добиточна храна на производи-
телите на пченка што имаат општествено органи-
зирано 'сточарско производство да им продаваат 
индустриска добиточна храна во процент утврден 
со самоуправна спогодба од предадената пченка на 
таа организација доколку тоа производителите на 
пченка го бараат. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни, дека 

во рамките на своите права и должности, ќ е презе-
мат мерки и активности услугите за комбајнирање 
да ги наплатуваат во пченка и така остварените 
количества на пченка да им ги продаваат на орга-
низациите што се занимаваат со откуп, промет и 
преработка на пченка. 

Член 9 -
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе 

го следат остварувањето на овој договор и дека ед-
наш месечно ќе известуваат за состојбата и спрове-
дувањето на овој договор. 

Член 10 
Во случај на неизвршување на обврските од 

овој договор, учесниците на овој договор заеднички 
ќе ги разгледаат причините и последиците на неиз-
вршувањето на тие обврски и навремено ќе презе-
мат мерки заради нивно отстранување. 

Надлежните сојузни, републички и покраин-
ски органи ќ е преземат соодветни законски мерки 
во случаи кога организациите на здружен труд се 
воздржуваат од промет на пченка. 

Член 11 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и односите што се предмет на овој договор 
како и за измени и дополненија на овој договор.-

Член 12 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластени претставници на Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на репу-
бликите и извршните совети на собранијата на ав-
томатите покраини. 

Член 13 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Беглрад, 23 септември 1982 година 

З а Сојузниот извршен совет, 
Димитрис Тасиќ, е. р. 

1 
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За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Алија Башиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Дургут Едиповски, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 
Јелка Жекар, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на С Р Србија, 

Лука Мачкиќ, е; р. 

За Извршниот совет на Саборот 
ка СР Хрватска, 

Богдан Јанков, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Ѓора, 

Бехудин Халилбеговиќ, е. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Михаило Стокуќа, е. р. 
( 

З а Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Азис Абраши, е. р. 

666. 

Врз основа на точка 13 од третиот дел на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/81), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет 
нг* Собранието на СР Босна и Херцеговина, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Словенија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Србија, Извр-
шниот совет на Саборот на СР Хрватска, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Изврш-
ниот совет на Собранието на САП Војводина, Из-
вршниот совет на Собранието на САП Косово, Сто-
панската комора на Југославија, Советот на Сојуз-
от на синдикатите на Југославија, .Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со ст-
ранство, Задружниот сојуз на Југославија, Општото 
здружение на земјоделството и на прехранбената 
индустрија на Југославија, Општото здружение на 
хемиската индустрија и индустријата на гуми на 
Југославија, Општото здружение на индустријата 
за преработка на метали на Југославија, Општото 
здружение на ту турското стопанство на Југослави-
ја, Општото здружение за водостопанство на Југо-
славија, Општото здружение на, трговијата на Ју -
гославија, Здружението на банките на Југославија, 
Постојаната конференција на градовите и општи-
ните на Југославија и Сојузната заедница за рабо-
ти на цените, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМПЛЕКС УТ-
ВРДЕНА СО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 
I 

Член 1 
Заради обезбедување на развојот на производ-

ството на храна утврден во Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, уче-

сниците на овој општествен договор се обврзуваат, 
во рамките на своите права и должности, да презе-
маат мерки за да се оствари нејзиниот плански раз-
вој по обемот и структурата, односно за намирува-
ње на потребите. за исхрана на населението, еуро-
вини за' индустриска преработка и соодветни ре-
зерви на човечка и добиточна храна, како и стабил-
ен и динамичен растеж на извозот на земјоделски и 
прехранбени производи. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни со овој општествен договор да се утврдуваат; 
1) развојот на производството на основните зем-

јоделски и прехранбени производи по републики и 
автономни покраини, во соглаонот со општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година и со договорите за основите на Општествен-
иот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година и врз основа на општествените планови на 
републиките и автономните покраини; 

2) обезбедувањето на материјалната основа, ус-
ловите и мерките за остварување на предвидениот 
развој на производството на основните з е м ј о д е л е ц 
и прехранбени производи; 

3) општествено-економските услови и мерки за 
реализација на политиката на развојот на агро-
индустрискиот комплекс; 

4) мерките за поттикнување на самоуправно 
организирање на земјоделците; 

5) заедничките мерки со кои се разработува 
спроведувањето на основните решенија во Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, а се однесуваат на развојот на агро-
индустрискиот комплекс. 

I. ЗАДАЧИ ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОЛИТИ-
КАТА НА РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ 

КОМПЛЕКС 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, задачите во остварувањето на политиката Па' 
развојот на агроиндустрискиот комплекс, првенст-
вено да бидат: 

1) зголемување на ошитеств ено - орг аниз иран ото 
земјоделско производство врз основа на самоуправ-
но иоошнтествување и побрзо вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот врз основа на економ-
ските законитости; 

2) поттикнување на заедничко планирање и са-
моуправно спогодување за производството и плас-
манот на земјоделските и прехранбените производи 
помеѓу организациите на здружен труд од областа 
на прометот, преработката и земјоделското произ-
водство и земјоделските задруги на единствениот 
југословенски пазар; 

3) пошироко воспоставување и побрз развој на 
самоуправните општествено-економски односи во 
агроиндусерискиот комплекс и на село, со тоа што 
општествено-организираното производство треба да 
стане основен носител на целокупниот развој на 
земјоделството; 

4) поттикнување на развојот на општествено-
економските односи на село, побрзо самоуправно 
организирање на земјоделците во земјоделски зад-
руги, организации на кооперанти и други облици на 
здружување и поврзување, како и јакнење на ма-
теријалната и кадровската основа на нивната ра-
бота; 

5) максимално активирање на расположивите 
потенцијали на земјоделството и на преработката 
на земјоделските производи; 
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6) побрзо подигање на технолошкото ниво на 
земјоделското производство и на преработката на 
земјоделските производи и врз таа основа пораст 
на продуктивноста на трудот; 

7) зголемување на стоковноста на производството 
на земјоделските и прехранбените производи врз ос-
нова на јакнење на економските законитости со по-
големо влијание на светската продуктивност на тру-
дот и поголема мотивираност за остварување на за -
едничкиот вкупен приход и доход; 

8) Постабилен и подинамичен растеж на извозот: 
со планирање на производството на земјоделски 
производи за извоз, со поттикнување на извозот на 
земјоделски и прехранбени производи и со пораз-
виени форми на соработка, со странство, посебно со 
земјите во развој, како и со поорганизиран настап 
на странскиот пазар; 

9) создавање на услови за побрз развој на зем-
јоделското производство на ридоко-пл атинското 
подрачје, на приграќичното подрачје и на островите, 
особено на оние што се од посебно значење за оп-
штонародната одбрана; 

10) остварување на забрзан развој на високо-
продуктивно земјоделско производство во организа-
циите кџ здружен труд, како и проширување на к а -
пацитетите за основно земјоделско производство; 

11) утврдување на заеднички мерки на економ-
ската политика на ниво на федерацијата, мерки 
што ќ е ги преземаат учесниците на овој општествен 
договор од републиките и автономните покраини, 
како и други учесници во рамките на своите права 
и должности, а заради обезбедување реализација 
на планираниот развој на земјоделството; 

12) создавање услови оо мерките на економска-
та политика и со други активности за здружување 
н:̂  трудот и средствата врз доходовни основи, з ара -
ди обезбедување на обемот и структурата на сред-
ствата потребни за вложување во производството 
на храна; 

13) следење на спроведувањето на овој опште-
ствен договор односно преземање мерки за него-
вото спроведување. , 

И ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 4 
Заради намирување на домашната побарувачка 

и за зголмување на извозот, учесниците на овој оп-
штествен договор се согласни да преземаат мерки 
за создавање услови за побрз растеж на вкупното 
зеМ]оделско производство, а особено на основните 
земјоделски производи, и тоа на: пченицата и ' р ж а -
та, пченката, оризовата арпа, шеќерната репка, сон-
чогледот, сој ата, маслодајна^га репка, тутунот, гове-
дата, свињите, овците, Млекото и волната. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни нивото на производството, откупот и потро-
шувачката на производите од член 4 на овој опште-
ствен договор, утврден со билансите на основните 
земјоделски и прехранбени производи на републи-
ките и автономните покраини по години за перио-
дот од 1981 до 1985 година, да се искаже во табелиге 
1 до 24 што се отпечатени кон овој општествен до-
говор и претставуваат негов составен дел. 

Учесниците на овој општествен договор со мер-
ките на економската политика и со други активно-
сти, во рамките на своите права и должности, ќе 
создаваат услови во 1985 година да се достигне ниво 
на производство на житарици од околу 20 дилиони 
тони, од што: над б милиони тони пченица и околу 

12 милени тони пченка, со тоа што откупот на ж и -
тарици да се зголеми за пченицата — на 3,5 мили-
они тони, а за пченката — на 4,9 милиони тони. 

Учесниците на овој Општествен договор се со-
гласни, производството на пченично брашно за по-
требите на комерцијалната потрошувачка во 1985 
година, да изнесува околу 2,6 милиони тони, а про-
изводството на оризова арпа во 1985 година — око-
лу 48.000 тони. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат дека во рамките на своите права и дол-
жности ќе преземаат мерки и активности до к р а -
јот на 1982 година да се изработат програми за про-
изводство на житарици по производствени региони, 
зависно од нивото на развојот на тоа производство 
и од можностите на неговото унапредување. 

Учесниците на овој општесвтен договор се сог-
ласни да ги поттикнуваат организациите на здру-
ж е н труд во областа на земјоделството, преработка-
та и прометот, стручните организации и општестве-
но-политичките заедници, во програмите од став 1 
на овој член, да ги утврдат мерките што ќе обезбе-
дат интензификација на производството, оствару-
вање на планираниот обем на производството и зго-
лемување на пазарноста на житариците. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќ е .преземаат 
мерки за остварување услови производството на ин-
дустриски растенија во 1985 година да изнесува, и 
тоа на : 

1) шеќерна репка — 9,54 милиони тони, сончо-
глед — 796.000 тони, соја — 183.000 тони, маслодајна 
репка — 129.000 тони и на тутун — 90.000 тони; 

2) шеќер — околу 1,3 милиони тони, што би 
овозможило, покра ј намирување на потрошувачката 
во земјата во количество од 966.000 тони и извоз во 
обем — од околу 300.000 тони; 

3) сурово масло за јадење — околу 423.000 то-
ни, со што, покра ј намирување на потрошувачката 
во земјата од 351.000 тони, ќ е биде можно да се и з -
везат околу 70.000 тони. 

Учесниците на овој општествен договор оцену-
ваат дека поголемото производство на соја и на 
другите маслодајни култури ќ е овозможи намалу-
вање на увозот на протеин ска добиточна храна, а 
производството на тутун од 90.000 тони годишно ќе 
овозможи извоз од околу 49.000 тони. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека во 1985 година« вкупното производство 
на месо ќ е достигне обем од околу 1,5 милиони 
тони, од што говедско — околу 436.000 тони, свинско 
— околу 692.000 тони и овчо — околу 76.000 тони, со 
кои би се намирила потрошувачката на месо во зем-
јата и би се овозможил извоз на месо од околу 
150.000 тони годишно. Производството на млеко во 
1985 година треба да достигне ниво од 5.250 мили^ 
они литри, при што бк се окупиле околу 2.350 ми-
лиони литри. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека, во рамките на своите права и должно-
сти, ќ е преземаат мерки за побрз и постабилен 
развој на сточарството (посебно на говедарството, 
свињарството и овчарството) и на производството 
на добиточна храна, со поттикнување на долгороч-
но доходовно поврзување на производителите на 
добиток, на индустријата за преработка на месо и 
млеко,, на индустријата За производство на доби-
точна храна и на организациите за снабдување на 
домашниот пазар и за извоз. 
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Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни усогласените биланси на основните земјо-
делски и прехранбени производи да с л у ж а т к а к о 
аналитичко-планска основа з а договарање, за про-
грамите з а производство н а храна , односно за само-
управно спогодување и договарање на производството 
и на испораката на земјоделски и прехранбени про-
изводи помеѓу организациите н а здружен-! труд (пре-
работката, прометот, туристичките и други органи-
зации и заедници) — купувачи и организациите на 
здружен труд од областа н а земјоделството, земјо-
делските задруги се до организираниот земјоделец. 

Извршните совети н а собранијата н а републи-
ките и извршните совети на собрани] ата на авто-
номните покраини, к а к о учесници н а овој опште-
ствен договор, во рамките н а своите права и дол-
жности, ќ е преземаат мерки и други активности 
заради поттикнување на организациите на здружен 
труд и нивните асоцијации да обезбедат обем на про-
изводство на земјоделски и прехранбени производи 
за потребите на населението од храна, суровини за 
капацитетите за преработка, резерви, к а к о и за зго-
лемување на производството з а извоз. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети н а собранијата на авто-
номните покраини, к а к о учесници н а овој опште-
ствен договор, ќ е преземаат мерки и активности, 
организациите на з д р у ж е н труд и нивните асоција-
ции, во подрачјата дефицитарни со основни земјо-
делски и прехранбени производи, недостасувачкиот 
обем на производите утврден со билансот, да го 
обезбедат првенствено со з д р у ж у в а њ е на средства 
за производство на земјоделско-прехранбени про-
извода во организациите н а з д р у ж е н труд на под-
рачјата на земјата што располагаат со соодветни 
производствени потенхтоали, утврдува јќи ги при 
тоа меѓусебните правац обврски и одговорности. 

Ч л е н 10 
Извршните совети к а собранијата к а републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, Општото здружение на земјо-
делството и н а прехранбената индустрија к а Југо-
славија, Општото здружение к а тутунската стопан-
ство на Југославија , Општото здружение за водо-
стопанство н а Југославија и Задружниот сојуз на 
Југославија, к а к о учесници н а овој општествен до-
говор, со свои мерки и активности ќ е ги поттикну-
ваат организациите на з д р у ж е н труд, земјоделските 
задруги, организациите на кооперанти и други 
облици на з д р у ж у в а њ е н а земјоделците и други ор-
ганизации и заедници, да разработат програми за 
развој и кошер етни мерки и активности со кои ќе 
ги остваруваат утврдените задачи од овој ошпте-
стевен договор, со ориентација на пошироко и по-
доел едно применување н а современите техничко -
-технолошки и други решенија во земјоделското 
производство, и тоа н а : 

1) употреба е а квалитетно сортно семе и саден 
материјал врз база на производствените својства 
на сортите и хибридите за програмирано производ-
ство по одделни региони; 

2) поголема употреба на [минерални ѓубриња и 
средства з а заштита на растенијата, така што во 
1985 година да се достигне потрошувачка на мине-
рални ѓубриња од 165 килограми активна материја 
просечно по еден х е к т а р обработлива површина; 

3) порационално користење на земјоделската 
механизација, со Опремање на приклучни машини 
и нивно заедничко користење; 

4) подобро користење на постојните и изградба 
на нови системи за наводнување и одводнување, за 
заштита од поплави и поефикасна заштита на зем-
јиштето од ерозија и порои; 4 - ~ 
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5) унапредување на сточарског© производство 
што ќ е се заснива пред се врз : 

— зголемување п а производството на добиточна 
храна, со пошироко применување на современи тех-
нолошки решенија во производството, подготвување 
и користење на добиточната храна , интензивирање 
на ова производство на ораниците, ливадите и п а -
сиштата и воведување на порационални постапки н а 
конзервирање — со силирање, п р и собирање, пре-
работка и доработка на споредни производи од- рас -
тително производство и прехранбената индустрија 
и нивно користење за исхрана к а добиток; 

— порационална изградба н а сточарски објекти 
во смисла на » ф у н к ц и о н а л н и технички и техноло-
ш к и решенија , организација к а целокупниот про-
цес на производството и користење на поевтини и з -
вори на храна и енергија ; 

— пошироко применување на селекциски мерки 
во сточарството заради подобрување н а расниот со-
став на д о б и т о ч н и ^ фонд, продуктивност на грл -
ата, а со тоа и зголемување на обемот и квалите-
тот на производството на месо, млеко и сортимента 
н а волна ко ја со финоста на влакната ќ е ги (задо-
волува барањата на домашната текстилна индуст-
рија . 

Задружниот сојуз н а Југославија и Општото 
здружение к а земјоделството и на прехранбената 
индустрија на Југославија , к а к о учесници на овој 
општествен договор, преземаат обврска да ги потти-
кнуваат организациите на здружен труд во областа 
на производството, преработката и прометот, земјо-
делските задруги и организациите на кооперанти на 
долгорочно договарање на производството и испо-
рака на производи, снабдување на производителите 
со репродукционен материјал, посебно со протеин-
о м добиточна храна, к а к о и спроведување на зоо-
технички, зоохигиенски и други мерки за интензи-
вирање на сточарството н а индивидуалните земјо-
делски стопанства. 

Ч л е н 11 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, 
да го поттикнуваат понатамошното поврзување на 
научните и стручните организации со организации-
те на з д р у ж е н труд во областа на земјоделството, 
со донесување и спроведување на заеднички ис-
т р а ж у в а ч к и програми заради поголемо применува-
њ е на научните и стручните достигања во практи-
ката« 

Член 12 
Општото здружение на земјоделството и на 

прехранбената индустрија на Југославија , З а д р у ж -
ниот сојуз на Југославија , Општото здружение на 
хемиската индустрија и на индустријата на гума 
на Југославија и Општото здружение на тутунското 
стопанство на Југославија , к а к о учесници на овој 
општествен договор, се согласни да ги утврдат би-
лансите на производството и потрошувачката на 
минерални ѓубирања и на други хемиски средства 
за земјоделството во републиките и автономните 
покраини за периодот од 1981 до 1985 година и да 
дадат иницијатива да се склучи самоуправна спо-
годба со ко ја помеѓу организациите на здружен 
труд на производителите и на потрошувачите на 
минерални ѓубриња и хемиски средства за земјо-
делството ќе се регулира динамиката на производ-
ството и испораката, извозот и увозот и другите 
нивни меѓусебни обврски. 

Член 13 
Стопанската комора на Југославија , Општото 

здружение на земјоделството и на прехранбената 
индустрија на Југославија , Задружниот сојуз на 
Југославија , Општото здружение на индустријата 
за преработка на метали н а Југославија , Општото 

i 
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•друж ени е на тутунското стопанство на Југосла-
вија и Општото здружение на трговијата на Југо-
славија, како учесници на овој општествен договор, 
се сагласни да го поттикнуваат усогласувањето 
на билансите на земјоделската механизација и оп-
ремата за земјоделството, за периодот од 1981 до 
1985 година во автономните покраини, републиките 
и федерацијата и да дадат иницијатива да се склу-
чи самоуправна спогодба помеѓу организациите 
на здружен труд на производителите и на корисни-
ците на земјоделска механизација и опрема за зем-
јоделството со која ќе се регулира динамиката на 
производството и на испораката, вклучувајќи го 
сервисирањето и снабдувањето со резервни делови, 
како и другите нивни меѓусебни обврски. 

Член 14 
Тргнувајќи од општествените планови на репу-

бликите и општествените планови на автономните 
покраини, Општото здружение за водостопанство 
на Југославија, Општото здружение на земјодел-
ството и на прехранбената индустрија на Југосла-
вија и Општото здружение на тутунското стопан-
ство на Југославија, како учесници на овој опште-
ствен договор, во соработка со републичките и по-
краинските самоуправни интересни заедници за 
водостопанство, ќе подготват програма за натамо-
шен развој и поефикасно користење на системот за 
наводнување и одводнување, како значаен фактор 
на интензификацијата на вкупното земјоделско 
производство. 

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ И 
МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА 
КА РАЗВОЈОТ НА АГРОИНДУСТРИСКИОТ КОМ-

ПЛЕКС 

1. Пазар на земјоделските и прехранбените произ-
води 

Член 15 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземаат 
мерки насочувањето на производството, преработ-
ката и прометот на основните земјоделски произво-
ди да се заснова, првенствено, врз заедничко пла-
нирање и здружување на трудот и средствата нч 
организациите на здружен труд во областа на про-
метот, преработката и земјоделското производство 
на изградба на заеднички капацитети, заради зго-
лемување на производството на храна за обезбе-
дување на домашните' потреби и на планираниот 
извоз. 

Член 16 
Учесниците на овој општествен договор, во 

рамките на своите права и должности, ќе презе-
маат мерки и активности, организациите на здру-
жениот труд да договараат производство и испорака 
на земјоделски и прехранбени производи на един-
ствениот југословенски пазар врз основа на заед-
нички програми, а тргнувајќи од усогласените би-
ланси на основните земјоделски и прехранбени про-
изводи на републиките и автономните покраини на 
ниво на федерацијата. 

Учесниците на овој општествен договор ќе ги 
поттикнуваат организациите на здружен труд на 
меѓусебно поврзување во сложени организации на 
здружен труд, деловни заедници и заедници на здру-
жен труд за меѓусебна планска и деловна сора-
ботка. 

Член 17 
Учесниците на овој општествен договор, зара-

ди зголемување на земјоделското стоковно произ-

водство и подобро организирање на прометот на тоа 
призводство, во рамките на своите права и долж-
ности, ќе преземаат мерки и активности за поттик-
нување на организирањето на земјоделците во зем-
јоделски задруги и организации на кооперанти и 
нивното потрајно поврзување со организациите на 
здружен труд во областа на производството, прера-
ботката и прометот за да обезбедат побрз растеж 
на вкупното земјоделско производство, поголема 
стабилност и доходовна мотивираност за побрзо 

поопштествување на земјоделското производство. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учес-
ници на овој општествен договор, во рамките на 
своите права и должности, ќ е преземаат мерки за 
усогласување на односите на пазарот на земјодел-
ски и прехранбени производи врз единствени 
основи, заради подобро организирање на откупот 
и прометот со тие производи. 

Член 19 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќ е иницираат и 
со мерки на економската политика и со други ак-
тивности ќе поттикнуваат самоуправно здружување 
на • труд и средства во областа на производството, 
соработката и прометот на земјоделски производи. 

Член 20 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземат мерки за обезбедување на стоковните ре-
зерви, првенствено на пченица, пченка, ориз, ше-
ќер, масло за јадење и месо. 

Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата е а републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, како уче-
сници на овој општествен договор, во рамките на 
своите права и должности, ќе преземат мерки до 
крајот на 1982 година да обезбедат трајни и стабил-
ни извори за финансирање на стоковните резерви. 

Член 21 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, по заштитни цени, да се врши интервентен 
откуп на производите од оган геста ено-организира -
ното производство кога тие производи не можат да 
сз реализираат по овие цени на пазарот. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни, во рамките на своите права и должности, 
да преземат мерки организациите за резерви на ре-
публиките и организациите за резерви на автоном-
ните покраини да вршат интервентен откуп по заш-
титни цени до количествата што договорно се утвр-
дуваат со билансите на основните земјоделски про-
изводи на републиките, односно на автономните по-
краини за текуштата економска година, а над тие 
количества откупот ќе го врши Сојузната дирекци-
ја за резерви на прехранбени производи, и тоа за 
производите за кои на ниво на федерацијата се 
утврдуваат заштитни цени, со тоа што на место 
шеќерна репка ќе се откупува соодветно количество 
шеќер. 

Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини до кра јот 
на 1982 година, ќе склучат посебен договор со кој 
ќе го регулираат функционирањето на системот 
на заштитните цени и координацијата на работата 
на републичките и покраинските организации за 
стоковен резерви на Сојузната дирекција за резер-
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ви на прехранбени производи, во согласност со нив-
ните права, обврски и одговорности. 

Член 22 
Тргнувајќи од одредбите на Законот за сојуз-

ните стоковни резерви, Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, како учесници к а овој општествен дого-
вор, врз основа на усогласените биланси на основ-
ните земјоделски производи на автономните покра-
ини, републиките и на ш т о на федерацијата, со 
посебен договор ќе ги утврдат правата и обврските 
во поглед на обемот на планирањето и користењето 
на заедничките резерви на пченица и пченка начи-
нот и критериумите на нивното користење заради 
стабилизација на производството и цените на тие 
производи к а единствениот југословенски пазар. 

Член 23 
Ако поради (недоволна понуда ка пченица, пчен-

ка, ориз, шеќер, масло за јадење и месо се пројават 
растројства кои битно го нарушуваат снабдувањето 
на пазарот со тие производи и влијаат врз порас-
тот на цените над нивото на производителските 
продажни цени предвидени за текупггата година, 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на со-
бранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учес-
ници на овој општествен договор и на договорот 
од член 22 к а овој општествен договор, покрај мер-
ките на економската политика, ќе преземат мерки 
со кои на пазарот ќе се интервенира од стоковните 
резерви« 

Член 24 
Постојаната конференција на градовите и општи-

ните на Југославија, како учесник ка овој опште-
ствен договор, во заедница со сојузите — заедни-
ците на градовите и општините во републиките, ќе 
презема конкретни акции нивните членки навре-
мено да организираат изработка на биланс на пот-
ребите од тие производи според единствена мето-
дологија, заради добивање на вкупни податоци ^а 
потребите — потрошувачката. 

Постојаната конференција на градовите и оп-
штините на Југославија, на ниво на градовите и 
општините, ќе даде иницијатива и ќе поттикнува 
долгорочно доходовно поврзување на производстве-
ните и прометните организации на здружен труд* за 
вложување во производството на Земјоделско-пре-
хранбени производи, а првенствено на месо, млеко, 
леб, овошје, зеленчук и грозје. 

2. Надворешнотрговска размена 

Член 25 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
создаваат услови за траен економски интерес на 
организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници за зголемување 
на: извозот на земјоделско-прехранбени производи, 
технологија, инвестициони проекти и инженеринг 
услуги вредносно по стапка од 9 до 10% реално го-
дишно, и вредноста на извозот во 1985 година да го 
достигне износот од околу 84 милијарди динари 
(пресметано по курсот 1 САД долар 41,80 динари), 
така што до крајот на овој плански период агроин-
дустрискиот комплекс да стане девизно суфицитар-
на гранка на стопанството. 

Стопанската комора на Југославија, како уче-
сник на овој општествен договор, во соработка со 

стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини се обврзува, да ти 
поттикнува заинтересираните организации на здру-
жен труд, во рамките на Стопанската комора на Ју -
гославија, да разработат долгорочна стратегија за 
зголемување на производството за извоз на земјо-
делски и прехранбени производи и политика за 
поттикнување иа извозот на тие производи до кра-
јот* на јуни 1982 година. 

Заради намалување на увозот, учесниците на 
овој општествен договор се согласни со соодветни 
мерки, во рамките на своите права и должности, да 
го поттикнуваат производството на земјоделски 
производи што досега ги увезувале, а можат да се 
произведуваат во земјата. 

Член 26 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, со самоуправните ин-
тересни заедници за економски односи со странство 
на републиките и на автономните покраини, до кра -
јот на 1982 година да ги усогласи елементите на 
програмите за извоз на земјоделски и прехранбени 
производи по одделни валутни подрачја и групации, 
а годишните програми за извоз и поттипатувачките 
инструменти до крајот на секоја текушта година 
за наредната година. Годишните програми за из-
воз ќе се усогласуваат во Интересната заедница на 
Југославија за економскки односи со странство. 

Учесниците на овој општествен договор, во рам-
ките на своите права и должности, со свои мерки 
ќе ги поттикнуваат организациите на здружен труд, 
заради остварување на заедничките развојни про-
грами и за заедничко производство на земјоделски 
и прехранбени производи, да здружуваат средства 
во смисла на чл. 67 и 68 од Законот за девизното 
работење и (кредитните односи со странство. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни да преземат мерки извозот на земјоделски и 
прехранбени производи да се врши врз база на усо-
гласени биланси, водејќи сметка за трајните делов-
ни договорни односи на странскиот пазар и за созда-
дените повеќегодишни обврски на организациите на 
здружен труд. 

Учесниците ка овој општествен договор се сог-
ласни, ако со актите на органите на федерацијата 
исклучително се забрани или ограничи извозот па 
производите од агроинд устранскиот комплекс, кои со 
билансот се предвидени за извоз, истовремено со 
утврдувањето на актот за забрана или за ограни-
чување на извозот да се утврди и обезбеди девиз-
ната-компензација согласно со договорот за оства-
рување на правото на компензација од член 22 од 
Законот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство и со планските документи. 

Член 27 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека, со самоуправни спогодби во Стопанска-
та комора на Југославија, преку соодветни форми 
на здруженото стопанство, ќе се утврдуваат усло-
вите па пласманот и ќе се поттикнува заеднички 
организиран настап на странските пазари. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни во Стопанската комора на Југославија, во со-
работка со стопанските комори на републиките и 
стопанските комори на автономните покраини, до 
крајот ка 1982 година да ја оценат организираноста, 
начинот и ефикасноста на функционирањето на 
фондовите формирани на ниво на целата земја за 
унапредување на производството и на извозот на 
земјоделски и прехранбени производи и да пред-
ложат соодветни решенија. 
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Член 28 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во согласност со своите права и должности, 
а врз основа на утврдената политика за развој на 
производството на земјоделски и прехранбени про-
изводи, со свои мерки да обезбедат посебно поттик-
нување на траен извоз на следните производи: месо 
и преработки од месо, млеко и преработки од млеко/ 
риба и преработки од риба, добиток, вино и Други 
алкохолни пијачки, хмељ, тутун и тутунски пре-
работки, грозје, овошје и зеленчук и преработки 
од овошје и зеленчук и преработки од ж и т а р и ц а 
семиња, саден материјал и шумски плодови. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни, во согласност со своите права и должности, 
да создаваат услови за зголемување на обемот на 
производств!ото и дополнително поттикн у в а њ е на 
извозот на житарици, посебно на пченка, масло и 
шеќер, а според усогласените биланси. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни, во согласност со своите права и должности, 
да создаваат услови за зголемување на извозот на 
технологија, инвестициони проекти и инженеринг 
услуги на организациите на здружен труд. 

Учесниците на овој општествен договор ќ е соз-
даваат услови за зголемување на учеството во из-
возот на производи од повисок степен на преработ-
ка врз база на максимално користење на домашни 
суровини, труд и на други ресурси, како и на други 
производи, ако обезбедуваат поголем нето-девизен 
ефект. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни, во согласност со своите права и должности, 
да преземат мерки во самоуправната спогодба од 
член 82 став 1 на Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство, извозот на про-
изводи на агроиндустрискиот комплекс и на услу-
ги да се поттикнува и со давање на дополнителни 
олесненија. 

Член 29 
Учесниците на овој општествен договор се, сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
предложат донесување на соодветни прописи со кои 
ќе се предвиди заштита на домашното земјоделско 
производство, вклучувајќи ги притоа и производите 
чија понуда на домашниот пазар го нарушува нор-
малниот пласман на домашните земјоделски про-
изводи, користејќи се притоа и со воведување на 
прелевмани, сезонски оргакичувања и др. 

Член 30 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземат мерки со годишните акти со кои се опре-
делува економската политика да се утврди приори-
тетот при обезбедувањето на девизи за увоз на су-
ровини и репродукционен материјал што се од бит-
но значење за остварувањето на планираното зем-
јоделско производство, посебно на суровини за про-
изводство на минерални ѓубриња, дефицитарни 
минерални ѓубриња, суровини за производство на 
средства за заштита на растенијата и протеинска 
добиточна храна. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни во актот за единствените критериуми од член 
71 на Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство, што го донесува Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство, во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Дсј се утврди постапката за стекнување право на 
купување девизи за увоз на наведените суровини 

и репродукционен материјал врз основа на годиш-
ните материјални биланси за тие производи. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој опште-
ствен договор, во рамките на своите права и дол-
жности, ќ е го поттикнуваат здружувањето на де-
визи потребни за намените од овој член, а врз осно-
ва на член 68 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство, помеѓу заинтер-
сираните организации на здружен труд во репро-
дукциони целини, 'односно врз основа на член 69 
од тој закон во самоуправните ' И н т е р е с н и заедни-
ци за економски односи со странство на републики-
те, односно на автономните покраини. 

Самоуправните интересни заедници за економ-
ски односи со странство на републиките и автоном-
ните покраини, стопанските комори на 'автоном-
ните покраини, стопанските комори на републики-
те и Стопанската комора на Југославија, во рамки-
те на Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, а според член 69 од 
Законот за девизното работење и кредитните од-
носи со странство, ќе склучат самоуправна спогод-
ба со која ќе се утврдат начинот и постапката за 
остварување на договорениот обем на увозот на не-
опходните суровини и репродукционен материјал, 
врз основа на единствени критериуми. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој опште-
ствен договор, во рамките на своите права и дол-
жности, ќе создаваат4 услови сите претпоставки од 
овој член да бидат остварени до 15 јануари во те-
ку штата година. 

Ако на начинот од Овој член навремено не се 
обезбедат потребните девизи, Сојузниот извршен 
совет, согласно со чл. 178 и 179 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство, во рамките на својата надлежност, ќе донесе 
привремени интервентни мерки. 

3. Финансирање на развојот на земјоделското про-
изводство 

Член 31 
Учесниците е а овој општествен договор се сог-

ласни дека во рамките на своите права и должно-
сти ќе преземаат мерки за зголемување на вложу-
вањето во основните средства на организациите на 
здружен труд во земјоделството и во развојот на 
општествено-организираното производство во зем-
јоделските задруги и во други форми на здружу-
вање и поврзување на земјоделците. 

Учесниците на овој општествен договор, во рам-
ките на своите права и должности, со мерки на еко-
номската политика и со други активности ќе ги 
насочуваат средствата за инвестиции приоритетно 
во развојот на производството на основните земјо-
делски производи. 

Член 32 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој општествен 
договор, во рамките на своите права и должности, 
ќе преземаат мерки и активности со (кои во пери-
одот од 1981 до 1985 година, во согласност со оп-
штествените планови на републиките и општестве-
ните планови на автономните покраини, во развојот 
на земјоделското производство ќе го обезбедат 
следниот обем на вложување, 

I А 
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— во милиони динари 
— цени ЕО 1980 година 

Републики и автономни 
Вкупно Земјоделско Производство Општеств ен о Хидротехни-

Републики и автономни по-земз оделско производство на организаци- организирано чки мелиорацр 
краини производство ите на здружен производство — наводнување 

и хидротехни- труд во земјо- ' на земјодел- и одводнување 
чки мелиорации делството ците I 

1 2 (3 + 6) 3 (4 + 5) 4 5 6 

СР Босна и Херцеговина 17-. ООО 16.300 11.650 4.650 700 
СР Црна Гора 3.099 2.889 1.689 1.200 210 
СР Хрватска 26.330 24.026 22.926 1.100 2.304 
СР Македонија 15.300 11.300 10.000 1.300 4.000 
СР Словенија 17.600 15.702 9.162 6.540 1.898 
СР Србија 75.522 67.200 48.450 18.750 1 8.322 

Територија на СР Србија \ 

) 

надвор од териториите на 
социјалистичките автономни , 
покраини 33.000 31.350 21.600 9.750 1.650 
САП Косово 14.822 13.150 7.150 6.000 1.672 
САП Војводина 27.700 22.700 19.700 3.000 5.000 

СФРЈ — ВКУПНО: 154.851 337.417 103.877 33.540 17.434 

Член 33 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземат мерки со кои приоритет при вложувањето 
на средства во инвестиции за развој на произ-
водството на основните земјоделски производи тре-
ба првенствено да имаат следните намени: 

— уредувањето и проширувањето на обработ-
ливото површини на општествениот сектор на зем-
јоделството, здружувањето на земјиште на зем-
јоделците и други форми на здружување на зем-
јиштето; 

— зголемувањето на производството на жита -
рици индустриски и крмни растенија; 

—̂  зголемувањето (на производството на месо, 
млеко и волна, подигањето на селекциони центри 
за гоење и на собирни станици за откуп на млеко 

и за набавка на приплоден материјал во сточар-
ството, имајќи го притоа предвид и развојот на ко-
њарството; 

— производството на основни земјоделски и 
прехранбени производи за кои може да се обезбеди 
пласман на странски пазари; 

— хидротехничките мелиорации — наводну-
ваше и одводнување. 

Член 34 . 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во рамките на своите права и должности 
да преземат мерки вложувањата во производство-
то на прехранбени производи да се насочуваат пр-
венствено во реконструкција и модернизација и во 
проширување' на постојните капацитети што имаат 
обезбеден^ домашна суровинска основа и чии про-
изводи имаат пласман, особено во извозот. 

Член 35 
Учесниците на овој општествен договор, во 

рамките на своите права и должности, ќе презе-
маат мерки организациите на здрулѕен труд да обез-
бедуваат средства потребни за финансирање на 
проширената репродукција во земјоделството од 
следните извори: 

1) средствата на организациите на здружен труд 
и средствата на земјоделците; , ; 

2) здружените средства на организациите на 
здружен труд од областа на земјоделското произ-
водство, преработката, прометот, туристичкото сто-
панство, на извозните организации и на други заин-
тересирани организации и заедници за вложува-
ње во развојот на земјоделското производство; 

3) здружените средства на организациите на 
здружен труд во банките; 

4) средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини; 

5) средствата на штедно ̂ кредитните служби на 
земјоделците во земјоделските задруги и во основ-
ните организации на кооперанти, како и од средства-
та на штедењето на населението; 

6) средствата на Меѓународната банка за обнова 
и развој и од други странски кредити; 

7) други средства за поттикнување на развојот 
на земјоделското производство. 

Член 36 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој опште-
ствен договор, во рамките на своите права и дол-
жности, а во согласност со можностите и потребите 
ќе предложат и соодветни мерки од областа на оп-
штата и заедничката потрошувачка, што ќе овозмо-
жат зголемување на материјалната оснога на тру-
дот на организациите на здружен труд од областа 
на земјоделството за зголемување на производство-
то на основните земјоделски производи. 

< Член 37 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека со свои мерки и активности ќе го по-
ттикнуваат заедничкото планирање, здружувањето 
на труд и средства врз база на заедничкиот приход 
и доход помеѓу организациите на здружен труд — 
купувачи (преработката, прометот, туристичките, 
рЈЗвозните и други организации и заедници) и орга-
низациите на здружен труд од областа на земјодел-
ството, земјоделските задруги, организациите на 
кооперанти и организираните земјоделци за вло-
жување во развојот на земјоделското производство. 

к I 
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Член 38 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во рамките на Здружението на банките на 
Југославија, да се склучи самоуправна спогодба 
со која банките, во согласност со специфичностите 
на вложувањето за одделни намени, ќе ги утврдат 
рамковните услови за кредитирање на развојот на 
земјоделството. При-утврдувањето на тие услови бан-
ките посебно ќе водат сметка за потребата од по-
ттикнување на заедничките вложувања на органи-
зациите на здружен труд од член 37 на овој оп-
штествен договор. 

Член 39 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и Извршниот совет на САП Косово, корисни-
ците на средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини, се согласни дел од средствата на фондот ќе на-
сочуваат за побрзиот развој на земјоделското про-
изводство. 

Член 40 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни со свои мерки да го поттикнуваат издвоју-
вањето на средства и нивното здружување за на -
мените што имаат пошироко општествено значење 
за измена на структурата и за побрз развој за опште-
ствено-оргддизираното производство во ридско-пла-
нинските подрачја. Заради тоа, извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, како 
учесници на овој општествен договор, во рамките 
на своите права и должности, ќе предложат мерки 
за наменско собирање и здружување на средства-
та формирани според посебни прописи, самоуправ-
ни 'Спогодби и општествени договори во републи-
ките и автономните покраини во согласност со нив-
ните општествени планови. 

Ако не се соберат средства на начинот од став 
1 на овој член, извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, како учесници на овој 
општествен договор, се согласни да предложат до-
несување на прописи со кои ќе се утврди обврска 
за спроведување на постапка за самоуправно спо-
годување, односно општествено договарање во ре-
публиките и автономните покраини, заради соби-
рање на средствата од тој став. 

Член 41 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој општествен 
договор, ќе создаваат услови со самоуправно спого-
дување и општествено договарање да се обезбе-
дуваат средства потребни за остварување на пла^-
нираниот обем на вложувањата од член 32 на овој 
општествен договор, вклучувајќи ја и можноста за 
задолжително поведување на постапка за самоуп-
равно спогодување и општествено договарање. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој о п ш т е г 
ствен договор, се согласни, ако во рамките на ре-
публиките и автономните покраини со здружување 
на средства на организациите на здружен труд и 
со насочување на средства на банките, во соглас-
ност со општествените планови, не се обезбедат 
средства потребни за остварување на вложувањата 
од член 32 на овој општествен договор дека тие, 
врз основа на општествените планови на републи-
ките и општествените планови на автономните по-
краини, а во согласност со своите права и должнос-
ти. ќе предложат донесување на прописи со кои ќе 

се обезбеди задолжително здружување на средства на 
организациите на здружен труд за вложување во 
земјоделството, заради обезбедување на билансира-
ниот обем на земјоделски производи. 

Член 42 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини како учесници на овој опште-
ствен договор, се согласни, до крајот на 1982 година, 
да предложат донесување на нови, односно усо-
гласување на постојните прописи со кои ќ е .се овоз-
можи и поттикнува основањето и работата на штед-
но-кредитна служба во земјоделските задруги и 
во организациите на кооперанти, заради поттикну-
вање на паричното штедење на земјоделците, како 
и за поголемо користење на тие средства за развој 
на општествено организираното производство на 
стопанствата на земјоделците и заради унапреду-
вање на условите на животот и работата на село. 

Член 43 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, до крајот на 1985 година, преку општо ју -
гословенски кредитни линии, да користат средства 
на Меѓународната банка за обнова и развој, а во 
согласност со развојот на земјоделското производ-
ство и агроинду етри јата утврден со општествените 
планови на републиките и со оштествените плано-
ви на автономните покраини. 

4. Селективно кредитирање на производството, за-
лихите и резервите 

Член 44 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
презмат мерки со селективна кредитна политика 
и со други мерки што ги спроведува Народната бан-
ка на Југославија, заедно со народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните пок-
раини, да се обезбени учество на примарната еми-
сија во кредитирањето на производството, залихи-
те и резервите на земјоделски и прехранбени про-
изводи на општествениот сектор, на ошптествено-
-организираното производство на земјоделците и на 
договореното производство (во натамошниот текст: 
вкупното општествено организирано производство) 
и да се поттикнува здружување на средства на ор-
ганизациите на здружен труд на земјоделството, 
преработката и прометот на единствениот југосло-
венски пазар, а во согласност со политиката на раз -
војот утврдена во Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година. 

Член 45 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни спроведување на селективната кредитна по-
литика да вршат банките во рамките на Здруже-
нието на банките на Југославија преку самоуправ-
на спогодба на банките за кредитирање на вкупното 
општествено организирано производство, залихите 
и резервите на земјоделски и прехранбени произво-
ди. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни Народната банка на .Југославија, заедно со 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини, да даде иницијатива 
и да подготви документација потребна за склучу-
вање на самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член, со која треба да се обезбедат средства за кре-
дитирање на вкупното општествено организирано 
производство, залихите и резервите, и тоа на: 

1) производи чие производство се поддржува 
од примарната емисија; 

1 
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2) производи што се од посебно значење за 
снабдувањето на градовите, односно на големите 
потрошувачки центри; 

3) производи во пазарните резерви што се фор-
мираат во општествено-лолитичките заедници од 
општината до федерацијата; 

4) други производи чие производство треба да 
се развива во согласност со Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1981 до 1985 година. 

Ако самоуправната спогодба на банките од став 
1 на овој член не се склучи или ако нејзината содр-
жина не биде во согласност со одредбите од овој 
општествен договор, учесниците на овој општествен 
договор се согласни, во рамките на своите права и 
должности, да преземат соодветни мерки за насо-
чување на средствата на банките со кои ќе се обез-
беди производството и прометот на земјоделски про-
изводи на единствениот југословенски пазар. 

Учесниците на овој општествен договор се соглас-
ни, во рамките на своите права и должности, да пре-
земаат мерки банките со самоуправна спогодба за 
спроведување на селективна кредитна политика, 
односно монетизација со селективно обележје, да 
обезбедуваат усогласување на обемот на средствата 
потребни за кредитирање со растежот на опшеетве-
но-организираното производство на земјоделски и 
прехранбени производи и со договорениот пораст 
на цените на тие производи во согласност со по-
литиката на цените. 

Член 46 
Учесниците на овој оптшествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземаат и предлагаат мерки, со системот на моне-
тизација со селективно обележје на хартиите од 
вредност и на други исправи што произлегуваат од 
стоковно-паричните работи на организациите на 
здружен труд, да се обезбеди учество на средствата 
на примерната емесија за кредитирање на вкуп-
ното општествено организирано, производство, за-
лихите и резервите на земјоделски и прехранбени 
производи, и тоа за намените утврдени со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година, односно за намените што секоја го-
дина со своја одлука поблиску ќ е ги утврдува Со-
бранието на СФРЈ. 

Учесниците на овој општествен договор, во рам-
ките на своите права и должности, преземаат и 
предлагаат мерки, до воведувањето на системот на 
монетизација со селективно обележје, уважувајќи 
ги притоа специфичноста и сезонскиот карактер на 
земјоделското производство, во преодниот период 
до крајот на 1983 година, со постепено воведување 
на монетизација со селективно обележје, да се за-
држи постојниот систем на реесконтно кредитрање 
на производството, залихите и резервите на зем-
јоделски и прехранбени производи од примарната 
емисија. 

Обемот на примарната емисија за кредитирање 
на вкупното општествено организирано производ-
ство, залихите и резервите ќе го следи растежот 
на производството и растежот на производителско-
-продажните цени во оваа област во согласност со 
политиката на цените. 

Учесниците на овој општествен договор со свои 
мерки ќе обезебедат во користењето на примарната 
емисија, земено во целина, и со постојниот систем на 
селективно кредитирање и со системот на монети-
зација со селективно^ обележје, основните земјо-
делски и прехранбени производи во планскиот пе-
риод од 1981 до 1985 година да бидат најмалку во 
иста положба како и во претходниот плански пе-
риод, со тоа што во рамките на тоа ќе се вршат со-
одветни приспособувања на намените и условите 
на користењето на примарната емисија, зависно од 
условите на пазарот. 

Член 47 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
предлагаат и преземаат мерки со кредитната по-
литика itTa банките и со мерките на монетарно-кре-
дигната политика што ги спроведува Народната 
банка на Југославија, во согласност со политиката 
на развојот и со определбите од овој општествен 
договор, да се поттикнува здружување на труд и 
средства на организациите на здружен труд (пре-
работката, прометот, туристичките и други ор-
ганизации) — купувачки и на организациите на 
здружен труд од земјоделското производство, на 
земјоделските задруги и на основните организации 
кооперанти, за заедничко планирање и организира-
ње на земјоделското производство и промет на един-
ствениот југословенски пазар.. 

Со поттикнувањето од став 1 на овој член ќ е 
им се овозможи користење на примарната емисија 
на банките што им даваат кредити на организации-
те на здружен труд — производители и купувачи, 
сразмерно со учеството на нивните средства во ф и -
нансирањето на заедничкото земјоделско произ-

водство. 
Заради стимулирање на развојот на општестве-

ните економски односи од овој член, учесниците 
на свој општествен договор, во рамните на своите 
права и должности, ќе преземаат односно предла-
гаат мерки, до крајот на 1985 година, стапките на 
реесконтото, односиш стапките на монетизацијата од 
примарната емисија да бидат поповолни за 10%. 

Член 48 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни пресметката на вредноста на производството 
и на залихите на земјоделски и прехранбени про-
изводи, заради утврдување на височината на кре-
дитите на банките и височината на учеството на 
примарната емисија во краткорочното кредитира-
ње на тоа производство и залихи, да се врши спо-
ред утврдените производителско-продажни цени 
а за производите за кои тие цени не се утврдуваат 
— според остварените откупни цени. 

5. Цени 

Член 49 
Учесниците на овој, општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, 
да преземаат мерки заради создавање услови ра-
ботниците во основните организации на здружен 
труд од областа на земјоделството, како и земјо-
делците здружени, во земјоделски задруги или 
здружени со организациите на здружен труд во об-
ласта на земјоделството, да ги формираат цените 
на земјоделските производи самостојно во односите 
на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност 
со организациите на здружен труд од областа на 
преработката и прометот на единствениот југосло-
венски пазар, тргнувајќи од критериумите во З а -

. конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените и од утврдената 
политика на цените конкретизира™ преку утврду-
ваењто на производителските продажни и заштит-
ни цени. 

Член 50 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во рамките на своите права и должности, 
да презмаат мерки, односно да даваат иницијатива 
за склучување на самоуправни спогодби, односно 
општествени договори помеѓу организациите на 
здружен труд од областа на земјоделството, земјо-
делците здружени во земјоделски задруги, земјо-
делците здружени со организации на здружен труд 
од областа на земјоделството, организациите на 
здружен труд што се занимаваат со преработка 
на земјоделски производи и организациите на здру^ 
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ж е н труд што се занимаваат со работи на откупот 
и прометот на земјоделски производи, на кои врз 
потрајна основа ќе им се воспоставуваат и уредуваат 
нивните меѓусебни економски односи, а врз основа 
на тоа односите на цените, во согласност со Зако-
нот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените. 

Член 51 
Учесниците на свој општествен договор се со-

гласни, во рамките на своите права и должности, 
да презмаат мерки, односно да даваат иницијатива 
за склучување на општествени договри за органи-
зиран откуп на основните земјодлски производи на 
единствениот југословенски пазар, што би ги содр-
желе цените според кои се врши откупот на зем-
јоделските производи, начинот на обезбедувањето 
на средствата за откуп на количините утврдени со 
билансите на основните земјоделски производи, из-
носите за покритие на трошоците на откупот и об-
врската за поведување постапка на самоуправно 
спогодување во рамките на Стопанската комора на 
Југославија со кои би се конкретизира ле обврските 
на производителите на земјоделски прои^ппди и на 
организациите што се занимаваат со отк, п и про-
мет на земјоделски производи. 

Член 52 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземаат мерки во самоуправните спогодби и оп-
штествените договори од Ччл. 50 и 51 на овој опште-
ствен договор, да се предвиди посебно тело, односно 
орган што ќе го следи спроведувањето на самоуп-
равните спогодби, односно на општествените дого-
вори, како и да се утврдат мерките што ќе се пре-
земаат во случај на неизвршување на обврските од 
тие спогодби, односно договори. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека ќе преземаат мерки заради отстранува-
ње на последиците што би настанале поради непри-
држување кон одредбите од самоуправните спогод-
би и општествените договори од чл. 50 и 51 на овој 
општествен договор. 

Член 53 
Учесниците на овој општествен договор, во сми-

сла на член 31 од Законот за основите на системот 
на цените и за општествената контрола на цените 
се согласни: 

1) дека земјоделски производи што се , од по-
себен општествен интерес, а за кои се утврдуваат 
производител ски продажни и заштитни цени се: 
пченицата, пченката, оризовата арпа, шеќерната 
репка, сончогледот, сојата, маслодајната репка, су-
ровиот тутун, говедата, јунињата, свињите, овците, 
млекото, волната и бројлерите; 

2) дека под производите лека продажна цена се 
подразбира цената што се утврдува во тековната 
за наредната година како ориентациона цена за 
земјоделските производители и што служи како 
основ за самоуправно спогодување и општествено 
договарање во рамките на репродукционите цели-
ни, односно за договарав на производството, откуп-
от и прометот на тие производи и како основ за 
формирање на цените на производите добиени со 
преработката на земјоделските производи од точка 
1 на овој став. 

3) дека под заштитна цена се подразбира цената 
со која им се обезбедува економска сигурност на 
земјоделските производители, првенствено на оп-
штествено организираните. Нивото на заштитните 
цени може да биде најмногу за 10°/о под нивото на 
утврдените производителско-продажни цени; 

4) при формирањето на производителските про-
дажни и заштитни цени да се применуваат крите-

риумите од Законот за основите на системот на це-
ните и за општествената контрола на цените зема ј -
ќи ја предвид и специфичноста на земјоделското 
производство. Заради тоа, при утврдувањето на ни-
воата на производител ските продажни и заштитни 
цени треба да се имаат предвид односите помеѓу ни-
воата на цените на одделни земјоделски производи; 

5) навремено да преземаат економски и други 
мерки со цел пазарните цени на производите од овој 
став да се движат околу нивоата на утврдените 
п р о и з в о д и т е л о т продажни цени. Под овие мерки 
особено се подразбираат интервенциите со стоковни 
резерви, интервентниот увоз и интервенцијата со 
кредитно-монетарната и даночната политика. 

Ако нивоата на пазарните цени на земјоделските 
производи и покра ј преземените мерки позначител-
но отстапуваат од утврдените нивоа на цените на 
тие производи, учесниците на овој општествен дого-
вор се согласни дека ќе ги испитаат причините на 
тие отстапувања и ќе преземат мерки за нивното 
отстранување. 

чПо исклучок, ако со преземените мерки не се 
отстранат растројствата на пазарот, односно отста-
пувањата па пазарните цани од производителските 
продажби цепи, учесниците на овој општествен до-
говор се согласни нивоата на тие цени навремено да 
ге усогласат, а за иолјоделските производи да се у -
согласат најдоцна 30 дена пред почетокот на собира-
њето на плодовите. 

Усогласувањето на производителските продаж-
ни цени со пазарните цени на земјоделските произ-
води се врши со примена на критериумите за ф о р -
мирање на цените од Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните, како и при утврдувањето на производителски-
те продажни цени; 

6) производителските продажни и заштитни це-
ни на земјоделските производи да се утврдуваат до 
15 септември во тековната за наредната година; 

7) надлежноста околу утврдувањето на произ-
водителските продажни цени да се регулира со по-
себен договор или со дополнение на овој општествен 
договор, во согласност со Законот за основите на си-
стемот на цените и за општествената контрола на 
цените; 

8) ако производителските продажни цени на 
земјоделските производи определени со овој опште-
ствен договор не се утврдат до 15 септември во те-
ковната година, производителските продажни цени 
за тие производи да ги утврди во наредниот рок од 
15 дена Сојузниот извршен совет во соработка со 
извршните совети на собранијата на републиките 
и со извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини. 

Член 54 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни производителските продажни цени за земјо-
делските производи од надлежност на републиките 
и автономните покраини да ги утврдуваат републич-
ките и покраинските заедници за работи на цените, 
согласно со плановите за развој на земјоделството 
во републиките и автономните покраини, а за мле-
кото и бројлерите т— овие цени претходно се дого-
вараат во Сојузната заедница за работи на цените. 

Член 55 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни заштитните цени за земјоделските производи 
да ги утврдуваат надлежните органи на општестве-
но-поЈШтичките заедници на предлог од надлежната 
заедница за работи на цените. 

За земјоделските производи што се сметаат како 
произроди од интерес за целата земја, заштитните 
цени ги утврдува, на предлог од Сојузната заедница 
за работи на цените. Сојузниот извршен совет, во 
соработка со извршните совети на собранијата на 
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републиките и со извршните совети на собранијата 
на автономните покраини. 

Член 56 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учесни-
ци на овој општествен договор, се согласни дека со 
одредбите од овој општествен договор се утврдени 
посебни форми за формирање на цените на земјо-
делските производи од посебен општествен интерес 
и дека, до крајот на 1985 година, нема да се склучу-
ваат посебни договори на надлежните органи на ф е -
дерацијата, републиките и автономните покраини во 
смисла на член 31 од Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните. 

6. Поттикнувачки мерки 

Член 57 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземат мерки со Договорот за измени и дополне-
нија на Договорот за основите на Општествениот 
план на Југославија за период од 1981 дб 1985 година, 
да се утврдат земјоделските производи чие произ-
водство ќе се поттикнува во 1983, 1984 и 1985 година 
и со цени, и да го определат износот што ќе се из -
двојува од цената за развој на земјоделската дејност 
и тоа за производството на следните производи: 
пченица и рж, пченка, оризова арпа, маслодајни 
култури, шеќерна репка, тутун, говеда, свињи, овци 
и млеко (3 до 5%). 

Средствата остварени согласно со одредбата од 
став 1 на овој член ќе се насочуваат со самоуправине 
спогодби, општествени договори и закони, со кои ќе 
се уредат и поблиските услови и начинот на корис-
тењето на тие средства. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека средствата од став 1 на овој члеќ треба 
да се користат во организациите на здружен труд 
во областа на земјоделството, особено за зголемува-
ње на површините на обработливото земјиште и за 
зголемување на површините на земјиштето што се 
наводнува односно одводнува, а во земјоделските 
задруги и основните организации на кооперанти — 
за поттикнување на обемот на стоковното производ-
ство, за зголемување на приносот, првенствено за 
регистрирање на набавката на поважниот репродук-
ционен материјал, за организирање и унапредување 
на стручните служби, за стручно образование на 
земјоделците, за поттикнување на здружувањето на 
земјоделците, како и за стимулирање на заедничко-
то производство преку здружување на трудот, сред-
ствата и земјиштето. 

Член 58 
Извршните совети на собранијата на републики-

те и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој општествен 
договор, се согласни, во согласност со своите мож-
ности и по потреба, да можат да воведат премија и 
други мерки од својата надлежност за стимулирање 
на производството и за зголемување на приносот и 
обемот на стоковното производство на пченицата и 
пченката заради остварување на обемот на откупот 
на тие производи утврден со овој општествен дого-
вор. Намената и насочувањето на средствата за пот-
тикнување на производството на пченицата и пчен-
ката ќе ги регулираат републиките и автономните 
покраини со свои прописи. 

Член 59 
Извршните совети на собранијата на републики-

те и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој општествен 

договор, се согласни, во рамките на своите права и 
должности, да преземат мерки, во периодот од 1982 
до 1985 година да се воведат премии при откупот на 
основните земјоделски производи во согласност со 
општествените планови на републиките и со опште-
ствениот план на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово за периодот од 1981 до 1985 година, за-
ради унапредување на развојот на производството 
на основните земјоделски производи, поттикнување 
на општествено организираното производство на 
земјоделците врз поширока основа и подобро корис-
тење на производствените потенцијали, зголемување 
на приносот на овие производи и на продуктивноста 
на трудот, како и подобрување на социјалната си-
гурност на работните луѓе во областа на^ земјодел-
ството, заради задржување на населението на- под-
рачјата со понеповолни услови на производство, а 
првенствено на ридско-платинските подрачја. 

Извршните совети на собранијата на републики-
те и извршните совети на собранијата на-автономни-
те покраини, како учесници на овој општествен до-
говор се согласни, во рамките на своите права и 
должности, средствата од став 1 на овој член, врз 
основа на прописите на републиките и автономните 
покраини, а во согласност со овој општествен до-
говор, да ги насочуваат за поттикнување на произ-
водството и за зголемување на продуктивноста на 
трудот, а првенствено за регресирање на семе, веш-
тачки ѓубриња и друг поважен репродукционен ма-
теријал, за финансирање на организирањето и уна-
предувањето на земјоделската и ветеринарската 
стручна служба, за образование на земјоделците, за 
воведување и проширување на современа техноло-
гија во растително™ и сточарското производство, 
како и за поттикнување на здружувањето на земјо-
делците и на развојот на општествено организира-
ното производство и за стимулирање на заедничкото 
производство преку здружување на трудот, сред-
ствата и земјиштето помеѓу земјоделците и со рабо-
тата на работниците во организациите на здружен 
труд. , 

Член 60 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учесни-
ци на ОСОЈ општествен договор, се согласни дека, во 
рамките на своите права и должности, ќе преземаат 
мерки даночните олесненија што се утврдени за ди-
зел-горивото Д-2, кое се користи за погон на трак-
тори и земјоделска механизација на општествените 
стопанства и за општествено организираното произ-
водство на стопанствата на земјоделците, да се за -
држат најмалку на сегашното ниво до крајот на 
1985 година. * 

Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учесни-
ци на овој општествен договор, се согласни, сообраз-
но со став 1 на овој член, до крајот на 1982 година 
да предложат соодветни измени на прописите, зара-
ди пошироко применување на даночните олеснени-
ја за набавка на нафта (дизел-гориво Д-2) за оп-
штествено организираното производство на земјо-
делците. 

7. Заштита на земјиштето и негово користење за 
земјоделско производство 

Член 61 
Заради заштита на земјоделското земјиште, ос-

тварување на развојот на земјоделското производст-
во утврдено со општествените планови на републи-
ките и со општествените планови на автономните 
покраини и заради зголемување на продуктивноста 
на трудот во земјоделството, извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, како учесни-
ци на овој општествен договор, се согласни да пред-
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ложат донесување, односно дополнение на законите 
со кои ќе се пропишат мерки за рационално корис-
тење на земјоделското земјиште, уредување на зем-
јоделските површини, агро и хидромелиорации и 
забрана за цепење на комасирани, односно аронди-
рани површини, како и правото на наследување, За -
ради ограничување на промената на намените на 
земјоделското земјиште како и други мерки што ќе 
придонесат за подобро искористување на земјодел-
ското земјиште. 

Член 62 
Заради поинтензивно искористување на земјо-

делското земјиште, учесниците на овој општествен 
договор се согласни дека, во рамките на своите пра-
ва и должности, ќе ги поттикнуваат земјоделците да 
го здружуваат земјоделското земјиште за заеднич-
ка обработка, а организациите на здружен труд, 
земјоделските задруги и основните организации на 
кооперанти преку купување, закупи и други форми 
на проширување да го зголемат земјишниот фонд. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совета на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој општес-
твен договор, се согласни со даночната политика и 
со други мерки да го стимулираат користењето на 
необработеното и на недоволно обработеното земјо-
делско земјиште. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни, како необработено, односно недоволно обра-
ботено земјиште да се утврди земјиштето кое вооп-
што не е обработено, односно кое не е обработено на 
ниво на вообичаената агротехника на определено 
подрачје, или од кое до определен датум не е собра-
на летнината. 

Извршните совети на собранијата на репзгбли-
ките и извршните совети на собранијата на авто-
номиите покраини, како учесници на овој опште-
ствен договор се согласни со своите прописи да обе-
збедат евиденција во општините за необработеното 
и недоволно обработеното земјоделско земјиште. 

Член 63 
Заради остварување на задачите од член 61 на 

овој општествен договор извршните совети на соб-
ранијата на републиките и извршните совети на со-
бранијата на автономните покраини, како учесни-
ци на овој општествен договор, ЕО рамките на своите 
права и должности, се согласни дека ќе преземаат 
мерки да се донесат просторни планови во коп ќе 
се назначат површините на земјоделското и шум-
ското' земјиште, условите, начинот, критериумите и 
мерките за нивно чување и заштита и ќе се предви-
ди реонизација на искористувањето на земјоделско-
то и шумското земјиште, како основ за нивно раци-
онално користење. 

Член 64 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките- и извршните совети на собранијата на авто-
номиите покраини, како учесници на овој општес-
твен договор, се согласни да утврдат заеднички ос-
нови за донесување на методологија за реанимација 
на користењето на земјоделското и шумското зем-
јиште. 

Член 65 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека ќе преземаат мерки и активности за до-
несување на среднорочни и долгорочни програми за 
уредување и мелиорација на деградираното земјо-
делско и шумско земјиште, како и програми за за -
штита на загрозените површини. 

Член бб 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во рамките на своите права и должности, да 
преземаат мерки и активности да се обезбеди зголе-
мување на обработливото површини на организаци-

ите на здружен труд, на земјоделските задруги и на 
организациите на кооперанти за околу 250.000 хек-
тари преку откуп и долгорочен закуп, со култивира-
ње на необработените површини во општествена 
сопственост, со преземање на површините на ста-
речките домаќинства преку пензиско осигурување, 
со здружување заради заедничко производство и на 
други начини, и тоа: СР Босна и Херцеговина — 
15.000 ћа, СР Македонија — 10.000 ha, СР Словенија 
— 10.000 ha, СР Србија — 103.000 ha, територијата 
на СР Србија надвор од териториите на САП — 
50.000 ha, СР Хрватска — 110.000 ha, СР Црна Гора 
— 2.000 ha, САП Војводина —- 50.000 ha и САП Ко-
сово — 3.000 ha. 

Член 67 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека за финансирањето на проширувањи-
то на обработлипите површини од општествениот 
сектор и на уредувањето на земјиштето со свои мер-
ки, ќе го потикнуваат здружувањето на средства-
та на организациите на здружен труд — купува-
чите, (преработка, промет, туристички, извозни и 
други организации) и организациите на здружен 
труд од областа на земјоделското производство, 
земјоделските задруги и огранизациите на коопе-
ранти. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни дека ќе преземаат мерки и активности со 
кол ќе ги поттикнуваат организациите на здружен 
труд да здружуваат дел од доходот на стопанството 
за намените од став 1 на овој член. 

8. Развој на а ̂ ©индустрискиот комплекс во ридско-
-планинското подрачје, во приграничното подрачје 

Член 68 
Тргнувајќи од специфичноста и потенцијалните 

можности на р^дско-планинското подрачје, во при-
гратшчното подрачје и на островите, од нивното зна-
чење за ^ х а р м о н и ч е н развој на целокупното сто-
панство, стратешката важност за земјата и задр-
жувањето на населението на нив, учесниците на 
овој општествен договор се согласни дека ќе пре-
земаат конкретни мерки и активности за органи-
зирање и унапредување на земјоделското произ-
водство и на преработката на земјоделските произ-
води во склопот на целокупниот општествено п а -
намски развој на тие подрачја. Затоа, учесниците 
на овој општествен договор се согласни до крајот 
на 1982 година да разработат конкретни програми 
за развојот на земјоделското производство и на 
преработката на земјоделските производи приспо-
собени кон специфичностите на тие подрачја. 

Член 69 
Учесниците на овој општествен договор ќе пре-

земат мерки со кои ќе се обезбедат материјални, 
организациони, кадровски и други услови што ќе 
овозможат основање и побрз развој на организа-
циите на здружен труд, на земјоделските задруги и 
на организациите на кооперанти на тие подрачја 
и нивно поврзување со агроиндустриските комби-
нати, прехранбената и другата преработувчка ин-
дустрија од развиените региони, туристичките и 
угостителските организации и со. големите потро-
шувачи на храна. 

Член 70 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијатц на авто-
номние покраини, како учесници на овбј опште-
ствен договор, се согласни дека, во рамките на сво-
ите права и должности, ќе преземаат мерки и ак-
тивности во разработката на програмите од член 
65 на овој општествен договор да се користат резул-
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татите од макролроектот „Истражување на можнос-
тите за побрз развој на агрокомплексот во ридско-
-плазиските подрачја на Југославија". 

Член 71 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека ќе продолжат со остварувањето на Прог-
рамата за резерви на месо во жив добиток на рид-
ско-планинското подрачје, на приграничното подра-
чје и на островите и ќе го зголемат до нивото што 
ќе се утврди со посебна програма во која ќе се пре-
цизираат и поблиските услови за остварување на 
програмата. 

Учесниците на овој општествен договор од ре-
публиките и автономните покраини ќе преземат мер-
ки средства за остварувањето на програмата од став 
1 на овој член да обезбедат под исти услови како 
што се обезбедуваат средства за тие цели на ниво на 
федерацијата. 

Учесниците на овој општествен договор ќе пре-
земат мерки со остварувањето на програмата од став 
2 на овој член да се поттикнува и здружувањето на 
земјоделците. 

Член 72 
Учесниците на овој општествен договор од ре-

публиките и автономните покраини ќе утврдат про-
грами за унапредување и развој на коњарството за 
потребите на општонародната одбрана и на стопан-
ството на земјата. 

Учесниците на овој општествен договор од ре-
публиките и автономните покраини се согласни Со-
ЈЗтзниот извршен совет, извршните совети на собра-
нијата на републиките и извршните совети на соб-
ранијата на автономните покраини до донесат дого-
вор за обезбедување на средства за унапредување 
и развој на коњарство^ за потребите на општона-
родната одбрана и на стопанството на земјата. 

Член 73 
Извршните совети па собранијата на републики-

те и извршните совети на собранијата на автоно-т-
мните покраини, како учесници на овој општествен 
договор, се согласни да предложат прописи за осло-
бодување на организациите на здружен труд од 
обврските за плаќање данок на доход на делот од 
доходот што го вложуваат во развојот на земјодел-
ството во ридско-планипското подрачје, во пригра-
ничното подрачје и на островите. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на автоно-
мните покраини, како згчесници на овој општествен 
договор, во меѓусебна соработка и во соработка со 
другите органи и организации, до крајот на 1982 го-
дина, ќе ги дефинираат единствените пој Д О Е Н И осно-
ви, врз основа на кои во републиките и во автоном-
ните покраини ќе се утврдат критериумите за тоа 
кои подрачја, во смисла v-ѓ. овој општествен дого-
вор, се сметаат како ридско-планински. 

Член 74 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките л извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини се согласни дека ќе дадат иници-
јатива за организирање и работа на земјоделската 
и ветеринарската служба во земјоделските задруги, 
во организациите на кооперанти и во другите орга-
низации на здружен труд на ридско-плагшнското 
подрачје, во приграничното подрачје и на островите. 
Ако тие организации не постојат или нема услови 
за нивно организирање, собранијата на општините 
ќе ја организираат оваа служба на тие подрачја. 

Извршните совети на собранијата на републи-
ките и извршните совети на собранијата на автоно-
мните покраини ќе преземат мерки и активности за 
обезбедување на дел од неопходните материјални 
и други-уо ПОБИ за работа на службите од став 1 ка 
овој член. 

Член 75 
Учесниците на овој општествен договор, во рам-

ките на своите права и должности, ќе преземат мер-
к% утврдените програми за развој на земјоделското 
производство и на преработката на земјоделските 
производи на ова подрачје да ги финансираат од 
средствата предвидени во чл. 35, 40 и 59 на овој оп-
штествен догопор и од средствата што за таа цел ќе 
ги издвои Југословенската народна армија. 

IV. МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА САМОУП-
РАВНОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 76 
Учесниците на свој општествен договор се сог-

ласни дека со развојот на општествено организира-
ното производство на земјоделците и со нивното 
поврзување со организациите на здружен труд, за -
ради поцелосно користење на материјалните и дру-
гите потенцијали во земјоделството, со мерки и ак -
тивности ќе создаваат услови што ќе придонесат: 

1) врз основа на заеднички програми за модер-
низација и развој на земјоделското производство и 
на разработени конкретни форми на општествено-
-економските односи да се врши: 

— здружување на земјоделците во земјоделски 
задруги и организации на кооперанти и во други 
форми на организирање Брз основа на економскиот 
интерес, развојот на самоуправните односи и јакне-
њето на самоуправната положба на земјоделците во 
тие организации, со што се обезбедува вклучување 
на земјоделците ЕО системот на општественото пла-
нирање, остварување на правата и обврските во 
општествено организираното производство и созда-
вање на услови за унапредување на социјалната си-
гурност на земјоделците; 

— развивање на производствена соработка врз 
основите на заедничко вложување на општествени 
средства, средства и труд на земјоделците, засно-
вана врз современо, високопродуктивно производ-
ство и утврдување на правата и одговорностите на 
земјоделците за резултатите што се постигаат при-
тоа; 

2) јакнење на постојните задружни организации 
и создавање на нови земјоделски задруги, организа-
ции на кооперанти и други форми на здружување 
на земјоделците преку давање материјална и кад-
ровска помош, заради поголемо вклучување на зем-
јоделците во системот на здружениот труд; 

3) самоуправно и доходовно поврзување врз 
долгорочни основи на земјоделските задруги и на 
организациите на кооперанти со организациите на 
здружен труд од областа на преработката и проме-
тот па земјоделски производи, со туристичко-угос-
тетелските организации и п о т р о ш у в а ч и т е центри, 
ко и со организациите што произвед\^ваат опрема и 
репродукционен материјал за потребите на земјо-
делското производство; 

4) пошироко ангажирање на стручњаци на из-
работката и извршувањето на програмите за земјо-
делското производство во земјоделските задруги и 
во организациите на кооперанти, во развојот на 
стручната земјоделска и ветеринарска служба и 
зголемувањето на образовното ниво на земјоделците 
заради побрзо применување на современите научни 
и техничко-технолоитки достигања на стопанствата 
на земјоделците и развој на самоуправните опште-
ствог то - O'X о н о м е ки од но си; 

5) развој на неземјоделските дејности на село, 
а пред се организирање на сервисна служба за одр-
жување на земјоделските машини на земјоделците, 
како и развој на туризмот на село, домашната рако-
творба и унапредување на условите за живот и ра-
бота на село (електрификација, воведување на те-
лефони. изградба на патишта, основање на образов-
ни, културни, здравствени, спортски и други инсти-
туции). 
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Член 77 
Учесниците на овој општествен договор се согла-

сни дека со мерките и активностите, во рамките на 
своите права и должности, ќе поттикнуваат до кра-
јот на 1932 година во општините, месните заедници 
и организациите на здружен труд да се донесат про-
грами за развој на општествено организираното про-
изводство со кои ќе се овозможи пошироко здружу-
вање на земјоделците во земјоделски задруги, орга-
низации на кооперанти и други форми на здружу-
вање на земјоделците за периодот од 1935 година. 

Член 78 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, заради поттикнување на развојот на опште-
ствено организираното производство и на самоупра-
вното здрулѕување на земјоделците, да ја изедначат 
положбата на тоа производство со призводството во 
организациите на здружен труд во поглед на без-
бедноста на пласманот, кредитирањето на тековните 
ЕложЈ-вања во производството, мерките во областа 
на политиката на цените, премиите, регресот и ком-
пензациите. 

Член 79 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни да преземат мерки во републиките и во авто-
номни! е покраини да се утврдат изворите па сред-
ства, како и мерките со кои ќе се влијае да се ос-
твари обемот на вложувањата на општествени сред-
ства во општествено организираното производство 
на стопанствата на земјоделците, утврден во член 
32 на овој општествен договор. 

Основите и критериумите за обезбедување, насо-
чување и користење на средствата за вложување во 
општествено организираното производство на сто-
панствата на земјоделците, ќе се утврдат во репуб-
ликите и автономните покраини со договори и са-
моуправни спогодби што ќе ги склучат организаци-
ите , на здружен труд, задружните сојузи, банките 
и другите заинтересирани органи и организации. 

Член 80 
Учесниците на ОЕОЈ општествен договор се сог-

ласни со самоуправни спогодби на банките во репуб-
ликите и автономните покраини да се утврдат обвр-
ските на секоја банка дел од својот кредитен потен-
цијал да насочи за развој на општествено органи-
зираното производство на стопанствата на земјодел-
ците, во согласност со општествените планови на 
републиките и автономиите покраини. 

Средствата од став 1 на овој член би се користе-
ле првенствено за општествено организраното про-
изводство на земјоделците, засновано врз: 

1) усогласените програми за развој и здружу-
вање на средствата помеѓу производителите во при-
марното производство,, во преработката и прометот 
и во самоуправно организираните потрошувачи; 

2) применување на современи методи на произ-
водството и зголемување на продуктивноста на тру-
дот, првенствено преку заедничка набавка и корис-
тење на земјоделската механизација, опремата и 
другите средства за производство; 

3) остварување на програмите за развој на зем-
јоделството на ридско-планинското подрачје; ( 

4) заедничко користење на земјиштето, објек-
тите и на другите средства на земјоделците, како и 
врз вложувањето со кое непосредно се поттикнува 
основањето на нови земјоделски задруги и органи-
зации на кооперанти и на други форми на здружу-
вање на земјоделците. 

Член 81 
Извршните совети на собранијата на републи-

чките и извршните совети на собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на овој општес-
твен договор, во рамките на своите права и долж-
ности, ќе предложат донесување на прописи и пре-
земање на други мерки со кои ќе се усоврши систе-
мот на оданочувањето на личниот доход од самос-
тојно вршење на земјоделска дејност, а особено: 

1) воведување на даночни олесненија во врска 
со остварувањето на приоритетните развојни цели 
утврдени во плановите за развој на земјоделството 
во општините, а посебно во врска со стимулирањето 
на здружувањето на земјоделците и уредувањето 
и подоброто користење на обработливото земјиште; 

2) редовна валоризација на катастарскиот при-
ход; 

3) да се испита начинот на воведување на ода-
ночување, со кои делот од доходот, што не е изра-
зен преку катастарскиот приход, би се оданочу-
вал сразмерно на остварениот доход. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни новооснованите земјоделски задруги и органи-
зациите на кооперанти да се ослободат од плаќање 
данок на доход. Временскиот период на примену-
вањето на оваа одредба ќе го утврдат републиките 
и автономните покраини. 

Член 82 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека ќе преземат мерки со зголемување на 
општествено организираното производство и на до-
ходот на земјоделците да се создаваат услови за оп-
ф а ќ а њ е на што поголем број земјоделци во поце-
лосно здравствено и пензиско осигурување. 

Член 83 
Извршните совети на собранијата на републи-

ките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој опште-
ствен договор, во рамките на своите права и дол-
жности, ќе ги анализираат законите за здружува-
ње на земјоделците и другите прописи со кои се 
регулира економската и социјалната положба на 
земјоделците и по потреба ќе предлагаат измени и 
дополненија на тие закони заради пошироко здру-
жување па земјоделците и зголемување на опште-
ствено организираното земјоделско производство. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 84 
Учесниците на овој општествен договор се об-

врзуваат дека во рок од три месеци од денот на 
неговото склучување ќе донесат свои програми за 
работа и ќе преземат мерки и акции за остварува-
ње на задачите од овој општествен договор. Учес-
ниците се согласни тие програми да ги усогласат 
во Одборот за следење и усогласување на активно-
стите врз извршувањето на обврските и задачите 
од овој општествен договор. 

Учесниците на овој општествен договор се об-
врзуваат постојано да го следат неговото спрове-
дување, најмалку еднаш годишно да го анализи-
раат извршувањето на обврските од својот дело-
круг утврдени со овој општествен договор и меѓу-
себно да се известуваат за резултатите на презе-
мените мерки. 

Член 85 
Учесниците на овој општествен договор ќе фор-

мираат Одбор за следење и усогласување на ак-
тивноста врз извршувањето на обврските и задачи-
те од овој општествен договор. 
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Член 83 
Согласно со член 532 од Законот за здружен 

труд, општествениот договор ги обврзува учесни-
, др;те што го склучиле или му пристапиле, да ги 

преземаат потребните мерки за негово спроведу-
вање. 

Учесниците на општествениот договор се оп-
штествено -политички одгонетни за непридржува-
њето кон обврските од овој општествен договор 
(член 532 од Законот за здружун труд). 

Член 87 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни следењето на извршувањето на обврските 
и задачите од овој општествен договор да го вршат 
органите и организациите надлежни за работи на 
земјоделството, водостопанството и општественото 
планирање во федерацијата, републиките и авто-
номните покраини. 

Член 88 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни дека ќе поведат инцијатива ка ј Сојузниот 
завод за статистика со цел во Програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата зем-
ја за периодот од 1983 до 1985 година да се обезбе-
дат соодветни статистички информации за следе-
њето на извршувањето на. овој општествен договор. 

Член 89 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни координација на работата врз извршувањето 
на обврските од овој општествен договор да врши 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

Член 90 
Кон овој општествен договор дополнително мо-

жат да пристапат и други учесници ако ги прифа-
ќаат задачите и обврските предвидени со одредби-
те на овој општествен договор во согласност со сво-
ите надлежности и со делокругот, да донесат своја 
програма за работа врз остварувањето на тие задачи 
во смисла на член 84 од овој општествен договор и 
своето учество да го потврдат во писмена форма. 

Член 91 
Секој учесник на овој општествен договор мо-

же да даде иницијатива за разгледување на праша-
њата што се предмет на овој општествен договор, 

, како и за негови измени и дополненија. 
Измените и дополненијата на овој општествен 

договор се вршат на начинот и по постапката што 
се предвидени за неговото склучување. 

Член 92 
Овој општествен договор влегува во сила кога 

ќе го потпишат овластените претставници на учес-
ниците на овој општествен договор. 

Член 93 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ". 

Градачац, 21 август 1982 година 

За Сојузниот извршен совет, 
д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

член на Сојузниот извршен совет 
и претседател на Сојузниот коми- / 

тет за земјоделство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Мирјан Мандиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македоније, 

Христо Христоманов, е. p. 
член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Станко Ренчељ, е. р. 
заменик на претседателот на Ре -

публичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и исхрана 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР (Србија, 

Никола Станиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и прет-
седател на Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и во-

достопанство 

За Извршниот совет на Одборот 
на СР Хрватска, 

Драгутин Јурак, е. р. 
заменик на претседателот на Ре-
пу бличкиот комитет за земјодел-

ство и шумарство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Филип Огненовиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и прет-
седател на републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Пета^ Илиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и пок-
раински секретар за земјоделство, 
прахранбена индустрија и шумар-

ство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Александар Васиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и прет-
седател на Покраинскиот комитет 

за земјоделство и шумарство 

За Стопанската комора на Југосла-
вија, 

Михал. Шефер, е. р. 
член на Претседателството на Сто-
панската комора на Југославија 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, 

Воин Тодоровић е. р. 
член на Претседателството на Со-
ветот на Сојузот на синдикатите 

на Југославија 
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За Интересната заедница на Југо-
славија за економски односи со 

странство, 
д-р Душан АИакиоски, с. р. 

претседател на Интересната заед-
ница на Југославија за економски 

односи со странство 

За Општото здружение на земјо-
делската и прехранбената индус-

трија на Југославија, 
Томе Кузмановски, е. р. 

секретар на Општото здружение 
на земјоделската и прехранбената 

инустрија на Југославија 

За Задружниот сојуз на Југосла-
вија, 

Стојан Миленковић е. р. 
претседател на Задружниот сојуз 

на Југославија 

За Општото здружение на хеми-
ската индустрија и индустријата 

на гума на Југославија, 
Бајрам Битиќи, е. р. 

претседател на Собранието на Оп-
штото здружение на хемиската ин-
дустрија и индустријата на гума 

. на Југославија, 

За Општото здружение на индус-
тријата на преработка на метали 

на Југославија, 
м-р Милован Зековић, е. р. 

секретар на Општото здружение 
на индустријата за преработка на 

метали на Југославија 

За Општото здружение на т у н и -
ското стопанство на Југославија, 

Милан Сурла, е. р. 
делегат во Собранието на Општо-
то здружение на тутунското сто-

панство на .Југославија 

За Општото здружение за водосто-
панство на Југославија, 

Васо Микановиќ, е. р. 
секретар на Општото здружение 
за водостопанство на Југославија 

За Општото здружение на тргови-
јата на Југославија, 

Момчило Јованчевић е. р. 
член на Собранието на Општото 
здружение на трговијата на Југо-

славија 

За Здружението на банките на 
Југославија, 

Милан Ивановиќ, е. р. 
заменик на генералниот секретар 
на Здружението на банките на Ју-

гославија 

За Постојаната конференција на 
градовите и оџштините на Југо-

славија, 
Петар Антиќ, е. р. 

претседател на Одборот за снабду-
вање на Постојаната конференција 
на градовите и општините на Ју -

гославија 

За Сојузната заедница за работи 
на цените, 

Раде Тодовиќ, е. р. 
претседател на Советот на Сојуз-
ната заедница за работи на цените 

Табела 1 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ЗА 
1982 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Пченица и 'рж Пченка 

СР и САН произ- потро- разлика произ- потро- разлика 
водство шувачка водство шувачка - ) 

Босна и Херцеговина 400,0 838,0 — 438.0 800,0 827,0 27,0 
Црна Гора 10,5 110.9 — 100,4 15,0 46,1 — 31,1 
Хрватска 1.250,0 1 098,5 Ч- 151,5 2.250,0 2.008,5 + 241,5 
Македонија 305,6 465.6 — 160,0 122,1 230,4 — 108,3 
Словенија 176,0 381,2 — 205,2 236,0 544,8 — 308,8 
Србија 3.368,8 2.917,4 ч- 451,4 6.994,6 5.933,7 1.060,9 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 1.410,0 1.904,0 — 494,0 2.670,0 2.546,0 + 124,0 
Косово 255,8 440,4 — 184.6 236,6 237,7 — 1Д 
Војводина 1.703,0 573,0 + 1.130,0 4.038,0 3.150,0 + 938,0 

СФРЈ — вкупно: 5.510,9 5.811,6 — 300,7 10.417,7 9.590,7 827,0 
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Табела 2 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ЗА 
1983 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП . 

Пченица и 'рж Пченка 

произ- потро- разлика произ- потро- разлика 
водство шувачка ( -г, —) водство шувачка ( + , —) 

Босна и Херцеговина 458,0 864,0 406,0 860,0 867,0 7,0 
Црна Гора 11,0 111,8 — 100,8 15,0 47,3 — 32,3 
Хрватска 1.330,0 1.102,0 + 228,0 2.480,0 2.089,0 + 391,0 
Македонија 319,0 474,0 — 155,0 130,8 239,7 — 108,9 
Словенија 180,0 382,0 — 202.0 255,0 583,8 — 328,8 
Србија 3.584,3 2.953,4 1 т 630,9 7.408,3 6.142,7 + 1.265,6 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 1.470,0 1.924,0 — 454,0 2.840,0 2.657,0 + 183,0 
Косово 274,3 454,4 — 130,1 268,3 265,7 + 2,6 
Војводина 1.840,0 575,0 ~г 1.265,0 4.300,0 3.220,0 + 1.080,0 

СФРЈ — вкупно: 5.882,3 5.887,2 — 4,9 11.149,1 9.969,5 + 1.179,6 

Табела 3 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ЗА 
1984 ГОДИНА 

ј — во ООО тони — 

Пченица и ' рж Пченка 

СР и САП произ- потро- разлика произ- потро- разлика 
водство шувачка < + , -) водство шувачка , —) 

\ 

Босна и Херцеговина 505,0 872,0 367,0 900,0 898,0 + 2,0 
Црна Гора 11,5 112,9 — 101,4 15,0 48,4 — 33,4 
Хрватска 1.391.0 1.139.0 + 252,0 2.720,0 2.219,5 + 500,5 
Македонија 343,6 480,6 — 137,0 140,1 250,0 109,9 
Словенија 185,0 38<i.O — 199,0 276,0 625,8 — 349,8 
Србија 3.674,0 2.963,3 + 710,7 7.724,2 6.309,5 + 1.414,7 
Територија на СР Србија над- + вор од териториите на САП 1.530.0 1.934,0 — 404,0 3.020,0 2.772,0 + 248,0 
Косово 294,0 467,3 — 173,3 304,2 298,5 + 5,7 
Војводина 1.850,0 562,0 „ 4- 1.288,0 4.400,0 3.239,0 1.161,0 

СФРЈ — вкупно: 6.110,1 5.951,8 4- 158,3 11.775,3 10.351,2 + 1.424,1 

Табела 4 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ЗА 
1985 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Пченица и ' рж Пченка 

СР и САП произ- потро- разлика произ- потро- разлика 
водство шувачка (-Т", —) водство шувачка —У 

Босна и Херцеговина 575,0 874,0 299,0у 950,0 937,0 + 13,0 
Црна Гора 12 113,9 101,9 15,0 47,7 — 32,7 
Хрватска 1.465,0 1.165,0 + 300,0 3.0t)0,0 2.415,0 + 585,0 
Македонија 370,1 495,1 — 125,0 150,0 261,3 — 111,3 
Словенија 191.0 386,0 — 195,0 300,0 670,0 — 370,0 
Србија 3.765,5 3.016,5 Н- 849 7.945,0 6.523,7 + 1.421,3 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 1.600,0 1.973,0 — 373,0 3.200,0 2.937,0 + 263,0 
Косово 315,5 475,5 — 160,0 345,0 336,7 + 8,3 
Војводина 1.850,0 568,0 + 1.282,0 4.400,0 3.250,0 + 1.150,0 

СФРЈ — вкупно: 6.378,6 6.050,5 + 328,1 12.360,0 10.854,7 + 1.505,3 
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Табела 5 

ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ВО 1982 ГОДИНА 

Пченица и 'рж Пченка 

СР и САП откуп во % од произ- откуп во °/о од произ-
ООО тони водството ООО тони водството 

Воена и Херцеговина 162,0 40,5 103,0 > 
12,9 

Црна Х ора 0,1 1,0 — — 

Хрватска 781,5 62,5 1.126,0 50,0 
Македонија 150,0 49,1 7,4 6,1 
Слог ениј а 35,0 19,9 39,0 16,5 
Србија 1.853,3 55,0 2.470,9 35,3 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 290.0 20,6 257,0 9,6 
Косово 75,3 29,4 10,9 4,6 
Војводина 1.488,0 87,4 2.203,0 53,9 

СФРЈ — вкупно: 2.981,9 54,1 3.746,3 35,9 

1 Табела 6 

ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ВО 1983 ГОДИНА 

Пченица и 'рж Пченка 

СР и САП откуп во °/о од произ- откуп во % од произ-
ООО тони водството ООО точи водството 

Босна и Херцеговина 194,0 42,3 103,9 12,6 
Црна Гора 0,2 1,8 — — 

Хрватска 358,0 64,5 1.320,0 53,2 
Македонија 165,0 51,7 9,9 7,6 
Словенија 38,0 21,1 43,0 18,8 f 
Србија 2.072,0 57,8 2.530,1 34,1 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 300,0 23,8 318,0 11,2 
Косово 92.4 34.0 14,1 5,2 
Војводина 1.630,0 83.6 2.198,0 51,1 

СФРЈ — вкупно: 3.327,6 56,6 4.016,9 36,0 

Табела 7 

ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ. ВО 1934 ГОДИНА 

) 
Пченица и 'рж Пченка 

СР и САП откуп во °/о оц произ- откуп во % од произ-
ООО тони водството ООО тони водството 

Босна и Херцеговина 233,0 46,1 117,2 13,0 
Црна Гора 0,2 1,8 — — 

Хрватска 912,0 65,6 1.547,0 56,9 
Македонија 193,0 56,2 13,4 9,6 
Словенија 41,0 22,2 58.0 21,0 
Србиј а 2.193,6 59,7 2.827,2 36,6 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 420,0 27,4 i 399,0 13,2 
Косово 113,6 38,8 18,2 6,0 
Војводина 1.660,0 89,7 2.410,0 54,8 

СФРЈ — вкупно: 3.572,8 < 53,5 4.562,0 38,7 
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Табела 8 

ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И ПЧЕНКА ПО РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ ВО 1985 ГОДИНА 

Пченица и ' рж Пченка 

СР и САП откуп во °/о од произ- откуп во Vo од произ-
ООО тони водството ООО тони водството 

Босна и Херцеговина 301,0 52,8 141,0 14,8 
Црна Гора 0,3 2,5 — — 

Хрватска 990,0 67,6 1.815,0 60,5 
Македонија 215,0 58Д 18,0 12,0 
Словенија 45,0 23,6 67,0 22,3 
Србија 2.300,0' 61,1 2.943,5 37,1 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 500,0 31,8 500,0 15,6 
Косово И0,0 44,4 23,5 6,8 
Војводина 1.660,0 89,7 2.410,0 54,7 

СФРЈ — вкупно: 3.851,3 60,4 4.974,5 40,2 

Табела 9 

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕРНА РЕПКА И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ШЕКЕР ЗА 
1982 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП Производство на Производство Потрошувачка Разлика 
шеќерна репка на шеќер на шеќер (+ , —) 

Босна и Херцеговина 176 67,5 127,0 59,5 
Црна Гора — — 17,5 х — 17,5 
Хрватска 1.450 189,0 200,0 — 11,0 
Македонија 125 19,5 58,4 — 38,9 
Словенија 320 40,0 117,0 — 77,0 
Србија 5.444 738,0 319,0 419,0 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 700 91,0 195,0 — 104,0 
Косово 69 15,0 34,0 — 19,0 
Војводина 4.675 632,0 90,0 Ч- 542,0 

СФРЈ — вкупно: 7.515 1.054,0 838,9 + 215,1 

Табела 10 

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕРНА РЕПКА И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ШЕЌЕР ЗА , 
1983 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП 
Производство на 
шеќерна репка 

Производство 
на шеќер 

Потрошувачка 
На шеќер 

Разлика 
( + , - ) 

Босна и Херцеговина 215 85,3 135,0 — 49,7 
Црна Гора — 18.0 — 18,0 
Хрватска 1.630 212,0 205,0 + 7,0 
Македонија 158 22,0 62,0 — 40,0 
Словенија 330 42,0 121,0 — 79,0 
Србија 6.389 835,0 333,0 + 502,0 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 1.100 143,0 200,0 — 57,0 
Косово 89 17.0 38,0 — 21,0 
Војводина 5.200 675,0 95,0 .+ 580,0 

СФРЈ — вкупно: 8.722 1.196,3 874,0 + 322,3 
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Табела 11 

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕРНА РЕПКА И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА ШЕЌЕР ЗА 
1984 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП Производство на 
шеќерна репка 

Производство 
на шеќер 

Потрошувачка 
на шеќер 

Разлика ( + , —) 

Босна и Херцеговина 262 85,3 137,0 — 51,7 
Црна Гора — — 19,5 — 19,5 
Хрватска 1.850 240,0 210,0 + 30,0 
Македонија 210 27,3 65,8 — 38,5 
Словенија 330 44,0 ' 126,0 — 82,0 
Србија 6.53 6 850,0 349,0 + 501,0 
Територија на СР Србија.над-

206,0 кор од териториите на САП 1.200 156,0 206,0 — 50,0 
Косово н е 19,0 43,0 — 24,0 
Војводина 5.200 675,0 100,0 575,0 

—{ ... 
СФРЈ — вкупно: 9.168 1.246,6 907,3 + 339,3 

Табела 12 

ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕЌЕРНА РЕПКА И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА НА Ш Е Ќ Е Р ЗА 
1985 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САГ! Производство на 
шеќерна репка 

Производство 
на шеќер 

Потрошувачка 
на шеќер 

Разлика 

Босна и Херцеговина 320,0 85,3 138,0 — 52,7 
Црна Гора — — 21,0 21,0 
Ххзватска 1.930,0 257,0 220,0 + 37,0 
Македонија 250.0 30,0 70,0 — 40,0 
Словенија 340,0 47,0 142,0 — 95,0 
Cp6nia 6.650,0 861,0 375,4 485,6 
Територија на СР Србија над-

164,0 вор од териториите на САП 1.300,0 164,0 212,0 — 48,0 
Косово 150,0 22,0 48,4 — 26,4 
Војводина 5.200,0 675,0 115,0 560,0 

СФРЈ — вкупно: 9.540,0 1.280,3 966,4 + 313,9 

Табела 13 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ И ТУТУН И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА 
НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО 1982 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Производство на Производ- Потрошу- Разлика Производ-
ство на вачка на < + -— ) ство на 

СР и САП Сончоглед Соја Маслодај-• масло за масло за ферменти-
на репка ј адење јадење ран тутун 

Босна и Херцеговина 4,3 3,2 9,2 30,0 45,7 15,7 10,0 
Црна Гора — — — 7,5 8,0 — 0,5 0,6 
Хрватска 50,0 4,5 56,0 74,0 70,0 + 4,0 21,5 
Македонија 28.1 — 9,0 19.5 25,8 — 6,3 23,6 
Словенија — — 1,8 35,0 39,9 — 4,9 — 

Србија 230,0 159,0 13,0 121,1 111,8 + 9,3 13,8 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 40,0 8,0 — 10,0 59,0 — 49,0 6,5 
Косово 8,0 — 8,0 11,1 14,8 — 3,7 3,0 
Бој родина 182,0 151,0 5,0 100,0 33,0 + 62,0 4,3 

СФРЈ — вкупно: 312,4 166,7 8Ѕ,0 287,1 301,2 — 14,1 69,5 
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Табела 14 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАС ЛО ДАЛ НИ КУЛТУРИ И ТУТУН И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА 
НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО 1983 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП 

Производство rta 

Сончоглед Соја Маслодај-
на репка 

Производ-
ство на 

• масло за 
јадење 

Потрошу-
вачка на 

''масло за 
јадење 

Разлика 
( + - - ) 

Производ-
ство на 

ферменти-
ран тутун 

Босна и Херцеговина 6,0 4,0 10,8 30,0 46.5 — 16,5 10,0 
Црна Хора — — — 8,0 8,5 — 0,5 0,6 
Хрватска 58,0 5,5 64,0 79,0 72.0 4- 7,0 23,0 
Македонија 31,6 — 10,2 20,9 26,6 — 5,7 26,2 
Словенија — — 2,5 35,0 41,4 — 6,4 — 

Србија 599,0 161,0 14,0 174,7 118,9 + 55,8 15,2 
Територија иа СР Србија над-
вор од териториите на САП 50,0 9.0 — 20.0 61,0 — 41,0 7,0 
Косово 9,0 — 9,0 11,7 15,9 — 4,2 3,4 
Војводина 540,0 152,0 5.0 143,0 42,0 101,0 4,8 

СФРЈ — вкупно: 694,6 171,4 101,5 347,6 313,9 + 33,7 75,0 

Табела 15 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ И ТУТУН И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА 
НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО 1984 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Производство на Производ- Потрошу- Разлика Производ-
ство на ванка на (4- ) ство на 

СР и САП Сончоглед Соја Маслодај- масло за масло за ферменти-
на репка јадење јадење ран тутун 

Босна и Херцеговина 8,4 7,6 12,7 30,0 47,0 — 17,0 11,5 
Црна Гера — — — 8.0 8,5 — 0,5 0,7 
Хрватска 65,0 7,0 73,0 87 0 75,0 + 12,0 25,0 
Македонија 35,5 — 11,5 22,4 27,5 — 5,1 . 29,1 
Словенија — — 2,5 51.3 43,0 + 8,3 — 

Србија 625,0 162,0 15,0 198,3 130,0 + 68,3 ' 17,1 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 55,0 10,0 — 25,0 63,0 — 38,0 8,0 
Косово 10,0 — 10,0 12,3 17,0 — 4,7 3,9 
Војводина 560,0 152,0 5,0 161,0 50,0 111,0 5,2 

СФРЈ — вкупно: 733,9 176,6 114,7 397,0 331,0 + 66,0 83,4 

Табела 16 

ПРОИЗВОДСТВО НА МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ И ТУТУН И ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРОШУВАЧКА 
НА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ ВО 1986 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Производство на Производ- Потрошу- Разлика Производ-
, ство на ванка на (-t- ) ство на 

СР и САП Сончоглед Соја Маслодај- масло за масло за ферменти-
на репка јадење Јадење ран тутун 

Босна и Херцеговина 12 12 15 30 48 — 18 12 
Црна Гора - - — — 8 10 — 2 1 
Хрватска 72 9 82 90 75 + 15 27 
Македонија 40 — 13 РА 28 — 4 32 
'Словенија — — 3 . 51 45 + 6 — 

Србија 672 1С2 16 220 145 ~г 75 18 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 60 10 — 25 64 — 39 8 
Косово 12 , — 11 13 18 — 5 5 
Војводина 600 152 5 182 63 + 119 5 

СФРЈ — вкупно: 796 183 129 423 351 + 72 90 
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Табела 17 

ПРИРАСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ВОЛНА ВО 1982 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Г о в е д с к о С в и н с к о О в ч о 
Волна 

СР и САП Прираст Говедско Прираст Свинско Прираст Овчо 
на жива 

мера 
месо на жива 

мера 
месо на жива 

мера 
месо 

Босна и Херцеговина 91,0 46,0 95,0 43,6 29,9 14,5 1,9 
Црна Гора 11,2 0,8 5,2 4,4 12,0 5,2 0,7 
Хрватска 160,0 85,0 287.0 145,0 11.0 5,5 0,8 
Македонија 26,2 12,8 28,9 11,0 22,5 12,0 2,7 
Словенија 86,0 46,0 70,0 47,0 — — — 

Србија 326,3 163,1 601.6 273,4 50,0 27,6 4,7 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 228,0 115,0 282,0 131,0 40.0 21,0 3,4 
Косово 25,9 12,9 9,С 4,8 5,5 4,2 0,5 
Војводина 72,4 35.2 310.0 137,6 4,5 2,4 0,8 

СФРЈ — вкупно: 700,7 359,7 1087,7 524,4 125,4 64,8 10,8 

Табела 1Р 

ПРИРАСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ВОЛНА ВО 1983 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

СР и САП 

Г о в е д с к о С в и н с к о О в ч о 

Прираст Говедско Прираст Свинско Прираст Овчо 
Волна 

на жива 
мера 

месо на жива 
мера 

месо на жива 
мера 

месо 

Босна и Херцеговина 94,0 49,0 97,0 ' 45,6 31,0 15,0 2,0 
Црна Гора 11,8 7,5 5,3 4,6 18,0 5,6 0,8 
Хрватска 163,4 90,0 302,0 152,0 12,0 6,0 0,8 
Македонија 28,8 14,3 29,9 12,9 24,0 13,5 2,8 * 
Словенија 90,0 50,0 80,0 52,0 — — — 

Србија 264,9 173,4 685,3 312,8 51,2 27,6 4,8 
Територија на СР Србија над-
вор од териториите на САП 238,0 120,0 295,0 137,0 41,0 21,0 3,5 
Косово 29,4 14,0 10,3 5,2 5.8 4,3 0,5 
Војводина 79,5 38,5 380,0 170,6 4,4 2,3 0,8 

СФРЈ — вкупно: 734,9 384,2 1.199,5 579,9 131,2 67,7 11,2 

Табела 19 

ПРИРАСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ВОЛНА ВО 1984 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Г о в е д с к о С в и н с к о О в ч о 
Волна 

СР и САП Прираст Говедско Прираст Свинско Прираст Овчо 
на жива 

мера 
месо на жива 

мера 
месо на жива 

мера 
месо 

Босна и Херцеговина 97,0 51,0 99,0 47,7 32,2 15,5 2,0 
Црна Гора 12,4 8,5. 5,4 4,8 14,0 6,0 0,8 
Хрватска 167,1 95,0 320,0 159,0 14,0 7,0 0,9 
Македонија 31,7 15,9 30,9 14,0 25,5 *14,5 2,9 
Словенија 96,0 54,0 ' 90,0 57,0 — — — 

Србија 569,3 185,9 740,1 339,2 53,4 28,8 5,1 
Територија на СР Србија над-
Lop од териториите на САП 249,0 126,0 309,0 144,0 43,0 22,0 3,7 
Косово 33,4 16,7 11,1 5,6 6,2 4,5 0,5 
Војводина 86,9 43,1 420,0 189,6 4,2 2,3 0,9 

СФРЈ — вкупно: 773,5 410,2 1.285,4 621,7 139Д 71,8 11,7 
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Табела 20 

ПРИРАСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ВОЛНА ВО 1985 ГОДИНА 

— во ООО тони — 
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Табела 23 
ПОТРОШУВАЧКА НА МЕСО ВО 1984 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Говедско Свинско Овчо 

Т&ббл& 24 
ПОТРОШУВАЧКА НА МЕСО ВО 1985 ГОДИНА 

— во ООО тони — 

Говедско Свинско Овчо 

Потрошу- Разлика на Потро- Разлика на Потро- Разлика на 
СР и САП вачка производ- шувачка производ- шивачка производс-

т в о и по- ство и по- тво и по-
трошувачка трошувачка трошувачка 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

659. Уредба за утврдување на доверливите 
пронајдоци што се однесуваат на народ-
ната одбрана и безбедноста на земјата и 
за начинот за признавање на патентите 
за такви пронајдоци — — — — — 1417 

660. Решение за утврдување на Листата на 
отрови што можат да се пуштаат во 
промет — — — — — — — — — 1419 

661. Правилник за метролошките услови за 
механички секундомери — — — — 1444 

662. Правилник за метролошките услови за 
манометри за мерење на крвен притисок 1446 

Страна 
663. Правилник за Метролошките услови за 

инструменти за мерење на отпорноста на 
заземјувањето чијашто работа се заснова 
врз компензациона метода — — — — 1447 

664. Правилник за метролошките услови за 
еталон-отпорници на еднонасочна струја 1449 

665. Договор за мерките за организиран от-
куп на пазарните вишоци на пченка од 
родот на 1982 година — — — — — 1451 

666. Општествен договор за остварување на 
политиката за развој на агроиндустрискиот 
комплекс утврдена со Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 
до 1985 година — — — — — — — 1453 

и—' ' • — - — - •" - 111 V 1" 
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Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод* Белград,ЈЅулевар војводо 
Мишима бр* 17. 


