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622. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈАТА ЗА НАУЧНАТА, КУЛТУРНАТА, ПРО-
СВЕТНАТА И ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА СО 

СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за 'евиденцијата за на-
учната, културната, просветната и техничката со-
работка со странство, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 ок-
томври 1981 година. 

П бр. 111 
28 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р.. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА НАУЧНАТА, КУЛТУР-
НАТА, ПРОСВЕТНАТА И ТЕХНИЧКАТА СОРА-

БОТКА СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој закон се установува евиденција за ост-

варената научна, културна, просветна, техничка и 
технолошка соработка со странство, со податоците 
што се од интерес за целата земја.. 

Член 2 
Евиденцијата за остварената научна, културна, 

просветна, техничка и технолошка соработка со 
странство содржи податоци што се однесуваат на: 
основите, носителите, предметот, формите и изво-
рите на финансирање на таа соработка. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на 
единствен начин. 

Член 3 
Податоците за основите на научната, културна-

та, просветната, техничката и технолошката сора-
ботка со странство се однесуваат на: 

1) називот на меѓународниот договор врз осно-
ва на кој се остварува таа соработка; 

2) називот на актот склучен помеѓу носителите 
на соработката врз основа на меѓународен договор 
или по друга основа. 

Член 4 
Податоците за носителите на научната, култур-

ната, просветната, техничката и технолошката со-
работка со странство содржат: 

1) име односно назив или фирма и седиште од-
носно живеалиште на носителот на соработката во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (на основната организација на здружен труд и 
на друга самоуправна организација и заедница, на 
органите и организациите на општествено-политич-
ките заедници на општествено-политичките и дру-
ги општествени организации и здруженија на гра-
ѓаните односно на работните групи или на поедин-
ци); 

2) име односно назив или фирма и седиште од-
носно живеалиште на носителот на соработката во 
странство (на органите и организациите, односно на 
државите или на меѓународните организации од-
носно на работните групи или на поединци). 

Член 5 
Податоците за предметот, односно за формите 

на научната, културната, просветната, техничката 
и технолошката соработка со странство се однесу-
ваат на: научни истражувања; специјализација и 
размена на стручњаци и други работници; упатува-
ње на граѓани на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на работа во странство во рам-
ките на меѓународната научна, просветна, култур-
на. техничка и технолошка соработка; меѓународни 
собири во земјата и во странство; стручна обука: 
студиски престои:" размена и користење на научна 
и техничка документација и информации; школу-
вање во високошколски и други образовни устано-
ви; уметнички и други културни манифестации: го-
стувања; учество во работата на странски орган!" и 
во тела на меѓународни организации, како и на 
други предмети односно форми на научната, кул-
турната, просветната, техничката и технолошката 
соработка со странство. 

Член 6 
Податоците за изворите од кои се финансира 

научната, културната, просветната, техничката и 
технолошката соработка со странство се однесуваат 
на учесниците во финансирањето и на височината 
на средствата по извори (домашни и странски), ка -
ко и на другите извори од кои се финансира таа 
соработка. 

Член 7 
Евиденцијата за остварената научна, културна, 

просветна, техничка и технолошка соработка со 
странство со податоците од чл. 3 до 6 на овој закон 
ја водат организациите на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници, органите и 
организациите на општествено-политичките заед-
ници, општествено-политичките и други општестве-
ни организации и здруженијата на граѓани, што 
учествуваат во остварувањето на научната, култур-
ната, просветната, техничката и технолошката со-
работка со странство. 



Софана 1518 - !ВроЈ 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 октомври 1981 

Член 8 
Организациите на здружен труд и други самоу-

правни организации и заедници, органите и орга-
низациите на општеетвено-политичките заедници, 
општествено-политичките и други општествени ор-
ганизации и здруженијата на граѓани, податоците 
од чл. 3 до 6 на овој закон му ги доставуваат на 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина во рок од 30 дена од денот на 
остварената научна, културна, просветна, техничка 
и технолошка соработка со странство, на пропиша-
ните обрасци. 

Сојузните органи и сојузните организации ги до-
ставуваат податоците о'л чл. 3 до 6 од овој закон до со-
јузната организација надлежна за работите на меѓу-
народната научна, просветно-културна и техничка 
соработка во рок од 30 дена од денот на остварената 
научна, културна, просветна, техничка и технолош-
ка соработка со странство, на пропишаните об-
расци. 

Член 9 
За научната, културната, просветната, технич-

ката и технолошката соработка со странство што 
непосредно ја остваруваат државјаните на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија се 
води евиденција. 

Содржината и начинот на водењето на евиден-
цијата од став 1 на овој член ја утврдуваат надлеж-
ните органи во републиките односно во автономните 
покраини, во согласност со единствени методолошки 
принципи. 

Член 10 
Надлежниот орган во републиката односно во 

автономната покраина, на крајот на секое триме-
сечје и доставува на сојузната организација над-
лежна за работите на меѓународната научна, прос-
ветно-културна и техничка соработка збирни пода-
тоци од чл. 3 до 6 и од член 9 на овој закон. 

Член 11 
Единствените методолошки принципи за начи-

нот на водење и користење на евиденцијата за 
остварената научна, културна, просветна, техничка 
и технолошка соработка со странство, како и вове-
дувањето на единствени обрасци во кои се искажу-
ваат податоците од чл. 3 до 6 и од член 9 на овој закон 
ги утврдува сојузната организација надлежна за 
работите на меѓународната научна, Просветно-кул-
турна и техничка соработка во спогодба со сојузна-
та организација надлежна за работите на статис-
тиката, по' претходно прибавено мислење од над-
лежните органи во републиката односно во автоном-
ната покраина. 

Член 12 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на кауч" 

ната, културната, просветната, техничката и техно-
лошката соработка со странство што. ја вршат орга-
ните за народната одбрана и органите за внатрешни 
работи. 

Член 13 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се. казни за прекршок организација на здружен 
труд или друга самоуправна организација или заед-
ница, општествено-политичка и друга општествена 
организација и здружение на граѓани, ако не води 
евиденција или не ги доставува во роковите пода-
тоците според одредбите на чл. 7, 8 и 10 од овој 
закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 1.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд, 
во друга самоуправна организација и заедница, во 
ОПШТЕСТВЕНА политичка организација и во друга 
општествена организација и во здружение на гра-
ѓани. 

Со парична казна од 500- до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во органот на 
општествено-политичката заедници или во друг 
државен орган ако не води евиденција или не ги 
доставува во роковите податоците според одредбите 
на чл 7, 8 и 10 од овој закон. 

Член 14 
Органите и организациите од член 8 став 2 и од 

член 10 на овој закон, за време на воена состојба 
или во случај на непосредна воена опасност, ги 
доставуваат податоците од чл. 3 до 6 на овој закон 
де сојузната организација надлежна за работите на 
меѓународната научна, просветно-културна и тех-
ничка соработка. 

- Член 15 
Сојузната организација надлежна за работите 

на меѓународната научна, просветпо-културна, тех-
ничка и технолошка соработка, во рок од шест месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе ги утврди единствените методолошки принципи 
од член 11 на овој закон. 

Член 16 
Одредбите на чл. 7 до 10 од овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1982 година. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

623. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕ-

СТИЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за посебните услови за давање кредити 
за инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 
1981 година. 

П бр. 112 
28 октомври 1981 година 

Белград. 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за посебните услови за давање кре-

дити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/79) во член 1 став 2 по зборовите: ,,на кредити 
за инвестиции" се додаваат зборовите: „и гаранции 
по основа на инвестиции". 
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По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Посебните услови пропишани со овој закон 

се применуваат -врз кредитите за инвестиции и га-
ранциите по основа на инвестиции ЛЈТО ГИ дазаат 
банките и другите корисници на општествени сред-
ства". 

Член 2 
Во член 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Како гаранции по основа на инвестиции, со 

смисла на овој закон, се сметаат гаранциите што 
банката ги дава од свое име и за своја сметка или 
од свое име а по овластување и за сметка на едеп или 
повеќе корисници на општествени средства за обезбе-
дување средства односно за обезбедување на плаќа-
њата по основа на инвестиции, освен гаранциите што 
ги. дава врз основа на одобрен кредит.". 

Член 3 
Во член 3 ст. 3 и 4 се „менуваат и гласат: 
„Одредбите од ст, 1 и 2 на овој член се приме-

нуваат и врз продажбата на кредит на градежни 
објекти, опрема и материјални права што претста-
вуваат основни средства. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член не се при-
менуваат врз кредитите за инвестиции и гаранции-
те по основа на инвестиции за потребите на народ-
ната одбрана, општествената самозаштита, јавната 
и државната безбедност, како и врз кредитите за 
инвестиции и гаранциите по основа на инвестиции 
за градежни објекти, опрема и материјални права 
на организациите на здружен труд што произве-
дуваат вооружување и воена опрема, во согласност 
со сојузниот закон со кој се уредува производство-
то на вооружување и воена опрема." 

Член 4 
Во член 4 по стаз 1 се додава став 2, кој гласи: 
„Под банка, во смисла - на став 1 од овој член, 

се подразбираат основната банка и здружената 
банка". 

Член 5 
ЧлеЕ! 5 се менува и гласи: 
„Кредит за инвестиција односно гаранција по 

основа на инвестиција може да му се даде на ко-
рисник на општествени средства кој има обезбе-
дено сопствено учество за финансирање на инве-
стицијата за која бара кредит односно гаранција.". 

Член 6 
Во член 6 став 2, точка 2 процентот: „50%" се 

заменува со процентот „60п/о", а процентот: „30% — 
со процентот: „40%, а по зборот: „здравството" се 
додаваат зборовите: „и социјалната заштита". 

Во точка 4 зборовите: ,.400/о — за опрема" се 
заменуваат со зборовите „50% — за градежни об-
јекти и опрема". 

Во точка 5 процентот: „300/о" се заменува со 
процентот: „400/о". 

Во точка 6 процентот: „200/о" се заменува со 
процентот: „30%". 

Во точка 7 по зборот: „туристи" се додава за-
пирка и зборовите: „за градежни објекти и опрема 
на угостителските и туристичките организации во 
кои со сојузен пропис е забрането или ограничено 
движењето на странски туристи, а за градежни 
објекти и опрема со кои се врши преориентација од 
потрошувачката на течни горива кон цврсти гори-
ва и за градежни објекти и опрема за сместување 
и чување на стоковните резерви". 

По став 3 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Височината на' сопственото учество од став 2 
на овој член не се применува врз финансирање на 
инвестициите за потреби на народната одбрана, оп-
штествената самозаштита и јавната и државната 
безбедност. 

Височината на сопственото учество за финан-
сирање на инвестициите на организациите на здру-
жен труд што произведуваат вооружување и воена 
опрема се определува во согласност со сојузен за-
кон со кој се уредуваат производството на воору-
жување и воена опрема.". 

Член 7 
Во член 9 став 1 по точка 1 се додава нова точ-

ка 1а. која гласи: 
,Да) средствата што се обезбедуваат со здружу-

вање врз основа на самоуправна спогодба за здру-
жување на трудот и средствата по основа на која 
се степува право на учество во заеднички оства-
рениот доход;". 

Во точка 2 зборовите: ,,на закон, општествен 
договор или самоуправна спогодба за здружување 
се заменуваат со зборовите: „на закон". 

Точка 3 се менува и гласи: 
"3) средствата што организацијата на здружен 

труд ги обезбедила за финансирање на инвест.иција 
врз основа на договор за вложување на средства 
склучен со странско лице;". 

Во точка 4 по зборот: „општините" се додава 
запирка и зборовите: ,,освен средствата што во вид 
на кредити ќе се обезбедат кај банката од нејзини-
те средства". 

Точ. 6 и 7 се менуваат и гласат: 
„6) средствата што на корисникот на опште-

ствени средства му се обезбедени од самопридонес 
(во труд, материјал, пари) или од лични средства 
на граѓаните што кај корисникот на општествени 
средства се здружени непосредно или со посред-
ство на банката, со намена за проширување на ма-
теријалната основа на неговиот труд; 

7) сопствените средства што корисникот на оп-
штествени средства порано ги вложил за прибаву-
вање на локација за изградба на инвистиционен 
објект.". 

Член 8 
Во член 12 зборовите: „издвојувањето на сред-

ства за" се бришат. 

Член 9 
Во член 13 став 1 во уводната реченица по збо- . 

рот: „банка" се додаваат зборовите: „или друг ко-
рисник на општествени средства". 

Точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
,Д) ако даде кредит за инвестиции или гаранција 

по основа на инвестиција односно ако му продаде гра-
дежен објект или опрема на кредит на орган или ор-
ганизацијата на општествено-политичка заедница 
или на општествено-политичка или друга општестве-
на организација, односно на нивни работни заедници, 
освен за потребите на народната одбрана, општестве-
ната самозаштита, јавната и државната безбедност и 
на организациите ма здружен труд што произведуваат 
вооружување и воена опрема (член 3 ст. 1, 3 и 4); 

2) ако даде кредит или гаранција за инвестиции 
за прибавување на зграда или дел од зграда, од-
носно ако продаде на кредит зграда или дел од 
зграда за вршење на административно-управни ра-
боти, освен зграда или дел од зграда за потребите 
на народната одбрана, општествената самозаштита, 
јавната и државната безбедност и на организации-
те на здружен труд што произведуваат вооружу-
вање и воена опрема (член 3 ст. 2 и 4);". 
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Во точка 3 по зборот: „ако" се додава зборот: 
„банката". 

Во став 2 по зборовите: „во банката" се дода-
ваат зборовите: „или кај друг корисник на опште-
ствени средства". 

Член 10 
Во член 14 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисник на опште-
ствени средства: 

1) ако поднесе неточни податоци за намената на 
инвестицијата според која се определува височи-
ната на сопственото учество (член 6); 

2) ако поднесе неточни податоци за обезбедува-
њето на сопствена учество за финансирање на ин-
вестицијата (член 9); 

3) ако пред користењето на кредитот за инве-
стиција не ги искористи во соодветен дел средства-
та на сопственото учество за финансирање на ин-
вестицијата (член 11 став 2).". 

Член 11 
Во член 15 точка 3 се брише. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

624. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 
НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за основите на кредитниот и банкар-
скиот систем, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 
година. 

П бр. 113 
28 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ 

СИСТЕМ 

Член 1 
Во Законот за основите за кредитниот и банкар-

скиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77) 
во член 20 по став 2 се додаваат нови ставови 3 и 
4, кои гласат: 

,.По исклучок од одредбата на став 2 од овој 
член, интерната банка, може средствата што се нао-

ѓаат на нејзината сметка при Службата на ,.општес-
твеното книговодство да ти депонира кај повеќе ос-
новни банки согласно со барањата на своите члено-
ви што ги пренеле средствата од сметката кај Слу-
жбата на општественото книговодство на сметката 
на интерната банка заради намирување на обврски-
те, односно заради здружување на средствата во 
интерната банка. 

Интерната банка е должна на Службата на оп-
штественото книговдство да и ги достави основите 
и мерилата за распоредот на средствата од став 1 
на овој член најдоцна шест месеци пред денот на 
применувањето на тој распоред." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6. 
Член 2 

По член 30 се додаваат нови чл. 30а и 306, кои 
гласат: 

„Член 30а 
По исклучок од одредбите на член 7 став 3 од 

Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, интерната 
банка може да издава инструменти за обезбедување 
на плаќањата од свое- име, а за сметка на членови 
на интерната банка според основите од член 2 став 
1 на тој закон, ако е тоа предвидено со самоуправ-
ната спогодба за здружување во интерна банка. 

Ако интерната банка презела обврска за лзда-
вање на инструменти за обезбедување на плаќања-
та од свое име, а за сметка на членови на интерната 
банка, се смета како должник во смисла на одред-
бите на Законот за обезбедување на плаќањата по-
меѓу корисниците на општествени средства. 

По меницата што ја издава интерната 1анкз во 
согласност со став 1 од овој член, нтерната банка 
не" може да биде авалист. 

Член 306 
Примените меници на преодната сметка ^о ос-

нова на наплата на заедничкиот приход, како ин-
струмент за обезбедување на плаќањата, интерната 
банка може да ги експонира и индосира за сметка 
на учесниците, во заедничкиот приход, согласно со 
Законот за обезбедување на плаќањата помеѓу ко-
рисниците на општествени средства.". 

Член 3 
Во член 31 став 2 по зборовите: ,,организациите 

на здружен труд" се додаваат зборовите: ,,или нив-
ните интерни банки". 

Член 4 
По член .43 се додава нов член 43а, кој гласи: 

„Член 43а 
Основните и ,други организации на здружен 

труд можат средствата со кои располагаат да ги 
пренесуваат од својата жиро-сметка и од други 
сметки кај Службата на општественото книговод-
ство врз жиро-сметката на интерната банка, заради 
здружување на средствата односно заради намиру-
вање на, обврските што ги извршува интерната 
банка од свое име, а за сметка на своите членови, 
освен средствата за обврските што се намируваат 
од доходот и средствата потребни За намирување 
на втасаните обврски на членовите на интерната 
банка спрема трети лица, а кои не се плаќаат преку 
интерната банка. 

Ако на жиро-сметката на членот на интерната 
банка — должник нема доволно средства за нами-
рување на обврските од став 1 на овој член и на 
другите втасани обврски, интерната банка е должна, 
на барање од надлежната служба на општественото 
книговодство, веднаш да ги пренесе средствата од 
својата жиро-сметка врз жиро-сметката на тој член 
на интерната банка потребни за намирување на 
неговите втасани обврски, до височината на ставе-
ниве на располагање или здружените средства на 
тој член ка ј интерната банка. 
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По исклучок -од одредбата на став 2 од овој 
член, ако со самоуправната спогодба за здружување 
во интерна банка е предвидена одговорност и под-
несување на ризиците за обврските на членовите 
на интерната банка, интерната банка е должна, на 
барање од надлежната служба на општественото 
книговодството,, веднаш да ги пренесе од својата 
жиро-сметка врз жиро-сметката на тој член на ин-
терната банка средствата потребни за намирување 
на втасаните обврски од став 1 на овој член за 
втасаните обврски на тој член на интерната банка. 

Ако интерната банка во рокот од ст. 2 и 3 на 
овој член не ги пренесе средствата потребни за на-
мирување на обврските на членот на интерната 
банка, Службата на општественото книговодство, 
со свој налог, ќе изврши пренос на потребните 
средства веднаш од жиро-сметката на интерната 
банка врз жиро-сметката на членот на интерната 
банка,". 

Член 5 
По член 50 се додава нов член 50а кој гласи: 

„Член 50а 
Членовите на интерната банка имаат свои ин- -

терни (евиденциони) сметки во интерната банка 
преку кои може: 

— да се врши пресметување на меуѓусебните об-
врски по основа на прометот на стоки и вршењето 
на услуги, освен по основа на инвестициите;, и 

— обезбедувањето на евиденциите за меѓусеб-
ните односи на членовите на интерната банка по" 
основа на здружените средства во интерната банка, 
по извршените парични работи, како и по основа на 
следењето на движењето на средствата од работе-
њето на интерната банка. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на финансиите, на 
предлог од генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство, ќе ги пропише содр-
жината и начинот на вршењето на пресметувањата 
од став 1 на овој член и на член б точка 3 на овој 
закон. 

Пресметката од став 2 на овој член се спрове-
дува преку жиро сметките, односно преку девизни-
те сметки на членовите на интерната банка. 

Член 6 
Во член 51 став-1, точката 3. се менува и гласи: 
„3) здружување на средствата за меѓусебно 

Краткорочно кредитирање и одржување на текуш-
тата ликвидност;". 

Во точка 5 по зборовите: ',,платниот промет" се 
додаваат зборовите: „по работите од член 50а на 
овој закон". 

Точка 6 се менува и гласи: 
,,в) вршење пренос на средствата од преодната 

сметка врз жиро-сметката односно врз девизната 
сметка на интерната банка, ако е тоа предвидено со 
самоуправната спогодба за здружување во интерна 
банка, со евидентирање на распоредот на тие сред-
ства на интерните сметки на членовите на интер-
ната банка — учесници во заедничкиот приход. 
Преносот на средствата интерната банка може да 
го врши, по'ИСКЛУЧОК од одредбите на чл. 27 и 28 од 
Законот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот, под услов заедничкиот 
приход, во согласност со самоуправната спогодба, да 
се остварува и распоредува преку преодната сметка 
во интерната банка. Интерната банка е должна 
привремениот распоред на заедничкиот приход да 
го спроведе по пат на пресметувањето преку жиро-
сметката односно преку девизните сметки на осно-
вните организации на здружен труд — учесници во 
заедничкиот приход, во роковите пропишани во чл. 
27 и 29 од Законот за утврдување и распоредување 
на вкупниот приход и на доходот." 

Точка 7 се менува и гласи: 
„7) плаќање на обврските од свое име а за смет-

ка на членовите на интерната банка од средствата 
што наменски се пренесени врз жиро-сметка на 
интерната банка за плаќање на заедничките обврс-
ки или обврските на основната организација на 
здружен труд, на самоуправната интересна заедница, 
на основната заедница и на единица во нив, освен 
на обврските што се намируваат од доходот на тие 
организации односно заедници;'4. 

Во став 2 зборовите: ,,плаќањата по пат на пре-
сметување на. меѓусебните ,обврски и побарувања 
на членовите на интерната банка преку нивните 
интерни сметки кај интерната банка" се замену-
ваат со зборовите: ,,работите предвидени во член 
50а на ОВОЈ закон,, преку интерните сметки наведе-
ни во тој член". 

Став 3 се менува и гласи: 
,,Пресметката од член 50а на овој закон за из-

вршените меѓусебни обврски на членовите'на ин-
терната банка, интерната банка ја поднесува до 
Службата на општественото книговодство петна-
есетдневно. 

Заради обезбедување на општествана евиденци-
ја и вршење на информативно-аналитички работи, 
интерната банка е должна да обезбеди и да ги до-
ставува месечно до Службата на општественото 
книговодство податоците според упатството што ќе 
го пропише генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство." 

Член 7 
По член 58 се додаваат нови чл. 58а и 58б, кои 

гласат: 
,,Член 53а 

Членот на интерната банка може, ,врз основа 
на самоуправна спогодба или договор, да ја овласти 
интерната банка средствата на кредитот земени 
за негова сметка да се пренесат врз жиро-сметката 
на интерната банка и да се користат за извршува-
ње на неговите втасани обврски, 

Приливот на средствата по основа на кредитите 
и плаќањата од тие средства се евидентираат на 
интерните сметки на членовите на интерната бан-
ка на кои се евидентираат и другите средства на 
членовите на интерната банка. 

Член 585 
Членовите на интерната банка можат слобод-

ните парични средства на резервите да ги пронесат 
врз жиро-сметката на интерната банка, заради прив-
ремено користење за одржување на ликвидноста и 
за плаќања на обврски на членовите на интерната 
банка, во согласност со сојузниот закон." 

Член 8 
Член 78 се брише. 

Член 9 
Во член 218 став 1 по точка 2 се додаваат нови 

точки 2а, 26 и 2в, коп гласат: 
,,2а) ако интерната банка не ги пренесе потреб-

ните средства од својата жиро сметка на жиро смет-
ката на членот на интерната банка за намирување 
на неговите втасани обврски (член 43а ст. 2 и 3); 

25) ако интерната банка не го изврши пресме-
тувањето на меѓусебните обврски помеѓу сите чле-
нови на пропишаниот начин, во согласност со овој 
закон (член 50а); 

2в) ако интерната банка не поднесе до Служ-
бата на општественото книговодство пресметка и 
податоци потребни за обезбедување на општествена 
евиденција (член 51 став 4);". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

иа објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 
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621 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРО-
ЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Се прогласува Законот за контрола на предме-
тите од скапоцени метали, што го усвои Собранието 

на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 28 
октомври 1981 година. 

П бр. 114 
28 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. ОПШИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Предметите од скапоцени метали можат да се 

пуштаат во промет само ако по својот состав и со-
држина (финост) им одговараат на условите пропи-
шани со овој закон. 

Член 2 
Под предмети од скапоцени метали, во смисла 

на овој закон, се подразбираат накитот, украсите и 
другите предмети изработени од злато, сребро и 
платина, односно од легури на тие метали. 

Член 3 
Предметите од скапоцени метали пред пушта-

њето во промет подлежат на задолжително испиту-
вања и жигосување според одредбите од овој закон. 

II. СОСТАВ И ФИНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД 
СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 4 
Предметите од скапоцени метали можат да се 

произведуваат од легури, и тоа: 
1) од злато со сребро, од злато со бакар, од 

злато со сребро и бакар или од злато со никел и 
паладиум (предмети од злато); 
I 2) од сребро со бакар (предмети од сребро); 

3) од платина со сребро и бакар (предмети од 
платина). 

Член 5 
' На легурите од член 4 на овој закон може да им 

се додаваат и други метали. 

Производителот е должен, при поднесувањето 
на предметите од став 1 на овој член на жигосува-
ње, да назначи кои метали и во колкаво количес-
тво и се додадени на легурата. 

Иридиумот што се наоѓа во легурата на пред-
метот од платина се смета како платина. 

Предметите од сребро што се позлатени се сме-
таат како предмети од сребро. 

Член 6 
Финоста на златото, среброто и платината во 

предметите од скапоцени метали се означува во ил-
јадити делови од нивната маса (Х/1000). 

Предметите од скапоцени метали мораат да ги 
имаат следните степени на финост: 

1) златни предмети: 

I степен на финост 950 илј а д итн (950/1000); 
II степен на финост 840 илјадити (840/1000); 

III степен на финост 750 илјадити. ,(750/1000); 
IV степен на финост 585 илјадити (585/1000); 
V степен на финост 417 илјадити (417/1000); 

VI степен на финост 333 илјадити (333/1000); 

2) сребрени предмети: 

I степен на финост 950 илјадити (950/1000); 
II степен на финост 900 илјадити (900/1000); 

III степан на финост 800 илјадити (800/1000); 

3) предмети од платина: 

950 илјадити (950/1000). 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој 
член, предметите од скапоцени метали изработени 
со ковање (златници, сребреници, спомен плакети и 
сл.) можат да Ја имаат Следната финост, и тоа: 
предмети од злато — 900 илјадити (900/1000), а пред-
мети од сребро — 925 илјадити (925/1000). 

Член 7 
Предметите од злато и предметите од сребро 

што имаат финост поголема од финоста пропишана 
за определениот степен во член 6 на овој закон, а 
помала од наредниот повисок степен, се сметаат 
како да ја имаат финоста на тој определен степен. 

Член 8 
Производителот е должен предметот од скапо-

цен метал да го обележи со свој знак (знак на про-
изводителот) и со ознака на финоста. 

Одредбата од став 1 на ОВОЈ член не се однесу-
ва на предметите од скапоцени метали со маса ДО 
еден грам. 

Производителот не може на предметите од ска-
поцени метали да става други знаци освен знак на 
производителот и ознаката на финоста. 

Знакот на производителот мора да биде регис-
триран ка ј сојузната организација надлежна за ме-ч 
ри и скапоцени метали. 

III. ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ПРЕД-
МЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Член 9 
Предметите од скапоцени метали пред пушта-

њето во промет подлежат на задолжително испиту-
вање во поглед на составот и финоста. 
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Исправноста на предметите од скапоцени метали 
во поглед на составот и финоста се потврдува со 
втиснување на пропишаниот жиг. 

Член 10 
На задолжително испитување и жигосување не 

подлежат: 
1) апаратите и инструментите што служат за 

истражувачки цели, апаратите и инструментите 
што служат за здравствени цели, средствата за про-
изводство и средствата за лабораториски испитува-
ња; 

2) предметите од скапоцени метали што напол-
но се премачкани со емајл, скапоцен камен, бисер 
или со други слични предмети; 

3) предметите од скапоцени метали од постаро 
производство што имаат научна, уметничка, исто-
риска или културна вредност; 

4) оковите на скапоцениот камен, бисерот или 
на друг предмет кај кои масата на скапоцени ме-
тали е незначителна; 

5) перцата за пенкала. 

Член 11 
Предметите од - скапоцени метали што се наме-

нети за извоз не подлежат на задолжително испи-
тување и жигосување, ако извозникот поднесе до-
каз дека странскиот увозник бара тие предмети да 
не се жигосуваат или да имаат поинаков состав и 
финост одошто е тоа пропишано со овој закон. 

Член 12 
Предметите од скапоцени метали во лична соп-

ственост подлежат на задолжително испитување и 
жигосување само ако имателот ги пушта во промет. 

Органот на контролата е должен, по барање на 
имателот на предмет од скапоцен метал, да изврши 
испитување и жигосување на таквиот предмет иако 
имателот не го пушта предметот во промет, 

Одредбата од став 2 на овој член се однесува и 
на организацијата на здружен труд и на друга са-
моуправна организација и заедница и на работните 
луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средствата на трудот во сопственост на граѓаните, 
што ќе извршат поправка или преработка на пред-
метот од скапоцен метал во лична сопственост. 

Ако при испитувањето се утврди дека предме-
тот од скапоцен метал го нема ни најнискиот степен 
на финост од член 6 на овој закон, таквиот: предмет 
ќе му се врати на неговиот имател нежигосан. 

Член 13 
АКО жигосаниот предмет од скапоцел метал би-

де изменет или преработен, мора пред пуштањето во 
промет повторно да се поднесе на испитување и 
жигосувања. 

Член 14 
Испитувањето и жигосувањето на предметите од 

скапоцени метали го вршат подрачните организа-
циони единици на сојузната организација надлежна 
за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: 
органи на контролата). 

Подрачните организациони единици од став 1 
на овој член ги основа, спојува и укинува Сојузни-
от извршен совет, на предлог од функционерот кој 
раководи со сојузната организација надлежна за 
мери и скапоцени метали, по прибавено мислење од 
надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина на чија територија се основа ор-
ганот на контролата, односно на чија територија се 
наоѓа органот на контролата кој се спојува односно 
укинува. 

Начинот на испитување и жигосување на пред-
метите од скапоцени метали ги пропишува функ-
ционерот кој раководи со сојузната организација 
надлежна за мери и скапоцени метали. 

Член 15 
Испитувањето и жигосувањето на предметите 

од скапоцени метали се врши, по правило, во служ-ч 
Сените простории на органот на контролата. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, со пропис на функционерот кој раководи со 
сојузната организација надлежна за мери и скапо-
цени метали може да се определи во кои случаи 
испитувањето и жигосувањето на предметите од 
скапоцени метали може да се врши по барање на 
организацијата на здружен труд што произведува 
предмети од скапоцени метали во нејзините делов-
ни простории. 

Ако испитувањето и жигосувањето на предме-
тите од скапоцени метали се врши во деловните 
простории на организацијата на здружен труд што 
произведува предмети од скапоцени метали, таа ор-
ганизација е должна да обезбеди потребни работни 
простории и опрема за испитување и жигосување, 
и на свој трошок да му ја стави на располагање на 
органот на контролата потребната работна сила и 
материјал за испитувањето и жигосувањето. 

Функционерот кој раководи со сојузната орга-
низација надлежна за мери и скапоцени метали ги 
пропишува техничките услови што треба да ги ис-
полнуваат работните простории и опремата за испи-
тување и жигосување на предмети од скапоцени 
метали. 

Член 16 
Производителите се должни на органот на кон-

тролата, при поднесувањето на предмети од скапо-
цени метали на испитување и жигосување, да му 
поднесат писмена пријава волкоја ќе го назначат 
видот на предметот, бројот на парчињата, масата 
и составот на легурата. 

За увезени предмети од скапоцени метали како 
пријава се смета царинската декларација што увоз-
никот на тие предмети е должен да му ја поднесе 
на органот на контролата. 

Член 17 
Ако органот на контролата со испитување ут-

врди дека поднесениот предмет од скапоцен метал 
-ја има финоста ,од член 6 на овој закон, ќе изврши 
жигосување на предметот. 

Ако СО испитувањето се утврди дека поднесе-
ниот предмет го нема ни најнискиот степен на фи-
ност од член 6 на овој закон, органот на контролата 
нема да то изврши жигосувањето. 

Ако со испитувањето се утврди дека поднесе-
ниот предмет го нема ни најнискиот степен на фи-
ност од член 6 на овој закон, но дека има повеќе 
од 20о илјадити делови скапоцен метал во легурата, 
органот на контролата на погоден начин ќе го на-
прави предметот неподобен за пуштање во промет 
(ќе го исече, скрши и сл.). 

Одредбата од став 3 на овој член не се однесу-
ва на предметите во лична сопственост на граѓа-
ните. 

Член 18 
Ако странката не е задоволна со наодот на ор-

ганот на контролата, може да бара да се изврши 
повторно испитување. 

Ако странката и по повторното испитување не 
биде задоволна, може да бара од органот на кон-
тролата предметот да го достави на испитување до 
сојузната организација надлежна за мери и скапо-
цени метали, чијшто наод е конечен, 
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Член 19 
Забрането е пренесување на втиснатиот жиг 

врз друг предмет од скапоцен метал. 
По извршеното жигосување, на предметот од 

скапоцен метал не смеат да му се додаваат други 
туѓи тела што не можат да се видат или распознат. 

Член 20 
Трошоците за испитување и жигосување на 

предметите од скапоцени метали ги поднесува 
производителот или увозникот, односно имателот 
на предметите од скапоцени метали. 

Височината и начинот на плаќањето на надо-
местот за трошоците од став 1 на овој член ги про-
пишува Сојузниот извршен совет, на предлог од 
сојузната организација надлежна за мери и скапо-
цени метали. 

Приходот од надоместот од став 2 на овој член 
се внесува во буџетот на федерацијата. 

Член 21 
Функционерот кој раководи со сојузната орга-

низација надлежна за мери и скапоцени метали ја 
пропишува формата на жиговите за означување на 
степенот на финоста, формата на производител-
скиот знак и начинот на определувањето и обеле-
жувањето на степенот на финоста. 

Функционерот кој раководи со сојузната орга-
низација надлежна за мери и скапоцени метали ги 
пропишува техничките услови што во поглед на 
изработката мораат да ги исполнуваат предметите 
од скапоцени метали. 

Функционерот кој раководи со сојузната органи-
зација надлежна за мери и скапоцени метали, во 
спогодба со функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работите на 
енергетика и индустрија и функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на труд, здравство и социјална заштита 
го пропишува начинот на вршењето на контролата 
к степенот на финоста на златните полуфабрикати 
за забнопротетичките предмети. 

IV. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 22 
Предметите од скапоцени метали можат да се 

пуштаат во промет само ако се обележени со знак 
на производителот и со ознака на финоста и ако се 
жигосани на пропишаниот начин! 

Увезените предмети од скапоцени -метали можат 
да се пуштаат во промет ако имаат ознака на фи-
носта и ако се жигосани на пропишаниот начин. 

Член 23 
Предметите од скапоцени метали што го немаат 

ни најнискиот степен на финоста пропишан во член 
6 од овој закон, но имаат повеќе од 200 илјадити 
делови скапоцен метал во легурата, не се сметаат 
за предмети од скапоцени метали во смисла на овој 
закон и не можат да се пуштаат во промет. 

Предметите од скапоцени метали што имаат 
финост од 200 илјадити делови или помала се сме-
таат како да се произведени од нескапоцени метали. 

Член 24 
Предметите од скапоцени метали мораат во 

продавниците да се држат одвоени од предметите 
од член 23 став 2 на овој закон, од предметите из-
работени од други метали и од други стоки и мораат 
да бидат означени како предмети од скапоцени 
метали. 

Член 25 
Организациите на здружен труд и другите 

правни лица што се занимаваат со производство 
или промет на предмети од скапоцени метали, како 
и работните луѓе што самостојно вршат дејност сз 
личен труд со средствата на трудот во сопственост 
на граѓаните, а кои се занимаваат со производство, 
поправка или преработка на такви предмети, се 
должни да држат слики на жиговите за означување 
на финоста на предметите од скапоцени метали са-
ко и лупи и други средства за контрола со помош 
на кои жиговите и производителските знаци и оз-
наките на степенот на финоста мораат јасно да се 
видат" и разликуваат. 

Сликите на жиговите и средствата за контрола 
од став 1 на овој член организациите на здружен 
труд, другите правни лица и работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ствата на трудот во сопственост на граѓаните, се 
должни да им ги стават на располагање на заин-
тересираните лица при купувањето, поправката ули 
преработката на предметите од скапоцени метали. 

Член 26 
Надзорот над прометот на предметите од скапо-

цени метали го вршат органите на пазарната ин-
спекција. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член 
органите на пазарната инспекција ги преземаат 
мерките за кои се овластени со овој закон и со про-
писите за пазарната инспекција. 

Член 27 
Ако органот на пазарната инспекција утврди 

дека предмет од скапоцен метал што се наоѓа во про-
мет не е жигосан, а според одредбите од овој закон 
подлежи на жигосување, ќе донесе решение со кое 
ќе ја забрани продажбата на предметот и ќе нареди 
предметот да се поднесе на жигосување, а еден при-
мерок од ова решение ќе се достави и до органот на 
контролата. 

Предметот од скапоцен метал за кој е донесено 
решението од став 1 на овој член мора веднаш да 
се повлече од промет. 

Жалбата изјавена против решението од став 1 
на овој член не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 28 
Надзор над исправноста и над жигосувањето 

на предметите од скапоцени метали во прометот 
вршат органите на контролата. 

При вршењето на надзорот, работниците на ор-
ганите на контролата имаат право да влегуваат -о 
просториите во кои предметите од скапоцени мета-
ли се произведуваат, се пуштаат во промет или се 
држат подготвени заради пуштање во промет. 

Ако органот на контролата утврди дека пред-
метот од скапоцен метал што се наоѓа во промет 
н( е исправен, односно не е жигосан, а според од-
редбите од овој закон подлежи на испитување и 
жигосување, ќе донесе решение за привремена заб-
рана на продажбата на предметот и ќе нареди 
предметот да се поднесе на испитување и жигосу-
вање. 

Предметот од скапоцен метал за кој е донесено 
решението од став 3 на овој член мора веднаш да се 
повлече од промет. 

Против решението на органот на контролата 
може да се изјави жалба до сојузната организација 
надлежна за мери и скапоцени метали. 

Жалбата изјавена против решението од став 8 
ва овој член не го одлага извршувањето на реше-
нието. 
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Член 29 
На работниците што работат на работите на 

контрола на исправноста и надзор над исправноста 
и жигосувањето на предметите од скапоцени мета-
ли им се издава службена легитимација. 

Прописи за содржината и формата на службе-
ната легитимација, како и за водењето на евиден-
ција за издадените службени легитимации донесува 
функционерот кој раководи со сојузната организа-
ција надлежна за мери и скапоцени метали. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со парична казна од 5.000 до 300.000 динари ќе 

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

1) ако пушти во промет предмети од скапоцени 
метали што не ги исполнуваат пропишаните услови 
во поглед на составот и финоста (член 4, член 5 
став 1, чл. 6 и 23). што не се на пропишаниот начин 
означени и жигосани (член 8 став 1, член 9 став 2 
и член 22) или за кои е донесено решение за забра-
на на продажбата (член 27 став 2 и член 28 став 4); 

2) ако не ги поднесе на испитување и жигосува-
ње жигосаните предхмети од скапоцени метали што 
се изменети или преработени (член 13); 

3) ако пренесе втиснат жиг врз друг предмет 
од скапоцен метал (член 19 став 1); 

4) ако по извршеното жигосување на предметот 
од скапоцен метал му додаде други туѓи тела што 
не можат да се видат или распознаат ^член 19 
став 2). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
1.000 до 5.000 динари. 

Член 31 
Со парична казна до 15.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ако во продавницата не ги држи предметите 
од скапоцени метали одвоено од другите стоки 
(член 24); 

2) ако не држи или не ги стави на располагање 
сликите на жиговите за означување на финоста на 
предметите од скапоцени метали или на средствата 
за контрола на жиговите (член 25); 

3) ако на органот на контролата не му дозволи 
или му го попречува вршењето на надзорот (член 28 
став 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго правно лице со парична 
казна до 2.000 динари. 

Член 32 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок работен човек кој самостојно врши 
дејност со личен труд со средствата на трудот во 
сопственост на граѓаните ако стори кое и да било 
дејствие од член 30 на овој закон, а со парична 
казна до 5.000 динари — ако стори кое и да било 
дејствие од член 31 на овој закон. 

Кон паричната казна за прекршокот од став 1 
на овој член може да се изрече заштитна мерка 
одземање на предметот со кој е сторен прекршокот, 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Предметите од скапоцени метали испитани и 

жигосани пред денот на влегувањето во сила на; 
овој закон не подлежат на повторно испитување и 
жигосување. 

Член 34 
Одредбите од член 6 став 2 точка 1 алинеи 5 

и 6 на овој закон ќе се применуваат по оспособува-
њето на сојузната организација надлежна за мери 
и скапоцени метали за испитување и жигосување 
на предметите од злато со новововедените финоста, 
а најдоцна по истекот на една година од денот на' 
неговото влегување во сила. 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за контрола на пред-
метите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/66, 37/73 и 24/76). 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

626. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 
ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за изгради 
ба и модернизација на техничката база на Радио Ју-
гославија во периодот од 1981 до 1990 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 28 октомври 1981 година. 

П бр. 117 
28 октомври 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗА-
ЦИЈА НА ТЕХНИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдува Програмата за из-

градба и модернизација на техничката база на Ра-
дио Југославија во периодот од 1981 до 1990 година 
(во натамошниот текст: Програма), за чие оствару-
вање се обезбедени средства оо сојузен закон,̂  



Софана 1518 - !ВроЈ 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 октомври 1981 

Член 2 
Средствата обезбедени за извршување на Про-

грамата се користат во согласност со одредбите од 
овој закон и со Програмата која претставува негов 
составен дел. 

Член 3 
Програмата опфаќа: 
1) изработка на инвестициона програма и тен-

дери и избор на локација; 
2) изработка на идејни и главни проекти за из-

градба на Краткобранов емисионен центар и Центар 
за продукција; 

3) откуп, подготовка и уредување на земјиште-
то за Краткобрановиот емисионен центар; 

4) откуп, подготовка и уредување на земјиштето 
за Центарот за продукција; 

5) изградба на градежни и електроенергетски 
објекти за Краткобрановиот емисионен центар: 

6) набавка и монтажа на опрема за Краткобра-
новиот емисионен центар; 

7) изградба на градежни и други објекти за 
Центарот за продукција; 

8) набавка и монтажа на опрема за Центарот за 
продукција: 

9) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за 
врска на Центарот за продукција со Краткобранов-
иот емисионен центар; 

10) набавка и монтажа на радиорелејни уреди 
за врска на Радио Југославија (Центарот за про-
дукција) со републичките и покраинските радиоди-
фузни центри; 

11) купување на станови за стручњаци; 
12) усовршување на кадри. 

Член 4 
Правата и доллшостите на инвеститор за извр-

шување на Програмата ги врши Радио Југославија. 

Член 5 
За извршувањето на работите и за потрошокот 

на средствата за извршување на Програмата, Радио 
Југославија е должна да му поднесе извештај на Со-
бранието на СФРЈ до крајот на февруари секоја го-
дина, како и за извршувањето на Програмата во 
целост да му поднесе извештај на Собранието на 
СФРЈ. 

Член 6 
ОЕОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХ-
НИЧКАТА БАЗА НА РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА БО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1990 ГОДИНА 

Изградба и модернизација на техничката база 
на Радио Југославија ќе се изврши во периодот од 
1981 до 1990 година. 

Изградбата и модернизацијата на техничката ба-
за на Радио Југославија опфаќа: 

1) изработка на инвестиционата програма, тен-
дери и избор на локација, и тоа: 

— изработка на инвестициона програма; 
— изработка на тендери (меѓународна лицита-

ција); 
— изработка на елаборати за изборот на лока-

ција за Краткобрановиот емисионен центар, испи-
тувањата и мерењата на мекото на локацијата; 

2) изработка на идејни и главни проекти за из-
градба на Краткобрановиот емисионен центар и на 
Центарот за продукција, и тоа: 

— изработка на техничко-технолошки елабора-
ти и студии за изградбата на техничката база на 
Краткобрановиот емисионен центар и на Центарот 
за продукција; 

— изработка на идеен проект и на главни про-
екти за Крагкобрановиот емисионен центар и на 
Центарот за продукција (градежни, машински. елек-
троинсталатерски и хидотехнички); 

— студиски патувања, подготвување на доку-
ментација и собирање на понуди за набавка на оп-
рема ; 

3) откуп, подготовка и уредување на земјиштето 
за Краткобрановиот емисионен центар, и тоа: 

— откуп на земјиште; 
— подготвување и уредување на земјиштето за 

изградба на објекти за сместување на Краткобра-
новиет емисионен центар; 

4) откуп, подготовка и уредување на земјиштето 
за Центарот за продукција, и тоа: 

— откуп на земјиште; 
— подготовка и уредување на земјиштето за из-? 

градба на објекти за сместување на Центарот за 
продукција; 

5) изградба на градежни и електроенергетски 
објекти за Краткобрановиот емисионен центар, и тоа; 

— изградба на зградата на Краткобрановиот е-
мисионен центар; 

— изградба на приколки електроенергетски е-
лементи на Краткобрановиот емисионен центар; 

— изградба на трафостаница и кабелски водови 
од 20 кУ, 

— изградба на зградата на антенскиот раздел-
н и ^ 

— подготвителни работи, ^надзор, технички при-
ем и конечна пресметка на трошоците на изградба-
та; 

6) набавка и монтажа на опремата за Кратко-
брановиот емисионен центар, и тоа: 

— набавка и монтажа на четири краткобранови 
предаватели со сила од 500/250 к\У; 

— набавка и монтажа на антенски системи, им-
пенданс-трафои, антенски разделници и автоматски 
управувачи за антенските системи и кабли; 

— набавка и монтажа на дистрибуционо поле за 
развод на модулацијата и за договарање; 

— набавка на вештачка антена; 
— набавка на мерни инструменти за продавате-

лите и атинските системи; 
— набавка и монтажа на опрема за радиорелеј-

ните врски за врска на Краткобрановиот ег.шсионен 
цента.р со Центарот за продукција; 

— набавка и монтажа на спрема за трафоста-
ницата; е 

7) изградба на градежни и други објекти за Цен-
тарот за продукција, и тоа: 

— изградба на зградата на Центарот за продукт 
џија; 

— изградба на придружни инсталации и акус-
тичка обработка на 10 студиски комплети, на раз-
делниот контролен центар, на телепринтерската и 
агрегатската сала на Центарот за продукција; 

— изградба на инсталации за радиорелејниТе ув-
реди за врска на Радио Југославија со републички-
те и покраинските радиодифузни центри; 

8) набавка и монтажа на опрема за Центарот зв 
продукција, и тоа: 
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— набавка и монтажа на опрема за 10 студиски 
комплети, разделници, приемна телеплинтерска гру-
па. телефонски автоматски систем и непрекинат аг-
регат; 

9) набавка и монтажа на радиорелејни уреди за 
врска на Центарот за продукција со Краткобранов-
иот емигионен центар, и тоа: 

— изработка и монтажа на носач на антенскиот 
систем за радиорелејна врска; 

— набавка и монтажа на опрема за радиорелеј-
на врска, 

— подготвителни работи, надзор, технички при-
ем и конечна пресметка; 

10) набавка и монтажа на оадиорелејни уреди за 
врска на Разно Југославија (Центарот за продукци-
ја) со републичките и покраинските радиодифузни 
центри, и тоа: 

— изработка и мон-тажа на носач на антенскиот 
систем за радиооелејна врска; 

— набавка и монтажа на опремата за радиоре-
лејната врска, 

— подготвителни работи, надзор, технички при-
ем и конечна пресметка; 

11) купување на станови за стручњаците, и тоа: 
— осум станови со просечна површина од 70 
'12) усовршување на кадрите, и тоа: 
— тројца стрручњаци со висока подготовка од 

областа на телекомуникациите за работа во Крат-
кобрановиот емисионен центар; 

— тројца стручњаци со средна подготовка од 
областа на телекомуникациите за работа во Кратко-
брановиот емисионен центар: 

— тројца стручњаци со висока подготовка од 
областа на телекомуникациите за работа во Цента-
рот за продукција' 

— тројца стручњаци со средна подготовка од 
областа на телекомуникациите за работа во Цента-
рот за продукција: 

— 12 стручњаци со висока подготовка за стран-
ски јазици — новинари. 

долните или горните екстремитети и врз основа на 
кој имаат право да користат ортопедски помагала 
— за купување на автомобили со рок на враќање 
до 5 години. и со сопствено учество од 30% од ви-
сочината на одобрениот кредит". 

Член 2 
Во член 7 став 1 точка 1 по зборовите: „од 12 

месеци" се додаваат запирка и зборовите: „за ку-
пување на автомобили — од 30 месеци". 

Ве став 3 точка 2 на крајот се додаваат запир-
ка и зборовите:' „и со рака јазлувани теписи што 
содржат до 120,000 јазли по 1 м2. 

На крајот од точка 2 точката се заменува со 
точка и запирка, и потоа се додава кова точка 3, 
која гласи: 

,.З) 600/о од височината на одобрениот кредит -4 
за купување на автомобили.4" 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
,,Во износот на потроптувачкиот кредит што се 

одобрува за купување на автомобили и со рака 
јазлувани теписи што содржат до 120.00о јазли по 
1 м2 не е содржан данокот на промет на произ-
води " 

Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ст. 5 до 7. 

Член 3 
Оваа уоедба влегува во сила научниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 462 
15 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

ВРЗ основа на член 33 став 2 од Царинскиот за-
кон ( Службен лист на СФРЈ", бр. 10 /76, 36/79 и 
52/79), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА 
ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА УВОЗОТ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1 На увозот на електрична енергија од тар. 
број 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува 
за домашни потреби во согласност со Енергетскиот 
биланс на Југославија за 1981 година, нема да се 
плаќа давачката за царинско евидентирање пропи-
шана со Одлуката за височината на давачката за 
царинско евидентирање („Службен лист' на СФРЈ", 
бр. 35/76). 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши до 31 декември 1981 година. 

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

Е. п. бр. 465 
17 септември 1981 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, банките можат да даваат потрошувачки кре-
дити на воени инвалиди, носители на Орденот на-
роден херој, носители на „Партизанска споменица 
1941" и на борци на Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 
родина, како и на лица на кои според прописите за 
пензиското и инвалидското осигурување им е утвр-
ден инвалидитетот поради тешки оштетувања на 
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629. 

Врз основа на член 59, во врска со чл. 60 и 83 
точка 6 и член 84 од Законот за основите на систе-
мот на цените и за општествената контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, 
ОДНОСНО НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПОСЕБНИ АЕРО-
ДРОМСКИ УСЛУГИ НА ПАТНИЦИТЕ ВО ВОЗ-

ДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд што даваат 
посебни аеродромски услуги на патници во возду-
шниот сообраќај можат да ги зголемат постојните 
цени, односно надоместите за тие услуги така што 
да изнесуваат до 40 динари по еден патник што за-
минува во внатрешниот и до 90 динари по еден пат-
ник што заминува во меѓународниот воздушен со-
обраќај. 

2. Врз цените од точка 1 на оваа одлука не се 
применува одредбата од точка 4 на Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените за 
сите производи и услуги и за обврската за доста-
вување ценовници за тие производи и услуги до 
заедниците за работите на цените заради заверка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/81). 

3. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
движењата на цените заради чие отстранување е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука ќе се преиспита дали постојат при-
чини оваа одлука да остане во сила. 

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

Е. п. бр. 460 
22 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

630. 

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕД-
НОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНО ПРО-
ИЗВОДСТВО, ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 

1. Основните и другите организации на здру-
жен труд што го утврдуваат и распоредуваат вкуп-
ниот приход и доходот (во натамошниот текст: ос-
новна организација) ги усогласуваат вредностите на 
залихите на недовршени производи, Полупроизводи 
и делови, готови производи и стоки (во натамош-
ниот текст: производи) на крајот на -секоја година, 
на начинот и по постапката што се пропишани со 
оваа одлука. 

Под усогласување на вредностите на залихите 
на производите, во смисла на оваа одлука, се под-
разбира постапката во која се утврдува дека вред-
носта на залихите на производите искажана во 
книговодството не е поголема од вредноста на тие 
залихи утврдена според просечната продажна це-
на остварена во последниот месец на продажбата, 
односно во последните три месеци на продажбата, 
како и постапката за сведување на вредноста на 

тие залихи искажана во книговодството на таа 
вредност. 

2. Под залихи на производи чија вредност на 
крајот од годината се усогласува во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат залихите на производи што 
во книговодството се искажани на следните конта: 

1) 600 — Производство, недовршени производи, 
Полупроизводи и делови; 

2) 630 — Готови прозиводи во склад; 
3) 631 - Готови прозиводи предадени за заед-

ничка работа, односно за заедничко 
работење; 

4) 632 — Готови производи на пат; 
5) 660 — Стоки во склад; 
6) 661 — Стоки во продавница; 
7) 662 - Стоки на пат. 
3. Под цена по која производот се води во кни-

говодството, во смисла на оваа одлука, се подраз-
бира вредноста искажана на едно од контата од 
точка 2 на оваа одлука намалена, односно зголеме-
на за износот на отстапувањето, односно за износот 
на разликата во цената искажана на посебно конто, 
зголемена за разграничениот дел од доходот што 
според одредбите на член 19 став 3, чл. 20 и 23, 
и 26 став 2 и член 31 став 2 од Законот за утвр-
дување и распоредување на вкупниот приход и а 
доходот може да се пресмета врз товар на обрт-
ните средства по ,основ на залихите (состојба на 
контата од групата конта 18 — Разграничен дел од 
доходот по основ- на залихи и враќање на даночни-
те и други давачки). 

4. Под просечна продажна цена на одделен 
производ што е остварена во последниот месец на 
продажбата, во смисла на оваа одлука, се подраз-
бира просечната продажна цена што е остварена 
во месецот во кој е вршена последната продажба. 

Под просечна продажна цена на одделен про-
извод што е остварена во последните три месеци :а 
продажбата, во смисла на оваа одлзгка, се подраз-
бира просечната продажна цена што е остварена 
во последните три месеци во кои е вршена продаж-
бата. 

Просечната продажна цена на одделен произ-
вод, што не е продаван во годината за која се сос-
тавува завршна сметка, се утврдува врз основа на 
цените на таквиот или на сличен производ на па-
зарот. 

5. Просечната продажна цена на одделен про-
извод се пресметува така што остварената вредност 
на продажбата во последниот месец, односно во 
последните три месеци ќе се подели со бројот та 
продадените единици на производот. 

Основната организација што во последниот 
месец на продажбата, односно во последните три 
месеци на продажбата продавала производ по ис-
та продажна цена, како просечна продажна цена ја 
зема продажната цена на односниот производ од 
последната пресметка на продажбата (фактура, 
сметка и сл.). 

Ако продажбата на одделен производ е догово-
рена, односно ако цената на одделен производ е 
под општествена контрола, како просечна продаж-
на цена се зема продажната цена на односниот про-
извод од договорот, односно од актот со кој е утв-
рдена цената во согласност со прописите за опште-
ствената контрола на цените, што важи на 31 де-
кември. 

Ако производот се вградува во заеднички про-
извод или се продава во соработка со организаци-
ите на здружен труд што се занимаваат со работи 
на промет на стоки и услуги на големо, односно з 
работи на извоз на стоки и услуги, како просечна 
продажна цена се зема учеството во заедничкиот 
приход остварен но тој основ, а во согласност со са-
моуправната спогодба. 

Просечната продажна цена на одделен произ-
вод утврдена ЕО смисла на ст. 1 до 4 од оваа точка 
се намалува за износот на дадените дополнителни 
попусти на купувачот, а се зголемува за износот на 
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компензациите, премиите, регресите и враќањата 
на даночните и другите давачки остварени по ос-
нов на продажбата на односниот производ. 

6. Просечната продажна цена остварена во по-
следниот месец на продажбата, односно во послед-
ните три месеци на продажбата се утврдува за од-
делни Полупроизводи и делови што се продаваат 
како ГОТОВР! производи на начинот од точка 5 на 
оваа одлука. 

Просечната продажна цена остварена во пос-
ледниот месец на продажбата, односно во послед-
ните три месеци на продажбата се утврдува за по-
лупроизводите, деловите и недовршените произво-
ди што не се продаваат на пазарот, сразмерно со 
учеството во просечната продажна цена остварена 
во последниот месец на продажбата, односно во по-
следните три месеци на продажбата на готовите 
производи за чие производство се користат Полу-
производите, деловите и недовршените прозиводи, 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа 
точка, основната организација може да одлучи ка-
ко просечна продажна цена остварена во последни-
от месец на продажбата, односно последните три 
месеци на продажбата за полупроизводите, дело-
вите и недовршените производи да ја земе просеч-
ната продажна цена на готовиот производ за чие 
производство се користат полупроизводите, дело-
вите и недовршените производи, под услов при 
споредувањето со цените по кои се искажани во 
книговодството, на цената утврдена според точка 
3 од оваа одлука да додаде аликвотен дел од матери-
јалните трошоци и амортизацијата, како и дел од 
доходот што според одоедбите на член 19 став 3, 
чл. 20 и 23 и 26 став 2 и член 31 став 2 од За-
конот за утврдување и распоредување на вкупниот 
приход и на дохо.дот можат да се пресметаат врз 
товар на обртните. средства по основ на залихи. 

-7 . Вредноста на залихите на производите се 
усогласува според состојбата на 31 декември дел-
овната г.одина. 

Состојбата на залихите на производите чии 
вредности ги усогласува, основната организација 

ја искажува' во прегледот, кој ги содржи осо-
бено следните податоци: 

1) број на контото на кое во книговодството се 
искажува вредноста на односната залиха на 
производот; 

2) назив и номенклатурен број на производот, 
ако тие броеви ги користи; 

3) единица на мера по која ,производот се води 
во книговодството; 

4) количина на производот на залихи на 31 де-
кемвогг, 

5) цена по која производот се води во книговод-
ството (точка 3); 

6) просечна продажна цена на производот ос-
тварена во последниот месец на продажбата, од-
носно во последните три месеци на продажбата; 

7)-разлика во цената за ПРОИЗВОДОТ за кој е ут-
врдено дека пената во одредбата под 5 е поголема 
од цената во одредбата под 6 од овој став. 

8. Ако основната организација утврди дека 
просечната продажна цена остварена во последниот 
месец на продажбата, односно во последните три 
месеци на поважната е еднаква или поголема од 
цената по која производот е искажен во книго-
водството. цената во книговодството не се менува. 

Ако основната организација утврди дека просе-
чната продажна цена остварена во последниот 
месец на продажбата, односно в-о последните три 
месеци на продажбата е помала од цената по која 
производот е искажан во книговодството, цената 
во книговодството се намалува за износот на раз-
ликата (точка 7 став 2 одредба под 7), и тоа: 

1) со намалување на разграничениот износ на 
делот од доходот за сразмерен дел кој се однесува 
на тие производи — врз товар на доходот, односно 
Чистиот доход; 

2) врз товар на вкупниот приход за сразмерен 
дел кој се однесува на материјалните трошоци и 
амортизацијата по минимални стапки пропишани 

со закон пресметани врз товар на обртните сред-
ства по Основ на залихите на тие производи. 

9. По извршеното усогласување на вредностите 
на залихите што се искажуваат на контата од точ-
ка 2 на оваа одлука, се врши и усогласување на лз-
носите што се пресметани врз товар на обртните 
средства по основ на враќање на даночните и други 
давачки за опрема и бродови извезени на кредит ЕО 
согласност со одредбите на член 23 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и на доходот, искажани на контото 633 — Разгра-
ничен дел од трошоците по основ на враќање на 
даночните и други давачки и на контата од групата 
конта 18. 

10. Ако основната организација што залихите 
на стоки во продавниците ги води во книговодст-
вото по продажната цена утврди дека на контото 
669 — Разлика во цената на стоките постои пози-
тивно отстапување од продажната цена за оддел-
ни стоки, не е должна за тие стоки да ги усогласу-
ва вредностите на залихите според одредбите и"1 

оваа одлука. 
11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за начинот 
на усогласување на вредноста на залихите на не-
довршеното производство, готовите производи и 
стоки (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 68/78). 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 461 
15 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

631. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), врз основа на согласнос-
та од надлежните републички и покраински орга-
ни, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВА-
РУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. На увозот на електрична енергија од тар. 
број 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува 
за домашни потреби во согласност со Енергетскиот 
биланс на. Југославија за 1981 година, нема да се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки пропишани 
со Одлуката за определување на стоките за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки во 1981 год-
ина („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80)-. 

2. Оваа одлука се применува на увозот што се 
врши до 31 декември 1981 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4 . 

Е.п. бр. 463 
22 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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632. 

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), а врз основа на согласноста од надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА 
ЗА 500/о НА УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

1. На увозот на електрична енергија од тар. 
број 27.17 на Царинската тарифа, што се увезува за 
домашни потреби во согласност со Енергетскиот 

биланс на Југославија за 1981 година, ќе се приме-
ни намалена царинска стапка за 500/о од пропиша-
ната стапка во Царинската тарифа. 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши до 31 декември 1981 година. 

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

Е.п. бр. 464 
22 октомври 1931 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, р. 

633. 

Врз основа на член 329 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78 и 20/79), СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 
Во зимскиот период 1-понеделнпк Во летниот период 1- нонеделнЈ 

Воздухопловно 
(од 1 ноември 2-вторник (од 1 април 2 -вторник 

Воздухопловно до 31 март) 3-среда до 31 октомври) 3-среда 
пристаниште 4-четврток 4-четврток 

од до - 5-петок од до 5-петок 
часот часот 6-сабота часот часот 6-сабота 

7-недела 7-недела -
1 2 3 4 5 6 7 

„Белград" 05,00 23,00 1 2.3,4.5,6.7 05 00 23 00 1,2,3,4,5.6,7 
^Загреб" 05,00 23.00 ' 1,2.3 4 5.6,7 05 00 23 00 1,2,3,4,5 6.7 
„Сплит" 06,00 22.00 1.2,3.4,5,6,7 06 00 22 00 12,3 4 5 67 
„Љубл^на" 06,00 21.00 1,2,3,4.5,6.7. 06 00 22 00 1.2.3 4 5 6 7 
„Дубровник" 07,00 22,00 1,2.3,4,5.6,7 06.00 23 00 1 2 3 4 567 
„Титоград" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6.7 06 00 22 00 1 2 3 45 67 
„Сараево" 06,00 22.00 1,2,3,4,5,6,7 06 00 22 00 1 2 3 4 5 Ѕ;7 
„Скопје" 06,00 22.00 1,2,3,4,5 06 00 22.00 1.2 3.4,5 

06,00 08,00 67 06,00 08 00 
16.00 22,00 6.7 16.00 22 00 6,7 

„Тиват" 07,00 15,00 1.2,3.4.5,6,7 06,00 18 00 1 2 3 4.5,6 7 
„Охрид" 07,00 12.00 1,2,3,4,5 07,00 14 00 1 2.3,4 

11,00 13.00 6 17.00 2000 13 
17.00 20 00 1.3 18 00 21 00 5 

- 17,00 19,00 5 06 00 09 00 6 
Задар" 06.30 08.30 1 2 3 4 5 67 06.30 08 20 1 2,3,5 

19,00 21,30 1,2,3,4,5,6,7 13 00 21 30 1 
06 30 22 30 4 
06 30 10 30 6 
06 30 13 00 7 
15 00 21 30 6 
16 00 21 30 3.5 

.19 30 21 30 2,7 
“Риека" 06 10 09 30 1.2 3,4,5 06,30 20,00 15 

07 30 09.30 6.7 06 30 21.45 2 
18.30 20 30 1.2,4,7 06,30 20,45 3,4,6,7 
17 30 19.30 3 
19 30 21 30 5 
16,00 18,00 6 
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„Пула" ' 

„Приштина" 

„Марибор" 

„Мостар" 

„Осиек" 

„Порторож" 

05,00 
0Ѕ 00 
06 30 
19 00 
18 00 
19 30 
16.30 

05 30 
15 00 
11 00 
17.00 
15,00 

05 30 
05 20 
20 ПО 
18 ПО 
21 00 

07,00 

06 00 
16,00 

09 00 

08 00 
07 30 
08.30 
21 30 
21 00 
21 30 
19 00 

1230 
22 00 
20 00 
22 00 
20.00 

12 00 
07 00 
21 45 
21 45 
22 45 

14,00 

10 00 
22,00 

15 00 

1 4 
2.3,5 
67 
1 2,4,7 
3 
5 
6 
1 2 3 4 5.6 
1.5 
6 
7 
23,4 

1.2 3 4.5 
67 
1 5.6.7 
2,4 
3 
1,2,3.4,5 

1 2 3 4 5 
1,2.3 4,5.6 7 

1 2.3.4 5,6.7 

05 30 
05 30 
1Н 00 
05 30 
12,00 

06 30 
05 00 
05 30 
10 30 
15 00 
16.30 

05 30 
18 00 
05,30 

06 30 
06 30 
14.00 

о 
06 00 
15 30 
09 00 

07,00 

08 00 
14 оО 
24 00 
24 00 
24 00 

13 00 
13 00 
13 00 
14 00 
22.00 
22,00 

12 00 
21 30 
08,00 

14 00 
10 30 
18 00 

И.ЗО 
22 30 
И.ЗО 

19 00 

1 2 
2 % 5 
3 4.5 
3 7 
1,2 

2 3 5 
4 
6 
1 2,3 4,5 
7 
1 2 3.4.5 
1 2 3,4.5,6,7 
6.7 

13 
2 4 5 
24 5 

. 1 2,3 4,5 
1 3.3,4.5,6,7 
67 
1,2,3,4,5,6,7 

2. Пол времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, во смисла на оваа 
населба, се подразбира времето од почетокот до завршетокот на работата на службите утврдени со 
пропис, 

3 Воздухопловните пристаништа ,,Белград" и,.Сплит" ќе бидат отворени до 31 март 1982 година, 
а воздухопловните пристаништа „Загреб" и ,Љубљана" до 31 декември 1981 година и вон од време-
то на отвореноста, како и во други случаи предвидени во член 222 став 2 од Законот за воздушната 
пловидба. 

4, Времето на отвореноста на воздухопловнитепристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета 
по Југословенското време. 

5, Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во 
кое розухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/81). 

6, Оваа наредба влегува во сила на 1 ноември 1981 година. 

Бр 5216/1 
19 октомври 1981 година 

Белград 
Заменик' претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообракај и врски, 
Авдо Звониќ, с. р. 

634. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и меоил.чта ( Стужбен лист на СФР.Ј" бр. 
13/76 и 74/80). директорот. на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И О Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОТОЧНИ 
МЕРИЛА НА КОЛИЧИЊА НА ГАС СО МЕРНА 

ДИЈАФРАГМА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се соопштуваат метролош-

ките услови што мораат да ги пополнуваат проточ-
ните мерила на количина на гас со мерна дија-
фрагма (во натамошниот текст: мерила со дија-
фрагма). 

Член 2 
Под мерила со дијафрагма, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат мерилата што го мерат 
протокот на "гасот и автоматска го интег.рираат по 
време така што количината на протечениот гнс, 
изразена во единици на зафатнината или во 
единици на масата -кг). Да 'може да се прочита на 
показаниот уред. 

Член 3 
Работата на мерилата со дијафрагма се засно-

вува врз принципот на паѓањето на струјниот ПРИ-
ТИСОК при стеснувањето на струјата на гасот низ 
цевоводот. 

Разликата на струјните притисоци на гасот во 
нестеснета и стеснета струја служи како мера на 
протокот на гасот и. во смисла на овој правилник, 
се наредува диференцијален притисок, За опреде-
лено стеснување. диференцијалниот притисок е 
Функција на промената на протокот на гасот низ 
цевоводот и од него, со натамошна погодна обра-
ботка, се определува количината на протечениот 
гас. 
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Член 4 
Според видот на претворувачот на диференци-

јадниот притисок, во смисла на овој правилник, ме-
рилата со дијафрагма се распоредуваат во: 

1) група на мерила со статичко мерење на ди-
ференцијалниот притисок со помош на диференци-
јален манометар со запирна течност, чиј мерен дел-
ја има една од следните форми: 

— U - цевки со пливец; 
— U — цевки без пливец; 
— на ѕвоно; 
— на прстенеста вага; 
— на цевна вага. 
Мерниот дел во форма на U-цевка, со пливец и 

без плгтец се состои од меѓусебно споени цилин-
дрични садови во кои се наоѓа запирна течност. 

Под дејството на диференцијалниот притисок 
доведен ЕО цилиндричните садови се менз^ва висо-
чината на" столбовите на запирката течност. Оваа 
промена на височината на столбовите е мера на 
диференцијал илот притисок. 

Мерниот дел- со ѕвоно е цилиндричен сад де-
лумно наполнет со запирна течност во која плива 
ѕвоното. Под влијание на доведениот диференција-
лен притисок ѕвоното се дига или се спушта и тоа 
поместување е мера на диференцијалниот притисок. 

Мерниот дел во форма на прстенеста и цевна 
вага е затворена цевка делумно наполнета со запир-
ка течност и снабдена со механизам што ја реги-
стрира промената на нивото на течноста настаната 
поради дејството на доведениот диференцијален 

притисок. Оваа промена на нивото е мера на.дифе-
ренцира л ниот притисок; 

2) групата на мерила со статичко мерење на ди-
ференцијал ниот притисок со помош на диференци-
јален ма геометар со деформабилна мерна комора. 

Мерниот дел на диференцијалниот манометар 
со деформабилна мерна комора работи врз принци-
пот на деформација на комората под влијание на 
доведениот ^диференцијален притисок. Тука дефор-
мацијата е мера на диференцијалниот притисок. . 

Член 5 
Наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) проток на гас е количината на гасот што во 

единица на време потечува низ мерилото со дија-
фрагма; 

2) работен опсег на мерилото со дијафрагма е 
опсегот на вредноста на протокот во кој вредно-
стите на грешките' на покажувањето на мерилото 
се во границите дозволени со овој правилник и е 
ограничен со најмалиот (Qmin) и најголемиот (Qmas) 
проток 

Работниот опсег на мерилото се дели на горен 
опсег во кој границите на дозволената грешка се 
потесни, и на долен опсег во кој границите на доз-
волената грешка се пошироки. Горниот опсег се 
протега од најголемиот дозволен проток до 20% од 
најголемиот дозволен проток. Долниот опсег на про-
токот се протега од долната граница на горниот оп-
сег до најмалиот дозволен проток; 

3) мерен мост е единствената целина што ја 
сочинуваат сите конструктивни елементи на мери-
лото со дијафоагма, кои служат за остварување на 
диференцијален притисок и кои во мерно-техничка 
Смисла можат да влијаат врз стрз/ењето на гасот 
или да служат за добивање на потребните мерни 
големини. 

Мерниот мост го сочинуваат: 
а) мерната дијафрагма; 
б) носачите на мерната дијафрагма и уредите 

за одземање на притисокот; 
в) цевките пред и зад мерната дијафрагма со 

соодветни влезни и излезни должини; 
г) запирките органи и приклучоците за спро-

водниците на диференцијал имот и струјниот прити-
сок и за обезбедување на потребен наклон; 

д) давачот на мерената вредност на температу-
рата на гасот; 

ѓ) давачот на мерената вредност на зафатнѕш-
ската маса на гасот; 

е) Куќиштата за затворање и осигурување на 
деловите на мерниот мост или на вградените дело-
ви на претворувачот: 

ж) изолацијата која служи за термичка зашти-
та на мерниот мост. v 

4) давач е хмерниот елемент врз кој мерената го-
лемина дејствува непосредно; 

5) мерна дијафрагма е примарниот мерен еле-
мент (давач на диференцијадниот притисок), што 
служи за стеснување на струјата на гасот заради 
остварување на диференцијален притисок погоден 
за сигурно мерење на протокот на гасот; 

6) влезна и излезна должина се најмалите дол-
жини на правиот дел на цевсводот со константен 
внатрешен пречник D пред и зад мерната дија-
фрагма неопходни за исправна работа на мерилото; 

7) претворувач (на диференцијалниот притисок, 
температурата итн.) е мерната направа наменета за 
претворање на сигналот на мерената големина во 
форма погодна за пренос и натамошна обработка 
или чување; 

8) интегратор е уредот што ја дава зафатнин-
ската или масената количина на гасот што протек-
ла низ мерилото со дијафрагма во определен ин-
тервал на време; 

9) покажувач е направата која на погоден на-
чин дава информација за вредноста на мерената 
големина; 

10) работна состојба на гасот е состојбата на 
гасот во цевоводот во непосредна близина на мер-
ната дијафрагма. 

Работната состојба се дава преку работната 
температура (Т или t), работниот притисок (р), за-
фатшшсќата маса (о) и релативната влажност (ф) 
на гасот во моментот на мерењето; 

11) стандардна состојба на гас е состојбата на 
гасот што се дава преку стандардниот притисок 
(р, =--= 101 325 Ра или р, = 1,01325 bar) и стандардна-
та температура (Т, = 288,15 К или ts = 15СС). 

II. МАТЕРИЈАЛ, КОНСТРУКЦИЈА И МЕРНО-
ТЕХНИЧКИ ОСОБИНИ 

1. Материјал 

Член 6 
Сите делови што доаѓаат во допир со гас мо-

раат да бидат изработени од материјал што е от-
порен и на хемиски и на механички дејствија на 
составните делови и проточниот гас. 

Член 7 
Приклучните цевоводи на уредот за мерење на 

диференцијалниот и струјниот притисок мораат да 
бидат изработени од материјал со соодветна цврс-
тина и отпорност. 
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2. Конструкција 

Член 8 
Сите делови на уредот на мерилото со мерна 

дијафрагма преку кои може да се влијае врз точ-
носта на мерењето мораат да бидат сигурно зашти-
тени од надворешните зафати и оштетувања. 

Член 9 
Електричните спроводници кои меѓусебно ги 

поврзуваат деловите на уредот, ако учествуваат во 
мерењето, мораат да бидат заштитени со отпорни 
заштитни цевки. 

Член 10 
Доказниот уред мора да биде конструиран така 

што во зависност од начинот на работата, да ја 
покажува количината на протечениот гас во: 

— кубни метри (м3) на работната состојба на 
гасот или 

— кубни метри (м3) на стандардната состојба 
на гасот, или 

— килограми (kg) на гасот. 

Член 11 
Механизми за броење можат да бидат меха-

низми за броење со тркалца и механизми за брое-
ње кои работат врз принципот на елеќтрично деј-
ство, 

Секој механизам за броење мора да има соп-
ствен контролен елемент. 

3. Претворувачи на диференцијалниот и на струј-
ниот притисок 

Член 12 
Цевките водови на претворувачот и на покажу-

вачот на диференцијалниот и струјниот притисок 
па гасот мораат да имаат внатрешен пречник пого-
лем од 6 mm и мораат да бидат така поставени што 
талогот што се формира во нив да не може да вта-
са во претворувачот. Водовите мораат да бидат доб-
ро затнати. 

Член 13 
На претворувачите и на покажуваните на ди-

ференцијал ниот и струјниот притисок на гасот или 
во цевните водови на овие уреди можат да се вгра-
дуваат славиша или вентили за затворања, славини 
со кратка врска, славини за одводнување или пре-
дочување или други уреди за затворање, под услов, 
за време на работата да не ја попречуваат врската 
помеѓу мерната дијафрагма и претворувачот. 

Член 14 
На една мерна дијафрагма можат да се прик-

лучат два или повеќе претворувачи на диференци-
јалниот притисок ако секој претворувач има по-
себни цевки водови. 

Член 15 
Уредите за автоматско одводнување (сифони, 

кондензни лонци) можат да се употребуваат ако не 
пропуштаат гас и ако работат без пречки. 

Член 16 
На мерната дијафрагма може да биде постојано 

паралелно приклучен контролен манометар. 

Член 17 
Како додатни уреди можат да се употребуваат: 
— пишувач (уред) за испишување; 
— покажувач на протокот на гасот (зафатнина 

ски или масени); 

покажувач на квадратниот корен од дифе-
ренцијал ниот притисок; 

— покажувач на зафатнинската маса на гасот; 
— покажувач на работниот притисок на гасот; 
— покажувач на работната температура на га-

сот; 
— покажувач на релативната влажност на га-

сот; 
— еден или повеќе механизми за броење за 

повторено покажување на интегрираната количина 
на гасот, особено за покажување на далечина (да-
лечински покажувач), ако со тоа не е нарушено 
правилното мерење. 

Член 18 
Куќиштето на пишувачот мора да биде така 

направено што однадвор да не може да се влијае 
врз работата на пишувачот, на сопствените мерни 
инструменти и на нивните врски со механизмот за 
интеграција. 

Член 19 
Мерилото со статичко мерење на диференци-

јалниот притисок со помош на диференцијален ма-
нометар мора да располага со енергија доволна за' 
активирање на механизмот за интеграција, а ако 
тоа е потребно, и на други потребни уреди (на при-
мер апарат за испишување и покажување). Оваа 
енергија мора да биде доволна и за совладување на 
зголемените отпори против движењето ако отпори-
те со време се зголемуваат. 

Член 20 
Претворувачите на диференцијалниот притисок 

мораат да бидат така изработени што да не трпат 
никакви трајни промени ако во текот на работата 
дојде до преоптоварување поради појава на пого-
лем диференцијален притисок отколку што е пред-
видено. 

Член 21 
Заради проширување на опсегот на мерењето на 

протокот може паралелно да се вклучат два и по-
веќе претворувачи на диференцијалниот притисок 
со различна осетливост и од ист или различен вид 
(поврзани претворувачи на диференцијалниот при-
тисок), 

Секој од нив може да задвиждува по еден меха-
низам за интеграција при што вкупната измерена 
количина се добива како збир на пресметаните 
делумни количини или да дејствуваат врз еден 
заеднички механизам за интеграција. 

Член 22 
За мерење на количината на протечениот гас 

можат да се употребуваат само претворувачи на 
диференцијалниот притисок кои немаат забележи-
телно променлива осетливост. 

Член 23 
Претворувачите на диференцијалниот притисок 

мораат да бидат осигурани од загуба на запирката 
течност. Ако количината на запирната течност има 
влијание врз резултатите на ,мерењето, мора да се 
употреби течност која испарува колку е можно по-
малку и не ги растворува гасовите во значителни 
количини. 

Член 24 
Влијанието на температурата на запирката теч-

ност врз покажувањето на претворувачите на ди-
ференцијалниот притисок внатре во мерниот опсег 
не смее да надмине 1% од протечената (интегрира-
на) количина на гас. 

Температурата на запирната течност смее да се 
менува во интервал од 0оС до 40сС, 
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Член 25 
Претворувачот на диференцијалниот притисок 

мора да работи исправно на температура на испи-
тувањето од 20'С. 

4. Интегратори 

Член 26 
За погон на механизмот за интеграција можат 

да се употребуваат: 
1) сатни механизми со рачно или електрично 

навивање. Сатниот механизам со рачно навивање 
мора да биде заштитен од надворешни зафати и 
мора да има лесно читлива скала, Ситните меха-
низми со електрично навивање при прекин на 
електричниот напон мораат да останат уште извесно 
време во погон; 

2) синхрони мотори, само во случаите кога се 
напојуваат од мрежата Ч И Ј а зачестеност е непро-
менлива по време. Со приклучување на напон тие 
мораат самостојно да преработат и покрај механиз-
мот за интеграција, да задвижуваат и еден сатен 
механизам за броење. - На електричните водови не 
можат да се вградуваат никакви посебни осигуру-
вачи. 

Член 27 
Ако интеграторот се задвижува на некој друг 

начин, на пример по електричен пат, времето на 
траењето и бројот на прекините на напонот мораат 
да се мерат со помош на посебен механизам за 
броење. При користењето на наизменичната елек-
трична струја од мрежата што е стабилизирана по 
време, наместо посебен механизам за броење, мо-
же со електрични приклучоци на интеграторот 
цврсто да се поврзе сихрониот часовник со сатниот 
механизам за броење што е поставен во часовникот 
и кој е самоподвижен и има лесно читлива скала. 

Член 28 
Во случај на променлив напон и зачестеност на 

електричната струја можат да- се употребуваат са-
мо оние интегратори кај кои работата е во доволно 
широки граници независна од овие големини. На 
електричните волови не смеат да се вградуваат ни-
какви посебни осигурувачи, 

Ш. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

1. Заеднички одредби 

Член 29 
Натписите и ознаките на плочката на показниот 

уред и на посебните таблици на одделните делови 
на мерниот уред — мерила со дијафрагма, се ис-
пишуваат на траен начин на еден од јазиците и 
писмата на народите на Југославија. 

Сите натписи и ознаки мораат да бидат видли-
ви и лесно читливи. 

Член 30 
Ако натписите и ознаките се испишани на по-

себна таблица, таа мора да биде изработена така 
што врз неа да може да се втисне жиг без чие уни-
штување таблицата не може да се симне. 

2. Таблици 

Член 31 
Главната таблица на податоци е задолжителна 

и на неа мораат да бидат запишани: 

— името и знакот на производителот; 
— фабричкиот број и годината на производ-

ството; 
— службената ознака на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали; 
— нат големиот дозволен — пресметковен про-

ток на гас во формата: 
„Qu,a, - . . . m'/h или kg/h" 

— најмалиот дозволен проток на гас во фор-
мата: 

= . . . m?/h или kg h", 
— најголемиот дозволен работе.н притисок на 

гас во формата: 
„Рта, в . . . Ра (или bar)", 

— видот на флу и дот што се мери во формата: 
,.гас", 
— видот на давачот на дифер^нцијалниот при-

тисок во формата: 
„мерна дијафрагма", 
— внатрешниот пречник на цевката на мерниот 

мост на температура од 20ЛС , во формата: 
„D — . . mm", 

— пречникот на отворот на мерната дијафрагма 
на температура од 20°С во формата: 

„d = . .. mm" 
— константата на пресметковната равенка на 

протокот во формата: 

— насоката на протокот на гас означен со 
стрелка. 

— фабричките броеви на сите прилагачи мер-
ни уреди на мерниот мост, 

Фабричкиот број на џепниот мост мора да се 
запише на сите негови посебни делови. 

Главната таблица на податоците мора да биде 
поставена на покажува чот на измерената количина 
на гас и на мерниот мост. 

Член 32 
На плочата нд најажурниот на измерената ко-

личина на гас или на посебната таблица на пока-
жувачот мораат па бидат запишани: 

— името и ознаката на производителот; 
— ознаката на мерната единица во формата 

„ т ѕ " или ,.кд"; 
— максималниот дозволен проток на гас во -

формата-
„Qmax в . . . rriVh или kg/h"; 

— фабричкиот број на покажувачот и годината 
на производството. 

Член 33 
К а ј интеграторот што има саатен механизам со 

електрично навивање или кај кој измерената ко-
личина на гас се определува по електричен пат. на 
посебна таблица мораат да се запишат: електрични-
от напон, видот, моќноста и зачестеноста на елек-
тричната струја на кота работи интеграторот. Таб-
лицата се поставува тито е можно поблиску до елек-
тричните приклучоци. 

Член 34 
На претворувачот на диференци јадниот прити-

сок на посебна таблица, мораат да се дадат следни-
те податоци' 

— максималниот диференцијален притисок во 
формата: 

Л Рmax — . . . Ра (или bar)"; 
— максималниот дозволен работен притисок на 

гас во формата: 
„Рmax =" . . . Ра (или bar)"; 
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— опсегот на диференцијадниот притисок вна-
тре во кој претворувачот работи исправно; 

— фабричкиот број и годината на производ-
ството на претворувачот. 

Член 35 
Ако претворувачот на диференцијалниот при-

тисок се состои од повеќе делови во одвоени Ку-
ќишта, секое Куќиште мора да биде означено со 
фабричкиот број на покажувачот. 

Член 36 
Кај мерилата со статично мерење на диферен-

цијал ниот притисок со запирна течност, на посебна 
таблица мора да се означи: 

— видот на запирната течност; 
— зафатнинската маса и количината на запад-

ната течност ако мерењето зависи од овие големини." 

Член 37 
Врз претворувачот на струјниот притисок на 

гас мора да се постави таблица со следните пода-
тоци : 

— опсегот на мерењето на струјниот притисок на 
гас внатре во кои претворувачот работи исправно; 

— фабричкиот број и година на производство-
то на претворувачот. 

Член 38 
Врз претворувачот на температурата на гасот 

на посебна таблица мораат да се дадат следните 
податоци: 

— опсег на мерењето на температурата на га-
сот внатре во кој претворувачот работи исправно; 

— фабрички број и година на производството 
на претворувачот. 

Член 39 
Ако со помош на посебниот претворувач на за-

фатнинската маса на гасот се следи и засметува 
промената на оваа големина, претворувачот мора 
да има таблица на која се дадени следните пода-
тоци: 

— опсегот на мерењето на зафатиинската маса на 
гасот внатре во кои претворувачот работи исправно; 

— фабричкиот број и година на производството 
на пр створу вачот. 

Член 40 
Ако зафатнинската маса на гасот не се мери, на 

посебна таблица поставена врз покажувачот на ко-
личината на гасот задолжително Се дав,а за стан-
дардната состојба на гасот, нејзината вредност во 
формата: 

„исправен при д. = . . . kg/m3". 
Ако промените на температурата, на притисо-

кот, на релативната влажност и на коефициентот на 
експанзијата на гасот не се засметуваат автоматски, 
на таблицата од став 1 на овој член мораат да се 
дадат во соодветна форма, вредностите на овие го-
лемини при кои мерилото работи исправно. 

Таблицата од став 1 на овој член и се додава 
на главната таблица на податоци (член 31) и може, 
во погодна форма, да биде нејзин составен дел. 

3. Показан уред 

Член 41 
Пиказниот уред на мерилата со дијафрагма rQ 

сочинуваат: 
1) основниот дел на доказниот уред; 
2) сопствениот контролен елемент или приклу-

чок за контролниот елемент. 

Член 42 
Основниот дел на показниот уред се состои од 

тркалца на чиј раб рамномерно се распоредени и 
обележани броеви од О до 9. 

Движењето на еден број на кое и да било трка-
лице, освен на последното, треба да настапи штом 
тркалото од пониско десетто место ќе го задвижи 
бројот 9. 

Движењето на еден број на последното тркал-
це треба да настапи штом сопствениот контролен 
елемент или приклучок За контролира елемент ќе 
направи полн обрт или десетти дел од полн обрт. 

Пречникот на тркалцето мора да изнесува нај-
малку 16 mm. 

Член 43 
Сопствениот контролен елемент е составен дел 

од показниот уред и може да има: 
1) тркалце обележано со броеви од О до 9, ен 

поделба и со репер, или 
2) неподвижен број ник со поделба и со подвиж-

на стрелка или, 
3) подвижен број ник со поделба и со репер. 
Вредноста на секој поделок на сопствениот кон-

тролен елемент мора да биде претставена во фор-
мата, 1 X 10° или 2 X 10п или 5 X 10n т8 или kg, каде 
а е цел број — позитивен, негативен или кула. 

Цртше на поделбата мораат да бидат јасни И 
еднообразни. Со поголема должина мораат да се обе-
лежат: 

1) секоја петта црта — ако вредноста па поде-
локот е 1 X 10п шз или 2 X 10п тз или kg; 

2) секоја втора црта — ако вредноста на поделом 
кот е 5 X 10п тз или kg. 

Растојанието помеѓу цртите на поделбата не 
смее да биде помало од 1 mm и мора да биде рам-
номерно. 

Огрелката или реперот мораат да бидат довол-
но тенки и да лежат што поблиску до скалата за да 
се обезбеди сигурно и лесно прочитување. 

Движењето на сопствениот контролен елемент 
мора да биде континуирано. 

Пречникот на тркалцето од точка 1 став 1 на 
овој член мора да биде еднаков со пречникот на 
тркалцето на основниот дел на показниот уред. 

Пречникот на бројниците од точка 2 и 3 став 1 
на овој член мора да изнесува најмалку 32 mm, 

Член 44 
Приклучокот за контролниот елемент претста-

вува излезна команда на мерилото која мора да 
биде сместена непосредно кон основниот дел на до-
казниот уред и покрај која мора да биде на погодев 
начин запишана вредноста на нејзината константа. 

Член 45 
Сите броеви на одделно тркалце или број ник; 

зависно од нивната положба, мораат да означувај 
кубни метри или килограми или декадни производи 
или децимални делови на овие единици. 

Прочитувањето од показниот уред мора да бидб 
во кубни метри (m3) или во килограми (kg). 
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Ако доказниот уред има тркалце (или тркалца 
односно бројник) што означува децимални делови 
на кубен метар или килограм,.прочитувањето во куб-
ни метри или' килограми се обезбедува така што на 
плочата на показниот уред тоа тркалце (или тркал-
а т а , односно бројникот) се одвојува со јасно вид-
лива запирка од тркалцето што ги означува кубни-
те метри или килограмите и нивните декадни произ-
води и што тоа тркалце (или тркалца, односно 
број ник) јасно се разликува (на пример, по бојата на 
полето на плочата на показниот уред) од тркала-
та што се наоѓаат пред запирката. 

Ако последното тркалце или број ник на показ-
ниот уред означува декадни производи на кубен 
метар или килограм, прочитувањето во кубни метри 
или килограми се обезбедува така што на плочата на 
показниот уред по последното тркалце или број ник 
се испишуваат една, две или повеќе нули. 

Член 46 
Бројот на тркалцата на показниот уред треба 

да биде толкав што да се обезбеди прочитување на 
зафатнината или масата на гасот што ќе протече 
низ мерилото со дијафрагма за време од 1000 часови 
работа при најголемиот проток на мерилото (Qmax). 

4. Шеста за жигосување 

Член 47 
Места за жигосување на мерилото со дијафраг-

ма мораат да бидат предвидени: 
1) на сите таблици што носат службена ознака 

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали; 
2) на затворачите на сите Куќишта на важните 

мерни уреди вклучувајќи го и механизмот за брое-
ње, мерење и определување на количината на гас; 

3) на мерната дијафрагма; 
4) на две врски со вијци што лежат една нас-

прама друга на при^бниците со помош на кои е 
прицврстена мерната дијафрагма во цевоводот; 

5) на приклучоците на цевните водови за прет-
ворувачите на сите физички големини што се 
мерат; 

6) на сите посебни делови од сложениот претво-
рувач на диференцијалниот притисок; 

7) на спојките на цевните водови на претвору-
вачите на сите физички големини што се мерач и 
цевките низ кои се провлечени електричните водо-
ви од член 9 на овој правилник; 

8) на сите славини или други уреди за затвора-
ње на цевните водови на претворувачите на мер-
ните физички големини што ги имаат тие уреди не 
пречејќи II на врската помеѓу давателот и претво-
рувачот на физичките големини. 

Член 48 
Ако тоа е неопходно заради сигурноста мерила-

та со дијафрагма можат да се жигосаат и на други 
места. 

IV. ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ 

Член 49 
Типското испитување на мерилото со дијафраг-

ма ги опфаќа: 
1) утврдувањето на општите услови; 
2) надворешниот преглед; 
3) разработувањето; . 
4) испитувањето на непропустливоста на ку-

ќиштето; 
5) испитувањето на работниот опсег; 
6) испитувањето на издржливоста. 

Член 50 
За мерилата со дијафрагма се утврдува дали -е 

исполнети следните општи услови: 
1) на мерниот мост не смеат да се појавуваат 

пулзации на гасот; 
2) текот на гасот во цевоводот мора да биде 

практично стационарен (при стационарниот тек на 
брзината и притисокот ве една иста точка остану-
ваат непроменети во времето); 

3) кондензатот или правот што сг издвојуваат 
при мерењето на протокот на гасот не смеат да се 
натрупуваат ниту во цевоводот во близина на мер-
ната дијафрагма ниту во приклучните водови; 

4) при мерењето на протокот на гасот што ја 
валка мерната дијафрагма мора да биде обезбедена 
можност за периодично чистење (продувување, 
испл акиу вање) на мерната дијафрагма и на цево-
вод от; 

5) на внатрешната површина на цевоводот :га 
растојание еднакво на двократниот внатрешен 
пречник на цевоводот (2Б) на обете страни на мер-
ната дијафрагма не смеат да постојат никакви сб 
голо око видливи неправилности или нерамнина, 

6) ^мерниот мост мора на местото на употребата 
да располага со доволен простор за изведување на 
типско испитување и на периодични прегледи: 

7) нав мерниот мост мора да постои можност за 
паралелно приклучување на контролните мерила 
на диференцијалниот и струјниот притисок, на 
температурата и зафатнинската маса на гасот: 

8) во случај на потреба мораат да постојат уре-
ди што го отстрануваат наталожениот прав и други-
те нечистотии од мерниот мост што може да му 
пречи на исправното мерење на температурата на 
гасот; 

9) мерниот мост мора да биде зашитен од грее-
ње и ладење, односно мора да биде изолиран заради 
одбегнување на премин на топлотата во оние случаи 
кога температурата во струјата на гасот отстапува 
за повеќе од 10оС од температурата на околината; 

10) кај мерниот мост мораат да бидат исполнети 
сите технички и други услови што се однесуваат на 
пресметката, обликот, материјалот, обработката, 
димензиите и на начинот на вградувањето на мерна-
та дијафрагма и цевоводите во мерниот мост како 
и на начинот за одземање на диференцијалниот 
притисок. 

Член 51 
Со надворешниот преглед на мерилата со ди-

јафрагма се утврдува дали карактеристиките на 
мерилата со дијафрагма (формата, составот, натпи-
сите и ознаките) се во согласност со одредбите на 
овој правилник. 

Член 52 
Разработувањето на мерилата со дијафрагма се 

спроведува при испитувањето на мерните претвору-
вачи што имаат механички подвижни делови. 

Претворувачите се разработуваат со помош на 
гас во работните услови со менување на мерената 
големина во границите на мерниот опсег со тоа што 
најматтото време на разработувањето при протокот 
од 0.65 Qmax каде титоQmax е најголем дозволен -
пресметковен проток на мерилото изнесува 10 ми-
нути. 

Разработувањето на мерните претворувачи мо-
же да се врши со остварување на влезната мерена 
големина или на сигнали во лабораториски услови. 

Член 53 
Испитувањето на неппопустливоста на куќиш-

тето и цевните водови на претворувачите на мере-
ната големина се врши на најголемиот работен 
притисок на гасот на кој претворувачот треба да 
работи. 
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По истекот на пет минути (време потребно за 
стабилизација на температурата и на притисокот 
на гасот во затворениот дел на уредот) се прочиту-
ваат притисокот и температурата на гасот во затво-
рениот дел на уредот. 

Куќиштето и цевките водови на претворувачот 
се сметаат како непропустливи ако по истекот од 
шест минути температурата и притисокот на гасот 
во затворениот дел на уредот не се промениле. 

Член 54 
Испитувањето на работниот опсег на мерилото 

со дијафрагма се врши во работните услови и со 
гас за чие мерење мерилото е наменето. 

Работниот опсег се испитува со помош на ета-
лонски мерила на мерените големини, а се снима 
крива линија на грешки во зависност од протокот 
на гасот (во натамошниот текст: крива линија на 
грешки) по должината на целиот работен опсег на 
мерилото од Qmin до Qmax 

Сите мерни претворувачи и интеграторот мо-
раат да бидат претходно испитани, со остварување 
или со симулирање на сигналите со влезни големи-
ни, со помош на еталокски мерила и мерила ^а 
соодветната физичка големина. 

Како грешка се подразбира вредноста на отста-
пувањето на измерената количина на гасот што е 
дадена во следниот образец: 

Хm - - Хt 
g = . 100% 

Xt 

каде што е: 
g - релативна грешка на мерењето во 0/о. 

Хm - вредност на протечената количина на га-
сот (измерена со помош на мерило со дијафрагма) 
што се определува од измереното време на прете-
пувањето и прочитаната почетна и крајна вредност 
на количината на гасот на показателот; 

Xt - точна вредност на протечената количина 
на гасот пресметана според равенката за мерната 
дијафрагма, преку вредноста на големината на из-
мерените еталонски мерила. 

Работниот опсег нa мерилото со дијафрагма од 
став 2 на овој член правилно е определен ако кри-
вата линија на грешките: 

1) за протоците на гасот од до 0.2 - се 
вао:'а внатре во опсегот на гр.ешката од ± 20,Ч а ако 
во мерилото е вклучен и коректор на состојбата на 
гасот ± Зл/о; 

2) за протоците на гасот од 0.2 Qmax до 0.5 Qmax — 
се наоѓа внатре во-опсегот на грешката од ± 10/о. а 
ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата 
на гасот - ± 2'%; 

3) за протоците на гасот од 0,5 до Qmax — се 
наоѓа внатре во опсегот на грешката од ± 1%: под 
услов отстапувањето на минимумот од максимумот 
на кривата линија на грешките во овој случај, спо-
ред апсолутна вредност, да не биде поголемо од 1()/о. 
Ако во мерилото е вклучен и коректор на состојба-
та на гасот, опсегот на грешката може да биде 

_+ 20/о, а апсолутната вредност на отстапувањето на 
минимумот од максимумот 20/о. 

Член 55 
Испитувањето на издржливоста на мерилото со 

дијафрагма опфаќа: 
1) работа на мерилото со работен гас во усло-

вите за кои мерилото е предвидено, при проток не 
номад од 0,5 Qmax во траење од 1000 часови без пре-
кини или со прекини, но така што работата да биде 
завршена за 12 месеци; 

2) снимање на кривата линија на грешките. 
Мерилото се смета како доволно издржливо ако 

кривата линија НЈ грешките: 

1) за преточите на гасот од Qn-in до 0,24QmM -
лежи внатре во опсегот на грешката од ± 20/о, а 
ако во мерилото е вклучен и коректор на состојбата 
на гасот - ± 3"/о; 

2) за гтротоците на гасот од 0,2 QmM до 0,5 Q m e x -
лежи внатре во опсегот на грешката од ± 10/о а ако 
Е о мерилото е вклучен и коректор на состојбата на 
гасот — ±. 2%; 

3) за протоците на гасот од 0,5 Q,ria, до QmM — ле-
ж и внатре во опсегот на грешката од ± 10/о, год 
услов отстапувањето на минимумот од максимумот 
на кривата линија на грешките во овој случај, по 
апсолутна' вредност да не биде поголемо од 1,5%. 
Ако во мерилото е вклучен и коректор на состојба-
та на гасот, опсегот на грешките може да биде 
± 20/о, а апсолутната вредност на отстапувањето на 
минимумот од максимумот 30/о; 

4) ниту во една точка не отстапува за повеќе 
од 10/о во однос на кривата линија на грешките сни-
мена пред испитувањето на издржливоста. 

Член 56 
Најголемите дозволени вредности на грешката 

при прегледот за поединечните вредности на прото-
кот определени според образецот од член 54 на овој 
правилник смеат да изнесуваат: 

1) ± 2% — за протоците на гасот од Qinin до 
0,2 а ако во мерилото е вклучен и коректор на 
состојбата на гасот — ± 30/о; 

2) ± 10/о — за протоците на гасот од 0,2 Qm.., ДО 
Qn,,,,. а ако во мерилото е вклучен и коректор на 
состојбата на гасот — ± 2%. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 57 
Овој правилник вегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 0204-9328 
10 октомври 1981 година 

Белград 

Директор 
на. Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Воичиќ, с. р. 

635. 

Врз основа на чл. 24 и 66 став 1 точка 16 од 
Законот за Народната банка на Југославија и един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните 
покраини (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 
41/81), во согласност со точка 2 од Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1981 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80). Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 

БАНКИТЕ ВО НОЕМВРИ 1981 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во на-
тамошниот текст; банките) се должни во ноември 
1981 година да го усогласуваат обемот на порастот 
на своите вкупни пласмани согласно со одредбите 
на^ оваа одлука. Вкупните пласмани на банките на 
30 ноември 1981 година можат да бидат поголеми 
до 16,5% во однос на состојбата на 31 декември 1980 
година. 
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Банките што даваат кредити за сезонските за-
лихи на пченица од родот на 1981 година можат 
своите вкупни пласмани да ги зголемуваат над по-
растот утврден во став 1 од оваа точка за износот 
на порастот на кредитот за производство и залихи 
на пченица над процентот од став 1 на оваа точка, 
под услов да не вршат отстапување на неискори-
стениот дел од порастот на пласманите во смисла 
на одредбите од точка 4 на оваа одлука. 

2 Под вкупни пласмани на банките, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и други пласмани, освен кре-
дитите и другите побарувања по основ на односите 
меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка и Па-
зарот на пари и хартии од вредност, што банките 
им ги даваат на организациите на здружен труд и 
на други општествени правни лица, на граѓански 
правни лица и на граѓани, без оглед на изворите 
на средствата од кои се даваат тие кредити и плас-
мани. 

3. Обврската за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на банките во 
смисла на точка 1 од оваа одлука, а согласно со 
точка 13 став 2 од Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1981 до 1985 година во 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80 и 30/81) 
не се однесува на: 

1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање не побозиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини; 

,2) пласманите што ги даваат банките од својот 
кредитен потенцијал за обнова и изградба на под-
рачја пострадани од земјотрес; 

3) пласманите од дополнителните и посебните 
средства што се користат за побрз развој на САП 
Косово; 

4) кредитите за извоз и за подготовка на про-
изводство на стоки и услуги за извоз. 

4. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот н^ пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 на 
оваа одлука. Меѓусебното отстапување, односно 
примање на неискористениот дел од порастот на 
пласма-ните. банките го вршат до рокот пропишан 
за поднесување на извештајот во точка 5 став 1 од 
оваа одлука. 

За отстапениот, односно примениот дел од не-
искористениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбата на став 1 од оваа точка, банката е долж-
на да ја извести надлежната народна банка на ре-
публиката, односно надлежната народна банка на 
автономната покраина, во рок од три дена од денот 
на извршеното отстапување, односно ,примање на 
делот од неискористениот пораст на пласманите, и 
тоа со доставување на фотокопија на склучениот 
договор или на самоуправната спогодба на здруже-
ната банка и на основните банки — членови на таа 
здружена банка за меѓусебното отстапување и при-
мање на делот од неискористениот пораст на плас-
маните. 

5. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите од оваа одлука, банките се должни 
на надлежната народна банка на републиката, од-
носно на надлежната народна банка на автономна-
та покраина, да и достават извештај за остварениот 
пораст на нивните вкупни пласмани според книго-
водствената состојба на банката на 30 ноември 1981 
година, во рокот пропишан за доставување на би-
лансот на банката. Тој извештај банките го доста-
вуваат во по два примерока. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини на Народната бан-
ка на Југославија и доставуваат збирни извештаи 
за состотбата на пласманите на банките на ниво на 
републиката, односно автономн,ата покраина, и по 
еден примерок на примените индивидуални извеш-
таи од банките во рок од пет гена од денот на исте-
кот на покот од став 1 на ^ваа точка. 

6. Извештајот од точка 5 на оваа одлука бан-
ките ќе го доставуваат на образецот „Извештај за 
усогласување на обемот и динамиката на порастот на 
пласманите во ноември 1981 година", кој е отпеча-
тен кон оваа одлука и претставува нејзин составен 
дел. 

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

О. бр. 67 
21 октомвпи 1981 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА 
ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 
1 1. Работната организација НАФТАГАС-ХИНС, 
Нови Сад, поднесе предлог до Уставниот суд на Ј у -
гославија за оценување на уставноста и законитос-
та на Општествениот договор За издатоците за ис-
храна на работниците што претставуваат матери-
јални трошоци (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/31), наведувајќи дека смета оти оспорениот до-
говор е несогласен со член 29 од Уставот на С Ф Р Ј 
и дека е спротивен на член 56 став 2 од Законот за 
утврдување и распоредување на вкупниот приход 
и ма доходот (,,Службен лист на СФРЈ", бр, 63/80) 
и на член 6 од Законот за здружениот труд затоа 
што со тој договор се доведуваат во нееднаква по-
ложба работниците што работат во материјалното 
производство и работниците' што работат во оп-
штите и заедничките служби. Со предлогот е оспо-
рена и одредбата на член 11 од наведениот опште-
ствен договор, бидејќи установува повратно де ј -
ство на Договорот, за што подносителот на предло-
гот смета дека не е согласно со Уставот на СФРЈ. 
Од тие причини се предлага Уставниот суд на Ј у -
гославија да го поништи, односно укине оспорениот 
општествен договор. 

2. Општествениот договор за издатоците за ис-
храна на работниците што претставуваат матери-
јални трошоци ги утврди работите во материјално-
то производство и во другите области на трудот и 
го определи највисокиот износ на трошоците за ис-
храна на работниците на тие работи што претста-
вуваат . материјални трошоци на основната органи-
зација на здружен труд. во рамките на овластува-
њето содржано во одредбата на член 13 став 2 точ-
ка 4 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на дохо,дот. 

Според оцената на Уставниот суд на Југосла-
вија, ваквиот начин на уредување на односите во 
областа на утврдувањето и распоредувањето на 
вкупниот приход и на доходот на основните орга-
низации на здружен труд не ја доведува во пра-
шање еднаквоста на работниците вработени во ма-
теријалното производство и на оние што вршат ра -
боти во заедничките и други служби. Доколку ра -
ботникот врши работи наведени во оспорениот оп-
штествен договор, без оглед на тоа во која единица 
на здружениот труд ги врши, тој ги исполнува ус-
ловите за исхрана што ќе ги оптоварува трошоците 
на материјалното работење на основната организа-
ција. Затоа оспорен пот општествен договор не е 
несогласен со член 29 од Уставот на СФРЈ, ниту е 
спротивен на член 56 став 2 од Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот, ниту на член 6 од Законот за здружениот 
труд. 

Оспорениот член 11 од Општествениот договор 
за издатоците за исхрана на работниците, што ус-
тановува примена на тој договор од 1 јануари 1981 
година, обезбедува остварување на правата од З а -
конот за утврдување и распоредување на вкупниот 
приход и на доходот од денот на неговото влегува-
ње во сила, Околноста дека наведениот општествен 
Договор е склучен и објавен во мај 1981 година на 
е во несогласност со Уставот на СФРЈ, бидејќи Ус-
тавот не забранува повратно детство на овој дого-
вор. Оспорениот договор е склучен со изјава на 
волјата на сите учесници за сите одредби на тој 
Договор, па и за времето на примената. Од тие при-
личи Уставниот суд на Југославија оцени дека од-
редбата на член 11 од наведениот општествен до-

говор не е несогласна со Уставот на СФРЈ, ниту 6 
спротивна на важечките закони. 

3. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 9 септември 1981 година, врз основа на 
член 375, а согласно со член 392 од Уставот на 
С Ф Р Ј и член 29 од Деловникот на Уставниот суд 
на Југославија, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Работната организаци-
ја НАФТАГАС-ХИНС, Нови Сад, да ег утврди де-
ка Општествениот договор за издатоците за исхра-
на на работниците што претставуваат материјални 
трошоци е несогласен со Уставот на С Ф Р Ј и спро-
тивен на член 56 став 2 од Законот за утврдување 
и распоредување на вкупниот приход и на доходот 
и на член 6 од Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југо-
славија во состав: претседател па Судот Никола 
Секулиќ и судиите: Милорад Достаниќ, д-ф Стана 
Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Славко Кухар, Во-
ислав Ракиќ, д-р Арпад Хорват. Јаким Спировски, 
Мијзчико Шибалиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Рама-
дан Бр аниќ и. 

У-бр. 141/81 
9 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за со-
обраќајните знаци на патиштата, објавен во ,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 48/81, се поткрале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНА-

ЦИ НА ПАТИШТАТА 

Во член 12 во уводната реченица наместо збо-
ровите: ,,9 до 11" треба да стои: "„8 до 10г\ 

Во член 14 стар: 1 точка 23 наместо зборовите: 
„осен притисок" треба да стои: ,,осно оптовару-
вање", а во став 2 по бројот: „11-24" треба да се до-
даде запирка и по грешка изоставениот број: 
,,11-25". 

Во член 15 точка 5 наместо зборовите: ,,патека 
за коњаници" треба да стои: ,,патека за јавани" а 
наместо зборот: „коњаници1 ' треба да стои: ,,ја-
вач:.:^. 

Во член 20 во уводната реченица наместо збо-
ровите: ,,П до 19" треба да стоп: ,Л6 до 18:\ а во 
точка 2 под д) наместо зборовите: ,.моторно возило" 
тр-еба да стоп: ,,возило на моторен погон". 

Во член 22 точка 29 наместо зборот: „сите" тре-
ба да стои зборот: „соодветните". 

Во член 26 во уводната реченица наместо збо-
ровите' ,, 24 до 26'; треба да стојат зборовите: ..23 
до 25 '-: во точка 2 под г) наместо зборовите: ,,зна-
кот Ш-23 (назив и населено место)" треба да стојат 
зборовите: „знакот Ш-23 (назив на населено мес-
то V: и по нив да се додадат по грешка изоставени-
те зборови: ,.знакот 1X1-24 (завршеток на населе-
но место),"; под ж) наместо зборовите' „(забрана на 
паркирање) во жолта боја4' треба да стојат зборо-
вите: „(забрана на паркирање)". 

Во член 44 став 3 во вториот ред наместо бро-
јот: „(V-16)'1 треба да стои бројот: „(V-15)", а во 
петтиот ред наместо бројот: „(V-15)" треба да стои 
бројот: „(V-16)'1, 
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Во член 62 наместо зборот: „изразени" треба да 
стои зборот: „изработени". 

Во член 70 став 3 наместо зборовите: „означу-
вање на пат" треба да стојат зборовите: „означува-
ње премин на патот". 

Од СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски 
Белград, 16 октомври 1981 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во Правилникот за југословенски-
те стандарди за проектирање и градење на патиш-
та, објавен во ,.Службен лист на СФРЈ", бр. 46/81), 
се поткрала долунаведената грешка па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 

НА ПАТИШТА 

Во Правилникот за југословенските стандарди 
за проектирање и градење на патишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 46 /81) во член 1 точка 8 наместо 
ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U.E4.016" 
треба да стои ознаката: „JUS U.E8.016", а во точка 
9 на истиот член, наместо ознаката на југословен-
скиот стандард: „JUS U.E4.018" треба да стои озна-
ката: „JUS U.E3.018". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
19 октомври 1981 година, 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југос.' -
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
БУРМАНСКА УНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА БУРМАНСКА УНИЈА 

I 

Се отповикува 
В ладо Шестар од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
ен Република Југославија во Социјалистичка Репу-
блика Бурманска Унија. 

I I 

Се назначува 

Ранко Радуловиќ, помошник-сојузен секретар 
за надворешна трговија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Социјалистичка Репуб-
лика Бурманска Унија. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ, 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
23 септември 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБА-
ГО И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТРИНИДАД И 

ТОБАГО 

I 

Се отповикува 
Милан Зулан од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Три-
нидад и Тобаго, со седиште во Џорџтаун. 

II 

Се назначува 
д-р Јанко Лазаревски, извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Кооперативна Република 
Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Тринидад и .Тобаго, со седиш-
те во Џорџтаун. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 35 
9 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 



Софана 1518 - !ВроЈ 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 30 октомври 1981 

Се отповикува 
Драги Трајановски од должноста извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
МаЛДИВа, со седишта во Коломбо. 

II 

Се назначува 
Владимир Бабшек, извонреден и ополномоштен 

"амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југос.лавија во Демократска Социјалистичка. 
Република Шри Ланка, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија" Република Малдива, со 
седиште во Коломбо. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 36 
10 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослав-
ија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ПОСТОЈАН ПРЕ-
ТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ СО СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊА НА ПОСТОЈАН П Р Е С Т А В Н И К НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОР-
ГАНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО СЕДИШ-

ТЕ ВО ВИЕНА 

I 

Се отповикува 
Новак Прибиќевиќ од должноста постојан пре-

тставник -на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија при сите организации и органи на 
Обединетите нации со седиште во Виена. 

II 

Се назначува 
Милорад Пешиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Австрија, за посто-
јан претставник на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија при сите организации и ор-
гани на Обединетите нации со седиште во Виена. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 38 
14 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВ-
НИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ МЕЃУНАРО-
ДНАТА АГЕНЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА СО 

СЕДИШТЕ ВО ВИЕНА 

I 

Се назначува 
Милорад Дешиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Австрија за посто-
јан претставник на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија при Меѓународната агенци-
ја за атомска енергија со седиште во Виена. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр, 39 
15 октомври 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Соци,јалистичка Федеративна Република Југо с,ѓа-
вит а, Прегселателстпото на Социј п штетичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО . 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Брз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

— за заслуги и успеси постигнати во саботата 
на унапредување на стопанската соработка помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Сојузна Република Германија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Kathe Dasber ; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Alfred Bente. 

Бр 25 
8 април 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛ СТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод седумдесетгодишнината на животот 
а за долгогодишна револуционерна Работа и извон-
редни заслуги во изградба на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, за развивање и 
јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за 
слобода и независност на нашата земја, како и за 
значаен придонес на нејзината политика на мирот 
и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Нађ Степан Коста. 

Бр. 32 
8 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 тенка 8 од Уставот ча 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арсовски Ристо Душко, Дарковски Наумов Вла-
димир, . Пијанманев Благое Воислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексовски Мито Мицко, Бошковски Гинов Бо-
ро, Гелебешов Мите Љупчо. Котушевски Ираклија 
Киро, Крстевски Горги -Страшо, Стојановски Крс-
тев Трајко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакшески Трифунов Перо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на 

земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арсовски Андреа Јордан. Глушченко Софроние 
Павле. Кузмановски Ангелев Јоле, Кузмановски 
Александар Наум Милошевски Мино Урош. Нико-
лоски Славе Димитар. Ристов Владе Стопан. Све-
тиев Илиев Никола. Танаскоски Горги Виктор, 
Ташков Васил Јано, Топчиоски Јоле Милан; 

- за заслуги и -стигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анастасоска-Серафпмова Александар Катери-
на, Апчевски Тале Димитрије, Димовски Милан 
Алексо, Ѓувтев Васил Атанасије, Гајтановски Мите 
Горѓи. Гиевски Ристов Тоде Кдрамитрески Анастас 

Благоја. Костовски Тале Санде, Крстески Јастрев 
Свето. Митревски Дичо Ристо, Нанчев Илие Ди-
митрија Николоски Аспарух Петар, Пантевска-
- Атанасова Петрева Марика, Паунков Рајков Ни-
кола, Петрушевски Трајко Стојан, Рецеп Халим 
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Неџип, Рецеп Рамо Усеин, Ристевски Тренко Бог-
дан, Ристевска-Чонева Тодор Вера, Самац Миле 
Иван, Селим Рамо Ферик, Селим Јакуп Селим, Си-
мовски Петре Илија, Соколова Дончо Милица, Стој-
ковски Трајков Велимир, Таштаноски Николов 
Стојан, Тошевски Пецев Стојан, Трпевски Коле Се-
рафим, Василевски Јане Душан; 

— за залагање 
на земјата 

во социјалистичката изградоа 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Асип Бислим Мустафа, Екрем Сали Илијаз, 
Јакуп Абдии Јакуп, Јашар Рецеп Џенан, Ј а н к о в -
ски Сали Сабри, Јовановски Јован Драган, Јусуф 
Кемал Зекир, Каплан Баки Бајрам, Козарова-Пин-
тачева Димко Милка, Младеновска Петре Трајанка, 
Пулејковска-Стаменин Најдо Слободанка, С а л и е -
виќ Ферат Шаин, Сефер Сакип Ељмаз; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Димитровска-Димитровска Димитар Борислава, 
Ефремов Петар Лазар, Јовановска-Трапановска То-
дор Иванка, Јовановска-Петровска Ванчо Велика, 
Кнежевик-Николовска Михајло Јованка, Крстев-
ска-Црномарова Благој Верка, Наскоски Киро Пе-
тар, Лејковски Сиљанов Цане, Ристевска-Георгиева 
Коста Драгица, Савевски Трпко Петко, Спирков-
ска-Трајковска Ристо Веселинка, Вељановска-Бим-
биловска Ристо Митана. 

Бр. 33 
5 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликува: 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— за долгогодишна револуционерна работа, за 
извонредни заслуги во организирањето и изград-
бата на социјалистичкото самоуправно општества, 
како и за значаен придонес на општиот развиток на 
земјата и јакнењето на независноста. на Социјали-
стичка Федеративна Република Југ славија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Мићуновић Јован Вељко. 

Бр. 36 
8 мај 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на; 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

622. Закон за евиденцијата за научната, 
културната, просветната и техничката е 
соработка со странство — — — — 1513 

623. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за посебните услови за давање кре-
дити за инвестиции — — — — — — 1514 

624. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за основите на кредитниот и банкар-
скиот систем — — — — — — — 1516 

625. Закон за контрола на предметите од ска-
поцени метали — — — — — — - 1 5 1 8 

626. Закон за програмата за изградба и мо-
дернизација на техничката база на Радио 
Југославија во периодот од 1981 до 1990 
година — — — — — — - — — 1521 

627. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити - — — — — 1523 

628. Одлука за ослободување од плаќање да-
вачка за царинско евидентирање на уво-
зот на електрична енергија — — - 1 — 1523 

629. Одлука за определување на највисоките 
цени, односно надоместите за посебни ае-
родромски услуги на патниците во воз-
душниот сообраќај - — — — — — 1524 

630. Одлука за начинот на усогласување на 
вредноста на залихите на недовршено 
производство, готови производи и стоки 1524 

631. Одлука за ослободување од плаќање да-
вачка за израмнување на даночното оп-
товарување на увезените стоки на увозот 
на електрична енергија — — — — — 1523 

632. Решение за намалување на царинската 
стапка за 50% на увозот на електрична 
енергија — — — — — — — 1526 

623. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени - - - - - - - - - 1526 

634. Правилник За метролошките услови за 
проточни мерила на количина на гас со 
мерна дијафрагма — — — -— — — 1527 

635. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во ноември 1981 година — — 1533 

Одлука за оценување на уставноста и закони-
тоста на Општествениот договор за изда-
тоците за исхрана на работниците што 
претставуваат материјални трошоци — 1536 

Исправка на Правилникот за сообраќајните 
знаци на патиштата - - — — — — 1536 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за проектирање и градење на 
патишта — — — — — — — — — 1537 

Укази - - - - - - - - . - - . 1537 
Одликувања - - - — — — — — — — 1539 


