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704. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО. 

TO И ПРОМЕТОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за производството и прометот на опојни дроги, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 октомври 1985 година. 

П бр. 491 
28 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р: 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОПОЈНИ 

ДРОГИ 

Член 1 
Во Законот за производството и прометот на опојни 

дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), член 19 се ме-
нува и гласи: 

„Член 19 
Опојните дроги и лековите произведени од опојни 

дроги, што служат за медицински и ветеринарни цели, се 
издаваат на мало под условите и на начинот што се пред-
видени со прописите за пуштање на лековите во промет. 

Опојните дроги што служат за наставни и научноис-
тражувачки цели се издаваат врз основа на одобрение од 
органот определен со пропис на републиката односно на 
а,втономната покраина." 

Член 2 
Во член 24 се додава став 2 кој гласи: 
„Републичките, односно покраинските органи на уп-

равата, без одлагање, ги доставуваат податоците за из-
вршениот увоз или извоз на опојни дроги до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на здравството." 

Член 3 
По член 29 се додаваат два нови члена 29а И 296, кои , 

гласат: 

„Член 29а 
Надлежниот сојузен орган на управата е одговорен за 

извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз 
основа на него во делот кој се однесува на обврските што 
произлегуваат од ратификуваните меѓународни договори 
за опојните дроги и кога со овој закон е определено дека 
непосреден надзор вршат надлежните органи во републи-
ките и во автономните покраини. 

Во согласност со одговорноста од став 1 на овој член, 
надлежните сојузни органи на управата имаат право и 
должност на републичките и покраинските органи на уп-
равата надлежни за работите на надзор да им дадат за-
должителни инструкции за извршувањето на работите за 
кои се овластени со овој закон. 

Член 296 
Републичките и покраинските органи на управата 

надлежни за работите на надзор се должни на надлежниот 
сојузен орган на управата да му доставуваат извештаи за 
спроведувањето на одредбите на овој закон и на прописи-
те донесени врз основа на овој закон. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на здравството, односно вете-
ринарството, по потреба, ќе ги пропише начинот и роко-
вите за доставување на извештаите од став 1 на овој член." 

Член 4 
Во член 31 став 1 во уводната реченица бројот: 

„100.000" се заменува со бројот: „500.000", а бројот: 
„1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„50.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „500.000". 

Член 5 
Во член 32 став 1 во уводната реченица бројот: 

„50.000" се заменува со бројот: „250.000", а бројот: 
„100.000" - со бројот: „1,000.000". 

Во точка 2 по зборот: „дрога“ се додаваат зборовите: 
„или лек што е произведен од опојни дроги“. 

Во точка 5 зборовите: „(чл. 24 и 26)" се заменуваат со 
зборовите: „(член 24 став 1 и член 26)". 

Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„25.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „200.000". 

Член 6 
Во член 33 став 1 во уводната реченица бројот: 

„5.000", се заменува со бројот: „25.000", а бројот: „20.000" 
- со бројот: „200.000". 

Член 7 
По член 33 се додава нов член ЗЗа, кој гласи: 

/ 
„Член ЗЗа 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се каз-
ни за прекршок одговорното лице во царинарницата која 
во рок од осум дена од денот на извршенето царинење не 
ги достави до сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на здравството искористените дозволи за извоз од-
носно за увоз на опојни дроги (член 17 став 1)." 
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Член 8 
По член 37 се додава нов член З?а, кој гласи: 

„Член З?а 
Одредбите на чл. 35 до 37 од овој закон се применува-

ат на одземените опојни дроги што биле употребени или 
што биле наменети за извршување на кривично дело или 
настанале со извршувањето на кривичното дело." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

705. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З ' 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИТЕ 

З О Н И 

Се прогласува Законот за царинските зони што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 29 октомври 1985 година. 

П бр. 492 
29 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Радован Брајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Ијзнјаз Муртеши, с,.р. 

З А К О Н 
ЗА ЦАРИНСКИТЕ ЗОНИ 

Член 1 
Царинска зона се основа заради производство на сто-

ки за извоз, заради извоз на стоки и услуги и вршење на 
други дејности потребни за унапредување на извозот. 

Член 2 
Царинска зона може да се основа во поморски дуки и 

воздухопловни и речни пристаништа отворени за меѓуна-
роден јавен сообраќај, како и во стоковно-транспортни 
центри на магистрални патишта и на главни железнички 
пруги преку кои во поголем обем се врши промет на стоки 
наменети за извоз и промет на стоки во провоз. 

Царинската зона мора да биде заградена и означена 
како царинска зона. 

Ако царинската зона се состои од повеќе одвоени де-
лови, секој дел на царинската зона мора да биде посебно 
заграден и означен. Деловите на една царинска зона 
можат да бидат меѓусебно оддалечени најмногу 50 км. Со-
јузниот извршен совет ќе ги утврди со одлука магистрал-
ните патишта и главните железнички пруги на кои можат 
да се основаат царински зони. 

Член 3 
Организацијата на здружен труд која е носител на 

правото на користење на земјиште во лука, пристаниште 
и во стоковнотранспортен центар, заедно со другите орга-
низации на здружен труд што имаат интерес да бидат ос-
новачи на царинска зона, може да основа царинска зона, а 
ако нема организации на здружен труд што имаат интерес 
да бидат основачи на царинска зона - и самостојно (во на-
тамптит/гпт текст: ОГ“ОВ?МЛТ̂ , 

Организациите на здружен труд што заеднички осно-
ваат царинска зона своите меѓусебни права и обврски во 
поглед на основањето, работата и престанокот на работа-
та во царинската зона ги уредуваат со самоуправна спо-
годба. 

Царинската зона се основа со акт по претходно при-
бавена согласност од Сојузниот извршен совет. 

Со актот на основачите се утврдуваат називот на ца-
ринската зона, нејзиното подрачје и дејностите што во неа 
можат да се вршат. ^ 

Член 4 
Царинската зона е дел од царинското подрачје на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија на кое 
организациите на здружен труд вршат стопански дејности 
под посебни услови на вршење на надворешнотрговски 
промет во царинските зони утврдени со сојузен закон. 

Член 5 
Основачот е должен да го уреди просторот на царин-

ската зона и да обезбеди енергетски и технички услови за 
вршење на стопански дејности во неа, како и кадри за 
вршење на работите од заеднички интерес за сите корис-
ници на царинската зона. 

Основачот е должен да обезбеди простории за работа 
на надзорните и други органи на управата. 

Член 6 
Основачот, со одлука, ги утврдува условите4 под кои 

организациите на здружен труд можат да го користат зем-
јиштето и деловниот простор во царинската зона за врше-
ње на стопански дејности и постапката за одлучување за 
барањато за вршење на стопански дејности во царинската 
зона и го уредува внатрешниот ред во царинската зона. 

Основачот е должен на секоја организација на 
здружен труд да и овозможи, под еднакви услови, вршење 
на стопанска дејност во царинската зона. 

Актот од став 1 на овој член се објавува во Гласникот 
на Стопанската комора на Југославија. 

Член 7 
Кон барањето за давање согласност за основање на 

царинска зона, основачот е должен на Сојузниот извршен 
совет да му достави елаборат за општествено-економска-
та оправданост да се основа царинска зона што го усвоил 
органот на управување на основачот, докази за обезбеду-
вањето на организациони, просторни, енергетски, технич-
ки услови за работа во царинската зона, обезбедувањето 
на кадри за вршење на работите од заеднички интерес за 
сите корисници на царинската зона, како и нацрт на актот 
за основање на царинската зона и на одлуката за условите 
од член 6 на овој закон. 

При одлучувањето за барањето за давање согласност 
за основање на царинска зона, Сојузниот извршен совет 
оценува дали се исполнети условите од чл. 1, 2, 5 и 6 на 
овој закон. 

Член 8 
Во царинската зона можат да се вршат: 
1) индустриско производство на стоки за извоз и ус-

луги на облагородување на стоки; 
2) натовар, истовар и претовар на неоцаринети стоки 

што се увезуваат, домашни оцаринети и неоцаринети сто-
ки наменети за извоз и стоки што се провозуваат, како и 
други лучки и пристанишни услуги и услуги во стоковнот-
ранспортниот центар; 

3) складирање на неоцаринети стоки што се увезува-
ат, на домашни оцаринети и неоцаринети стоки наменети 
за извоз и на стоки што се провозуваат; 

4) вообичаено подготвување на неоцаринетите стоки 
за пазар (сортирање, мерење, паркирање, пакување, егали-
зирање, составување, раставување, правење на мостри и 
сл.); 

ѕ 5) надворешнотрговски промет, посредување и заста-
пување', во согласност со сојузен закон; 

6) снабдување на бродови и на други превозни сред-
ства во меѓународниот јавен поморски, воздушен и речен 
сообраќај; 
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7) банкарско и друго финансиско работење и работи 
на осигурување на имоти и лица и на реосигурување. 

Стопанските дејности од став 1 на овој член, се 
вршат особено преку обезбедување на поуспешно реализи-
рање на деловно-техничката соработка и на работите на 
производствената кооперација со странски лица, вложува-
ње на средства на странски лица, трансфер и унапредува-
ње на индустриската технологија, во согласност со пропи-
сите со кои се регулираат економските односи со стран-
ство. 

Сојузниот извршен совет може, по претходно приба-
вено мислење од Стопанската комора на Југославија, да 
пропише кое индустриско производство не може да се 
врши во царинската зона. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, ако 
постојат неискористени капацитети во складот што се на-
оѓа во царинската зона, Сојузната управа за царини може 
да одобри сместување во царинската зона и на домашни 
стоки што не се наменети за извоз, под услов тие стоки да 
бидат посебно евидентирани, како и сместувањето на тие 
стоки да не ја отежнува контролата на работењето во ца-
ринската зона. 

Член 9 
Во царинската зона не е дозволен промет на стоки на 

големо и мало, освен снабдување на бродовите и на други-
те превозни средства во меѓународниот јавен, поморски, 
воздушен и речен сообраќај и промет на прехранбени ар-
тикли за давање на угостителски услуги на работниците 
вработени во организациите на здружен труд што вршат 
стопански дејности во царинската зона, за време на врше-
њето на дејноста во царинската зона. 

Член 10 
Корисник на царинската зона е организацијата на 

здружен труд што врши стопанска дејност односно што 
врши услуги во царинската зона. 

Корисник на царинската зона може да биде секоја ор-
ганизација на здружен труд која има интерес за вршење на 
стопанска дејност односно за вршење на услуги во царин-
ската зона ако ги исполнува условите што ќе ги утврди ос-
новачот. 

Корисникот на царинската зона е должен да се при-
држува кон условите утврдени со актот од член 6 на овој 
закон. 

Член 11 
Во царинската зона можат да им се даваат услуги на 

странски правни лица. 
Член 12 

Опремата, резервните делови (машини, апарати, уре-
ди, превозни и преносни средства,, инструменти и сл.), су-
ровините и репродукциониот материјал, како и погонско-
то гориво и потрошниот материјал што се увезуваат во 
царинската зона заради производство односно потрошу-
вачка во царинската зона, и се пријавуваат на царинарни-
цата со поднесување на изјава за товарот, со манифест од-
носно со извод од манифестот, или пријава за увоз и про-
воз на стоки. На царинарницата едновремено и се подне-
сува и список на стоките, во два примерока. Во списокот ' 
мораат да се внесат податоци за видот, количеството, ква-
литетот и вредноста на стоките и да се наведе наименува-
њето на стоките според Царинската тарифа. 

Член 13 
Домашната опрема, резервни делови (машини, апа-

рати, уреди, превозни и преносни средства, инструменти и 
сл.), суровини и репродукционен материјал, како и погон-
ското гориво и потрошниот материјал што се внесуваат 
во царинската зона заради производство и користење од-
носно потрошувачка во зоната, и се пријавуваат на цари-
нарницата со поднесување на список, во два примерока. 
Во списокот мораат да се внесат податоци за видот, коли-
чеството, квалитетот и вредноста на стоките и да се наве-
де назначувањето на стоките според Царинската тарифа. 

Царинарницата го заверува списокот и еден приме-
рок задружува, а вториот му го предава на корисникот на 
царинската зона кој е должен да ги евидентира стоките 
внесени во царинската зона заради производство и корис-
тење односно потрошувачка во зоната. 

Ако стоките, што се внесени во царинската зона во 
смисла на став 1 од овој член, се враќаат на царинското 
подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија надвор од зоната, како непотрошени, на цари-
нарницата и се поднесува список во два примерока. Цари-
нарницата го заверува списокот и еден примерок за-
држува и го одложува кон списокот што бил поднесен при 
внесувањето на стоките во зоната, а вториот му го враќа 
на корисникот на зоната, кој во евиденцијата ги внесува 
пфатоците за стоките. 

Член 14 
Стоките што се увезуваат односно што се внесуваат 

во царинската зона во смисла на член 8 став 1 точ. 2 и 3 од 
овој закон, и се пријавуваат на царинарницата, и тоа: 

1) стоките што се увезуваат во царинската зона по 
копнен пат - врз основа на пријавата за увоз и провоз на 
стоките што ја поднесува возарот односно шпедитерот; 

2) стоките што се увезуваат во царинската зона по во-
ден пат - врз основа на манифест односно извод од мани-
фестот и изјава за товарот што ја поднесува бродарот од-
носно пловидбениот агент; 

3) стоките што се увезуваат во царинската зона по 
воздушен пат - врз основа на манифест односно извод од 
манифестот и пријава за увоз и провоз на стоките; 

4) домашните стоки оцаринети за извоз што се внесу-
ваат во царинската зона - врз основа на налогот за сместу-
вање на тие стоки во царинската зона и извозната царин-
ска декларација. 

Ако стоките оцаринети за извоз се враќаат на царин-
ското подрачје на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија надвор од царинската зона поради тоа што 
извозникот се откажал од извозот, извозникот тоа мора 
претходно да и го пријави на царинарницата; 

5) домашните неоцаринети стоки наменети за извоз -
врз основа на налогот за сместување на тие стоки во ца-
ринската зона. Кон налогот на царинарницата и се подне-
суваат на увид и исправи со кои се докажува дека стоките 
се наменети за извоз (пријава за склучен договор, договор 
за купопродажба и сл,); 

6) странските стоки што се провозуваат преку царин-
ската зона и странските стоки со непознато одредиште -
според постапката што е пропишана во точ. 1 и 2 од овој 
член за стоките што се увезуваат. 

Ако стоките од одредбите на точ. 1, 4, 5 и 6 на овој 
член се донесуваат во царинската зона со железнички пре-
возни средства, возарот односно корисникот“ на зоната 
или основачот на зоната е должен на царинарницата да и 
ја пријави и бројната состојба на колите во составот на 
возот. 

Основачот односно корисникот на царинската зона 
за стоките од точ. 1 до 3 на овој член и поднесува на цари-
нарницата потврда за приемот односно за складирањето 
на стоките. 

Ако стоките од точ. 1 до 3 на овој член се натоварува-
ат непосредно во железнички или во други превозни сред-
ства заради превоз до друга царинарница во директна ма-
нипулација, натоварувањето се врши врз основа на прија-
вата за увоз и провоз на стоките што ја поднесува возарот 
кој ги презема стоките за понатамошен превоз. 

Член 15 
Извозот на стоки од царинската зона мора претходно 

да и се пријави на царинарницата. 
Член 16 

На барање од Сојузниот извршен совет основачот е 
должен најмалку еднаш годишно да му достави на Сојуз-
ниот извршен совет извештај за општествено-економската 
оправданост на работата во царинската зона. 

Член 17 
Ако утврди дека не постои општествено-економска 

оправданост на работата во царинската зона,. Сојузниот 
извршен совет ќе донесе решение за престанок на важење-
то на дадената согласност за основање на царинската зо-
на. 

Во случајот од став 1 на овој член царинската зона 
престанува со работата најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на донесувањето на решение за престанок на 
важењето на дадената согласност за основање на царин-
ската зона. 
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Член 18 
Основачите на постојните царински зони се должни 

својата организација и работење да ги усогласат со одред-
бите на овој закон во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Ако основачот на постојната слободна царинска зона 
не постапи според одредбата на став 1 од овој член во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, тие зони престануваат да работат. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

7516. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З ' 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА 

ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употреба, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 октомври 1985 година. 

П бр. 493 
28 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА' 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ 
НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА 

УПОТРЕБА 

Член 1 
Во Законот за здравствената исправност на животни-

те намирници и на предметите за општа употреба 
(„Службен лис? на СФРЈ“, бр. 55/78) во член 4 точка 4 збо-
ровите: „во домаќинството“ се бришат. 

Точка 5 се менува и гласи: 
"5) тутун, тутунски преработки и прибор за пушење." 

Член 2 
Во член 5 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
,Л) ако се загадени со патогени микроорганизми или 

со патогени паразити или со други микроорганизми од-
носно паразити кои можат штетно да влијаат врз здравје-
то на потрошувачите односно на корисниците на предме-
тите за опита употреба." 

Член 3 
Во член 6 став 1 се менува и гласи: 
„Како хигиенски неисправни се сметаат и намирни-

ците односно предметите за општа употреба на кои им ис-
текол рокот за употреба означен во нивната декларација 

или на обвивката, на садот односно на етикетата, ако се 
пуштаат во промет во оригинално пакување." 

Во став 2 по зборот: „декларации“ се додаваат зборо-
вите: „или на обвивката, на садот односно на етикетата“. 

Член 4 
Во член 10 ст. 1 и 2 зборовите: „намирници“ се заме-

нуваат со зборовите: „одделни намирници“. 

Член 5 
Во член 13 став 1 по зборовите: „Бојосано со“ се до-

дава зборот: „дозволени“. 

Член 6 
Во член 23 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Овластените работници на органот од член 17 став 3 

на овој закон земаат 15 извадоци од животни намирници 
од производството и прометот на 1.000 жители годишно 
заради лабораториско испитување“. 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Организациите на здружен труд и другите произво-

дители и увозници на намирници и предмети за општа 
употреба се должни, на барање од органите надлежни за 
вршење на здравствен надзор, да даваат податоци за ви-
дот, составот и чистотата на суровините, на хемиските 
елементи и на средствата и другите материи употребени 
во производството на намирниците односно на предмети-
те за општа употреба од кои се земаат извадоци." 

Член 7 
По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 

„Член 24а 
Трошоците за испитување на здравствената исправ-

ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба во производството ги поднесува организацијата 
на здружен труд што ги произведува или друга организа-
ција односно работните луѓе што ги произведуваат само-
стојно вршејќи дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните. 

Трошоците за испитување на здравствената исправ-
ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба во промет на домашниот пазар ги поднесува ор-
ганизацијата на здружен труд што ги пушта во промет 
или друга организација односно лице кое се занимава со 
прометот самостојно со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните.". 

Член 8 
Во член 29 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „250.000" а бројот: „500.000" - со бројот: „5.000.000", а 
зборовите: „друга организација која“, се заменуваат со 
зборовите: „друго правно лице кое“, а во точка 2 по збо-
рот: „декларации“, се додаваат зборовите: „или на обвив-
ката, на садот односно на етикетата." 

Во став 2 бројот: „5.000" се заенува со бројот: 
„25.000", а бројот: „10.000" - со бројот: „100.000", а зборо-
вите : „друга организација која“ се заменуваат со зборови-
те: „друго правно лице кое“. 

Член 9 
Во член 30 став 1 бројот: „20.000" се заменува со бро-

јот: ,Л00.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „2.000.000", 
а зборовите: „друга организација која“ се заменуваат со 
зборовите: „друго правно лице кое“. 

Точ. 2 и 5 се бришат. 
Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3. 
Во став 2 зборовите: „друга организација која“ се за-

менуваат со зборовите: „друго правно лице кое“. 
Во став 3 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

„10.000", а бројот: „6.000" - со бројот: „60.000", а зборови-
те: „друга организација“ се заменуваат со зборовите: 
„друго правно лице“. 

Член 10 
Членот 31 се менува и гласи: 
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„Член 31 
Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице кое се занимава, со производство увоз или 
со промет на намирници или предмети за општа употре-
ба: 

1) ако пушти во промет недекларирани односно не-
точно или нецелосно декларирани намирници или пред-
мети за општа употреба кои пред пуштањето во промет 
подлежат на задолжително декларирање (член 13); 

2) ако за втасувањето на намирниците или предмети-
те за општа употреба што ги увезува не го извести сојузни-
от санитарен инспектор (член 19 став 1); 

3) ако на органот надлежен за вршење на здравствен 
надзор не му ги стави бесплатно на располагање, заради 
земање извадоци, потребните количества намирници, 
предмети за општа употреба или суровини или ако на ор-
ганот надлежен за вршење на здравствен надзор не му да-
де податоци за видот, составот на чистотата на суровини-
те, на хемиските елементи и средствата и другите материи 
употребени во производството на намирниците односно 
на предметите за општа употреба од кои се земаат извадо-
ци (член 23 ст. 3 и 5); 

4) ако постапи спротивно на решенијата за примену-
вање на мерките за обезбедување во поглед на увозот, 
пуштањето во промет, располагањето или уништувањето 
на намирниците односно на предметите за општа употре-
ба (член 25). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице кое се занимава со увоз 
или со промет на намирници или на предмети за општа 
употреба со парична казна од 10.000 до 50:000 динари." 

Член 11 
Во член 32 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „500.000". 
Член 12 

Во член 33 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„10.000" а бројот: „5.000" - со бројот: „50.000". 

Член 13 
Во член 36 став 1 по точка 4 се додаваат две нови тон. 

5 и 6, кои гласат: 
"5) за адитиви; 
6) за додавање на витамини, минерални соли и други 

материјали заради збогатување на составот на одделни 
животни намирници во поглед на нивната биолошка вред-
ност." 

Член 14 
По член 37 се додава нов член 37а, кој гласи: 

„Член 37а 
Надлежните органи во републиките односно во авто-

номните покраини ќе го обезбедат вршењето на здравстве-
ниот надзор од член 6 став 1 на овој закон најдоцна во рок 
од пет години од денот на влегувањето на овој закон во 
сила.". 

Член 15 
Член 38 се брише. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето so „Службен лист на СФРЈ“. 

707. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-

Ј1ИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ 
1ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
I ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1985 ГОДИНА 
| Се прогласува Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со дел од општествените средства на општес-
i 
г 

твено-политичките заедници и на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности за потрошувачка 
во 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 29 октомври 1985 година. 

П бр. 495 
29 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО 
СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОчПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА СА-
МОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 

1985 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници, освен федераци-

јата, самоуправните интересни заедници од општествени-
те дејности, самоуправните организации и заедници и 
фондовите на општествено-политичките заедници во ре-
публиката односно во автономната покраина не можат во 
1985 година да располагаат со дел од општествените сред-
ства за потрошувачка што ќе ги остварат од изворните 
приходи над износот на приходите остварени во 1984 го-
дина, зголемени за 90 проценти од стапката на растежот 
на споредливиот доход на општественото стопанство во 
републиката односно во автономната покраина утврдена 
по пресметката за периодот јануари-септември 1985 годи-
на, освен средствата: за придонесот на републиките и на 
автономните покраини во буџетот на федерацијата, за от-
странување на последиците од елементарни непогоди, за 
премостување на разликите настанати поради различните 
рокови за уплата и пласман на средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, за придонесот на Фондот на солидарноста со не-
врзаните земји и земјите во развој, за пензиите, примања-
та на борците и воените инвалиди, инвалиднината и дру-
гите лични примања (надомести за боледување, детски до-
датоци, социјална помош и друго - од групата конто 42 на 
самоуправните интересни заедници), за исплата на об-
врските по странските кредити настанати со изградбата 
на проектот „Фени“ - Кавадарци и за други обврски ут-
врдени со договор на републиките и на автономните по-
краини или со сојузен закон. 

Стапката на растежот на споредливиот доход на оп-
штественото стопанство за периодот јануари-септември 
1985 година кеја утврди Службата на општественото кни-
говодство со коригирање на остварениот доход на оп-
штественото стопанство за наведениот период во 1984 го-
дина според елементите на пресметковниот систем за 1985 
година. 

Под изворни приходи на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности, во смисла на овој закон, се подраз-
бираат приходите што се воведуваат и се остваруваат спо-
ред прописите на општествено-политичкит е заедници од-
носно со одлуки на самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности, а се евидентираат на збирните 
уплатни сметки кај Службата на општественото книговод-
ство (образец Б-2, рн 840 - приходи на ОПЗ и рн 843 - при-
ходи на самоуправните интересни заедници од општестве-
ните дејности) и им се распоредуваат на општествено-по 
лигичките заедници односно на самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности, на самоуправните 
организации и заедници и на фондовите на општествено-
-политичките заедници. 
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Во републиката односно во автономната покраина 
може да се утврди и поинаков износ на средствата, дифе-
ренцирано, по корисници од став 1 на овој член, со тоа 
што вкупниот износ на средствата за потрошувачка во 
1985 година не може да биде поголем од вкупниот износ 
утврден според одредбата од став 1 на овој член. 

Член 2 
Заради утврдување на делот од општествените сред-

ства чиешто располагање привремено се забранува, оп-
штествено-политичките заедници, самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности, самоуправни-
те организации и заедници и фондовите на општествено-
-политичките заедници во републиката односно автоном-
ната покраина се должни да го утврдат износот на сред-
ствата за 1985 година според член 1 на овој закон и до 20 
ноември 1985 година да ги достават, во два примерока, до 
службата на општественото книговодство кај која ја водат 
својата жиро-сметка на образецот ПС „План на средства-
та за општи општествени и за заеднички потреби за 1985 
година“, кој претставува составен дел на овој закон. 

План за средствата за општи општествени и заеднич-
ки потреби за 1985 година - образец ПС за општествено-
-политичката заедница, самоуправната организација и за-
едница и фондовите на општествено-политичките заедни-
ци (РН-840) поднесува надлежниот орган што ќе го опре-
дели општествено-политичката заедница. 

Службата на општественото книговодство ќе утврди, 
до 28 ноември 1985 година, дали износите од став 1 на овој 
член се усогласени со одредбите на овој закон. 

Ако Службата на општественото книговодство ут-
врди дека износите на средствата од став 1 на овој член не 
се усогласени со одредбите на овој закон, до нивното усо-
гласување, средствата од остварените приходи нема да се 
пренесуваат на жиро-сметките на општествено-политич-
ките заедници, самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности, на самоуправните организации и 
заедници и на фондовите на општествено-политичките за-
едници. 

На општествено-политичките заедници, самоуправ-
ните интересни заедници од општествените дејности, са-
моуправните организации и заедници и на фондовите на 
општествено-политичките заедници што нема да ги доста-
ват плановите на приходите во согласност со став 1 од 
овој член, Службата на општественото книговодство нема 
да им ги пренесува приходите на нивните жиро-сметки до 
доставувањето на тие планови. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат над износот утврден 

во образецот ПС - План на средствата за општи општес-
твени и за заеднички потреби за 1985 година од член 2 став 
I на овој закон, Службата на општественото книговодство 
ќе ги издвои на посебна сметка веднаш по утврдувањето 
на тие средства. 

Средствата што се издвојуваат на посебна сметка не 
се вклучуваат во депозитот на банката и не можат да се ко-
ристат до крајот на 1985 година. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
средствата од посебната сметка можат да се користат за 
исплата на личните доходи на работниците во областа на 
здравството, образованието, науката и културата најмно-
гу до нивото на личните доходи на работниците што ко-
рисникот на општествени средства во тие области ги ис-
платил за месец септември 1985 година. 

Член 4 
Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се 

казни за прекршок самоуправната интересна заедница од 
општествените дејности ако не и достави податоци на 
службата на општественото книговодство на начинот и во 
рокот што се утврдени во член 2 став 1 на овој закон. 

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член одговорното 
лице во самоуправната интересна заедница од општестве-
ните дејности. 

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
лице во општествено-политичката заедница. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

Образец „ПС" 

(ОПЗ, СИЗ од општествените дејности) 

П Л А Н 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ И 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПОТРЕБИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Реден 
број О п и с 

Средства на ОПЗ, 
на СИЗ од опште-
ствените дејности 

1 , 2 3 

1. Вкупно остварени приходи на 
ОПЗ, на СИЗ од општествените 
дејности во 1984 година според 
член 1 став 3 од Законот - од 
изворните приходи 

2. Средства што се изземаат од 
огргшичување: 
2.1. Придонес на републиките и 

на автономните покраини 
во буџетот на федерацијата 

2.2. Средства за отстранување 
на последиците од елемен-
тарни непогоди 

2.3. Средства за премостување 
на разликите на уписот на 
заем и пласманите на сред-
ствата на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените 
републики и автономни по-
краини 

2.4. Средства на Фондот на со-
лидарноста со неврзаните 
земји и со земјите во развој 

2.5. Средства за исплати на 
пензии и инвалиднини, 
примања на борците и во-
ените инвалиди 

2.6. Средства за други лични 
примања (надомести за бо-
ледување, детски додатоци, 
социјална помош и други 
издатоци од групата конто 
42 на самоуправните инте-
ресни заедници од општес-
твените дејности) 

2.7. Средства за други обврски 
врз основа на договор на 
републиките и на автоном-
ните покраини или на соју-
зен закон 

3. Остварени приходи намалени 
за средствата што се изземаат 
од ограничување (1 минус 2) 

4. Планиран износ на средствата 
над кој се забранува користење-
то (ред. бр. 3 од колона 3 зголе-
мен за процентот од член 1 на 
Законот) 

1985 година 
(датум) 

(потпис) 

(место) 
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708. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИ-
ИТЕ ИЗА О?ЏИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈ-

СТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 
Се прогласува Законот за престанување на важењето 

на Законот за евиденциите за борците, воените инвалиди и 
семјствата на паднатите борци, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 октомври 
1985 година. 

П бр. 496 
28 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВА-

ЛИДИ И СЕМЕЈСТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ 
Член 1 

Законот за евиденциите за борците, воените инвали-
ди и семејствата на паднатите борци („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/76) престанува да важи. 

Член 2 
Со денот на престанувањето на важењето на Законот 

за евиденциите за борците, воените инвалиди и семејства-
та на паднатите борци престанува да важи Правилникот 
за начинот на водење евиденции за борците, воените инва-
лиди и семејствата на паднатите борци и за методолошки-
те принципи за водење на тие евиденции („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 33/76). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот де,н од денот на 

објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ“. 

709. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и на член 279 

став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија, а во врска со член 14 од Законот за из-
вршувањето на Буџетот на федерацијата за 1985 година, 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
29 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАН-
СКИ ИНВЕСТИЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на средствата за не-

стопански инвестиции утврдени во Буџетот на федерација-
та за 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84) во 
точка 1 бројот: „3.566.000.000" се заменува со бројот: 
„4.566,000.000". 

Под реден број 3 во колона 3 бројот: „60,000.000" се 
заменува со бројот: „109,500.000". 

Под реден број 4 во колона 2 на крајот се додаваат 
зборовите: „и адаптација на деловната зграда во Бел-

град“, а во колона 3 бројот: „150.000.000" се заменува со 
бројот: „170,000.000". 

Под редниот број 4 се додава реден број 4а, кој гласи: 
„4а Сојузен секретаријат за правосудство и организа-

ција на сојузната управа 
- монтирање на опремата што ја отстапи Народната 

банка на Југославија 11,800.000 динари“. 
Под реден број 5 во колона 3 бројот: „475.100.000" се 

заменува со бројот: „675,100.000". 
Под реден број 6 во колона 3 бројот: „900.000.000" се 

заменува со бројот: „-1.313.400.000". 
Под реден број 8 “во колона 3 бројот: „500.000.000" се 

заменува во бројот: „712,300.000". 
Под реден број 9 во колона 3 бројот: „150,000.000" се 

заменува со бројот: „218,000.000". 
Под реден број 12 во колона 3 бројот: „16,200.000" се 

заменува со бројот: „41,200.000". 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 645 
29 октомври 1985 година 

Белград 
7 Претседател 

на Сојузниот собор, 
д-р Миодраг Трифуновшс, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

710. 
Врз основа на члш 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75,16/77, 62/79, 13/83 и 12/85) и член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и другите примања на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 октомври 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 

дневница во износ од 1.800 динари за деновите поминати 
надвор од местото на живеалиштето поради учество во 
работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работ-
ните тела и на заедничките работни тела чиј е член или по-
ради вршење на работи по одлука на тие тела, на нивните 
претседатели или на претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Функционерот што го избира или именува Собра-
нието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.800 
динари за деновите што ги поминал на службен пат. 

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според смет-
ката на хотелско-угостителската работна, организација до 
износ од 2.200 динари, со тоа што заедно со дневницата 
можат да изнесуваат најмногу 4.000 динари. 

4. Правото од точ. 2 и 3 на оваа одлука му припаѓа н 
на раководниот работник што го поставува Комисијата за 
избор и именувања на Собранието на СФРЈ. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за де-
легатите во Собранието на СФРЈ паѓа на товар на намен-
ските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционери-
те на товар на наменските средства rfa органот во кој се 
остварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на 
делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/85 и 37/85). 
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7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 114-46/85-013 
24 октомври 1985 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с.р. 

711. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 24 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛ 

ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 
1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на 

надомест за користење автомобил во лична сопственост 
за службени цели ако го користи на патување преземено 
по одлука на телата на Собранието на СФРЈ или на него-
вите собори, на нивните претседатели или на претседате-
лот на Собранието на СФРЈ. 

Правото од став 1 на оваа точ^а го имаат делегатите 
во Собранието на СФРЈ при патување заради присуству-
вање на седница на соборите и на работните тела на собо-
рите на Собранието на СФРЈ во одење и враќање до нај-
блиската железничка, автобуска станица или најблискиот 
аеродром. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука изнесува 25 
динари по еден поминат километар. 

3. Со денот на влегувањето во сила на овѓаа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите и начинот на ос-
тварување на правото на делегатите во Собранието на 
СФРЈ на надомест за користење автомобил во лична соп-
ственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
1/84 и 19/85). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 114-47/85-013 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с. р. 

712. 
Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-

нија на Законот за личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/83) и на член 4 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и другите 
примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 24 октомври 1985 година донесе^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРО-

ШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. На делегатите во Собранието на СФРЈ им припаѓа 

надомест на трошоците за вршење на функцијата во месе-
чен износ од 7.200 динари. 

2. Надомест од точка 1 на оваа одлука се .исплатува 
месечно однапред. 

3. Правата од оваа одлука течат од 1 ноември 1985 го-
дина. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на месечниот 
надомест на трошоците за вршење на функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/84 и 19/85). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 114-48/85-013 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, с. р. 

713. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 24 ок- ј 
томври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ 
ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУ-

ВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ кои живеат одвоено од своето семејство 
имаат право на месечен надомест на трошоците поради 
одвоен живот од семејството во износ од 26.000 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на 
раководните работници што ги поставува Комисијата за 
избор и именувања на Собранието на СФРЈ. 

3. Правото на надомест од точ. 1 и 2 на оваа одлука 
престанува од првиот нареден месец во кој на функционе-
рот, односно на раководниот работник, му е доделен усе-
лив семеен стан, односно со престанокот на функцијата, 
односно должноста на која е избран, односно поставен. 

4. Правото од точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓа од 1 
ноември 1985 година. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските средства на органот во кој се ос-
тварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на 
трошоците поради одвоен живот од семејството на фун-
кционерите што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/84 и 27/85). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 114-45/85-013 
24 октомври 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

инж. Радован Симиќ, с.р. 
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Врз основа fea член 21 став 1 од Законот за основите 
на системот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
46/85) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИНСТВЕ-

НАТА МЕТОДОЛОГИЈА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат задолжителните еле-
менти на единствената методологија на општественото 
планирање, кои се применуваат при подготвувањето, до-
несувањето и следењето на остварувањето на плановите 
на самоуправните организации и заедници и на општес-
твено-политичките заедници. 

2. Под задолжителни елементи на единствената мето-
дологија на општественото планирање се подразбираат 
единствени дефиниции, класификации, номенклатури, би-
ланси и други стандарди на системот на општественото 
информирање, со кои се обезбедуваат основни показатели 
за планирање и следење на остварувањето на плановите 
на самоуправните организации и заедници и на општес-
твено-политичќите заедници. 

3. Субјектите на планирањето при подготвувањето, 
донесувањето и следењето на остварувањето на плановите 
поаѓаат од податоците и информациите што се обезбеду-
ваат со општествениот систем на информирање и што мо-
раат да им бидат достапни на сите субјекти на планирање-
то, или да им бидат, на нивно барање, доставени во ут-
врдените рокови. 

4. Органите одговорни за подготвување и следење на 
остварувањето на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и на општествено-политичките заедници, 
во согласност со начелото на истовременост на планира-
њето, обезбедуваат примена на задолжителните елементи 
на единствената методологија на општественото планира-
ње. 

5. Органите одговорни за подготвување на плановите 
на самоуправните организации и заедници односно на 
плановите на општествено-политичките заедници, во по-
стапката на подготвување на плановите: 

- утврдуваат програма за работа врз подготвувањето 
на планот и програмите за научни истражувања на разво-
јот во изминатиот период и можностите за развој во пери-
одот за кој се донесува планот; 

- разменуваат минимум основни показатели за пла-
нирање и ставаат на располагање други податоци и ин-
формации, како и аналитички и плански материјали зара-
ди оцена на условите и можностите за развој и утврдува-
ње на заедничките интереси и цели; 

- го известуваат органот кој го донесува планот, во 
роковите што тој ќе ги утврди, за текот на подготовката 
на планот; 

- поднесуваат нацрт односно предлог на планот во 
согласност со роковите за подготвување и донесување на 
плановите што ги утврдило Собранието на СФРЈ. 

6. Органите одговорни за подготвување и следење на 
остварувањето на општествените планови на републиките 
и општествените планови на автономните покраини раз-
менуваат меѓусебно и со органот одговорен за подготву-
вање и следење на остварувањето на општествениот план 
на Југославија; 

- минимум основни показатели за планирање и сле-
дење на остварувањето на плановите, утврден во точка 17 
на оваа одлука; 

- анализи на развојот во изминатиот период и на ус-
ловите и можностите за развој во периодот за кој се доне-
суваат плановите; 

- насоки за подготвување на среднорочните планови, 
што ги донесуваат собранијата на републиките и собрани-
јата на автономните покраини; 

- нацрти односно предлози на општествените планот 
ви, со соодветна аналитичко-документациона основа; 

- извештаи за остварувањето на општествените пла-
нови и нацрти, односно предлози на годишните плански 
акти. 

7. Организациите на здружен труд здружени во Заед-
ницата на југословенските железници, заедницата на југос-
ловенските пошти, телефони и телеграфи, во Заедницата 
на југословенското електростопанство и другите органи-
зации кои сочинуваат технолошки единствен систем и врз 
таа основа, економски единствен и рационален систем 6о 
одделни области, а кои, врз основа на закон, се здружени 
во заедници, го доставуваат нацртот и предлогот на заед-
ничкиот план до органот одговорен за подготвување на 
општествениот план на републиката, општествениот план 
на автономната покраина и општествениот план на Југос-
лавија. 

8. Организациите на здружен труд кои сочинуваат 
репродукциони целини донесуваат заеднички план заради 
усогласен развој на стопанството како целина, го доставу-
ваат нацртот и предлогот на заедничкиот план до органот 
одговорен за подготвување на општествениот план на ре-
публиката, општествениот план на автономната покраина 
и општествениот план на Југрславија. 

9. Организациите на здружен труд му ги доставуваат 
заедничките програми за развој на своите дејности и про-
изводство на органот одговорен за подготвување на оп-
штествениот план на републиката, општествениот план 
на автономната покраина и општествениот план на Југос-
лавија. 

10. Надлежниот орган на самоуправната организаци-
ја и заедница односно на општествено-политичката заед-
ница периодично, а најмалку еднаш годишно, го анализи-
ра остварувањето на планот и за тоа го известува органот 
што го донесол планот. 

И. Органите одговорни за подготвување и следење 
на остварувањето на плановите на самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политичките заедници 
меѓусебно разменуваат минимум основни показатели за 
планирање и следење на остварувањето на плановите. 

Х^12/Основните организации на здружен труд, работ-
ните организации, сложените организации на здружен 
труд, заедниците на организациите на здружен труд, дого-
ворните организации на здружен труд, земјоделските и 
други задруги и другите форми на здружување на земјо-
делците искажуваат минимум основни показатели за пла-
нирање и следење на остварувањето на плановите, и тоа: 

- вкупен приход, материјални трошоци, амортизаци-
ја, доход и распореден доход; 

- дел од доходот за заеднички потреби, дел од дохо-
дот за општи општествени потреби, дел од доходот за 
други намени и дел од доходот за организациите на 
здружен труд; 

- премии за осигурување на општествените средства 
и материјалните права што претставуваат основни сред-
ства; 

- распореден чист доход, бруто личен доход, чист ли-
чен доход; 

- средства за заедничка потрошувачка и средства за 
станбена изградба; 

- акумулација и резерви; здружени средства; 
- кредити, вкупно, камати, вкупно; 
- просечно користени деловни средства; 
- број на вработени; 
- доход по работник, доход според просечно користе-

ните деловни средства, чист доход по работник, акумула-
ција во однос на доходот, акумулација во однос на чисти-
от доход, акумулација во однос на просечно користените 
деловни средства, личен доход и средства за заедничка по-
трошувачка по работник, чист личен доход по работник и 
бруто личен доход по работник; 

- девизна ефикасност; 
- потрошувачка на електрична енергија и горива; 
- извоз на стоки и услуги; 
- увоз на стоки и услуги; 
- обем на средствата за научно-технолошки развој; 
- обем на средствата за заштита и унапредување на 

животната и работната средина; 
- обем на средствата за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита. 
/13. ЈБанките искажуваат минимум основни показатели 

заАдатфање и следење на остварувањето на плановите 
во тековните цени, и тоа: 
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- краткорочни и долгорочни средства и средства на 
фондовите на банката; 

- примарни и секундарни извори на средства; 
- вкупен и слободен инвестиционен потенцијал на 

банката; 
- краткорочни и долгорочни пласмани и основни 

средства и пласмани на банката. 
14. Заедниците за осигурување на имот и лица ис-

кажуваат минимум основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите, и тоа: 

- средства за осигурување и реосигурување; 
- средства за отстранување на причините за штети. 
15. Самоуправните интересни заедници искажуваат 

минимум основни показатели за планирање и следење на 
остварувањето на плановите, и тоа: 

- вредност на производите односно услугите; 
- средства за вршење услуги. 
16. Месните заедници искажуваат минимум основни 

показатели за планирање и следење на остварувањето на 
плановите, и тоа: 

- приходи, вкупно; расходи, вкупно. 
17. Општествено-политичките заедници искажуваат 

минимум основни показатели за планирање и следење на 
остварувањето на плановите, и тоа: 

- општествен бруто производ, општествен производ, 
амортизација и национален доход, и тоа вкупно по сто-
пански дејности и по сектори на сопственост; 

- акумулација и резерви; 
- лична потрошувачка, заедничка потрошувачка и оп-

шта потрошувачка; 
- бруто инвестиции во основни и обртни фондови; 
- извоз на стоки и услуги; 
- увоз на стоки и услуги; вработеност; 
- потрошувачка на електрична енергија и горива; 
- обем на средствата за научно-технолошки развој; 
- обем на средствата за станбено-комунална изград-

ба; - -
- обем на средствата за заштита и унапредување на 

животната средина; 
- обем на средствата за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита. 
18. Општествено-политичките заедници и месните за-

едници искажуваат и показатели на: 
- намената на просторите; 
- природните ресурси; 
- системот и инфраструктурата; 
- општествената инфраструктура; 
- состојбата на животната средина. 
19. Минимумот основни показатели од том. 12, 13, 14, 

15, 16, 17 и 18 на оваа одлука се изработува според Упат-
ството за минимумот основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на самоуправни-
те организации и заедници и на општествено-политичките 
заедници. 

20. Минимумот основни показатели од точ. 12, 14, 15 
и 16 на оваа одлука се искажува периодично и во завршни-
те сметки на самоуправните организации и заедници. 

21. Вредносните показатели се искажуваат во постоја-
ни цени од последната година на тековниот плански пери-
од, а показателите за остварувањето на плановите - во по-
стојани и тековни цени. 

22. Показателите се искажуваат за тековниот и за на-
редниот плански период. 

23. Во искажувањето на показателите за планирање 
се применува курсот на динарот што го утврдува Сојузни-
от извршен совет. 

24. Во искажувањето на показателите за планирање 
се применува дефлаторот на општествениот производ врз 
основа на податоците на Сојузниот завод за општествено 
планирање. 

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

Е.п. бр. 378 
17 октомври 1985 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребре, с. р. 

71Ѕ. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО-

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за електромедицински уреди и опрема што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Класификација и означување на 
слектромедицински уреди и опрема JUS N.S5.002 

2. Електромедицински уреди и опре-
ма. Испитување на диелектрична цврсти-
на на уредите за ултразвучна дијагности-
ка JUS N.S5.6G7. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на 
електромедицински уреди и опрема што ќе се произведат 
односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4632/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

716. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕХАНИЧ-

КИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за механички испитувања на метали кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Механички испитувања на метали-
те. Статички испитувања. Испитување со 
затегнување — JUS С.А4.002 

2. Механички испитувања на метали-
те. Испитување на тврдоста по Брцнел JUS С.А4.003 

3. Механички испитувања на метали-
те. Испитување со удар. Метода по Шар-
пиј (епрувета со U-зарез) JUS СчА4.004 

4. Механички испитувања на метали-
те. Испитување со удар. Метода по Шар-
пиј (епрувета со V-зарез) JUS С.А4.025 

5. Механички испитувања на метали-
те. Референтни плочки што се користат во 
апаратите за испитување на тврдоста по 
Бринел - JUS С.А4.034 

6. Механички испитувања на метали-
те. Определување на К-вредноста на сис-
темот за статичко испитување со затегну-
вање JUS С.А4.064 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS С.А4.064, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на механичките испитувања на 
металите од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Механички испитувања на метали-
те - испитување со затегнување JUS С.А4.002 

2. Механички испитувања на метали-
те - испитување на жилавоста по Шарпиј JUS С.А4.004 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
испитување на метали и варење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54). 

3. Механички испитувања на метали-
те. Испитување на темпериран лив со за-
тегнување JUS С.А4.015 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
темпериран лив и испитување на цив и темпериран лив 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/58). 

4. Испитување на тврдоста на чели-
кот по Брцнел JUS С.А4.003 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ис-
питување на челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62) 

5. Лесни метали и нивни легури. Ис-
питување на тврдоста по Бринел JUS С.А4.103 

6. Олово и оловни легури. Испитува-
ње на тврдоста по Бринел JUS С.А4.153 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за механичко и хемиско испитување 
на обоените метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65) 

7. Лесни метали и нивни легури.Ис-
питување со затегнување JUS С.А4.102 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на обоените метали 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 2/66) 

8. Испитување со затегнување JUS С.А4.202 
9. Испитување на тврдоста по Брц-

нел JUS С.А4.203 
10. Испитување со затегнување на 

тркалести цевки JUSC.A4.212 
И. Испитување со затегнување на 

жица JUS С.А4.222 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за механичко испитување на бакарот 
и бакарните легури („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66) 

12. Испитување со затегнување на 
тенки ламарини и ленти, во дебелина од 
0,5 од 2,5 mm JUS С.А4.223 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
обоени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67) 

13. Лесни метали и нивни легури. -
Испитување со затегнување на жица од 
алуминиум и алуминиумски легури JUS С.А4.122 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методата на механичкото испитување на обоени 
метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/68) 

14. Механички испитувања на мета-
ли. Испитување со затегнување на сив лив 
со ламеларен графит JUS С.А4.013 
донесен со Решението за југословенските стандарди за ле-
ано железо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73) 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4635/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

717. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НА! АПАРАТУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за расклопни апаратури што го има следниот 
назив и ознака: 

Расклопни апаратури.Термини и де-
финиции JUS N.A0.441 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4637/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

718. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРЛА ЗА 

СИЈАЛИЦИ СО НАВОЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за грла за сијалици со навој, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1. Грла за сијалици со навој. Технич-
ки услови и испитувања JUS N.E3.005 

2. Гранично мерило IDE за проверка 
на положбата на кошулката со навој во 
однос на средишниот контак на грлата Е 
27 JUS N.E3.009 
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3. Положбата на кошулката со навој 
во однос на средишниот контакт на грла-
та со навој JUS N.E3.010 

4. Подножје за испитување на грла за 
сијалици со навој. Главни мери JUS N.E3.013 

5. Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето контакт на грлата Е 14 
за евеќичхи со жлеб вообичаен за сијалици 
- свеќи-ши JUS N.E3.023 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
грлата за сијалици со навој што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Положба на кошулката со навој во 
однос на средишниот контакт на грлата Е 
14, Е 27 и Е 40 - JUS N.E3.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
1^58)За с и ^ а л и ц и с о и а в 0 Ј (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 

2. Грла за сијалици со навој. Општи 
технички услови - JUS N.E3.005 

3. Грла за сијалици со навој. Испиту-
вање . JUS N.E3.006 

4. Подножје за испитување на грла за 
сијалици со навој JUS N.E3.009 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електричен инсталационен материјал (,,Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-4636/1 
2Ѕ октомври 1985 година 

' Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на жиче-
ните приклучоци на кондензатори и отпорници што ќе се 
произведат односно увезат од денот на влегувањето во си-
ла на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4638/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

719. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖИЧЕНИ 
ПРИКЛУЧОЦИ НА КОНДЕНЗАТОРИ И ОТПОРНИ-

ц и 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за жичени приклучоци на кондензатори и отпор-
ници што го има следниот назив и ознака: 

П речници на жичените приклучоци 
на кондензатори и отпорници JUS N.R0.021 

Член 1 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е 
составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно 
издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

720. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЦРТЕЖИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за технички цртежи што го има следниот назив и 
ознака: 

Технички цртежи. Услови за микро-
филмување JUS А.А0.107 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на тех-
ничките цртежи од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4639/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

721. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ФИЈА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за микрографија што го има следниот назив и 
ознака: 

Микрографија. Симболи во микрог-
рафијата . JUSZ.E0.100. 
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Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се ,објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на симбо-
лите во микрографијата од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4640/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

722. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАЗНИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за базни хемикалии што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа), технички. Технички услови JUS И.ВЗ.И 1 

2) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
влага. Гравиметриска метода JUS Н.В8.159. 

3) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
азот. Волуметриска метода ( JUS Н.В8.150 

4) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
биурет. Фотометриска метода JUS Н.В8.151 

5) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
железо. Фотометриска метода со 2,2'-би-
пиридил JUS Н.В8.152 

6) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на алкалноста. Тит-
риметриска метода JUS Н.В8.153 

7) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
хлорид. Турбидиметриска метода JUS Н.В8.154 

8) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
пепел. Гравиметриска метода JUS Н.В8.155 

9) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на содржината на 
материи нерастворливи во вода. Грави-
метриска метода JUS Н.В8.156 

10) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на остатокот по 
жарење. Гравиметриска метода JUS Н.В8.157 

И) Базни хемикалии. Карбамид 
(уреа). Определување на гранулометрис-
киот состав. Метода на просејување JUS Н.В8.158 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
базните хемикалии што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Базни хемикалии. Карбамид (уреа), 
технички. Услови на квалитетот JUS И.ВЗ.И 1 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на вештачките ѓубриња и базните хемикалии 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/70). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за методите за испитување на карбамидите (уреата) 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/70). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4641/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

723. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на .Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ЃУБРИЊА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандар за вештачки ѓубриња, кој го има следниот назив и 
ознака: 

Вештачки ѓубриња. Карбамид (уреа) - JUS Н.В4.038 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на веш-
тачките ѓубриња што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандар кој го има 
следниот назив и ознака: 
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Вештачки ѓубриња. Карбамид (уреа). 
Услови за квалитетот JUS Н.В4.038 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на вештачките ѓубриња и базните хемикалии 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на на три 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4642/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

724. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

НИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА АПАРАТИТЕ ЗА 
ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за електрични составни делови за апаратите за 
домаќинство што го има следниот назив и ознака: 

Електрични составни делови за апа-
ратите за домаќинство. Запалка за гас. 
Технички барања и испитувања JUS N.M1.913 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, ,а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на елек? 
трични составни делови на апаратите за домаќинство што 
ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4643/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1. Барања за безбедност. Циркулаци-
они непреносливи пумпи за системите за 
греење. Посебни технички услови и испи-
тувања JUS N.M2.013 

2. Барања за безбедност. Собни кли-
матизери. Посебни технички услови и ис-
питувања - JUS N.M2.104 

3. Барања за безбедност. Моторком-
пресори. Посебни технички услови и ис-
питувања JUS N.M2.105. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на 
електричните апарати за домаќинство што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на дванае-

сет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4644/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан д ар д изациј а, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

725. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за електрични апарати за домаќинство што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

726. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за текстил, што ти имаат следните називи и оз-
наки: 

1. Текстил. Работна заштитна облека. 
Ткаенини за изработка на работна облека 
за заштита од нечистотија и механички 
повреди. Технички услови JUS F.C 1.101 

2. Текстил. Работна облека за зашти-
та од нечистотија и механички повреди. 
Технички услови JUSF.G1.301 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
текстилот што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

СФРЈ“ 0 Д д е н о т н а објавувањето во „Службен лист на 

Бр. 07-4646/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стан д ар д изациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

.727. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИДЕО И 

АУДИО-УРЕДИ И СИСТЕМИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за видео и аудио уреди и системи кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1. Видео и аудио-уреди и системи. 
Меѓусебно поврзување на уредите во ви-
део-системите за домаќинствата и слична 
употреба JUS N.R6.702 

2. Видео и аудио-уреди и системи. 
Хеликоидален видео-касетен систем од 
типот VHS со магнетна лента од 12,65 mm JUS N.R6.703 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуаат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ви-
део и аудио-уредите и системите што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4647/1 
2 октомври 1985 година 

Белград 
Директор 4 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

728. 
Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и член 84 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот 
на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански 
работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизаци-
ја пропишува 

П Р А В И Л И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СУПИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА 
СУПА, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СОСОВИ И НА ДОДА-

ТОЦИТЕ НА ЈАДЕЊА 
Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на супите, концентра-
тите за супа, концентратите за сосови и на дадатоците на 

јадења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/82) во член 44 по 
зборот: „запраши“ се става запирка и се додаваат зборови-
ите: „смеси за прехранбени производи“. 

Член 2 
По член 46 се додаваат четири нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 46а 

Под смеси за прехранбени производи, во смисла на 
овој правилник, се подразбираат производи добиени со 
мешање на белтачинести производи, други прехранбени 
производи и мирудин, односно екстракти на мирудин, со 
адитиви или без адитиви, во однос кој е неопходен да се 
олесни технолошкиот процес на производството и да се 
подобри вкусот и миризбата на прехранбениот производ 
на кој му е додадена смесата и во чиј состав влегува. 

Член 466 

Смесите за прехранбени производи, зависно од ком-
понентата што преовладува по маса (белтачинести произ-
води, друг прехранбен производ, мирудија односно ек-
стракт на мирудија или адитив, како и од намената што ја 
имаат во определени прехранбени производи, се произве-
дуваат и се пуштаат во промет како: 

1) Смеса на белтачинести производи со мирудин од-
носно екстракти на мирудин и адитиви; 

2) Смеса на белтачинести производи со мирудин од-
носно екстракти на мирудин; 

3) Смеса на мирудин односно екстракти на мирудин 
со адитиви; 

4) Смеса на други прехранбени производи со миру-
дин односно екстракти на мирудин, белтачинести произ-
води и адитиви; 

5) Смеса на адитиви со белтачинести производи, дру-
ги прехранбени производи и мирудин односно екстракти 
на мирудин. 

Смесите од точ. 4 и 5 на овој член можат да бидат 
составени и од помалку компоненти што се наведени во 
тие точки, со тоа што во називот на смесата да се наведат 
само компонентите што влегуваат во нивниот состав. 

Член 46в 

Смеси за прехранбени производи можат да се произ-
ведуваат и да се користат во производството на определе-
ни прехранбени производи под следните услови: 

1) квалитетот на сите компоненти за смесата да биде 
во согласност со условите што се утврдени со соодветни 
прописи за тие компоненти; 

2) називот на смесата да биде во согласност со член 
466 точ. 1 до 5 на овој правилник; 

3) да постои податок за кој производ е наменета сме-
сата (на пример, за барени колбаси и др.). 

Член 46г 

За смеси за прехранбени производи, покрај адитивите 
пропишани во член 22 на овој правилник, можат да се ко-
ристат и сите други адитиви што се определени во пропи-
сите за квалитетот на производите за кои е наменета сме-
сата." 

Член 3 

Во член 47 во првата реченица по зборовите: „на јаде-
ња“, помеѓу заградите се ставаат зборовите: „основи и за-
црташ“. 

По став 2 на овој член се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во декларацијата за смеси за прехранбени произво-

ди наместо податоците од член 4 точка 7 на овој правил-
ник, се внесуваат податоци за процентот на учеството на 
компоненти^ што влегуваат во составот на смесата." 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 

рд денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-4844/1 
1.1 октомври 1985 година 

Белград 

729. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за мерните 

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

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

ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА ЗА ДОЛЖИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат секундарните еталони 
на единица за должина. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. ЅЕ. D-0/1. 

Член 2 
Под секундарни еталони на единица за должина, во 

. смисла на овој правилник, се подразбираат: 
1) секундарни извори на светлина за тесната област 

на брановите должини - стабилизирани ласери; 
2) секундарни монохроматски извори на светлина; 
3) еталон-уреди за мерење на внатрешни и надвореш-

ни димензии; 
4) секундарни еталон-мери за внатрешни и надвореш-

ни димензии; 
5) секундарни еталон-мери со црти. 

Член 3 
Како секундарни извори на светлина за тесната об-

ласт на зрачењето се користат ласери стабилизирани со 
помош на заситена апсорпција на молекули на јод или на 
метан чие зрачење има бранови должини 0,63 jam и 3,39 Jim 
респективно или ласери стабилизирани на друг начин, со 
користење на Ѕемановиот ефект или на Ламбовата длабна-
тина. 

Член 4 
Секундарните монохроматски извори на светлина се 

изработени во форма на ламби за празнење кои се испол-
нети со: криптон, жива, кадмиум или хелиум. 

Член 5 
Еталон-уредите за мерење на внатрешни и надвореш-

ни димензии можат да бидат: 
1) контактни, кај кои мерењето на димензиите се за-

снова врз принципот на допир на мерните површини со 
помош на еден (или два) сензора; 

2) бесконтактни, кај кои мерењето на димензиите се 
заснова врз интерференција на светлината. 

Член 6 
Секундарните еталон-мери можат да бидат во форма 

на прстен или валјак, со номинални вредности на пречни-
кот до 200 mm. 

Член 7 
Секундарните еталон-мери со црти можат да бидат 

мерни ленти и мерни ленири, долги др 4 ш. 

Член 8 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги имаат следните значења: 
1) интерференција на светлината е слагање на кохе-

рентните светлосни бранови, при што интензитетот на 
светлината се намалува или се зголемува; 

2) монохроматски извор на светлина е извор кој зра-
чи светлина со определена зачестеност односно бранова 
должина; 

3) заситена апсорпција е појава на апсорпција на ла-
серското зрачење на атомите што се движат нормално на 
правецот на ласерското зрачење, а настанува ако зачесте-
носта на ласерската светлина се поклопува со максимумот 
на апсорпционата линија на апсорбувачкиот молекул; 

4) густина на силата на зрачењето е однос на излезна-
та сила на ласерското зрачење и трансмитансата на излез-
ното огледало на ласерот; 

5) бранов фронт е збир на сите точки во кои бранот 
има иста фаза; 

6) Аланова варијанса ( б ) е статистичка големина со 
која се изразува стабилноста на зачестеноста на ласерот 
со времето (Т), а вредноста се пресметува со помош на 
следниот образец: 

\ | ^ ги 

0 ( 2 ' т ) ^ 

каде што е: 
f, средно отстапување на зачестеноста по време. 

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 9 
Брановата должина (X) и зачестеноста на зрачењето 

на хелиумнеонскиот ласер имаат вредности во вакуум: 
1) X = 3392231,4 pm, f - 883 7618,1 MHz за ласер ста-

билизиран со помош на заситена апсорпција, каде што мо-
лекулот на метанот (СЊ) е апсорбувачки, а спектралниот 
премин Уз, Р(7) - компонента Њ; 

2) f ^ 473612214,8 MHz X - 632991,398 pm, за ласер 
стабилизиран со помош на заситена апсорпција, каде што 
молекулот на јодот (127Јг) е апсорбувачки, а спектралиот 
премин 11-5, R(127) - компонента i. 

Член 10 
Вредноста на брановите должини на стабилизирани-

те ласери мора да биде определена со релативна мерна не-
сигурност, чија проценета вредност не смее да биде пого-
лема од ±4-10 9. 

Член 11 
Ако вредностите на брановата должина на зрачењето 

на стабилизираните ласери се определени со релативна 
мерна несигурност пропишани со член 10 на овој правил-
ник, можат да се употребуваат и други бранови должини 
на зрачењето на стабилизираните ласери. 

Член 12 
Стабилноста на ласерите се изразува со Аланова ва-

ријанса (О) за определен временски период ( Ј ) . Стабил-
носта на вредноста на фреквенцијата на ласерот мора да 
биде најмалку од ред на големина 10"10/ 

Член 13 
Референтни услови при кои се остварува вредност на 

брановите должини со мерна несигурност пропишана со 
член 10 на овој правилник се: 

1) за ласери стабилизирани со помош на заситена ап-
сорпција на метан: 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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а) притисокот на метанот во апсорпционата ќелија 
мора да биде 3 Ра, а температурата еднаква на собната 
темепратура; 

б) средната површинска густина на силата на зраче-
њето по должината на аксијалната оска на ласерската цев-
ка мора да биде 104Wm 2; 

в) полупречникот на кривината на брановиот фронт 
мора да биде 1 ш; 

г) нееднаквоста на силата меѓу два брана што се про-
стираат во спротивни насоки не смее да биде поголема од 
± 5%; 

2) за ласер стабилизиран со помош на заситена ап-
сорпција на јод: 

а) темепратурата на ѕидовите на апсорпционата ќе-
лија мора да биде помеѓу 160С и 500С со ладна точка на 
150С ± 10С;' t ' 

б) притисокот на јодот во апсорпционата ќелија мора 
да биде помеѓу 17,3 Ра и 29,4 Ра; 

в) силата на зрачењето внатре во ласерската цевка 
мора да биде еднаква на 15 mW ± 10 mW; 

г) фреквенцијата на амплитудата на модулацијата, од 
врвот до врвот, мора да биде 6 MHz ± 1 MHz. 

Член 14 
Брановите должини на зрачењето на секундарните 

монохроматски извори на светлина, ламбите полнети со 
хелиум, криђтон, жива и кадмиум ги имаат следните вред-
ности: 

Елемент Компоненти на спек- Вредност на бранова-
тарот та должина 

(pm) 

'р0 - 'D 667 818,4 
3D0 - 3D 587 564,9 

хелијум 1Ѕ - !р0 501 570,2 
Не2 1ро . ID 492 195,5 

Зр0 - 3Ѕ 471 316,8 
V - 3D 447 150,1 

2р9 - 5d4 645 632,41 
криптон 2р8 - 5d4 587 094,63 

Кг86 1ѕз - Зр10 564 959,24 
1Ѕ4 - Зр8 450 237,90 

6!pi - 6'D2 579 069,34 
жива 6'pi - 63D2 576 962,89 
Hg198 63Р2 - 73Si 546 078,21 

63pi - 73Si 435 836,08 

5'pi -6'D2 643 850,27 
кадмијум 53p2 - 63Si 508 584,75 

Cd114 53pi - 63Si 479 993,60 
53po - 63Si 467 817,35 

Член 15 
Вредноста на брановите должини на секундарните 

монохроматски извори на светлина мора да биде опреде-
лена со релативна мерна несигурнсот чијашто проценета 
вредност не смее да биде поголема од ± 2-10'8 за зрачење 
на криптон, ± 5-1 О“8 за зрачење на жива и ± 7-1 О“8 за зраче-
ње на кадмиум и хелиум. 

Член 16 
Можат да се употребат и други бранови должини на 

зрачењето на секундарните извори на светлина ако нивни-
те вредности се огфеделени со релативна мерна несигур-
ност која не е поголема од ± 7-1 О“8. 

Член 17 
Референтни услови при кои се оставрува вреднсот на 

брановата должина со мерна несигурност од член 15 на 
овој правилник се: 

1) за ламба исполнета со хелиум i 
а) притисокот на хелиумот мора да биде од 200 Ра до 

270 Ра; 

б) струјата на празнењето мора да биде од 10 т А до 
20 шА; 

в) напонот на празнењето мора да биде од 1,5 kV до 2 
kV; 

г) чистотата на хелиумот во цевката мора да биде ед-
наква најмалку на 98%; 

2) за криптонска ламба: 
а) чистотата на криптонот 86 во цевката не смее да 

биде помала од 99%; 
б) температурата на криптонот мора да биде еднаква 

на температурата на тројната точка на азотот од 63 К; 
в) напонот на празнењето мора да биде од 1,5 kV до 

4,5 kV; 
г) струјата на празнењето мора да биде од 10 шА до 

20 шА; 
д) зрачењето мора да се посматра на излезот од лам-

бата така што светлосните зраци да тргнуваат од катода-
та спрема анодата; 

3) за живина ламба: 
а) цевката е исполнета со жива 198, со чистота 98%, и 

со аргон чијшто притисок мора да биде од 65 Ра до 135 Ра; 
б) побудување на живата мора да се оствари со по-

мош на високофреквентно поле; 
в) ламбата мора да се наоѓа на температура пониска 

од 100С; 
4) за кадмиумова ламба: 
а) зрачење се произведува со празнење во цевката ко-

ја содржи кадмиум 114, со чистота 95%, и аргон под при-
тисок од 200 Ра до 270 Ра, без електроди; 

б) побудување на кадмиумот мора да се оствари со 
помош на вискофреквентно поле; 

в) јачината на струјата на заситувањето мора да биде 
од 0,3 А до 0,4 А; 

г) ламбата мора да биде на температура при која 
компонента^ на зрачењето чијашто бранова должина е 
508,58 џт не отстапува од својот правец. 

Член 18 
Брановите должини на зрачењето на секундарните 

монохроматски извори имаат вредности пропишани со 
член 14 на овој правилник при простирање на зрачењето 
низ воздухот при следните услови: 

1) температура од 200С; 
2) притисок од 101,325 кРа; 
3) релативна влажност 50%; 
4) концентрација на јаглендиоксид од 0,03%. 

Член 19 
Еталон-уредите за мерење на внатрешни и надвореш-

ни димензии мораат да имаат опсег до 500 mm и најмала 
вредност на поделбата на скалата не поголема од 0,2 jim. 

Член 20 
Мерната несигурност на еталон-уредот за мерење на 

внатрешни и надворешни димензии не смее да биде пого-
лема од ± (0,1 ч- 0,001 L) џт со веројатност од 99%, каде 
што L е бројна вредност на должината изразена во mm. 

, Член 21 
Референтните услови при кои е определена мерната 

несигурност на еталон-уредот за мерење на внатрешни и 
надворешни димензии мораат да бидат: 

1) температура од 200С 4- 10С;' 
2) притисок од 101,325 кРа; 
3) релативна влажност 50%. 

Член 22 
Секундарните еталон-мери за внатрешни и надво-

решни димензии можат да имаат номинални вредности на 
пречникот во опсег до 200 mm. 

Член 23 
Отстапувањето на фактичката вредн“ост на секундар-

ната еталон-мера од номиналната вредност не смее да би-
де поголемо од ± (0,1 Л- 0,01 L) џт. 

Тоа отстапување мора да биде определено со мерна 
несигурност од ± (0,1 + 0,001 L) џт со веројатност од 
99%. 
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Член 24 
Референтните услови при кои се определува отстапу-

вањето на еталон-мерата за внатрешни и надворешни ди-
мензии со несигурност пропишана со член 23 на овој пра-
вилник мораат да бидат за: 

1) температура на воздухот од 200С; 
2) притисок од 101,325 Ра; . 
3) релативна влажност 50%; 
4) температура на еталон-мерата 200С. 

Член 25 
Секундарните еталон-мерни ленти можат да имаат 

номинална должина од 1 ш, 2 ш, 3 т , 4 т , со најмала по-
делба на скалата од 1 mm. 

Секундарните еталон-мерни ленири можат да имаат 
номинална должина до 1 ш, со најмала поделба на скалата 
од 0,2 mm. 

Член 26 
Мерната несигурност на секундарните еталон-мери 

со црта не смее да биде поголема од ± (0,03 4- 0,07 L) J i m , 
со веројатност од 99%. 

Член 27 
Референтните услови при кои вредноста на должина-

та на секундарната еталон-мера со црта определена со не-
сигурноста пропишана со член 26 на овој правилник мора-
ат да бидат за: 

1) температура на воздухот 20ОС; 
2) притисок 101,325 Ра; 
3) влажност 50%; 
4) температура на мерата 200С; 
5) хоризонтална положба на мерата. 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 28 
Секундарниот еталон, стабилизиран ласер, се состои 

од следните делови: 
1) ласер; 
2) апсорпциона ќелија; 
3) помошна опрема. 

Член 29 
Ласерот се состои од цевка со ладна катода која е ис-

полнета со смеса на гасови од 20Ne и 3Не. Зад краевите на 
цевката се наоѓаат огледала со оптички резонатор чијшто 
фактор на рефлексија е од 99% до 99,8%, а полупречник на 
кривината од 0,4 m до 1 ш. 

Вредноста на должината на резонаторот изнесува од 
30 cm до 60 cm. 

( Член 30 
Апсорпционите ќелии се изработени во форма на цев-

ка од силициум или кварц со изданок и можат да бидат, 
сместени внатре или надвор од ласерскиот резонатор. Ќе-
лијата е исполнета со јод 127Ј или со метан СЊ. 

Член 31 
Помошната опрема се состои од: 
1) извор на напојување на ласерската цевка, чија ста-

билност не смее да биде помала од 2-10"5 за време од 1 
час; 

2) Пелтиеров елемент, во кој се сместува изданокот 
на апсорпционата ќелија и служи за регулирање на темпе-
ратурата на ладната точка;. 

3) фазно чувствителен детектор, кој се користи за ре-
гистрирање на зрачењето на ласерот. 

Член 32 
Криптонската и хелиумската ламба, како секундарен 

извор на светлина, содржат цевка во форма на капилара, 
со внатрешен пречник од 2 mm до 4 mm, дебелина на ѕидо-

вите до 1 mm и должина не поголема од 100 mm, исполне-
ти со криптон односно хелиум. 

Празнење се воспоставува преку цилиндрична ладна 
катода изработена од алуминиум. 

Член 33 
Живината ламба, како секундарен извор на светлина, 

е изработена во форма на капиларна цевка од кварц, со 
внатрешен пречник до 5 mm, должина од 100 mm до 120 
mm, исполнета со жива. Капиларата се наоѓа во стаклена 
цевка низ која струи вода. 

Околу стаклената цевка се наоѓаат метални електро-
ди споени со генератор со висока зачестеност, со помош 
на кои се постига празнење во ламбата. ^ 

Член 34 
Кадмиумската ламба, како секундарен извор на свет-

лина, е изработена во форма на капилара, со внатрешен 
пречник околу 5 mm, а должина од 40 mm до 50 mm и е ис-
полнета со кадмиум и со аргон. 

Празнење во ламбата се воспоставува со помош на 
вискофреквентно поле што го произведува спирална жица 
намотана околу капиларата. 

Член 35 
Секундарните еталон-мери за внатрешни и надво-

решни димензии мораат да бидат изработени од високо-
квалитетен, кален и старец челик. 

Тврдоста на мерните површини не смее да биде пома-
ла од H R C 62 или HV 800. 

Коефициентот на линеарното истегнување на чели-
кот мора да се наоѓа во границите (11,6 ± 0,1)-10"6 К“1 и 
во опсег на температурата од 4- 100С до Н- 300С. 

Рапавоста на мерните површини на секундарната 
еталон-мера се изразува со параметар Ra, чијашто вред-
ност не смее да биде поголема од ± 0,025 Jim. 

Отстапувањето од формата на секундарната еталон-
-мера може да биде најмногу еднакво на дозволеното от-
стапување од номиналната вредност на пречникот. 

Член 36 
Секундарните еталон-мери со црта мораат да бидат 

изработени од материјал кој при употреба е стабилен, тра-
ен и отпорен на влијанија на околината. 

Формата односно профилот на мерниот ленир мора 
да биде таква што деформациите предизвикани со термич-
ки и механички ефекти да не ги преминуваат границите на 
дозволеното отстапување. 

Отстапувањето од нормалност^ на цртите, на секун-
дарната еталон-мера со црти, од оската на мерењето не 
смее да биде поголемо од ± 1". 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 37 
На секундарните еталони на единица за должина мо-

раат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на 
народите односно народностите на Југославија, следните 
натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) вредност на брановата должина - ако се во праша-

ње стабилизарани ласери или ламби, номинална мера -
ако се во прашање секундарни еталон-мери или мерен оп-
сег, ако се во прашање уреди за мерење на внатрешни и 
надворешни димензии; 

3) отстапување од номиналната вредност на секун-
дарната еталон-мера; 

4) сериски број на еталонот или ознака на сериите. 

Член 38 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 
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V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-4071/1/84 
9 септември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

730. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛАТА НА 

ОТПОРНОСТ НА ИЗОЛАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-. 

лови што мораат да ги исполнуваат мерилата на отпор-
ност на изолација на апаратите и постројките во безна-
понска состојба со напони до 1000 V (ефективна вредност) 
за наизменична струја и до 1500 V за еднонасочна струја 
(во натамошниот текст: мерила). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.E-7/4. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

го имаат следното значење: 
1) наминален напон е напонот за кој е предвидено ме-

рилото и што е означен на мерилото; 
2) излезен напон е напонот што се јавува на мерните 

приклучоци на мерилото; 
3) напон на празен од е напонот што се јавува на от-

ворените мерни приклучоци на мерилото; 
4) струја со краток спој е струјата што се јавува кога 

за кратко ќе се спојат мерните приклучоци на мерилото; 
5) апсолутна грешка е разликата што се добива кога 

од измерената вредност ќе се одземе нејзината права вред-
ност односно вредноста утврдена со соодветните еталони 
и постапки; 

6) договорна вредност е вредноста на која се сведува-
ат грешките на мерилото за да се определи неговата точ-
ност. Договорна вредност за мерилата со скала или со 
цифрено покажување е мерената вредност односно вред-
носта што ја покажува мерилото при мерењето. Договор-
на вредност за мерилата со вклопна точка е заземената 
гранична вредност; 

7) основна грешка е грешката определена под рефе-
рентни услови и се изразува во проценти од договорна 
вредност; 

8) употребна грешка е грешката определена под но-
минални услови на употреба и се изразува во проценти од 
договорната вредност; 

9) влијателна величина е величината што предизвику-
ва несакани варијации во покажувањето на мерилото а ко-
ја не е мерена величина; 

10) варијација е разликата меѓу две измерени вред-
ности на иста мерна величина, кога една од влијателните 
величини добива последователно две различни и утврдени 
вредности и се изразува во проценти од договорната вред-
ност; 

11) референтни услови се условите под кои мерилото 
се испитува и при кои мора да ги исполни условите во по-
глед на основната грешка пропишана со овој правилник; 

12) номинален опсег на употребата е опсегот на вред-
носта што секоја влијателна величина може да ја има без 
предизвикување на варијации што ги надминуваат гранич-
ните вредности пропишани со овој правилник. 

13) номинални услови се условите назначени на мери-
лото или во упатството за неговата употреба. 

Член 3 
Излезниот напон на мерилото мора да биде еднона-

сочен. Наизменичната компонента во излезниот напон мо-
ра да биде таква што да не предизвика промена на по-
кажувањето за повеќе од 10% од покажаната вредност кога 
на мерната отпорност на изолацијата паралелно ќе се 
приклучи кондензатор од 5 p,F. 

Член 4 
Напонот на празен од не смее да биде 1,5 пати пого-

лем од вредноста на номиналниот напон. 

Член 5 
Номиналната струја мора да изнесува најмалку 1 

тА. Струјата од краток спој не смее да биде поголема од 
12mА при еднонасочна струја или 10 шА врвна вредност 
при еднонасочна струја со наизменична компонета. 

Член 6 
На мерилата што сигнализираат само две гранични 

вредности пречекорувањето на долната и горната гранич-
на вредност мора да биде јасно означено. 

Член 7 
Референтни услови на мерилото, ако не е поинаку на-

ведено, се: 
1) номиналниот напон; 
2) темературата на околината 23 0С ± 2 0С; 
Мерилото мора да се користи со хоризонтална носеч-

ка површина. 

Член 8 
Граници на номиналниот опсег на употребата за вли-

јателни величини, ако инаку не е наведено, се: 
1) температуниот опсег од О 0С до 30 0С; 
2) која и да е положба на употреба на мерилото; 
3) долната и горната граница на напојувањето на ме-

рилото од сопствен извор (батерија), што ги означил про-
изводителот; 

4) номиналниот напон на мрежата ± 10% од тој на-
пон при напојување на мерилото од мрежа; 

5) долната и горната граница на брзината на обртите 
на генераторот задвижуван со рака, што ги означил произ-
водителот за мерилата со таков генератор. 

Член 9 
Мерилата што се напојуваат од батерија мораат да 

имаат соодветен уред со кој може да се установи состојба-
та на батеријата при која мерилото ги исполнува условите 
во поглед на грешките. Батеријата мора да се оптовари 
најмалку со онаа сила што се јавува при мерењето. 

Член 10 
Употребната грешка за мерилото се пресметува со 

помош на следниот образец: 

си. (Go) 4- VTTTTv; 
каде што е: 

Gu - употребна грешка во проценти на договорната 
вредност; 

Go - основна грешка во проценти на договорната 
вредност; 

Vi - варијација поради положбата на употреба на ме-
рилото, во проценти на договорната вредност; 
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V2 - варијација поради напонот на напојување во 
проценти на договорната вредност; 

Уз - варијација поради температурата на околината, 
во проценти на договорната вредност. 

Член 1 1 ' 
Употребната грешка на мерилото,- за мерен опсег или 

опсези што ги дава производителот и за номиналните ус-
лови на употреба пропишани со овој правилник, мора да 
биде во границите ± 30%. 

Член 12 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

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

Член 13 
На мерилото мораат да се наоѓаат следните натписи 

и ознаки: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) ознака на типот; 
3) сериски број; 
4) номинален напон; 
5) номинална струја; 
6) единица на мерената величина; 
7) мејзен опсег на мерилото или на граничната вред-

ност; 
8) положба на употребата на мерилото; 
9) напон и фреквенција на мрежата, на мерилата со 

приклучок за надворешна мрежа; 
10) напон, струја и време на полнење на батеријата, 

на мерилата со батерија што се полни; 
П) службена ознака на типот на мерилото ако е из-

вршено испитување на типот. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-1581/1 
23 април 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

731. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) 
директорот на Сојуниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 1 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦИТЕ НА ВРЕМЕ И 

ФРЕКВЕНЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се проџишува начинот на употре-

ба и класификација на еталоните за единиците на време и 
фреквенција. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон за единиците на 

време и фреквенција се употребувала: 
1) создавање и одржување да единиците на време и 

фреквенција; 

2) одржување на југословенската временска скала; и 
3) утврдување на метролошките својства на секун“-

дарните и работните еталони за единиците на време и 
фреквенција по методата на директно споредување. 

Член 3, 
Југословенскиот (примарен) еталон за единиците на 

време и фреквенција се споредува со меѓнародните етало-
ни по методата на директно споредување и со посредство 
на еден од соодветните системи. 

Член 4 
Примарните еталони за единиците на време и фрек-

венција се споредуваат со југословенскиот примарен ета-
лон по методата на директно споредување и со посред-
ство на телевизиската мрежа. 

Член 5 
Југословенскиот (примарен) еталон за единиците на 

време и фреквенција е даден на првото ниво од шематски-
от приказ на класификацијата на еталоните за единици на 
време и фреквенција, што носи наслов „Југословенски 
примарен еталон за единиците на време и фреквенција“. 

Член 6 
Југословенскиот примарен еталон ја остварува и реп-

родуцира основната единица за време - секунд и единица 
на фреквенција - херц со релативна мерна несигурност по-
мала од 1 - 10"11. 

Член 7 
Секундарните еталони за единици на време и фрек-

венција се употребуваат за: 
1) утврдување на метролошките својства на работни-

те еталони за единици на време и фреквенција; 
2) мерење на интервалот на времето и фреквенцијата, 

за кои се бара точност на мерењето, што тие ја задоволу-
ваат. 

Член 8 
Секундарните еталони за единиците на време и фрек-

венција се дадени на второто ниво од шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните за единица на време и 
фреквенција, што носи назив „Секундарни еталони за еди-
ници на време и фреквенции“. 

Член 9 
Секундарните еталони за единиците на време и фрек-

венција ги остваруваат и репродуцираат единиците на 
време и фреквенција во границите на релативна мерна не-
сигурност од 1 ' 10"9 до 1 - 10"11. 

Член 10 
Работните еталони за единиците на време и фреквен-

ција се употребуваат за: 
1) утврдување на метролошките својства на мерила-

та на интервалот на времето и фреквенцијата; 
2) мерење на интервалот на времето и фреквенцијата 

за кои се бара точност, што тие ја задоволуваат. 

Член И 
Работните еталони за единиците на време и фреквен-

ција се дадени на третото ниво од шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните за единици на време и 
фреквенција, што носи назив „Работни еталони за едини-
ците на време и фреквенција“. 

Член 12 
Работните еталони за единиците на време и фреквен-

ција ја остваруваат и репродуцираат основната единица 
за време и фреквенција во границите на мерна несигур-
ност од 1 - 10"6 до 1 - 10-9. 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-1818/1 
31 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 

732. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА БУРИЊА, КАЦИ, 

КАНТИ И БАЛОНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус- ч 

лови што мораат да ги исполнуваат бурињата, каците, 
кантите и балоните. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.Z-13/1. 

Член 2 
Бурињата,- каците, кантите и балоните се садови што , 

служат за сместување на прехранбени течности и за опре-
делување на нивната зафатнина. 

Член 3 
Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, 

ги ^маат следните значења: 
1) вкупна зафатнина Vu на садот е најголемата зафат-

нина на течноста што мерилото може да ја содржи во ус-
лови вообичаени за неговата употреба; 

2) номинална зафатнина Vn е заокружената целоброј-
на вредност што мерилото може да ја содржи во услови 
вообичаени за неговата употреба. 

Член 4 
Вредноста на номиналната зафатнина за каците не 

смее да биде поголема од 90% од нивната вкупна зафатни-
на. Вредноста на номиналната зафатнина на бурињата е 
еднаква на вкупната зафатнина на бурињата. 

Вредноста на номиналната зафатнина за кантите и 
балоните не смее да биде помала од 95% од нивната вкуп-
на зафатнина. 

Член 5 
Бурињата можат да се изработуваат во различни го-

лемини, освен пивските буриња што мораат да се израбо-
туваат во следните големини: 12,5L, 25L, 50L, 100L, 200L и 
300L. 

Каците можат да се изработуваат во различни голе-
мини. 

Кантите можат да се изработуваат во големини од 5L 
до 50L, а балоните во големина од 3L до 50L. 

Член 6 
Границите на дозволените грешки за првиот и перио-

дичниот преглед се дадени во следната табела: 

Вид на садот Граница на дозволена-
та 
грешка 

дрвен 
обичен ± 5% од номиналната 

зафатнина 

Бури-

дрвен 
пивски од -1% до И- 2% од но-

миналната зафатнина 
ња метален од -0,6% до -1-1% од 

номиналната зафатнина 

каци ±, 1% од номиналната 
зафатнина 

Канти 
помали од 10 L ± 1% од номиналната 

зафатнина 

поголеми од 10 L ± 0,5% од номиналнаja 
зафатнина 

Балони 
1 

± 0,5% од номиналната 
зафатнина 

само за првиот преглед 

Член 7 
Бурињата можат да се изработуваат од дрво и од ме-

тал. 
Дрвените буриња се изработуваат од лаги поврзани 

со метални обрачи отпорни на корозија. 
Бурињата мораат да се изработуваат во форма на ва-

лјак. 
Ако површината на обвивката е рамна површината 

на дното мора да биде однадвор издадена а отворот за 
празнење или пол.нење мора да се наоѓа на најниската точ-
ка на дното. 

Ако површината на обвивката однадвор е издадена, 
површината на дното мора да биде рамна, а отворот за 
празнење или полнење мора да се наоѓа - на највисокото 
место на обвивката. 

Отворите мораат да бидат поставени така што буре-
то да биде полно со течноста го допира долниот раб на от-
ворот. 

Член 8 
Каците можат да се изработуваат од дрво или плас-

тика отпорна на свиткување и деформации во форма на 
зарабени купи чиј пресек е круг или елипса. 

Најголемиот пречник, измерен на дното на кацата, не 
смее да биде поголем од 1,5 делови од висината на кацата. 

Член 9 
Кантите се изработуваат од метал. 
Се состојат од цилиндричен дел, конусен дел со грло 

и дно. 
Дното на кантата може да биде рамно или малку из-

дадено. Рамното дно може да биде зајакнато. 
Горниот и долниот раб на кантата мораат да бидат 

зајакнати. 
Внатрешната површина може да биде премачкана со 

емајл. 
Член 10 

Балоните мораат да се изработуваат од проѕирно 
стакло или од пластика во форма на шишиња со кратко 
грло. 

Член 11 
Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат 

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

Член 12 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 
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Член 13 
Бурињата, каците и кантите мораат да имаат натпис-

на плочка прицврстена нераздвојно за обвивката на мери-
лото. 

Член 14 
На натписната плочка мораат да се наоѓаат следните 

податоци: 
1) фирмата, односно називот или знакот на произво-

дителот, 
2) ознаката на типот на мерилото, 
3) серискиот број, 
4) годината на производството, 
5) ознаката на номиналната зафатнина, 
6) службената ознака на типот на мерилото ако е из-

вршено испитување на типот. 
Член 15 

На грлото на балонот мора да се нанесе црта што ја 
означува границата на зафатнината и покрај неа вреднос-
та на номиналната зафатнина. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 0404-1585/1 

26 април 1985 година 
Белград 

733. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ - РЕФЕРЕН-
ТНИ ЕТАЛОНИ ЗА ИЗОТОПСКИ МЕРИЛА НА ЗАФАТ-

НИНСКА МАСА И ВЛАГА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролош,ките 
карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентни материјали - референтни еталони, за преглед на 
изотопски мерила на зафатнинска маса и влага. 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката PMK.RM-C/5 

Член 2 
Под мостра на референтен материјал, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат референтни еталони со 
проверени и потврдени вредности на зафатнинска маса 
односно влага, кои служат за утврдување и проверка на 
кривата која го покажува бројот на детектирани честички 
во функција на зафатнинска маса односно влага, како и за 
определување на точноста на изотопските мерила на за-
фатнинска маса односно влага (во натамошниот текст: ре-
ферентни еталони). 

Член 3 
Принципот на работа на референтните еталони се за-

снова врз мерење на бројот на детектирани честички при 
комплетна интеракција на зраци, односно неутроните и 
материјалот. 

Член 4 
Референтните еталони можат да бидат изработени од 

следните материјали: бетон, мермер, природен камен, ме-
шаница на песок и парафин. 

Референтните еталони мораат да имаат соодветна 
старост со цел промените, поради процесот на стврднува-
њето на бетонот, да бидат занемарливи. 

Член 5 
Димензиите на референтниот еталон мораат да бидат 

такви што комплетна интеракција на зраци односно неут-
роните и материјалот, да се изврши во самиот еталон. 

Член 6 
Референтните еталони мораат да имаат зафатнинска 

маса во опсег од 1200 kg/m3 до 2600 кг/м3 односно влага 
во опсег од 20 mi3, до 500 1/т3 , со оглед на тоа дека само за 
тие опсези важи пропорционалноста меѓу зафатнинската 
маса и детектираниот број на зраци односно бројот на за-
бавени неутрони и блага. 

Член 7 
Границите на дозволената релативна грешка за рефе-

рентни еталони се: 
1) ± 0,1% за зафатнинска маса; 
2) ± 4% за зафатнинска влага. 

Член 8 
Референтните еталони мораат да бидат хомогени по 

целата зафатнина на блокот. 

Член 9 
Референтните еталони мораат да се чуваат во кон-

стантин климатски услови, и тоа на температура од 20 0С 
и релативна влажност од 60% до 80%. 

Член 10 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еденѕод јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни односно 
видливо и напишани така што да не можат да се избришат, 
или симнат. 

Член И 
На една од страните на референтниот еталон мораат 

да бидат напишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произво-

дителот; 
2) вредноста на зафатнинската маса односно влага; 
3) службената ознака на референтниот еталон. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 0404-1579/1 
12 јули 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

734. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРАТА НА РЕФЕРЕНТНИОТ МАТЕРИЈАЛ ОД БЕНЗО-
ЕВА КИСЕЛИНА ЗА МЕРИЛАТА НА ТОПЛИНА НА 

СОГОРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мора да ги има мострата на референ-

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с.р. 
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тниот материјал од бензоева киселина за преглед на мери-
лата на топлина на согорување. 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката РМК.КМ-С/4. 

Член 2 
Под мостра на референтен материјал, во смисла на 

овој правилник, се подразбира мостра од бензоева кисели-
на за определување на топлината на согорувањето (во на-
тамошниот текст: мостра на бензоева киселина). 

Член 3 
Долу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења: 
1) топлина на согорување е количество на топлина 

што се ослободува при целосно согорување на супстанца-
та, така што производите на согорувањето да бидат изда-
дени на температура на појдовните супстанции; 

2) стандардни услови на калориметарска бомба се: 
а) согорувањето на мострата од бензоева киселина се 

врши во калориметарска бомба на константна зафатнина; 
б) притисокот на кислородот во калориметарската 

бомба пред почетокот на согорувањето изнесува ZMRa на 
температура од 25 0С; 

в) вредноста на масата на мострата од бензоева кисе-
лина што согорува мора да биде еднаква на тројната вред-
ност на зафатнината на калориметарската бомба; 

г) вредноста на масата што се наоѓа во калориметар-
ската бомба пред почетокот на согорувањето мора да биде 
еднаква на тројната вредност на зафатнината на калори-
метарската бомба; 

д) температурата на која се врши согорувањето на 
мострата од бензоева киселина во струја на кислород из-
несува 25 0С; 

3) корекционит фактор за топлината на согорувањето 
ако не се исполнети стандардните услови се пресметува со 
помош на следниот образец: 

1 + 200 W m W
v - 3 U 5 ( t - 2 5 ) , 

каде што е: 
р - апсолутен, почетен притисок на кислородот во 

Мра на температура t: 
шВ - маса на мострата од бензоева киселина во (g) 
mn - маса на водата во (g) внесена во калориметарска-

та бомба пред реакцијата на согорување; 
V - зафатнина на калориметарската бомба во (1) 
t - температура на која се врши согорувањето во (0С); 

Член 4 
Топлината на согорувањето на референтната мостра 

од бензоева киселина мора да биде 26434 Jg"1 под стандар-
дни услови на калориметарската бомба. 

Член 5 
Ако при определувањето на топлината на согорува-

њето не се остварат во целост стандардните услови, тогаш 
добиената вредност на топлината на согорувањето мора 
да се коригира со множење со корекциониот фактор. 

Член 6 
Границата на дозволената апсолутна грешка за топ-

лина на согорувањето на референтната мостра од бензое-
ва киселина е ±3Jg"1. 

Член 7 
Чистота на мострата од бензоева киселина мора да 

биде (99,97 ± 0,08)%. 

Член 8 
. Својството на стабилност на мострата од бензоева 

киселина мора да се манифестира со постојаност на вред-
носта на топлината на согорувањето што ја репродуцира 

ѕ таа мостра. 

Член 9 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазицити и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и испишани така што да не можат да се избришат 
или симнат. 

Член 10 
На една од бочните страни на садот во кој се наоѓа 

бензоева киселина мораат да бидат испишани следните 
натписи и ознаки: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) ознаката и подрачјето на примената; 
3) вредноста на топлината на согорувањето; 
4) службената ознака на мострата од бензоева кисели-

на; 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

бр. 0404-1592/1 
17. VI 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

735, 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85), на член 10а став 4 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85) и член 10 став 4 од Законот за основните 
права на борците на Шпанската националноослободител-
на и револуционерна борба од 1936 ,до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81 и 25/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-
ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1985 ГОДИНА 

1. Највисокиот износ до кој од 1 јули 1985 година 
може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата, 
во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права 
на носителите на „Партизанска споменица 1941", член 10а 
став 3 од Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден народен херој и член 10 став 3 од Законот за 
основните права на борците на Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на, се утврдува во височина од 132.364 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на највисо-
киот износ до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата од 1 јули 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 31/85). 

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

Бр. 938 
28 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 
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737. 736. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за прометот 

на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82), Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ШТО МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ЕФИКАСНОСТА 
НА ОДДЕЛНИТЕ ОТРОВИ ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТИЈАТА НА ПРОСТОРИИ-
ТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ И НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИ-
НИ ИЛИ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ 

И ДРУГИ ШТЕТНИЦИ 

1. Во Решението за определување на организациите 
на здружен труд што можат да ја утврдуваат ефикасноста 
на одделните отрови што се наменети за одржување на 
чистотијата на просториите на јавните објекти и на јавни-
те површини или за уништување на штетни инсекти и дру-
ги штетници'(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84) во точка 
1 по одредбата под 10) се додаваат две нови одредби, кои 
гласат: 

„П) Институт за заштита на растенијата - Земјодел-
ски факултет, Нови Сад; 

12) Ветеринарски факултет, Загреб." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 907 
27 септември 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Врз основа на член бб став 2, а во врска со член 21 
став 2 од Законот за основите на системот на општестве-
ното планирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85), Сојузниот завод за 
општествено планирање донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МИНИМУМОТ НА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО 
НА ПЛАНОВИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-

ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Со ова упатство, во согласност со точ. 12, 13, 14, 15, 

16, 17 и 18 од Одлуката за задолжителните елементи на 
единствената методологија за општествено планирање, 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85), се дефинира мини-
мумот на основни показатели за планирање и следење на 
остварувањето на плановите на основните организации на 
здружен труд, работните организации, сложените органи-
зации' на здружен труд, заедниците на организации на 
здружен труд, договорните организации на здружен труд, 
земјоделските и други задруги и другите форми за 
здружување на земјоделците (под А), банките (под Б), за-
едниците за осигурување на имоти 'и лица (под В), самоуп-
равните интересни заедници (под Г), месните заедници 
(под Д) и опшгествено-политичките заедници (под Г). 

2. Организациите на здружен труд, заедниците за оси-
гуравање на имоти и лица, самоуправните интересни заед-
ници и месните заедници, во искажувањето на минимумот 
на основни показатели за планирање и следење на оства-
рувањето на плановите ги користат пропишаните билан-
сни шеми за искажување на резултатите од трудот и рабо-
тењето врз основа на кои се утврдуваат содржината, начи-
нот на пресметување и изворот на податоци за миниму-
мот на основни показатели, а банките своите биланси. 

3. Самоуправните организации и заедници и општес-
твено-политичките заедници го искажуваат минимумот на 
основни показатели за планирање и следење на остварува-
њето на плановите, и тоа: 

Самоуправни организации Општествено-политички 
и заедници заедници 

Л ) Б В Г Д 

1. Вкупен приход х 
2. Материјални трошоци х 
3. Амортизација-вкупно х 
4. Доход х 
5. Распореден доход х 
6. Дел од доходот за заеднички потреби х 
7. Дел од доходот за општи општествени потреби х 
8. Дел од доходот за други намени х 
9. Дел од доходот за организациите на здружен труд х 

10. Премии за осигурување на општествени средства и х 
материјални права што претставуваат основни сред-' 

, ства 
11. Распореден чист доход х 
12. Бруто личен доход х 
13. Чист личен доход х 
14. Средства за заедничка потрошувачка х 
15. Средства за стан. изградба х 
16. Акумулација и резерви х 
17. Здружени средства х 
18. Кредити - вкупно ^ х 
19. Камати - вкупно х 
20. Просечно користени деловни средства х 
21. Број на вработени х 
22. Доход по работник х 
23. Доход опоред просечно користените,^деловни средства х 
24. Чист доход по работник х 
25. Акумулација во однос на доходот х 
26. Акумулација во однос на чистиот доход х 
27. Акумулација во однос на прос. користење на деловни х 

средства 
28. Личен доход и средства за заедничка потрошувачка х 

по работник 
29. Чист личен доход по работник х 
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30. Бруто личен доход по работник 
31. Девизна ефикасност 
32. Извори на средства на банките - вкупно 
33. Краткорочни средства 
34. Долгорочни средства 
35. Фондови на банката 

, 36. Примарни извори 
37. Секундарни извори 
38. Вкупен инвестиционен потенцијал 
39. Слободен инвестиционен потенцијал 
40. Пласмани на банките - вкупно 
41. Краткорочни пласмани 

| 42. Долгорочни пласмани 
| 43. Основни средства и пласмани на фондовите 

44. Средства за осигурување и реосигурување - вкупно 
45. Расходи на средствата за осигурување и реосигурува-
ње 
46. Приходи на самоуправните интересни заедници 
47. Расходи на самоуправните интересни заедници 
48. Приходи на месната заедница - вкупно 
49. Расходи на месната заедница - вкупно 
50. Општествен бруто производ 
51. Општествен производ 
52. Народен доход 
53. Лична потрошувачка 
54. Заедничка потрошувачка 
55. Општа потрошувачка 
56. Бруто инвестиции во основни и обртни фондови 
57. Потрошувачка на електрична енергија и горива 
58. Извоз на стоки и услуги 
59. Увоз на стоки и услуги 
60. Обем на средствата за научно-технолошки развој 
61. Обем на средствата за станбено-комунална изградба 
62. Обем на средствата за заштита и унапредување на 

животната и работната средина 
63. Обем на средствата за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита 
64. Намена на просторот 
65. Природни ресурси 
66. Системи и инфраструктура 
67. Општествена инфраструктура 
68. Состојба на животната средина 

4. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-
ци за минимумот на основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на организациите 
на здружен труд: 

(1) Вкупен приход претставува збир на сите приходи 
остварени во согласност со Законот за утврдување и рас-
поредување на вкупниот приход и доходот и за утврдува-
ње и распоредување на приходот. 

Извор на податоци: Завршна сметка на организации-
те на здружен труд (во натамошниот текст ЗС), биланс на 
успехот (во натамошниот текст БУ), со ознака за автомат-
ска обработка на подоци 082 (во натамошниот текст АОП) 

(2) Материјални трошоци во' поширок смисол пре-
тставуваат разлика помеѓу потрошените средства и амор-
тизацијата. 

Из^ор на податоци: ЗС,- БУ, со ознака за АОП (055 
минус 022) 

(3) Амортизација - вкупно претставува износ со кој се 
надоместува пренесената или намалената вредност на ос-
новните средства по пропишаните стапки, зголемен за 
амортизацијата над стапките пропишани со републички, 
односно покраински закон. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 022 
(4) Доход претставува разлика меѓу вкупниот приход 

и потрошените средства. 
Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 056 
(5) Распореден доход претставува доход што се рас-

поредува за задоволување на заедничките и општите оп-
штествени потреби, за други намени и на дел од доходот 
за ОЗТ (Распореденист доход содржи и дел од личниот до-
ход за заеднички потреби - придонеси од личниот доход и 
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дел од личниот доход за општи општествени потреби -
даноци од личниот доход). 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 131 
(6) Дел од доходот за заеднички потреби претставува 

вкупни средства што се издвојуваат од доходот и од лич-
ниот доход за задоволување на заедничките потреби. 

Извоо на податоци: ЗС - БУ. со ознака за АОП (093 

L 

(7) Дел од доходот за општи општествени потреба 
претставува вкупни средства што се издвојуваат од дохо-
дот и од личниот доход за задоволување на општи оп-
штествени потреби. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП (101 

(8) Дел од доходот за други намени претставува дел 
од распоредениот доход за намирување на другите потре-
би. 

Извор на податоци: ЗС - БУ со ознака за АОП (103 до 
111 Ч- 114 116) 

(9) Дел од доходот за ОЗТ претставува дел од распо-
редениот доход што им останува за располагање на орга-
низациите на здружен труд. 

Извор на податоци: ЗС - БУ и Посебни податоци, во 
натамошниот текст: ПП, со ознака за АОП (095 Ч- 112 -Н 

(10) Премија на осигурување на општествените сред-
ства и материјалните права што претставуваат основна 
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средства претставува дел од доходот на организациите на 
здружен труд што се издвојува за овие намени. 

Извор на податоци: ЗС - БУ со ознака за АОП 109 
(И) Распореден чист доход претставува дел од дохо-

дот што се добива кога од^споредениот доход ќе се из-
двојат обврските за намирување на заедничките и општи-
те општествени потреби (без даноци и придонеси од лич-
ните доходи) и за други намени. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 130 
(12) Бруто личен доход претставува дел од чистиот 

доход што се издвојува за намирување на чистите лични 
доходи и на даноците и придонесите од личните доходи. 

Извор на податоци: ЗС - БУ со ознака за АОП 118. 
(13) Чист личен доход претставува дел од чистиот до-

ход издвоен за лични доходи намален за даноците и при-
донесите што се издвојуваат од личните доходи за задово-
лување на заедничките и општите општествени потреби, 
како и придонесите за станбена изградба од личниот до-
ход. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 118 х 
160 
164 

(14) Средства за заедничка потрошувачка претставу-
ваат дел од чистиот доход наменет за заедничка потрошу-
вачка на работниците за потребите на домувањето и за 
други потреби за заедничка потрошувачка на работници-
те. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 119 Н-
120 

(15) Средсва за станбена изградба претставуваат 
вкупни средства што ќе се издвојат во текот на годината 
за станбена изградба од доходот, чистиот доход и личниот 
доход, како и непотрошените сре?дства за заедничка по-
трошувачка за станбена изградба пренесени од претходна-
та година. 

Извор на податоци: ЗС - БУ и ПП со ознака за АОП 
(095 119 118 х 4- 192) 164 

(16) Акумулација и резерви претставуваат дел од чис-
тиот доход за проширување и унапредување на материјал-
ната основа на трудот, вклучувајќи ги и средствата на ре-
зервите. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП (121 
до 129) 

(17) Здружени средства претставуваат збир на долго-
рочните и краткорочните здружени средства. 

Извор на податоци: ЗС - БС (во натамошниот текст: 
БС) со ознака за АОП (513 -I- 544 4- 608 4- 609) 

(18) Кредити - вкупно претставуваат вкупна состојба 
на долгорочните и краткорочните кредити за основни и 
обртни средства. Со овие кредити се опфатени и кредити-
те за санација. 

Извор на податоци: ЗС - БС со ознака за АОП (521 4-
532 -I- 605 -I- 606 4- 607) 

(19) Камати - вкупно претставуваат вкупно платени 
камати по кредити за основни и обртни средства. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 032 4-
110 

(20) Просечно користени деловни средства претставу-
ваат просечна состојба на користените основни и обртни 
средства. 

Извор на податоци: ЗС - ПП, со ознака за АОП 208 
(21) Број на вработени претставува просечен број на 

вработени врз база на часови на работа. 
Извор на податоци: ЗС - ПП, со ознака за АОП 210 
(22) Доход по работник претставува износ на остваре-

ниот доход по работник, а се пресметува со ставање во од-
нос на остварениот доход и просечниот број на работници 
врз база на часови на работа. 

Извор на податоци: ЗС - БУ и ПП, со ознака за АОП 
(056 : 210) 

(23) Доход според просечно користени деловни сред-
ства претставува однос на остварениот доход според про-
сечно користените деловни средства. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 
(056:208) х 100 

(24) Чист доход по работник претставува однос на ос-
тварениот чист доход и бројот на работници. 

Ишор на податоци: ЗС - БУ и ПП, со ознака за АОП 
(136:210) 

(25) Акумулација во однос на доходот претставува од-
нос на акумулацијата и остварениот доход. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП (121 
до 129) : 056 х 100 

(26) Акумулација во однос на чистиот доход претста-
вува однос на средствата за акумулација и остварениот 
чист доход. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП (121 
до 129): 136 х 100 

(27) Акумулацијата во однос на просечно користените 
деловни средства ја изразува стапката на акумулативната 
способност, а се добива со ставање во однос на акумулаци-
јата спрема просечно користените деловни средства. 

Извор на податоци: ЗС - БУ и ПП, со ознака за АОП 
(121 до 129) : 208 х 100 

(28) Личен доход и средства за заедничка потрошу-
вачка по работник претставуваат однос на личните дохо-
ди и средствата за заедничка потрошувачка од чистиот до-
ход и бројот на работници. 

Извор на податоци: ЗС, БУ и ПП, со ознака за АОП 
(118 до 120) : 210 

(29) Чист личен доход по работник претставува месе-
чен просек на исплатениот чист личен доход по работник. 

Извор на податоци: ЗС, БУ и ПП, со ознака за АОП 
(160:210) : број на месеци 

(30) Бруто личен доход по работник претставува од-
нос на делот од чистиот доход за лични доходи и бројот 
на работници. 

Извор на податоци: ЗС, БУ и ПП со ознака за АОП 
118 : 210 

(31) Девизна ефикасност претставува однос на вред-
носта на извозот и увозот на стоки и услуги, вклучувајќи и 
трансфер на технологија и знаења (без царини, давачки, 
премии, олесненија и др.), а се искажува во САД долари. 

Извор на податоци: Проекција на увозот и извозот и 
друга документација 

(57) Потрошувачката на електрична енергија и горива 
се искажува во соодветни единици на мера по количина и| 
вредност и според важечката номенклатура на индустрис-1 
ки производи, табела 3 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
5/84). 

Извор на податоци: Евиденција и документација на 
организациите на здружен труд 

(58) Извоз на стоки и услуги претставува извоз на сто-
ки и услуги, по количина и вредност, искажан според ца-
ринската декларација и номенклатурата на статистиката 
на надворешната трговија по девизниот курс на динарот 
што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

Извор на податоци: Евиденција и документација на 
организациите на здружен труд 

(59) Увоз на стоки и услуги претставува вкупен увоз 
на стоки и услуги, по количина и вредност, искажан спо-
ред царинската декларација и номенклатурата на статис-
тиката на надворешната трговија по девизниот курс на 
динарот што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

Извор на податоци: Ист како и за извозот на стоки и 
услуги. 

(60) Обем на средствата за научно-технолошки развој 
претставува вкупен износ на средствата предвидени за 
овие намени. 

Извор на податоци: Евиденција и документација на 
организациите на здружен труд 

(62) Обем на средствата за заштита и унапредување на 
животната и работната средина претставува вкупен износ 
на средствата што се издвојуваат за овие намени. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 104 
(63) Обем на средствата за општонародна одбрана и 

општествена самозаштита претставува вкупен износ на 
средствата што се издвојуваат за овие намени. 

Извор на податоци: ЗС - БУ, со ознака за АОП 106 
5. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-

ци за минимумот на основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на банките 

(32) Извори на средства на банките - вкупно претста-
вуваат вкупен финансиски потенцијал на банката и се ед-
накви на збирот на вкупната пасива на билансот на банка-
та. 

Извор на податоци: Аналитичко-проекциони биланси 
на банките, Образец 1 - План на билансот на банката, еле-
мент IV 
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(33) Краткорочни средства претставуваат дел од вкуп-
ните извори на средствата здружени и вложени во банката 
ве вид на депозит по видување и депозит до една година и 
.прибавени во вид на, кредити и други краткорочни извори 
на рок до едца- годинћ. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средствава- банките - вкупно Образец 1 - План 
на билансот на банката^ елемент I 

(34) Долгорочни Средства претставуваат дел од вкуп-
ните извори на средствата здружени- и вложеново банката 
во вид на депозит и други форми на средства со рок преку 
една година и прибавени во вид на кредити на рбкЛфеку 
една година. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 1 - План 
на билансот на банката, елемент II 

(35) Фондови на банката претставуваат здружени и 
вложени средства на членовите на банката во фондот на 
основни средства, фондот за солидарна одговорност и ре-
зервниот фонд. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец I - План 
на билансот на банката, елемент III 

(36) Примарни извори на средства претставуваат 
краткорочни и долгорочни средства на членовите и депо-
нентите на банката во форма на депозити, здружени сред-
ства и фондови. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 2 - План 
на примарните и секундарните извори на средства, еле-
мент I 

(37) Секундарни извори на средства претставуваат до-
полнителни краткорочни и долгорочни извори за пласма-
ни, прибавени во вид на кредити од банките и од другите 
финансиски организации и преку други форми. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 2 - План 
на примарните и секундарните извори на средства, еле-
мент II 

(38) Вкупен инвестиционен' потенцијал претставува 
дел од вкупните средства што во планскиот период може 
да се насочи во долгорочни пласмани, а се состои од пла-
нираното, односно оствареното зголемување на вкупните 
долгорочни средства, планираните, односно остварените 
наплати на порано насочените долгорочни пласмани и до-
зволениот износ на трансформација на краткорочните 
средства за долгорочни вложувања. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 5 - План 
на слободниот инвестиционен потенцијал, елемент I 

(39) Слободен инвестиционен потенцијал, како дел од 
вкупниот инвестиционен потенцијал претставува височи-
на на средствата до која банката може да договара, однос-
но да реализира нови долгорочни пласмани, а се утврдува 
така што од вкупниот инвестиционен потенцијал ќе се од-
бијат веќе договорените или на кој и да е друг начин пре-
земени долгорочни обврски. 

Извор! на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 5 - План 
на слободниот инвестиционен потенцијал, елемент III 

(40) Пласмани на банките - вкупно претставуваат 
вкупни пласмани на членовите и на депонентите на банка-
та и на други општествени правни лица во вид на кредити, 
вложувања во хартии од вредност и други вложувања и се 
еднакви на збирот на вкупната актива на банката. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 1 - План 
на билансот на банката, елемент X 

(41) Краткорочни пласмани претставуваат дел од 
вкупните пласмани на банката со рок до една година во 
вид на краткорочни кредити, монетизација на хартии од 
вредност, побарувања по гарантирани обврски и преку 
други форми. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец I - План 
на билансот на банката, елементVII 

(42) Долгорочни пласмани претставуваат дел од вкуп-
ните пласмани на банката со рок преку една година во вид 
на кредити за основни средства, трајни обртни средства и 
други намени, хартии од вредност и преку други форми. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 1 - План 
на билансот на. банката, елемент VIII 

(43) Основни средства и пласмани на фондовите пре-
тставуваат дел рд вкупната актива на билансот на Данка-
та, а се состојат од вложувања во основни средства на бан-
ката, хартии од вредност и побарувања за одржување на 
дневната ликвидност на банката. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (32) 
Извори на средства на банките - вкупно Образец 1 - План 
на билансот на банкар, елемент IX 

6. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-
ци за минимумот на основни ЈШвазатели за планирање и 
следен^ на остварувањето на плановите на заедниците з 
осигурување навмети а лица: 

(44) Средства за осигурување и реосигурување на имо-
ти и лица - вкупно претставуваат вкупни фондови на заед-
ницата за осигурување и заедницата за реосигурување на 
имоти и лица, и тоа по основ на приходи од премка за 
осигурување и реосигурување и на други приходи. 

Извор на податоци: ЗС на заедници^ за осигурување 
на имоти и лица со ознака за АОП 069 

(45) Расходи на средствата за осигурување и реошгу-
ручање на имоти и лица - вкупно претставуваат вкупни 
расходи на средствата на заедницата за осигурување на 
имоти и лица на крајот на пресметковниот период, а го 
опфаќаат придонесот за превентива, расходите по основ 
на осигуравање, реосигурување, средствата за посебни на-
мени, материјални расходи и амортизација, расходите на 
средствата за работната заедница, даноците, придонесите 
и други давачки. 

Извор на податоци: ЗС на заедниците за осигурување 
на имоти и лица, со ознака за АОП 050 

7. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-
ци за минимумот на основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на самоуправни-
те интересни заедници: 

(46) Приходи на самоуправните интересни заедници 
претставуваат приходи по основ на пренесениот вишок на 
приходи од претходната година, приходи од придонесот 
од доходот на ОЗТ, приходи од придонесот од личните до-
ходи на работниците, приходи од придонесот од личниот 
доход на работните луѓе и граѓаните, приходи од други 
придонеси и надомести, приходи од општествено-поли-
тички заедници и други заедници. 

Извор на податоци: ЗС на самоуправните интересни 
заедници, Биланс на приходите и расходите (во натамош-
ниот текст БПР), со ознака за АОП 087 

(47) Расходи на самоуправните интересни заедници 
претставуваат вкупни расходи на самоуправните интерес-
ни заедници во текот на пресметковниот период, а ги оп-
фаќаат средствата на ОЗТ, средствата за определени наме-
ни, средствавта за обезбедување социјална сигурност и 
други надомести на работниците, работните луѓе и граѓа-
ните, пренесените средства, материјалните расходи и 
амортизацијата, другите расходи, личните расходи, сред-
ствата за работната заедница, даноците и придонесите. 

Извор на податоци: ЗС на самоуправните интересни 
заедници - БПР, со ознака за АОП 050 

8. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-
ци за минимумот на основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на месните заед-
ници: 

(48) Приходи на месната заедница вкупно ги опфаќаат 
приходите од самопридонеси, приходите од општествено-
-политичките заедници и други заедници, приходите од 
вршење сопствена дејност и другите приходи. 

Извор на податоци: ЗС за месната заедница, Биланс 
на приходите и расходите, со ознака за АОП 048 

(49) Расходи на месната заедница вкупно ги опфаќаат 
материјалните расходи, амортизацијата, другите расходи, 
средствата за посебни намени, пренесените средства, лич-
ните расходи, средствата за работната заедница, даноци-
те, придонесите и дотациите. 

Извор на податоци: ЗС на месната заедница - Биланс 
на приходите и расходите, со ознака за АОП 032 

9. Содржина, начин на утврдување и извор на подато-
ци за минимумот на основни показатели за планирање и 
следење на остварувањето на плановите на општествено-
-политичките заедници: 
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(3) Амортизација вкупно претставува износ на прене-
сената вредност на основните средства во процесот на 
репродукција. Амортизација на ниво на општествено-по-
литичките заедници се утврдува како збир на амортизаци-
јата на организациите на здружен труд. Се искажува по 
стопански дејности и сектори на сопственост. 

Извор на податоци: Статистичкиот годишник на Ју-
гославија, билтените на Сојузниот завод за статистика и 
соодветни публикации на републичките и покраинските 
заводи за статистика, за федерацијата, СР и САП, за оп-
штините според Образецот КГИ - 01 за општествениот 
сектор, а за индивидуалниот сектор според упатствата за 
пресметка на доходот од индивидуалниот сектор 

(16) Акумулација и резерви претставуваат дел од на-
ционалниот доход што се издвојува за проширување на 
материјалната основа на развојот на стопанството и оп-
штеството. 

,Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3 
Амортизација кај ОПЗ 

(21) Број на вработени вкупно во општествено-поли-
тичките заедници rty опфаќа сите лица што имаат постоја-
но својство на рабо тник во самоуправните организации и 
заедници и во други ферми на здружување труд и средства 
и лицата што засновале работен однос .со работен човек 
кој самостојно во вид на. занимање врши професионална 
дејност или со работен човек кој врши дејност со личен 
труд со средства во сопственост на граѓани, со тоа што 
таа работа да им претставува единствено и главно занима-
ње, без оглед на тоа дали работат полно работно време 
или пократко од полното работно време. 

Извор на податоци: Статистичкиот годишник на Ју-
гославија и соодветни публикации и евиденции на репуб-
личките и покраинските заводи за статистика, со состојба 
на 30 септември за Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, социјалистичките републики односно соци-
јалистичките автономни покраини, а за општините - врз 
основа на податоците од статистичките служби во општи-
ните. 

(50) Општествен бруто производ претставува вред-
ност на вкупното домашно производство во посматрани-
от период, односно збир на вредностите на сите произво-
ди и производствени услуги остварени во домашното про-
изводство, пресметани по цените на производителите. Се 
искажува по стопански области и сектори на сопственост. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3 -
Амортизација кај- ОПЗ 

(51) Општествен производ: го опфаќа делот од произ-
водството наменет за финална потрошувачка и претставу-
ва големина што се добива кога од општествениот бруто 
производ ќе cfe одземе вредноста на вкупната репродукции 
она потрошувачка (материјални трошоци). Се искажува 
по стопански области и сект.ори на сопственост. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3 -
Амортизација, кај ОПЗ 

(52) Национален доход претставува новосоздадена 
вредност во процесот на производство (општествен произ-
вод) намалена за износот на пресметаната амортизација, а 
се состои од личните доходи и другите лични примања на 
вработените во производствените дејности, од издвоените 
средства за финансирање на заедничките и општите оп-
штествени потреби и акумулацијата. Се искажува по сто-
пански области и сектори на сопственост. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3 -
Амортизација, кај ОПЗ 

(53) Лична потрошувачка ги опфаќа материјалните 
блага и производствените услуги што населението непос-
редно ги троши или ги користи за задоволување на лични-
те потреби, а ја опфаќа и натуралната лична потрошувач-
ка во индивидуалните и земјоделските стопанства. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3-
Амортизација, кај ОПЗ 

(54) Заедничка потрошувачка ја опфаќа вредноста на 
материјалните блага што дејностите на образованието, 
науката, културата, здравството и социјалната заштита ќе 
ги потрошат во вршењето на своите функции. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9/3-
Амортизација, кај ОПЗ 

(55) Општа потрошувачка ја опфаќа вредноста на по-
трошените материјални блага што органите на управата и 

другите државни органи ќе ги потрошат во вршењето на 
своите функции. 

Извор на податоци: Ист ќато и за показателот 9/3-
Амортизација, кај ОПЗ 

(56) Бруто инвестиции во основни и обртни фондови 
ги опфаќаат материјалните блага и производствените ус-
луги наменети за замена и зголемувале на основните про-
изводствени и ^производствени фондови, вклучувајќи ги 
инвестициите во обртни фондови како номинален пораст 
на залихите на готово и недовршено производство, суро-
вините, материјалите и трговските стоки. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот 9 /3-
Амортизација, кај ОПЗ 

(57) Потрошувачката на електрична енергија и горива 
се искажува во соодветни единици на мера по количина и 
вредност и по важечката номенклатура на индустриски 
производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/84). 

Извор на податоци: Статистичкиот годишник на Ју-
гославија и друга документација на статистичките органи 
и служби 

(58) Извоз на стоки и услуги претставува извоз на сто-
ки и услуги по количина и вредност, искажан според ца-
ринската декларација и номенклатурата на статистиката 
на надворешната трговија по девизниот курс на динарот 
што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

Извор на податоци: Статистика на надворешната 
трго.вија,, односно статистички годишник на Југославија 

(59) Увоз на стоки и услуги претставува вкупен увоз 
на стоки и услуги, по количина и вредност, искажан спо-
ред царинската декларација и номенклатурата на статис-
тиката на надворешната трговија.по девизниот курс на 
динарот што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

Извор на податоци: Ист како и за показателот (58) 
Извоз на стоки и услуги 

(60) Обем на средствата за научно-технолошки развој 
претставува вкупен износ на тие средства предвиден за 
овие намени. 

Извор на податоци: Завршна сметка на буџетите на 
општествено-политичките заедници и друга документаци-
ја 

(61) Обем на средствата за станбено-комунална из-
градба претставува вкупен износ на средствата што на те-
риторијата на' општествено-политичката заедница се из-
двојуваат за финансирање на станбено-комуналните и 
просторните потреби на работните луѓе и граѓаните. 

Извор на податоци: Соодветна документација на ста-
тистичките и други органи на територијата на општестве-
но-политичката заедница 

(62) Обем на средствата за заштита и унапредување на 
животната и работната средина претставува вкупен износ 
на средствата што е предвиден за овие намени. 

Извор на податоци: Соодветна документација на ор-
ганизациите на здружен труд и на општествено-политич-
ките заедници 

(63) Обем на средствата за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита претставува вкупен износ на 
средствата што е предвиден За овие намени. 

Извор на податоци: Ист како и за показателен (62) 
Обем на средствата за заштита и унапредување на живот-
ната и работната средина 

(64) Намена на просторот е показател за целокупниот 
простор (во ha) согледан како: 1) земјоделско земјиште 
(шуми, ораници, плантажи, пасишта, ливади, бари, гради-
ни, овоштарници и др.), 2) градежно земјиште (населби, 
стопански, комунални, енергетски и сообраќајни комплек-
си и други содржини и функции со сите резервирани по-
вршини за проширување), 3) неплодни земјишта (голини, 
еродирини и затровени земјишта, несанирани експлоата-
циони полиња, депонии и одлагалишта) и 4) водени по-
вршини (море, езера, водотеци, канали и др.). 

Извор на податоци: за субјектите на планирањето 
под Ѓ: надлежниот општински орган на управата за^катас-
тар на земјиштето и соодветните геодетски органи и заво-
ди 

(65) Природни ресурси се показатели за енергетските 
извори (јаглен, нафта, земен гас, маслени шкрилци, нукле-
арни горива, ветер, биомаса, геотермална, водна и солар-
на енергија), рудните и минералните наоѓалишта (метали 
и неметали), водите (изворишта на потоци и реки, вештач-
ки и природни езера и други води погодни за приготвува-
ње на вода за пиење и технолошка вода), земјоделските 
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земјишта за интензивна обработка, шумските земјишта за 
интензивна експлоатација и обнова, природните убавини 
и други природни и со труд создадени вредности погодни 
за развој и се искажуваат во соодветни единици на мери. 

Извор на податоци: за субјектите на планирањето 
под: А и Г: надлежниот општински орган на управата и 
надлежните и соодветните заводи и организации на 
здружен труд 

(66) Системи и инфраструктура се показатели за пат-
ната мрежа (сите видови сообраќајници со асфалтен, бе-
тонски и макадамски застор односно со камена коцка), 
железничката мрежа (едноколосечни и двоколосечни пру-
ги, електрифицирани и неелектрифицирани, индустриски 
колосеци без станични капацитети), други видови сообраќ-
ај (воздушен - аеродроми, воден - луки, индустриски и ту-
ристички жичари), системите за врски (РТВ и ПТТ), кана-
лите за наводнување и одводнување, електроенергетските 
објекти и водови (хидроелектрани, термоелектрани и нук-
леарни електрани, трафостаници, разделни станици и 
електропреносни водови), нафтоводите и гасоводите, во-
доводната мрежа (објекти и уреди за пречистување, црпи-
лишта, резервоари, примарна и секундарна мрежа, за-
штитна зона), канализациона мрежа (уреди за пречистува-
ње, колектори и собирна мрежа), далечинското греење (об-
јекти, уреди и водоводи); се искажуваат во соодветни еди-
ници на мера. 

Извор на податоци за субјектите на планирањето 
под: А, Д, Ѓ: надлежниот општински орган и соодветните 
заводи и организации на здружен труд 

(67) Општествена инфраструктура е показател за дет-
ската заштита (објекти и капацитети, обданишта, градин-
ки, јасли), образованието (објекти и капацитети за четири-
годишно и осумгодишно Школување, виши и високи шко-
ли, факултети, универзитети), социјалната заштита (објек-
ти и капацитети на детски домови, воспитно-поправни за-
води, заводи за хендикепирани и домови за пензионери), 
здравствената заштита (објекти и капацитети на амбулан-
ти, здравствени станици, здравствени домови, заводи, ле-
кувалишта, општи и специјални болници и општи и специ-
јални клиники), снабдувањето (стоковни куќи, супер-мар-
кети, самопослуги, минимаркети, продавници), услугите 
(занаетчиски и сервисни), науката (институти, заводи, ака-
демии), културата (сали за концерти и претстави, кина, те-
атри, опери, библиотеки, музеи, архиви и галерии), физич-
ката култура (објекти и капацитети на стадиони, спор-
тско-рекреативни центри, сали, игралишта и сл. и се ис-
кажува во соодветни единици на мера. 

Извор на податоци за носителите на планирањето 
под А, Д, Ѓ: надлежниот општински орган на управата и 
соодветните заводи и организации на здружен труд 

(68) Состојба на животната средина се показатели за 
квалитетот на земјиштето, водата, воздухот и здравјето на 
луѓето се искажува во соодветни единици на мера. 

Извор на податоци за субјектите на планирањето под 
Д и Ѓ: надлежниот општински орган на управата и соод-
ветните заводи и институции 

10. Натуралните показатели се искажуваат во соод-
ветни единици на мери според номенклатурата на произ-
водите на Сојузниот завод за статистика. 

11. Вредносните показатели за изминатиот период се 
искажуваат во тековни и постојани цени, а за периодот за 
кој се донесува планот - во постојани цени. 

12. Тековни цени, во смисла на пресметка, претставу-
ваат цените остварени во тековната година врз основа на 
податоците на Сојузниот завод за статистика. 

.13. Постојани цени, во смисла на пресметка, претста-
вуваат цените од последната година на тековниот плански 
рериод. 

14. Процена на вредносните показатели за тековната 
година се врши врз основа на остварувањето за периодот 
јануари-септември тековната година. 

15. Минимумот на основни показатели за планирање 
и следење на остварувањето на плановите се искажува и 
по години на тековниот и наредниот плански период. 

16. Показателите: општествен бруто производ, оп-
штествен производ, национален доход, вкупен приход, до-
ход и инвестиции се искажуваат и кумулативно за наред-
ниот плански период. 

17. Вредноста на извозит и увозот на стоки и услуги 
се искажува во тековниот девизен курс на динарот и по по-

стојаниот девизен курс на динарот што го утврдува Сојуз-
ниот извшрен совет. 

18. Сведување на вредносните показатели во тековни-
те цени на ниво на постојани цени се врши со примена на 
утврдениот дефлатор. 

Дефлаторот на општествениот производ за општес-
твено-политичките заедници се утврдува како однос на ин-
дексот на номиналниот растеж и индексот на реалниот 
растеж на општествениот производ. 

19. Службата на општествено книговодство, во сог-
ласност со Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја, обезбедува минимум на основни 
показатели за планирање и следење на остварувањето на 
плановите за организациите на здружен труд и тоа показа-
тели под ред. бр. 1 до ред. бр. 30 и показатели под ред. бр. 
62 и 63, за заедниците за осигурување на имоти и лица по-
казатели под ред. бр. 44 и 45 за самоуправните интересни 
заедници показатели под ред. бр. 46 и 47, и за месните за-
едници показатели под ред. бр. 48 и 49. 

20. Статистичките органи и служби, во согласност со 
Програмата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја, обезбедуваат минимум на основни показате-
ли за планирање и следење на остварувањето на планови-
те на општествено-политичките заедници, и тоа показател 
ли под ред. бр. 3, 16, 21 и ред. бр. 50 до ред. број 63. 

21. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01 Бр. 33/26 
17 октомври 1985 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
општествено планирање, 

Милош Синдик, с.р. 

738. 
Врз основа на член 12 од Законот за обезбедување и 

користење, на девизи за плаќање на општите општествени 
потреби до крајот на 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 56/85), по прибавено мислење од гувернерот на 
Народната банка на Југославија, сојузниот ̂ секретар за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

ДО КРАЈОТ НА 1985 ГОДИНА 
1. Издвојување на дел од девизите во согласност со 

одредбите од Законот за обезбездување и користење на де-
визи за плаќање на општите општествени потреби до кра-
јот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/85) -
(во натамошниот текст: Законот) вршат банките овласте-
ни за работи со странство (во натамошниот текст: овлас-
тените банки) преку кои се наплатуваат побарувањата во 
странство веднаш по втасувањето на девизниот прилив, 
истиот или најдоцна наредниот работен ден од денот на 
приемот на извештај за одобрување на нивната сметка во 
странство. 

Овластените банки издвојуваат девизи истовремено 
со издавањето на Извештајот за приливот на девизи (на-
лог 743), во кој се искажува приливот со задолжување на 
сметката на овластената банка во странство (3100) и со 
одобрување на сметката Обврска за нераспоредениот при-
лив во конвертибилни девизи на основните и други орга-
низации на здружен труд и други општествени правни ли-
ца (во натамошниот текст: општествени правни лица) 
(25730), односно на сметката на Обврската за неизвршени 
исплати по дознаките од странство (25794), односно на 
сметката Прилив на девизи што ги остваруваат овласте-
ните банки (25792), така што издвоените девизи ги насочу-
ваат со задолжување на една од наведените сметки и со 
одобрување на сметката Обврски за издвоените девизи од 
1 октомври 1985 година до 31 декември 1985 година во ви-
сочина од 51,0% (сметка 738175). 
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2. Издвоените девизи од точка 1 на ова упатство ов-
ластените банки се должни да ги пренесат на сметката кај 
Народната банка на Југославија, истиот, а најдоцна наред-
ниот работен ден од денот на издвојувањето. 

Издвоените девизи од став 1 на оваа точка овластени-
те банки ги пренесуваат од својата девизна текушта смет-
ка кај Народната банка на Југославија 3110, односно 3111 
(7000 односно 7001 во книговодството на Народната банка 
на Југославија, во натамошниот текст: сметката 7000 од-
носно 7001 кај Народната банка на Југославија). Ако на 
OBije сметки немаат расположиви средства, овластените 
банки вршат пренесување од сметката во странство (3100). 

За преносот што се врши од сметката 7000 односно 
7001 кај Народната банка на Југославија овластената бан-
ка, истиот ден кога ги издвоила девизите, а најдоцна на-
редниот работен ден, ft издава со телекс, налог на Народ-
ната банка на Југославија за задолжување на нејзината 
сметка 7000, односно 7001 кај Народната банка на Југосла-
вија. Налогот примен со телекс Народната банка на Југос-
лавија го извршува истиот, а најдоцна наредниот работен 
ден и на овластената банка и ги пренесува динарите врз 
жиро-сметката, по средниот курс што важел на денот на 
задолжувањето на сметката 7000 односно 7001 кај Народ-
ната банка на Југославија. 

За преносот на издвоените девизи што се врши преку 
сметката во странство (3100) овластената банка е должна 
истиот ден кога го извршила издвојувањето, а најдоцна 
наредниот работен ден, да и издаде со телекс налог на 
странската банка за пренос на девизите од нејзината смет-
ка во странство врз сметката на Народната банка на Југос-
лавија во странство. Преносот може да се валутира само 
во рок од два работна дена од денот на издавањето на на-
логот со телекс на странската банка. За издадениот налог 
со телекс за овој пренос овластената банка со телекс исти-
от ден ја известува Народната банка на Југославија, со 
битните податоци од налогот даден со телекс на странска-
та банка. По преносот на девизите што се врши на овој на-
чин Народната банка на Југославија и ги пренесува дина-
рите на овластената банка на денот со кој е валутиран 
преносот на девизи врз сметката во странство, по средни-
от курс што важел тој ден. 

3. Преносот на издвоените девизи врз сметката кај 
Народната банка на Југославија, од сметката 7000 однос-
но 7001 кај Народната банка на Југославија или од сметка-
та во странство (3100), го врши овластената основна банка 
или здружената банка за сметка на основните банки! 

Динарите за пренесените издвоени девизи Народната 
банка на Југославија им ги пренесува на основните банки 
непосредно или според спецификацијата што ја дала 
здружената банка при преносот на издвоените девизи. 

4. Овластената банка која издвоила девизи од сметка-
та 25730 односно 25794 односно 25792 и за пренесените из-
двоени девизи примила динари од Народната банка на Ју-
гославија е должна примените динари истиот, а најдоцна 
наредниот работен ден од денот на приемот да ги пренесе 
врз жиро-сметката на општественото правно лице на чие 
име е остварена наплатата од странство и насочена на 
сметката 25730 (односно 25794. 25792). 

5. Издвојувањето на девизите на начинот од точка 1 
на ова упатство овластените банки го вршат истовремено 
со испоставувањето на секој поединечен извештај за при-
ливот на девизи (налог 743), независно од видот на надво-
решнотрговската работа по која е остварена наплата од 
странство. По исклучок, овластената банка нема да врши 
издвојување и пренос на делот од девизниот прилив ако 
врз основа на постојната документација утврди дека опре-
делен девизен прилив е ослободен од издвојување. 

За девизните приливи за кои овластената банка нема 
сигурна документација дека истиот, а најдоцна наредниот 
работен ден може да утврди дека се ослободени од об-
врската за издвојување, девизите ќе ги издвои во един-
ствен процент и ќе ги пренесе врз сметката на Народната 
банка на Југославија. 

6. Ако овластената банка издвоила и пренела дел од 
девизите, а тој прилив е ослободен од обврската за издво-
јување, враќањето на така издвоените девизи се врши во 
согласност со одредбата од член 2 став 5 на Законот. 

Во случаите од став 1. на оваа точка општественото 
правно лице ќе и поднесе на овластената банка барање за 
сторно на извршеното издвојување и враќање на пренесе-
ниот дел од девизите. Во тоа барање општественото прав-
но лице ги внесува битните податоци од налогот 743 со кој 
девизниот прилив е насочен на сметката 25730, од налогот 
746 или од интерниот банчин налог со кој е извршено из-
двојување на девизи од сметката 25730 врз сметката 
738175 и податоците од вирманскиот налог, ако му се пре-
несени динари за издвоените и пренесените девизи. Истов-
ремено, поднесувачот во барањето ќе даде податок за фор-
мата на надворешнотрговската работа според која е ос-
тварен девизниот прилив и ќе приложи копија од пријава-
та за склучената работа ца извоз и од извозната царинска 
декларација. Барањето за враќање на девизи го потпишу-
ваат овластените одговорни лица во општественото прав-
но лице. 

Овластената банка и поднесува на Народната банка 
на Југославија барање за враќање на девизите, наведувајќи 
го датумот на преносот на девизите врз сметката на На-
родната банка на Југославија, валутата, курсот, -вкупниот 
износ и износот на примената динарска противвредност, 
како и видот на надворешнотрговската работа и основот 
за ослободување од обврската за издвојување. Исправнос-
та на барањето ја заверува контролорот на Народната 
банка на Југославија, по увидот во документацијата што 
поднесувачот и ја предал на овластената банка. 

Народната банка на Југославија ги враќа девизите ис-
тиот, а најдоцна наредниот работен ден од денот на прие-
мот на барањето, а овластената банка ја уплатува динар-
ската противвредност што ја добила од Народната банка 
на Југославија за така пренесените девизи. 

7. Девизниот прилив остварен со извоз на деривати 
на нафта во целост се издвојува и пренесува на сметката 
кај Народната банка на Југославија за плаќање на увозот 
на енергетски суровини. Во согласност со тоа, овластената 
банка преку која ќе се оствари девизен прилив по овој ос-
нов, истовремено со издвојувањето на налогот 743 за насо-
чување на тој прилив на сметката 25730 односно 25794 од-
носно 25792, ќе издаде налог за издвојување на девизи од 
сметката 25730 врз сметката 738175, во полн износ на кој 
гласи налогот 743. 

При пренесувањето на издвоените девизи врз сметка-
та к^ј Народната банка на Југославија, овластената банка 
во налогот за тој пренос што се извршува од сметката 
7000 односно 7001 кај Народната банка на Југославија по-
себно ќе го наведе износот на девизите што е издвоен спо-. 
ред приливот од став 1 на оваа точка. На ист начин ќе по-
стапи и при доставувањето на извештај до Народната бан-
ка на Југославија за преносот на девизите што се врши од 
сметката во странство (3100). 

8. По работите на малограничниот промет со сосед-
ните земји обврската за издвојување девизи се извршува 
така што по секој остварен девизен прилив односно девиз-
но побарување се пресметува и во посебна евиденција на 
овластената банка се евидентира износот на делот од де-
визниот прилив односно побарувањето во височина од 
51,0%. Овој дел од евидентираниот девизен прилив однос-
но побарување се користи за плаќање на увозот на стоки 
од член 1 точ. 1) и 3) на Законот, врз основа на согласноста 
за увоз на тие стоки што ја дава Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи. 

Посебната евиденција од став 1 на оваа точка што ја 
води овластената банка преку која се извршува девизниот 
прилив односно се остварува девизното побарување, ги 
содржи следните податоци: 

1) датум на остварениот девизен прилив; 
2) износ на остварениот девизен прилив во странска 

валута; 
3) износ од девизниот прилив што се издвојува 

(51,0%): 
4) износ употребен за плаќање; 
5) состојба (салдо). 
Евиденцијата се води по валути, со износите во валу-

тата. 
Овластената банка од став 2 на оваа точка им доста-

вува, десетдневно, извештаи на Собниот секоеташтт за 
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пазар и општи стопански работи и на Народната банка на 
Југославија за прометот и состојбата врз основа на посеб-
ната евиденција, со податоци за: 

- вкупно остварениот девизен прилив до денот на 
составувањето на извештајот; 

- вкупниот износ на пресметаното издвојување 
(51,0%); 

- вкупниот употребен износ за плаќање на увозот на 
утврдените стоки; 

- пресметаното издвојување (салдо) расположиво за 
натамошно плаќање на утврдените стоки. 

По работите на малограничниот промет по кои на-
платата на извозот се врши преку редовните сметки на ов-
ластените банки во странство, а не се врши увоз на стоки-
те од член 1 точ. 1) и 3) на Законот, издвојувањето и прено-
сот на девизи врз сметката кај Народната банка на Југос-
лавија се врши на начинот утврден во точ. 1 до 4 на ова 
упатство. 

9. Издвојување на девизи во височина од 51% по ком-
пензациони работи се врши така што овластената банка 
по остварениот девизен прилив го пресметува приливот 
на девизи што треба да се издвои и тој износ го евиденти-
ра во посебната евиденција што ја води поединечно за се-
која компензациска работа, а приливот на девизи го насо-
чува на сметката 7129 - Остварен девизен прилив по ком-
пензациони работи. 

Општественото правно лице кое ќе оствари девизен 
приилив во компензациона работа е должно истиот, а нај-
доцна наредниот работен ден од денот на ^поставување-
то на налогот 743, да ја извести овластената банка дали 
остварениот девизен прилив во дел од 51% ќе го употреби 
за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1) и 3) на За-
конот. 

Ако општественото правно лице одлучи во рамките 
на започнатата компензациона работа обврската за издво-
јување на девизи да ја изврши со увоз на стоки од став 2 на 
оваа точка, ќе поднесе барање до Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, кој, по прибавено мислење од Со-
јузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, 
ќе го измени решението за одобрената компензациона ра-
бота во поглед на видот и количината на стоките што се 
увезуваат. 

Ако општественото правно лице не ја извести овлас-
тената банка во смисла на став 2 од оваа точка, во рокот 
од тој став, овластената банка е должна истиот, а најдоцна 
наредниот работен ден по истекот на тој рок да издвои де-
визи од сметката 7129 на сметката 738175 и издвоените де-
визи да ги пренесе врз сметката кај Народната банка на Ју-
гославија во рокот пропишан во ова упатство. 

На начинот од став 4 на оваа точка ќе се постапи и во 
случај кога општественото правно лице ќе ја извести ов-
ластената банка дека нема да изврши увоз на производите 
од член 1 точ. 1) и 3) на Законот. 

Делот од увозот по компензациона работа што ќе ос-
тане непокриен поради извршеното издвојување, општес-
твеното првно лице е должно да го покрие од делот на де-
визите што ќе ги оствари по редовни работи на извоз на 
стоки и услуги или од правата на купување девизи на де-
визниот пазар. 

Ако општественото правно лице дополнително, при 
согласност од надлежниот сојузен орган, увезе стоки од 
член 1 точ. 1) и 3) од Законот, враќањето на пренесените 
девизи се врши по постапката од точка 6 на ова упатство. 

10. Распоредот на девизниот прилив од сметката 
25730 се врши со Налогот за распоред на девизи (745) што 
се издава на полниот износ на девизи што се распоредува, 
со тоа што за износите на девизи што се издвоени се изда-
ваат налозите 746 за задолжување на сметката 7100 на 
крајните корисници и одобрение на сметката 25730. Одоб-
рението треба да се спроведува на долговната страна на 
оваа сметка - со црвено сторно. 

11. Заради извршување на обврската за издвојување и 
пренесување на девизи во смисла на член 2 став 4 од Зако-
нот, овластените банки се должни до 15 ноември 1985 го-
дина да состават преглед на девизниот прилив што не е 
ослободен од издвојување на дел на девизи остварен во 
времето од 1 октомври 1985 година до влегувањето во си-
ла на Законот на 19 октомври 1985 година, како и преглед 

за сите девизни приливи остварени по 19 октомври 1985 
година на кои не е применето издвојување според Законот 
поединечно за секое општествено правно лице - обврзник 
на издвојување. 

Прегледите се составуваат со искажување на подато-
ци во странската валута, по редоследот од курсната листа 
на меѓубанкарскиот состанок, со следните податоци по ко-
лони: 

1) реден број; 
2) датум на остварениот девизен прилив; 
3) износ на остварениот девизен прилив; 
4) износ на делот на девизи што задолжително се из-

двојува (51%); 
5) износ на издвоениот дел на девизи; 

6) разлика - износ на додатното издвојување (4 — 5); 
7) разлика пресметана во една од трите валути (САД 

долар, германска марка и швајцарски франак). 
Во колоната 7 се внесуваат износите пресметани во 

една од трите наведени валути, со тоа што треба да се из-
врши пресметување на збирниот износ на секоја валута и 
на крајот од таа колона да се искаже вкупниот износ на об-
врската за додатно издвојување пресметано во таа валута. 

Врз основа на податоците од прегледот овластената 
банка ќе состави рекапитулација според редоследот на 
податоците во тие прегледи. 

Составените прегледи од став 1 на оваа точка овлас-
тените банки ќе му ги достават на секој обврзник заради 
известување и извршување на обврската за додатно издво-
јување. 

Додатно издвојување на девизи по приливите оства-
рени во периодот од стаВ/1 на оваа точка ќе се изврши до 
30 ноември 1985 година.'Издвојувањето ќе се изврши од 
девизната сметка на општественото правно лице (7100 или 
од друга сметка врз сметката 738175), и тоа од делот на де-
визите на таа сметка што општественото правно лице го 
задржува за заеднички признатите репродукциони потре-
би според единствените критериуми за 1985 година. Ако 
општественото правно лице го продало тој дел од девизи-
те со право на реоткуп, обврската за додатно издвојување 
ќе се изврши со намалување на правото на реоткуп на де-
визи што се води на посебна евиденциона девизна сметка 
кај овластената банка. Износот на обврската за додатно 
издвојување што се врши со намалување на правото на ре-
откуп на девизи овластената банка го евидентира во по-
себна евиденција. 

Општественото правно лице е должно да обезбеди де-
визи за додатно издвојување и на овластената банка на-
времено да и издаде налог за додатно издвојување и за 
пренос врз сметката кај Народната банка на Југославија, 
за издвојувањето и преносот да се извршат до 30 ноември 
1985 година. Овластената банка е должна ваквите допол-
нителни преноси на девизи врз налозите за пренос на де-
визи дадени со телекс да ги обележи со текстот: „Додатен 
пренос на девизи до 51%". 

12. Народната банка на Југославија ќе ги извести ов-
ластените банки за банките во странство кај кои врз нејзи-
ната сметка се пренесуваат издвоените девизи. 

13. Народната банка на Југославија води евиденција 
за пренесените девизи врз нејзините сметки во странство и 
за користењето на тие девизи. 

14. Народната банка на Југославија им продава деви-
зи на овластените банки што ги извршуваат налозите на 
општествените правни лица за плаќање на намените ут-
врдени со Законот. 

Девизите од став 1 на оваа точка се продаваат од де-
лот на конвертибилниот прилив што општествените прав-
ни лица го издвоиле а овластените банки пренеле врз по-
себна девизна сметка што се води кај Народната банка на 
Југославија за плаќање на увозот за намените утврдени со 
Законот, според редот на првенство од член 8 на Законот. 

15. Кон барањето за купување девизи од Народната 
банка на Југославија овластената банка е должна да ја до-
стави документацијата пропишана во гаранциите на На-
родната банка на Југославија за плаќање на определен 
увоз односно утврдена за користење на издвоените сред-
ства по други намени. 
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16. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-11200 
31 октомври 1985 година 

Белград 
^ Сојузен секретар 

за финансии, 
Владо Клеменчич, с. р. 

738. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузни-

от извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, 
Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет 
на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, Стопанската комора на Ју-
гославија, Општото здружение на хемиската индустрија и 
на индустријата на гума на Југославија и Интересната за-
едница на Југославија за економски односи со странство, 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЗВОЈОТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФАРМА-

ЦЕВТСКИ СУРОВИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради поттикнување на долгорочниот развој на про-

изводството на фармацевтски суровини, супституција на 
увозот на фармацевтски суровини и готови лекови, поста-
билно снабдување на домашниот пазар со лекови и заради 
зголемување на извозот, учесниците на овој договор се 
согласни, во рамките на своите права, должности и одго-
ворности, да преземаат мерки и активности за остварува-
ње на целите утврдени со овој договор. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни, дека под 

фармацевтски суровини се подразбираат активни 
терапевтски супстанции кои во поглед на квалитетот ги 
задоволуваат барањата на југословенската фармакопеја 
или на фармакопејата на другите земји, односно посебни-
те прописи донесени во согласност со Законот за пушта-
њето на лекови во промет. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПО-
ЛИТИКА НА РАЗВОЈОТ 

Член 3 
Во смисла на член 1 од овој договор заеднички инте-

реси на развојот на фармацевтските суровини се: 
1) унапредување и проширување на производството 

на фармацевтски суровини и максимално и рационално 
користење на фармацевтските суровини од домашно по-
текло; 

2) постабилно снабдување на производителите на ле-
кови во земјата со фармацевтски суровини; 

3) усогласен разврј на производството на фармацевт-
ски суровини со производството и потрошувачката на го-
тови лекови, како и со потребите на извозот и увозот; 

4) максимално користење на домашните извори за 
производство на фармацевтските суровини; 

5) зголемување на извозот, рационална супституција 
и намалување на увозот на фармацевтски суровини; 

6) обезбедување на суровини од увоз што недостасу-
ваат посебно од земјите во развој врз основа на подолго-
рочна деловно-техничка и стопанска соработка; 

7) заедничко планирање и истапување на странскиот 
пазар; 

8) обезбедување на производство и резерви за потре-
бите на народната одбрана и безбедноста на земјата. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека заеднич-

ки цели на развојот на производството на фармацевтски 
суровини се: ч 

1) специјализација на производството и поделба на 
трудот во производството на фармацевтските суровини; 

2) оптимално користење на капацитетите за произ-
водство на фармацевтски суровини, заради задоволување 
на домашните потреби и на извозот; 

3) унапредување и интензивирање на научно-
истражувачката работа заради намалување на техничко-
-технолошката зависност од странство и создавање соп-
ствени технологии и инженеринг. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни да преземаат 

мерки и активности за создавање на услови за остварува-
ње на заедничката политика на развојот на производство-
то на фармацевтски суровини и меѓусебно поврзување и 
усогласување на мерките на сите носители на соодветни 
активности, како и со самоуправни спогодби да се обезбе-
дат условите за зголемување на производството на фарма-
цевтски суровини. 

Член 6 
Заради остварување на заедничките интереси и цели 

учесниците на овој договор се согласни во рамките на раз-
војот на фармацевтската индустрија приоритет да му се 
даде на развојот на фармацевтски суровини. 

Општото здружение на хемиската индустрија и на 
индустријата на гума на Југославија, како учесник на овој 
договор ќе иницира склучување на самоуправна спогодба 
помеѓу организациите на здружен труд производители на 
фармацевтски производи, со кој помеѓу другото ќе се усог-
ласат плановите за развој на производството и ќе се пред-
види од вкупните инвестициони вложувања најмалку 75% 
од расположивите средства да се насочат за развој на ка-
пацитетите за производство на фармацевтски суровини. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни дека ќе тре-

ба, заради остварување на предвидениот развој на произ-
водството на фармацевтски суровини, за изградбата на со-
одветни капацитети да се инвестираат околу 5,9 милијар-
ди динари. 

Извршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни и Општото здружение на хемиската индустрија и на ин-
дустријата на гума на Југославија како учесници на овој 
договор, во рамките на своите права и должности, ќе пре-
земаат мерки и активности со кои ќе се овозможи, во сог-
ласност со самоуправната спогодба од член 6 на овој дого-
вор и со општествените планови на републиките и авто-
номните покраини, во развојот на производството на фар-
мацевтски суровини, врз основа на цените од 1980 година, 
да се оствари следниот обем на вложувања: 

- во милиони динари -
- во СР Босна и Херцеговина - СБС „Босналијек" 305 
- во СР Хрватска - „Белупо" и „Плива“ 1.590 
- во СР Македонија - „Алкалоид" 408 
- во СР Словенија - ,,Bayer Pharma", „Крка" 
и „Лек“ 1.800 
- в о СР Србија 1.794 

на територијата на СР Србија без териториите 
на автономните покраини 

- „Галеника", „Здравје“, „Зорка“ 1.643 
- во САП Косово - „Фармаков 
- во САП Војводина „Инекс Хемофарм", 
„Југоремедија" 151 

СФРЈ- ВКУПНО: 5.897 

III. РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 
НА ФАРМАЦЕВТСКИ СУРОВИНИ 

Член 8 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за оства-

рувањето на заедничките интереси и цели од овој договор 
во 1985 година е потребно да се постигне производство од 
околу 25.000 тони фармацевтски и суровини, што се даде-
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ни во Листата на фармацевтски суровини, која претставу-
ва составен дел на овој договор. 

Член 9 
Општото здружение на хемиската индустрија и на 

индустријата на гума на Југославија, како учесник на овој 
договор, се обврзува дека ќе поведува иницијатива за склу-
чување на самоуправна спогодба со која ќе се утврдува 
обемот, изворите и динамиката на потребните средства за 
изградба на нови и реконструкција на постојните капаци-
тети за производство на фармацевтски суровини, условите 
под кои се здружуваат средства на организациите на 
здружен труд што произведуваат готови лекови и фарма-
цевтски суровини, условите за снабдување на фармацевт-
ски суровини, а особено за суров пеницилин, полусинтет-
ски пеницилин и инсулин, како и други прашања чие ре-
шавање е неопходно заради остварување на заедничките 
интереси и цели утврдени со овој договор. 

Член 10 
Општото здружение на хемиската индустрија и на 

индустријата на гума на Југославија, како учесник на овој 
договор ќе го иницира основањето на заедница на произ-
водителите на фармацевтски производи за меѓусебна 
планска и деловна соработка, до крајот на 1984 година. 

Член И 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да преземаат и мерки 
вложувањето на средства на странски лица во фармацев-
тската индустрија првенствено да се насочува кон разво-
јот на производството на фармацевтски суровини од чл. 5 
и 7 на овој договор. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да создаваат услови за тра-
ен интерес на организациите на здружен труд за зголему-
вање на извозот на фармацевтски суровини и готови леко-
ви првенствено на конвертибилниот пазар, за што пого-
лем дел од увозот на фармацевтски суровини и готови ле-
кови да се покрие со извоз на суровини и готови произво-
ди од домашно производство. Врз таа основа треба да се 
создаваат услови во 1985 година извозот на фармацевтски 
суровини да достигне износ од околу 100 милиони долари, 
а на готови лекови - околу 150 милиони долари. 

Член 13 
Општото здружение на хемиската индустрија и на 

шдустријата на гума на Југославија, како учесник на овој 
договор, ќе иницира склучување на посебна самоуправна 
погодба на производителите на фармацевтски суровини 

готови лекови со која ќе се разработи долгорочната 
ратегија на извозот и ќе се регулира организираното и 

v хинственото настапување на странскиот пазар до крајот 
4 а 1984 година, а особено: 
I 1) утврдување на основните правци на заедничката 
политика на извозот и увозот; 

2) усогласување и утврдување на количествата на 
производи за извоз и на потребите на домашниот пазар; 

3) усогласување, на програмата за обработка на 
странскиот пазар, цените и другите услови на продажба-
та; 

4) следење на реализацијата на договорените зделки 
за извоз и увоз. 

IV. МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И ДРУ-
ГИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, во согласност со важечките 
,закони и со политиката на економскиот и социјалниот 
развој на Југославија да обезбедуваат услови за остварува-
ње на заедничките интереси и цели на овој договор и да го 
насочуваат и поттикнуваат: 

1) јакнењето на акумулативната и репродуктивната 
способност на организациите на здружен труд производи-
тели на фармацевтски производи; 

2) создавањето на услови на побрзо здружување на 
труд и средства и за финансирање на развојот на произ-
водството на фармацевтски суровини; 

3) обезбедувањето на соодветни мерки на економска-
та политика за развој на производството и прометот на 
фармацевтски суровини. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да предлагаат мерки за при-
оритет и поповолни услови за кредитирање да имаат орга-
низациите на здружен труд што изградуваат нови и ги мо-
дернизираат постојните капацитети на фармацевтски су-
ровини, како и организациите на здружен труд- што ќе 
склучат самоуправни спогодби за здружување на трудот и 
средствата во заедничките вложувања од член 9 на овој 
договор. 

Учесниците на овој договор се согласни да преземаат 
мерки и активности приоритетот и поповолните услови за 
кредитирање на организациите на здружен труд од став 1 
на овој член да се обезбедат со самоуправната спогодба на 
банките за насочување на расположивите средства и на ус-
ловите за кредитирање на објекти во рамките на договоре-
ните приоритети. 

Член 16 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да предлагаат мерки за на-
малување на данокот на доход на организациите на 
здружен труд производители на фармацевтски суровини, 
под услов тие организации делот од доходот што му одго-
вара на делот од намалениот данок на доход да го насочат 
кон развој на капацитетите за производство на фармацевт-
ски суровини. 

Член 17 
Учесниците на овој договор се согласни во рамките 

на своите права и должности да предлагаат мерки за, со 
годишните акти со кои се определува економската поли-
Уика во областа на снабдувањето на пазарот со најважни 
производи, да се обезбедат неопходните девизи за увоз на 
суровини и интермедијери за производство на фармацевт-
ски суровини. 

Учесниците на овој договор се согласни во рамките 
на своите права и должности да преземаат мерки со те-
куштата економска политика да се овозможи увоз на опре-
ма за производство на фармацевтски суровини. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни, во текот на 

подготвувањето на општествениот план на Југославија за 
наредниот плански период, во согласност со текуштата 
економска политика да предлагаат мерки и активности со 
кои ќе се овозможи остварување на развојот на производ-
ството на фармацевтски суровини што е утврден со овој 
договор. 

Член 19 
Учесниците на овој договор се обврзуваат да го сле-

дат неговото спроведување и да формираат одбор за сле-
дење и усогласување на активностите во извршувањето на 
обврските и задачите од овој договор. Стручните работи 
за потребите на овој одбор ќе ги врши Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија. 

Член 20 
Органите и организациите надлежни за работи на ин-

дустријата, здравството и општественото планирање во 
федерацијата, републиките и автономните покраини, учес-
ници на овој договор се согласни да го следат извршува-
њето на обврските и задачите од овој договор. 
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Член 21 
Секој учесник од овој договор може да даде иниција-

тива за разгледување на прашањата што се предмет на 
овој договор, како и за негови измени и дополненија. 

Член 22 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на учесниците на овој договор. 

Член 23 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2327 
5 септември 1985 година 

Белград 
За Сојузниот извршен совет, 
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 
Џевад Деришкадиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

д-р Александар Маневски, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 

Борут Миклавчич, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

д-р Никола Шуменковиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, 

д-р Младен Радмиловиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 

Драгослав Турановиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САН Војводина, 

д-р Стеван Новаков, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 

д-р Љубинко Ѓорѓевиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Југославија, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

За Општото здружение на хемиската 
индустрија и на индустријата на гума 

на Југославија, 
м-р Михајло Лозанови, с. р. 

За Интересната заедница на Југослави-
ја за економски односи со странство, 

д-р Душан Анакиоски, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 
За директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод 

се назначува Милорад Петровиќ, воздухопловнотехнички 

полковник - началник на метеоролошката служба на шта-
бот на Командата на ВВ и ПВО. 

С.л.п. бр. 1438 
10 октомври 1985 година ' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

704. Закон за измени и дополненија на Законот за 
производството и прометот на опојни дроги - 1529 

705. Закон за царинските зони 1530 
706. Закон за измени и дополненија на Законот за 

здравствената исправност на животните на-
мирници и на предметите за општа употреба - 1532 

707. Закон за привремена забрана на располага-
њето со дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општес-
твените дејности за потрошувачка во 1985 го-
дина 1533 

708. Закон за престанување на важењето на Зако-
нот за евиденциите за борците, воените инва-
лиди и семејствата на паднатите борци 1535 

709. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на средствата за нестопан-
ски инвестиции утврдени во Буџетот на феде-
рацијата за 1985 година 1 1535 

710. Одлука за износот на дневниците на делега-
тите во Собранието на СФРЈ и на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ 1535 

711. Одлука за условите и начинот на остварува-
ње на правото на делегатите во Собранието 
на СФРЈ на надомест за користење на авто-
мобил во лична сопственост за службени це-
ли 1536 

712. Одлука за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата 1536 

713. Одлука за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на 
функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ 1536 

/714Ј Одлука за задолжителните елементи на един- . 
- ^ ствената методологија на општественото 

планирање 1537 
715. Правилник за југословенските стандарди за 

електромедицински уреди и опрема 153% 
716. Правилник за југословенските стандарди за 

механички испитувања на метали 1538 
717. Правилник за југословенскиот стандард за 

расклопни апаратури 1539 
718. Правилник за југословенските стандарди за 

грла за сијалици со навој 1539 
719. Правилник за југословенскиот стандард за 

жичени приклучоци на кондензатори и от-
порници 1540 

720. Правилник за југословенскиот стандард за 
технички цртежи 154С 

721. Правилник за југословенскиот стандард за 
микрографија 154С 

722. Правилник за југословенските стандарди за 
базни хемикалии 1541 

723. Правилник за југословенскиот стандард за 
вештачки ѓубриња 154 

724. Правилник за југословенскиот стандард за 
електрични составни делови за апаратите за 
домаќинство : 154̂  

\ 
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725. Правилник за југословенските стандарди за 
електрични апарати за домаќинство 1542 

726. Правилник за Југословенските стандарди за 
текстил- 1542 

727. Правилник за југословенските стандарди за 
видео и аудио-уреди и системи 1543 

728. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за квалитетот на супите, концен-
тратите за супа, концентратите за сосови и 
на додатоците на јадења 1543 

729. Правилник за метролошките услови за секун-
дарни еталони на единица за должина 1544 

730. Правилник за метролошките услови за мери-
лата на отпорност на изолација 1547 

731. Правилник за начинот на употреба и класи-
фикација на еталоните за единиците на време 
и фреквенција 1548 

732. Правилник за метролошките услови за бури-
ња, каци, канти и балони 1549 

733. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали-рефе-
рентни еталони за изотопски мерила на за-
фатнинска маса и влага - 1550 

734. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострата на референтниот материјал од 

бензоева киселина за мерење ria топлина на 
согорување 1550 

735. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и дода-
токот кон пензијата од 1 јули 1985 година 1551 

736. Решение за дополнение на Решението за оп-
ределување на организациите на здружен 
труд што можат да ја утврдуваат ефикасно-
ста на одделните отрови што се наменети за 
одржување на чистотијата на просториите на 
Јавните објекти и на јавните површини или за 
уништување на штетни инсекти и други 
штетници 1552 

737. Упатство за минимумот на основни показа-
тели за планирање и следење на остварува-
њето на плановите на самоуправните органи-
зации и заедници и на општествено-политич-
ките заедници 1552 

738. Упатство за спроведување на чл. 2 и 3 од За-
конот за обезбедување и користење на девизи 
за плаќање на општите општествени потреби 
до крајот на 1985 година 1557 

739. Општествен договор за развојот на произ-
водството на фармацевтски суровини 1560 

Назначувања и разрешувања 1562 
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