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434. 
Врз основа на член 27 од Законот за основите на сис-

темот на општественото планирање и за општествениот 
план на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), 
во соработка со извршните совети на собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, врз основа на претходно прибавено мисле-
ње од органите на Стопанската комора на Југославија и 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛО-
ГИЈА И МИНИМУМОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕДИН-
СТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ, ДОНЕСУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛА-
НОВИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ И НА ПЛАНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИTЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со задолжителната единствена методологија и со 
минимумот задолжителни единствени показатели се обез-
бедуваат соодветни методолошки и информациони осно-
ви потребни за согледување на условите и можностите за 
развој на самоуправните организации и заедници и на оп-
штествено-политичките заедници за планирање на разво-
јот, усогласување на односите во општествената репро-
дукција и насочување на стопанскиот и општествениот 
развој. 

2. Задолжителната единствена методологија и мини-
мумот задолжителни единствени показатели се засноваат 
врз научни сознанија, врз системот на општествената ре-
продукција и врз системот на општественото планирање, 
тргнувајќи од општествениот бруто-производ, односно од 
вкупното материјално производство, вклучавајќи ги еко-
номските односи со странство и нематеријалната област. 

3. Методолошките и информационите основи утврде-
ни со задолжителната единствена методологија и со мини-
мумот задолжителни единствени показатели, служат за 
подготвување, усогласување, донесување и остварување 
на плановите на самоуправните организации и на општес-
твено-политичките заедници и за изработка на аналитич-
ко-документациони основи на плановите потребни за 
усогласување на односите во развојот на стопанството и 
општеството и на материјалните пропорции во општес-
твената репродукција и во нејзини одделни делови, вклу-
чувајќи ги економските односи со странство и односите во 
регионалниот развој. 

4. Со задолжителната единствена методологија и со 
минимумот задолжителни единствени показатели се ут-
врдуваат основите на единствената постапка на планира-
њето, основните категории и аналитичките рамки за ми-
нимумот задолжителни единствени показатели и биланси-
те потребни за подготвување, донесување и остварување 
на плановите на самоуправните организации и заедници и 
на плановите на општествено-политичките заедници. 

Задолжителната единствена методологија и миниму-
мот задолжителни единствени показатели се во функција 
на остварувањето на начелото на единственост, истовре-
меност, континуитет и реалност во планирањето и овоз-
можуваат согледување и насочување на материјалниот, 
технолошкиот, социјалниот, регионалниот и просторниот 
развој во услови на стоковно производство и дејствување 
на пазарот. 

5. Со задолжителната единствена методологија и со 
минимумот задолжителни единствени показатели се овоз-
можува единственост и научна заснованост на методо-
лошките и информационите основи на планирањето во са-
моуправните организации и заедници и во општествено-
-политичките заедници, уважувајќи ја нивната специфич-
ност и можност. 

За задолжителната единствена методологија и мини-
мумот задолжителни единствени показатели се користат 
податоците и показателите на системот на општествените 
сметки и се обезбедува подготвување и следење на оства-
рувањето на плановите на сите носители на планирањето 
на еднообразни стручни основи за примена на системот на 
општественото планирање особено во постапката на спо-
годувањето и договарањето за основите на плановите. 

6. Задолжителната единствена методологија и мини-
мумот задолжителни единствени показатели како нужни 
рамки на сводност им служат на носителите на планира-
њето при изработката и утврдувањето на методологијата 
и постапките за спроведување на процесот на подготвува-
њето, донесувањето и остварувањето на плановите. Пла-
новите и програмите за работа и развој, како и методоло-
гијата и постапките на нивното подготвување, донесување 
и остварување, секој носител на планирањето ги донесува 
самостојно и во репродукциона зависност, согласно со 
своите потреби. 

II. ОСНОВИ НА ЕДИНСТВЕНАТА ПОСТАПКА НА 
ПОДГОТВУВАЊЕТО, УСОГЛАСУВАЊЕТО, ДОНЕСУ-

ВАЊЕТО И ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПЛАНОВИТЕ 

7. Постапката на подготвувањето, усогласувањето, 
донесувањето и остварувањето на плановите на самоуп-
равните организации и заедници и плановите на општес-
твенб-политичките заедници опфаќа: 

1) донесување на одлука за подготвување на планови-
те на самоуправните организации и заедници односно на 
општествено-политичките заедници; 

2) утврдување на програма за работа врз подготвува-
ње на планот на самоуправната организација и заедница, 
односно на општетвено-политичката заедница; 

3) изработка на анализа на развојот во изминатиот 
период и на развојните можности во периодот за кој се до-
несува планот на самоуправната организација и заедница, 
односно на општествено-политичката заедница и изработ-
ка на други аналитичко-документациони и информативни 
материјали потребни за подготвување и донесување на 
плановите и за следење на остварувањето на тие планови; 

4) утврдување на насоки за подготвување на општес-
твениот план на Југославија, за подготвување план на 
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друга општествено-политичка заедница односно за под-
готвување план на самоуправната организација и заедни-
ца; 

5) утврдување на нацрт на основите нб планот на ос-
новната организација на здружен труд, нацрт на самоуп-
равната спогодба за основите на планот, нацрт на самоуп-
равната спогодба за заедничките основи на плановите и 
нацрт на договорите за основите на плановите на општес-
твено-политичките заедници; 

6) усвојување на основите на планот на основната ор-
ганизација на здружен труд, склучување на самоуправна 
спогодба за основите на планот, склучување на самоуп-
равна спогодба за заедничките основи на плановите и 
склучување договор за основите на планот на општестве-
но-политичката заедница; 

7) утврдување на нацрт односно предлог" на планот 
на самоуправната организација и заедница, односно на 
планот на општествено-политичката заедница; 

8) донесување на планот на самоуправната организа-
ција и заедница односно на општествено-политичката за-
едница; 

9) остварување на планот на самоуправната органи-
зација и заедница односно на општествено-политичката 
заедница. 

8. Самоуправните организации и заедници и општес-
твено-политичките заедници во постапката на подготвува-
њето и донесувањето на плановите: 

1) ги согледуваат условите и можностите на развојот 
а особено условите за зголемувањето на доходот и распо-
лагањето со целокупниот доход, рационалното користење 
на средствата во општествена сопственост, проширување-
то на материјалната основа на развојот и задоволувањето 
на личните, заедничките и општите општествени потреби; 

2) ги утврдуваат заедничките интереси, цели и поли-
тиката на развојот и основните пропорции заради опреде-
лување на правците и динамиката на развојот на стопан-
ството и општеството и усогласување на односите во раз-
војот на стопанските и општествените дејности и матери-
јалните пропорции во вкупната општествена репродукци-
ја и во нејзини одделни делови, а особено: а) односите во 
распределбата на општествениот производ, односно дохо-
дот на акумулацијата и потрошувачката; б) односот во 
развојот на дејностите и гранките на општественото про-
изводство; в) економските односи со странство и г) одно-
сите во регионалниот развој и другите односи во општес-
твената репродукција; 

3) ги утврдуваат основните критериуми на ефикас-
носта и рационалноста во користењето на живиот труд и 
средствата на општествената репродукција, како и нивни-
те меѓусебни односи и, врз таа основа, решаваат за цели-
ната на доходот и за проширената репродукција и оства-
руваат распределба спрема трудот и резултатите од тру-
дот; 

4) ги утврдуваат условите на работењето заради скла-
ден и стабилен развој на односите во стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и во целината на општествената 
репродукција; 

5) ги намалуваат неизвесностите врз основа на сигур-
ни информации за тековите во општествената репродук-
ција и реални на планските параметри како и со навреме-
но укажување на отстапувањето од плановите и причини-
те за тие отстапувања. 

9. Во постапката на планирањето стручните служби 
на самоуправните организации и заедници и органите и 
организациите во општествено-политичките заедници са-
мостојно, во меѓусебна соработка и во соработка со науч-
ните организации на кои им се доверува вршењето на оп-
ределени истражувања, изработуваат аналитичко-доку-
ментациони и други информациони материјали потребни 
за подготвување, донесување и остварување на плановите 
на самоуправните организации и заедници и плановите на 
општествено-политичките заедници и тоа: 

1) документациони основи на плановите (статистичка 
граѓа, показатели, биланси и др.); 

2) аналитички основи на плановите (анализи на раз-
војот во изминатиот период, анализи на условите и 
можностите на развојот во периодот за кој се донесува 
планот, анализи на остварувањето на среднорочниот план 
со процена на можностите за развој во наредниот период 
и друго); 

3) проекциони основи на плановите (моделски, би-
лансни и други проекции на развојот); 

4) работни основи на одделни плански документи и 
акти. 

10. Органите на управувањето на самоуправната ор-
ганизација, односно заедниците во постапката на плани-
рањето донесуваат среднорочен план и годишен плански 
акт, а можат да донесуваат и долгорочен план и програма 
на развојот. 

Самоуправните организации, односно заедници во 
постапката на подготвувањето на среднорочниот план до-
несуваат : 

1) одлука и програма за работа врз подготвувањето 
на планот; 

2) основи на планот на основните организации на 
здружен труд; 

3) насоки за подготвување на планот и на самоуправ-
ните спогодби за основите на плановите; 

4) самоуправна спогодба за основите на планот, од-
носно самоуправна спогодба за заедничките основи на 
плановите. 

Самоуправните организации и заедници спогодбено 
ги утврдуваат заедничките интереси, целите и пропорции-
те на развојот, како и меѓусебните права, обврски и одго-
ворности за нивното остварување и со планот обезбедува-
ат усогласеност на работата и работењето и стабилност 
на развојот. 

11. Собранието на општествено-политичките заедни-
ци во постапката на планирањето донесува среднорочен 
план и годишен плански акт. 

Федерацијата, републиките и автономните покраини 
донесуваат и долгорочен план заради согледување на дол-
горочните развојни можности за утврдување на општата 
развојна ориентација. 

Општините можат да донесат долгорочен план. 
Општествено-политичките заедници, во постапката 

на подготвувањето на среднорочниот план, донесуваат: 
1) одлука и програма за работа врз подготвувањето 

на планот, 
2) насоки за подготвување на планот и договор за ос-

новите на планот, 
3) договор за основите на планот. 
Општествено-политичките заедници договорно ги ут-

врдуваат заедничките интереси, целите и пропорциите на 
развојот, како и меѓусебните права, обврски и одговорнос-
ти за нивното остварување и со планот обезбедуваат насо-
чување на стопанскиот и општествениот развој и усогла-
сување на односите на пазарот и во целината на општес-
твениот развој. 

12. Во постапката на подготвувањето на планот само-
управните организации и заедници, односно општествено-
-политичките заедници, органот одговорен за неговото 
подготвување, согласно со одлуката за подготвување на 
планот, навремено ја утврдува програмата за работа врз 
подготвувањето на планот и во согласност со него: 

1) ја организира и насочува работата на органите и 
службите на самоуправните организации и заедници, од-
носно на општествено-политичките заедници во постапка-
та на подготвувањето на планот; 

2) обезбедува анализа на развојот на самоуправната 
организација и заедница, односно општествено-политич-
ката заедница во изминатиот период и можности за развој 
во периодот за кој се донесува планот, како и нивно навре-
мено доставување на учесниците во самоуправното спого-
дување односно договарање за основите на планот; 
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3) предлага, врз основа на аналитичко-документацио-
ните материјали, соодветни насоки за подготвување на 
планот и соодветни елементи, односно предлози за склу-
чување на самоуправни спогодби, односно договори за ос-
новите на плановите и го обезбедува нивното доставување 
на учесниците во самоуправното спогодување односно до-
говарање за основите на плановите; 

4) ја спроведува постапката на самоуправното спого-
дување за основите на планот и за заедничките основи на 
планот, односно постапката за договарање за основите на 
планот и дава материјали и информации потребни за усог-
ласување на заедничките интереси и цели на развојот; 

5) го известува органот на управувањето на организа-
цијата на здружен труд, односно соодветниот орган на уп-
равувањето на друга самоуправна организација и заедни-
ца, односно собранието на општествено-политичката за-
едница за текот на самоуправното спогодување, односно 
договарање за основите на планот и за другите прашања 
од битно значење за усогласувањето и утврдувањето на за-
едничките интереси, цели и обврски што треба да се оства-
руваат во периодот за кој се донесува планот, а за кои не е 
постигната согласност, и во подготвувањето на планот 
постапува според насоките на органот на управувањето 
односно собранието. 

13. Организациите на здружен труд и други самоуп-
равни организации и заедници, врз начелата на рамно 
правност и заемна одговорност, во постапката на самоуп-
равното спогодување за основите на плановите ги усогла-
суваат своите планови меѓусебно: 

1) со усвојување на основите на планот на основната 
организација на здружен труд; 

2) со склучување на самоуправни спогодби за основи-
те на планот на работна организација, сложена организа-
ција на здружен труд и месна заедница; 

3) со склучување на самоуправни спогодби за заед-
ничките основи на плановите на организациите, односно 
заедниците здружени во самоуправни интересни заедници, 
банки, заедници на осигурување на имот и лица и други 
финансиски организации, деловни заедници и заедници за 
планска и деловна соработка и други заедници на здружен 
труд; 

4) со склучување на самоуправни спогодби за заед-
ничките основи на плановите на организациите на 
здружен труд што имаат определени заеднички интереси и 
цели кои произлегуваат од нивната соработка и меѓусебна 
зависност во општествената репродукција и тоа: органи-
зациите на здружен труд што се занимаваат со работи на 
прометот на стоки, со работи на услуги односно со работи 
на извоз и увоз, со работи на промет со стоки на големо и 
производствените и други организации на здружен труд 
со кои работат, односно кои врз основа на законот за-
должително се здружуваат со производствените и други 
организации на здружен труд, како и организациите на 
здружен труд кои меѓусебно непосредно се поврзани во 
процесот на потрајна работна кооперација односно во 
процесот на општествената репродукција. 

Самоуправните организации и заедници во соработ-
ка и меѓусебна зависност во општествената репродукција 
ги усогласуваат своите планови и со плановите на општес-
твено-политичките заедници со учество во склучување на 
договор за основите на планот на општината, градската и 
регионалната заедница, републиката и автономната по-
краина и во склучување договор за основите на општес-
твениот план на Југославија, ако со нив преземаат обвр-
ски. 

Општествено-политичките заедници своите планови 
ги усогласуваат меѓусебно и со плановите на самоуправ-
ните организации и заедници и во постапката на меѓусеб-
ното усогласување на плановите ги утврдуваат основните 
заеднички интереси, цели и пропорции и обврски што ги 
преземаат со договорите за основите на плановите и со 
планот на општествено-политичката заедница. 

14. Во постапката за донесување на планот, органот 
одговорен за подготвување на планот во согласност со об-

врските што се преземени во склучените самоуправни спо-
годби, односно договори за основите на планот и во со 
гласност со обврските што произлегуваат за сите носите-
ли на планирањето од законот и на него заснованите одлу-
ки од надлежноста на општествено-политичката заедница, 
изработуваат нацрт односно предлог на планот на само-
управната организација и заедница, односно планот на 
општествено-политичката заедница, потпирајќи се врз 
анализата на условите, можностите и потребите за развој 
во периодот за кој се донесува планот. 

15. Во постапката на остварувањето на планот на са-
моуправните организации и заедници, односно на општес-
твено-политичката заедница, надлежните органи го сле-
дат, анализираат и оценуваат остварувањето на планот и 
извршувањето на обврските од самоуправните спогодби и 
договори за основите на плановите. 

Надлежниот орган на самоуправната организација и 
заедница, односно на општествено-политичката заедница, 
врз основа на анализа на остварувањето на среднорочни-
от план, донесува годишен плански акт во функција на ос-
тварувањето на среднорочниот план во определена годи-
на на планскиот период и во согласност со него презема 
неопходни мерки и активности со кои се обезбедува оства-
рувањето на планот на самоуправната организација и за-
едница односно на општествено-политичката заедница и 
извршувањето на обврските преземени со самоуправните 
спогодби и долгорочните основи на плановите. 

III. АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ ОСНОВИ 
НА ПЛАНОВИТЕ 

16. Аналитичко-документациони основи на планови-
те претставуваат аналитичките проекции, проекционите 
биланси и задолжителниот минимум единствени показате-
ли, а кои се засноваат врз научни сознанија и го користат 
согледувањето на развојните можности, реалноста на пла-
нирањето и меѓусебната усогласеност на плановите на са-
моуправните организации и заедници и на општествено-
-политичките заедници. 

Самоуправните организации и заедници и општес-
твено-политичките заедници можат, според своите потре-
би, да применуваат статистичко-математички методи и 
модели и други аналитичко-информативни основи заради 
хомогеност, интегрално^ и точност на податоците, про-
цена на предлозите од значење за подготвувањето, донесу-
вањето и остварувањето на плановите на развојот, научна-
та заснованост и реалноста на своите процени, примената 
на достигањата на науката, техниката и технологијата, ка-
ко и извршување на други задачи во согласност со програ-
мите за работа за подготвување и донесување на планови-
те. 

Аналитичко-документационата основа на плановите 
на носителите на планирањето треба да содржи аналитич-
ки проекти, проекциони биланси и минимум задолжител-
ни единствени показатели. 

Аналитички проекции и проекциони биланси 

Аналитичките проекции и проекционите биланси ги 
подготвуваат и изработуваат следните носители на плани-
рањето: 

а) самоуправните организации и заедници: 
- проекција на производството, реализацијата и зали-

хите, 
- проекција на увозот и извозот, 
- биланс на деловните средства, 
- биланс на формирањето, намената на средствата за 

инвестиции, просторните потреби и капацитетите, 
- проекција на работниците по гранките на занима-

њата. 
б) месните заедници: 
- биланс на формирањето и намената на средствата 

на месната заедница, 
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в) општините: 
- биланс на општествениот производ, 
- биланс на средствата за општи општествени и заед-

нички потреби, 
- биланс на приходите и расходите на буџетите на оп-

штините, 
- биланс на фомирањето и распределбата на сред-

ствата за инвестиции, комунална инфраструктура и стан-
бена изградба, 

г) републиките и автономните покраини: 
- биланс на вкупно расположивите и употребливи 

средства, 
- биланс на производствените дејности, 
- биланс на примањата и издавањата на населението, 
- биланс на средствата на општествено-политичките 

и интересните заедници, 
- биланс на приходите и расходите на буџетот, 
- биланс на инвестициите. 
д) федерацијата: 
- биланс на вкупно расположивите и употребените 

средства, 
- биланс на производствените дејности, 
- биланс на примањата и издавањата на населението, 
- биланс на непроизводствените дејности : 
а) биланс на средствата на општествено-политичките 

и интересните заедници, 
б) биланс на приходите и расходите на буџетот: 
- биланс на инвестициите, 
- биланс на економските односи со странство, 
- биланс на меѓусебните односи на стопанските деј-

ности, 
- биланс на расположивите и употребените средства 

по основни оддели на економската намена, 
- биланс на паричните текови, 
- материјален биланс на основните индустриски, зем-

јоделско прехранбените производи и енергетскиот биланс, 
- биланс на општественото богатство. 
Со системот на аналитичко-проекциониге биланси 

носителите на планирањето обезбедуваат аналитичко-ин-
формациона основа за подготовка, донесување и оствару-
вање на плановите на развојот и за усогласување на теко-
вите на општествената репродукција. 

Со аналитичко-проекционите биланси на федераци-
јата, републиките и автономните покраини се обезбедува 
аналитичко-планска основа за подготвување, насочување 
и усогласување на односите по оддели на економската на-
мена, како и усогласување на републичките и регионални-
те текови на општествената репродукција на единствени-
от југословенски пазар, вклучувајќи ги економските одно-
си со странство. 

ВИД 0: НАСЕЛЕНИЕ И ВРАБОТЕНОСТ 

00- НАСЕЛЕНИЕ 

000 Вкупен број жители 
001 Број на неземјоделско население 
002 Вкупно работно способно население 
003 Вкупен број на издржувано население 

01 - АКТИВНО НАСЕЛЕНИЕ 

010 Вкупен број на активно население 
011 Број на активно неземјоделско население 
012 Број на работно способно население во стран-

ство 

Информационата основа за изработка и примена на 
аналитичко-проекционите биланси за основните органи-
зации на здружен труд, месните заедници и општините ја 
обезбедуваат носителите на планирањето од својата ана-
литичко-документациона основа и општествениот систем 
на информирањето. 

За изработка на аналитичко-проекционите биланси 
на републиките, автономните покраини и федерацијата, 
информационата основа се обезбедува од соодветните 
служби на општествениот систем на информирањето. 

За изработка на аналитичко-проекционите биланси 
на федерацијата се користат, како извори на податоци 
Стопанските биланси на СЗС, а за републиките и автоном-
ните покраини и општествените сметки. 

Минимум задолжителни единствени показатели 

17. Минимум задолжителни единствени показатели 
применуваат: 

а) самоуправните организации и заедници: 
1) основните организации на здружен труд, работни-

те организации, сложените организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници, договорните 
организации на здружен труд, земјоделските и други за-
други и други со закон определени форми на здружување 
и кооперации на работни луѓе кои со работниците со кои 
го здружуваат својот труд вршат земјоделска, занаетчиска 
и други слични дејности со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните, во согласност со самоуправните спо-
годби за здружување (носители на општественото плани-
рање под А); 

2) банките и другите финансиски организации (носи-
тели на општественото планирање под Б); 

3) заедниците на осигурување на имот и лица (носи-
тели на општествено планирање под В); 

4) работните заедници во заедниците на осигурување 
на имот и лица, банките и другите финансиски организа-
ции, самоуправните интересни заедници, проектанските 
бироа, аптеките и производството на филмови (носители 
на општественото планирање под Г); 

5) самоуправните интересни заедници (носители на 
општественото планирање под Д); 

б) месните заедници (носители на општественото 
планирање под Ѓ); 

6) општествено-политичките заедници, општините, 
градските и регионалните заедници, републиките, авто-
номните покраини и федерацијата (носители на општес-
твеното планирање под Е). 

Во процесот на подготвувањето на планот, носители-
те на општественото планирање меѓусебно се информира-
ат за показателите од оваа одлука. 

Минимумот задолжителни единствени показатели се 
заснова врз постојните стандарди на општествениот сис-
тем на информирањето и ги содржи следните видови, гру-
пи и подгрупи показатели: 

Носители на општествено планирање 

Самоуправни организации и заедници 
А Б В г Д Ѓ Е 
1 2 3 4 5 в 

X 
7 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

ОПЗ 
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03 - ПЕНЗИОНЕРИ 

030 Број на пензионери 

05 - ВРАБОТЕНОСТ 

050 Вкупен број на вработени 
051 Вкупен број на вработени во општествениот сек-

тор 
052 Број на работници во непосредното производ-

ство 
053 Вкупен број на вработени во општествениот сек-

тор на стопанството 
054 Вкупен број на вработени во вонстопанските деј-

ности 
0540 Број на вработени во општествените деј-

ности 
0541 Број на вработени во основните дејности на 

научните институции со висока подготовка 
055 Број на научноистражувачки работници вкупно 

0550 Број на научноистражувачки работници 
што работат врз развојот на технологијата 

059 Личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ни 

06 - НЕВРАБОТЕНОСТ 
060 Број на лица што бараат вработување 

07 - ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ 

070 Просечен број на вработени врз база на часови на 
работа 

075 Просечен број на вработени врз база на состојба-
та кон крајот на месецот 

ВИД 1: КАПАЦИТЕТИ И СРЕДСТВА 

10- КАПАЦИТЕТИ ПОСТОЈНИ И НОВИ 

100 Постојни поважни капацитети (во физички еди-
ници на мера со техничко-технолошки каракте-
ристики) 

105 Поважни нови капацитети (во физички единици 
на мера со техничко-технолошки карактеристи-
ки) и дефиниции на капацитетите 

106 Број на пријавени патенти, иновации и рациона-
лизација 

107 Лиценци и други форми на индустриска сопстве-
ност од странство 

11- ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР 

110 Просечно користени деловни средства 
1100 Просечно користени основни средства 

12- ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НА-
БАВНА ВРЕДНОСТ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕК-
ТОР 

120 Основни средства во употреба по набавна вред-
ност 
1203 Опрема по набавна вредност 

13- ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО СЕ-
ГАШНА ВРЕДНОСТ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕК-
ТОР 

130 Основни средства во употреба, по сегашна вред-
ност 
1303 Опрема по сегашна вредност 
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1 2 3 4 5 6 7 

ВИД 2: ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ 

20- ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И УС-
ЛУГИТЕ 

200 Индекс на физичкиот обем на производството 
201 Индекс на физичкиот обем на услугите 

21- ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛИЧЕСТВО НА ВРЕД-
НОСТ 
(по номенклатурата на Сојузниот завод за статисти-
ка) 

210 Производство, по количество и вредност 

211 Вредност на услугите 

22 - ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ПО ВРЕДНОСТ 

220 -Промет на стоки на мало, по вредност 

23 - ПОТРОШУВАЧКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
И ГОРИВО ВО ИНДУСТРИЈАТА 

230 Потрошувачка на електрична енергија и гориво 
во индустријата, по количество и вредност (по 
номенклатурата на Сојузниот завод за статисти-
ка) 

231 Потрошувачка на електрична енергија и гориво 
во сообраќајот, по количество и вредност 

24 - ПОТРОШОК НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ ВО ИН-
ДУСТРИЈАТА 

240 Потрошок на основни суровини во индустријата, 
по количество и вредност (по номенклатурата на 
Сојузниот завод за статистика) 

2400 Потрошок на основни суровини од увоз 

25 - ПОТРОШОК НА ОСНОВНИ СУРОВИНИ ВО ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВОТО ОД ИНДУСТРИЈАТА 

250 Потрошок на основни суровини и репродукцио-
нен материјал од индустријата, по количество и 
вредност (по номенклатурата на Сојузниот завод 
за статистика) 

2500 Потрошок на основни суровини од увоз 

ВИД 3: ИЗВОЗ И УВОЗ 

30 - ИЗВОЗ, ПО КОЛИЧЕСТВО И ВРЕДНОСТ 

300 Извоз на стоки, по количество и вредност (по но-
менклатурата на Сојузниот завод за статистика) 
3000 Извоз на стоки, по количество и вредност 

на конвертибилното подрачје 
301 Извоз на услуги по вредност (по номенклатурата 

на Сојузниот завод за статистика) 

3010 Извоз на услуги, по вредност на конверти-
билното подрачје 

35 - УВОЗ ПО КОЛИЧЕСТВО И ВРЕДНОСТ 

350 Увоз на стоки по количество и вредност (по но-
менклатурата на Сојузниот завод за статистика 

3500 Увоз на стоки, по количество и вредност од 
конвертибилното подрачје 

351 Увоз на услуги по вредност (по номенклатурата 
на Сојузниот завод за статистика) 

3510 Увоз на услуги, по вредност од конверти-
билното подрачје 
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ВИД 4: ОПШТЕСТВЕН БРУТО-ПРОИЗВОД, ОП-
ШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД, НАЦИОНАЛЕН ДО-
ХОД, ВКУПЕН ПРИХОД И ДОХОД 

40 - ОПШТЕСТВЕН БРУТО-ПРОИЗВОД 

400 Општествен бруто-производ - вкупно 
4000 Општествен бруто производ на општестве-

ниот сектор 
401 Општествен производ - вкупно 

4010 Општествен производ на општествениот 
сектор 

402 Национален доход - вкупно 

4020 Национален доход на општествениот сек-
тор 

41 - ВКУПЕН ПРИХОД И ДОХОД 

410 Вкупен приход 
411 Материјални трошоци 
412 Амортизација, по пропишаните минимални 

стапкики из доход 
413 Доход 

42 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 
420 Распореден доход 

4200 Дел од доходот за заеднички потреби 
4201 Дел од доходот за општи општествени по-

треби 
4202 Дел од доходот за други намени 

42020 Дел од доходот за камати 
4203 Дел од доходот за ООЗТ 

43 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ДОХОД 

430 Распореден чист доход 
4300 Дел од личните доходи 
4301 Дел за заедничка потрошувачка 
4302 Дел за проширување на материјалните ос-

нови на трудот 
43020 Дел за научно технолошки развој 

4303 Дел од средствата за резерви 

44 -ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

440 Средства за станбена изградба - вкупно 

45 - ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

450 Здружени средства - вкупно 

ВИД 5: ИНВЕСТИЦИИ 

50 - КАПАЦИТЕТИ ВО ИЗГРАДБА 

500 Инвестициона изградба на поважни нови капаци-
тети (во физички единици на мерки и вредносни 
показатели, со техничко-технолошки карактерис-
тики) 

51 - БРУТО-ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ 

510 Бруто-инвестиции во основни средства - вкупно 
5100 Бруто - инвестиции во основни средства на 

стопанството 
5101 Инвестиции во основни средства на несто-

панството 
515 Инвестиции во обртни средства - вкупно 
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52 -БРУТО - ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕД-
СТВА 

520 Бруто - инвестиции на општествениот сектор -
вкупно 
5200 Стопански инвестиции 
5201 - Нестопански инвестиции 

52010 Инвестиции во станбена изградба 
52011 Инвестиции во објекти на општестве-

ниот стандард од средствата за заед-
ничка потрошувачка 

53 - ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ ФОНДОВИ 

530 Извори на финансирање на општествените бруто 
- инвестиции во основни средства - вкупно 
5300 Сопствени средства 
5301 Здружени средства 
5302 Кредити, заеми и други средства 

535 Извори на финансирање на обртни средства 
5350 Сопствени извори 
5351 Туѓи извори 

55 - ИЗГРАДЕНИ СТАНОВИ И ПОВРШИНА НА СТА-
НОВИТЕ 

550 Број на изградени станови - вкупно 
5500 Број на изградени станови во општествени-

от сектор 
555 Вкупно, изградена станбена површина 

5550 Изградена станбена површина во општес-
твениот сектор 

ВИД 6: ИЗБОРИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВА НА 
БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ, ЗАЕДНИЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ИМОТ И ЛИЦА И НА САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

60 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ 

600 Извори на средства-вкупно 
6000 Краткорочни извори - вкупно 

60000 Краткорочни динарски извори 
6001 Долгорочни извори - вкупно 

60010 Здружени средства 
60011 Долгорочни динарски депозити 
6002 Фондови на банките - вкупно 

61 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА ДРУГИ ФИНАНСИС-
КИ ОРГАНИЗАЦИИ 
610 Извори на средства на други финансиски органи-

зации - вкупно 

62 -СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА 

620 Средства за осигурување и реосигурување -
вкупно 

63 - ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

630 Приходи на самоуправните интересни заедници-
-вкупно 

64 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ 

640 Пласмани на средствата на банките - вкупно 
6400 Краткорочни пласмани - вкупно 
6401 Долгорочни пласмани - вкупно 

65 - ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВА НА ДРУГИ ФИНАН-
СИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

650 Пласмани на средства на други финансиски орга-
низации - вкупно 
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бб РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ И ЛИЦА 

660 Расходи на средствата за осигурување на имот и 
лица - вкупно 

67-РАСХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ 

670 Расходи на самоуправните интересни заедници -
вкупно 

6700 Расходи за инвестиции 

ВИД 7: ДРУГИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
70-ПРИМАЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

700 Вкупни примања на населението 
7000 Вкупни примања на населението од 

здружениот труд 
71-ИЗД ВОЈУ В АЊА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

710 Вкупни издвојувања на населението 
7100 Вкупни издвојувања на населението за лична 

потрошувачка 
72-БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА 

720 Буџетска потрошувачка-вкупно 
7200 Издатоци за инвестиции 

ВИД 8: ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

80 ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУ-
ДОТ 

800 Општествен производ на општествениот сектор, 
по вработен 

801 Општествени производи на општествениот сектор 
по вработен 

81-ДРУГИ ИЗВЕДЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

810 Акумулација во однос на просечно користените де-
ловни средства 

811 Бруто лични доходи по работник 

82 КОЕФИЦИЕНТ НА СМЕНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И СМЕНИТЕ НА ПОГОНСКИТЕ МАШИНИ И МО-
ТОРИ 

820 Коефициенти на смените на работниците 
821 Коефициент на смените на погонските машини и 

мотори 
822 Искористување на капацитетите 

ВИД 9: ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ 

90 -НАМЕНА НА ПРОСТОРОТ 

900 Земјоделски подрачја 
901 Шумски подрачја 
902 Градежни подрачја 
903 Површина на вода 
904 Сообраќајни и енергетски површини надвор од на-

селби 

905 Неплодни и други подрачја 

91-ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

910 Земјоделски земјишта 
911 Шуми и шумски земјишта 
912 Енергетски извори 
913 Рудни и минерални наоѓалишта 
914 Изворишта на вода 
915 Природни убавини и други природни и со работа 

создадени вредности, битни за развојот 
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92-СООБРАКАЈНА, ВОДНА, ЕНЕРГЕТСКА И КОМУ-
НАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СИСТЕМИ ЗА ВР-
СКИ 

920 Патна мрежа 
921 Железничка мрежа 
922 Други видови сообраќај (воздушен и воден) 
923 Други системи за врска (РТВ и ПТТ) 
924 Канали за наводнување и одводнување 
925 Електроенергетски објекти и водови 
926 Нафтоводи и гасоводи 
927 Водоводна мрежа 
928 Канализациона мрежа 
929 Објекти и водови на далечинско греење 

93-ОПШТЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 

930 Детска заштита 
931 Образование 
932 Социјална заштита 
933 Здравствена заштита 
934 Снабдување 
935 Услуги 
936 Објекти на науката 
937 Објекти на културата 
938 Објекти на физичката култура 

18. Минимумот задолжителни единствени показате-
ли, самоуправните организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници ги користат како статистичко-
-документациона основа за изработка на анализи на раз-
војот во изминатиот период и анализи за можностите на 
развојот во периодот за кој се донесува планот. 

Статистичко-документационата основа од став 1 на 
оваа точка служи за подготвување и склучување на само-
управни спогодби и договори за основите на планот и за 
подготвување, донесување и остварување на плановите на 
самоуправните организации и заедници и на општестве-
но-политичките заедници. 

19. Показателите и други аналитичко-информациони 
материјални значајни за подготвувањето, донесувањето и 
остварувањето на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и општествено-политичките заедници, ги 
користат работните луѓе и органите на управувањето на 
самоуправните организации и заедници, односно органи-
те на општествено-политичките заедници, во согласност 
со важечките прописи и соодветните самоуправни општи 
акти за деловната тајна. 

20. Натуралните показатели се искажуваат во соод-
ветни единици на мери, според номенклатурата на Сојуз-
ниот завод за статистика. 

21. Вредносните показатели за изминатиот период се 
искажуваат во текушти и постојани цени, а за наредниот 
период за кој се донесува планот - во постојаните цени. 

22. При изработката на минимумот задолжителни 
единствени показатели се тргнува од единствената класи-
фикација на дејностите. 

23. Работоводните органи и стручните служби во са-
моуправните организации и заедници, како и органите на 
општествено-политичките заедници, се одговорни за точ-
носта на показателите, стручната заснованост и реалноста 
на своите оцени и предвидувања, како и за стручно и на-
времено меѓусебно информирање на носителите на оп-
штественото планирање. 

24. Работните организации, сложените организации 
на здружен труд и други носители на планирањето под А, 
освен основните организации на здружен труд, за своите 
потреби можат да ги користат показателите и билансите 
што се значајни за подготвувањето, донесувањето и оства-
рувањето на нивните планови на развојот. 

Основните организации на здружен труд во состав на 
работните и сложените организации на здружен труд, ме-
ѓусебно и со други самоуправни организации и заедници 
поврзани во репродукциониот процес, вршат размена на 
минимум задолжителни единствени показатели. 

25. Минимумот задолжителни единствени показате-
ли и аналитичко-проекционите биланси се задолжителен 
дел на аналитичко-документационата основа на планови-
те за развој на сите носители на планирањето од оваа од-
лука. 

26. Минимумот задолжителни единствени показате-
ли од оваа одлука и нивната содржина на показатели се 
усогласува со билансот на состојбата, со билансот на успе-
хот и со посебните податоци на организациите на здружен 
труд и на другите носители на планирањето. Минимумот 
задолжителни единствени показатели се доставува со 
нивните деветмесечни периодични пресметки. 

27. Аналитичко-документационата основа за изра-
ботка на минимумот задолжителни единствени показате-
ли и аналитичко-проекционите биланси за носителите на 
планирањето од оваа одлука ги обезбедуваат службите на 
општествениот систем за информирање на Програмата на 
статистичките истражувања од интерес за целата земја. 

28. Службата на општественото книговодство, сог-
ласно со член 29 од Законот на Службата на општествено-
то книговодство на Југославија, преку своите организаци-
они единици, статистичките служби во општините, репуб-
личките и покраинските заводи за статистика и Сојузниот 
завод за статистика, им доставуваат на носителите на пла-
нирањето показатели од оваа одлука на нивно писмено ба-
рање. 

29. Самоуправните организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници покрај минимумот за-
должителни единствени показатали и билансот можат за 
свои потреби да ги користат и изведените показатели во 
смисла на член 140 од Законот за здружениот труд и дру-
гите изведени показатели, како и другите показатели и би-
ланси и да ја утврдуваат методологијата на нивната изра-
ботка. 

30. Републиките и автономните покраини, ако распо-
лагаат со методолошки основи и со информационен ос-
нов, можат да изработуваат и биланс на меѓусебните одно-
си на стопанските дејности (три1-ои1ри1), биланс на па-
ричните текови, биланс на општественото богатство, би-
ланс на расположивите и употребливите средства, по ос-
новниве оддели на економската намена и др. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

31. Генералниот директор на Сојузниот завод за оп-
штествено планирање, во соработка со сојузниот секретар 
за финансии, директорот на Сојузниот завод за статисти-
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ка, генералниот директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија, гувернерот на Народната 
банка на Југославија и со директорот на Сојузната управа 
за царини, ќе даде упатства за применување на миниму-
мот задолжителни единствени показатели утврден со оваа 
одлука и за изработка на задолжителните аналитичко-
-проекциони биланси. 

32. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за задолжителната един-
ствена методологија и минимумот задолжителни един-
ствени показатели потребни за подготвување, донесување 
и остварување на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници и на плановите на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/79). 

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

Е.п. бр. 313 
12 јули 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

435. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/78), претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА 
ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА И НА ПРОПИ-

СИТЕ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ТОЈ ЗАКОН 
1. Со ова упатство се пропишува начинот на доставу-

вање извештаи за спроведување на Законот за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на предмети-
те за општа употреба и на прописите донесени врз основа 

на тој закон, кои републичките и покраинските органи на 
управата надлежни за работите на здравствениот надзор 
се должни да му ги доставуваат на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита. 

2. Извештаите за спроведување на прописите од точ-
ка 1 на ова упатство се доставуваат до 31 март текуштата 
година за изминатата година и ги содржат податоците за 
извршување на работите на надзор над применувањето на 
сојузните прописи од областа на здравствената исправ-
ност на животните намирници и на предметите за општа 
употреба на територијата на републиката, односно авто-
номната покраина во поглед на извршениот надзор над: 

1) објекти за производство и промет на животни на-
мирници (Образец бр. 1); 

2) објекти за производство и промет на предмети за 
општа употреба (Образец бр. 2); 

3) животни намирници во производството (Образец 
бр. 3); 

4) предмети за општа употреба во производството 
(Образец бр. 4); 

5) животни намирници во прометот (Образец бр. 5); 
6) предметите за општа употреба во прометот (Обра-

зец бр. 6); 
7) испитување на вода за пиење (Образец бр. 7). 
Податоците за спроведување на прописите од став 1 

на оваа точка, со потребното образложение, се доставува-
ат на обрасците од тој став што претставуваат составен 
дел од ова упатство. 

3. Органите на управата од точка 1 на ова упатство, 
на барање од Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита, доставуваат и други податоци за забе-
лежаните проблеми, недостатоци и други прашања од зна-
чење за спроведувањето на надзорот од таа точка, како и 
за извршувањето на задолжителните инструкции дадени 
за вршење на надзорот за кој се надлежни. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1723 
16 јули 1984 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и 

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

Образец бр. 1 
И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ НАМИР-
НИЦИ ВО СР/САП ЗА ПЕРИОДОТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 
3 Други објекти за 

промет на животни 
намирници 

4 Објекти на угости-
телство 

5 Објекти на општес-
твена исхрана 

6 Јавни места за про-
мет на животни на-
мирници надвор од 
просториите на об-
јектите 

И З В Е Ш Т А Ј 
Образец бр. 2 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА 
УПОТРЕБА ВО СР/САП ЗА ПЕРИОДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Индустриски 
објекти 

2 Занаетчиски објек-
ти за производство 
и промет 

3 Други објекти за 
промет на предме 
ти за општа упот-
реба 

) 
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Образец бр. 7 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 

Резултати од испитувањето Број на водоводи 

436. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНООТПОРНИ МАТЕ-

РИЈАЛИ 

Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди, што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Огноотпорни материјали. Видови 
на огноотпорни материјали. Класифика-
ција Ј1ЈЅ В.06.200 

2) Огноотпорни материјали. Палени 
огноотпорни глини и каолини. Класифи-
кација. Технички услови Ј1ЈЅ В.Р1.030 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за огноотпорни материјали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58). 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-11143/1 
25 јули 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

437. 

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 ГАЛВАНСКИ 

ПОКРИВКИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за заштита од корозија, што го има следниот на-
зив и ознака: 

Заштита од корозија. Галвански по-
тивки на елементите за спојување Ј1ЈЅ С.Т7.106 

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 целост, а ќе се применува на гал-
вански покривку на елементи за спојување 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: 
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Галвански покривки. Дефиниции. 
Општо упатство, Означување JUSC.T7.105 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
галвански покривки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три го-
дини од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10155/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

438. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/11 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 ЧЕЛИЦИ ЗА 

ПРУЖИНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за челици за пружини, што го има следниот на-
зив и ознака: 

Челици за пружини. Топловалани, за 
подобрување. Технички услови JUS С. ВО.551 

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 целост, а ќе се применува на челици 
за пружини 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 Решението за југословенскиот стан-
дард за пружински челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/60). 

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

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

Бр. 50-10156/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ , е. р. 

439. 

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 ТОПЛОВА-

ЛАН ЧЕЛИК 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за топловалан челик, што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Топловалан челик. Тркалезен че-
лик за општа намена. Облик и мерки JUS С.В3.021 

2) Топловалан челик. Квадратен че-
лик за општа намена. Облик и мерки JUS С.В3.024 

3) Топловалан челик. Плоскат челик 
за општа намена. Облик и мерки JUS С.В3.025 

4) Топловалан челик. Шестоаголен 
челик за општа намена. Облик и мерки JUS С.В3.026 

5) Топловалан челик. Тркалезен че-
лик за пружини. Облик и мерки JUS С.В3.040 

6) Топловалан челик. Плоскат челик 
за листести пружини. Облик и мерки JUS С.В3.041 

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 целост, а ќе се применуваат на 
топловалан челик што ќе се произведе односно увезе 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) Тркалезни челици топло валани. 
Облик и мери JUS С.В3.021 

2) Квадратни челици топло валани. 
Облик и мери JUS С.В3.024 

3) Плоскати челици топло валани. 
Облик и мери JUS С.В3.025 

4) Шестоаголни челици топло вала-
ни. Облик и мери JUS С.В3.026 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
топло валан челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10157/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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440. 
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 ЛАДНОВЛЕ-

ЧЕН ЧЕЛИК 

Член 1 

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

Ладновлечен челик. Челик за клинови. 
Облик и мерки JUS С.В3.450 

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 целост, а ќе се применува на лад-
новлечен челик што ќе се произведе односно увезе од де-
нот 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: 

Челик за клинови, влечен. Мери и 
толеранции JUS С.В3.450 
донесен со Решението за југословенските стандарди за че-
лик за клинови, за клинови и за еластични чивии 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/57). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10158/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Пресеци на руднички подземни про-
стории.Одводни и дренажни канали за хо-
ризонтални простории. Облик и мери — JUS В. Z0.220 

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 целост, а ќе се применува на пресе-
ци на руднички подземни простории од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува по сила до истекот на три 

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

Бр. 50-10159/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ , е. р. 

441 

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 ПРЕСЕЦИ 

НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за пресеци на руднички подземни простории, 
што го има следниот назив и ознака: 

422. 
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 ПОДГРАДИ 

НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за подгради на руднички подземни простории, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива многуаголна дрвена 
рамка со кружен облик за хоризонтални и ко-
си простории JUS В.М 1.020 

2) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива лачна рамка од типот А, 
со дрвени влошки, за хоризонтални и коси 
простории JUS В.М2.641 

3) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива рамка со висок свод и со 
дрвени влошки, за хоризонтални и коси про-
стории JUS В.М2.643 

4) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива лачна рамка од типот В, 
со дрвени влошки, за хоризонтални и коси 
простории JUS В.М2.647 

5) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива лачна рамка од типот С, 
со дрвени влошки, за хоризонтални и коси 
простории JUS В.М2.653 

6) Подграда на руднички подземни про-
стории. Попустлива лачна рамка од типот D, 
со дрвени влошки, за хоризонтални и коси 
простории JUS В.М2.663 
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7) Подграда на руднички подземни про-
сторни. Попустлива рамка со дрвени влош-
ки, со јајчеста форма, за хоризонтални и коси 
просторни JUS В.М2.691 

8) Подграда на руднички подземни про-
сторни. Попустлива кружна рамка со дрвени 
влошки, за хоризонтални и коси просторни 

JUS В.М2.701 

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 целост, а ќе се применуваат на 
подгради на руднички подземни просторни што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10160/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. p. 

Член 3 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ко-
нектори за радиофреквенции што ќе се произведат однос-
но увезат 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) Конектори за радиофреквенции. 
Општи технички услови JUS N.R4.080 

2) Конектори за радиофреквенции. 
Испитувања JUS N.R4.081 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
конектори на радиофреквенции („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/71). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10161/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ ,с. р. 

444. 

443. 

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-
МЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКИ УРЕДИ ' 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за електромеханички составни делови за елек-
тронски уреди, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Конектори за ра-
диофреквенции. Општи барања и методи 
за испитување JUS N.R4.220 

2) Електромеханички составни дело- v 
ви за електронски уреди. Конектори за ра-
диофреквенции. Ефикасност на електро-
магнетната заштита. Метода на мерење JUS N.R4.221 

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. 

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 ОСНОВНИ 
ИСПИТУВАЊА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ОКОЛИНАТА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за основни испитувања на влијанието на околи-
ната, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Ua: Механич-
ка издржливост на приклучоците и прибо-
рот за прицврстување при затегнување и 
притиснување 

2) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Ub: Механич-
ка издржливост на приклучоците и прибо-
рот за прицврстување при свиткување — 

3) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Qf: Испитува-
ње на затнатоста со потопување 

4) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Постапка Qg: Испитува-
ње на затнатоста со прскање со вода 

5) Основни испитувања на влијание-
то на околината. Општи барања за испи-
тување на затнатоста. Q-постапки 

- J U S N.A5.786 

- J U S N.A5.862 

- J U S N.A5.863 

JUS N.A5.866. 
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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 

Освен југословенскиот стандард JUS N.A5.866, чие 
применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на основните испитувања на 
влијанието на околината од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 

пластични маси што ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 50-10163/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат точ. 2, 3 и 4 од југословенскиот 
стандард што го има следниот назив и ознака: 

Основни испитувања на влијанието 
на околината. Постапка U: Механичка из-
држливост на приклучоците JUS N.A5.785 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на електрониката и телекомуникациите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10162/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

445. 
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 ПЛАСТИЧ-

НИ МАСИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пластични маси, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Пластични маси. Цевки од полип-
ропилен. Мери и дозволени отстапувања — JUS G.C6.701 

2) Пластични маси. Цевки и слојни 
елементи од полипропилен. Услови за 
квалитетот и методи на испитување. Оп-
шти одредби JUS G.C6.702 

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 целост, а ќе се применуваат на 

446 

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 ИЗОЛАЦИ-
ОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за изолациони материјали за електротехнички 
цели, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на изолациони мате-
ријали за електротехнички цели. Метода 
за испитување на отпорноста на изолаци-
оните материјали спрема електричен лак 
со низок напон JUS N. А5.130 

2) Испитување на изолациони мате-
ријали за електротехнички цели. Метода 
за испитување на отпорноста спрема соз-
давање површински проводни патеки и 
спрема ерозија, за материјали што се 
употребуваат во отежнати услови на око-
лината JUS N. А5.145 

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 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 50-10164/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ , е. р. 
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447. 

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 ИЗОЛИРА-

НИ ПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за изолирани проводници и кабли, што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Загуба 
на масата на изолацијата и на покривката 
на база на поливинилхлорид JUS N.C0.044 

2) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Испи-
тување на отпорноста на изолацијата и на 
покривата на база на поливинилхлорид 
спрема пукање JUS N.C0.045 

3) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Волу-
менска маса на изолацијата и на покрив-
а т а JUS N.C0.049 

4) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. От-
порност спрема абење JUS N.C0.050 

5) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. Свив-
ливост JUS N.C0.052 

6) Електроенергетика. Испитување 
на изолирани проводници и кабли. От-
порност спрема горење JUS N.C0.075 

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 целост, а ќе се применуваат на 
изолирани проводници и кабли што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на изолираните про-
водници и кабли. Густина. Абење JUS N.C0.050 

2) Испитување на изолираните про-
водници и кабли. Свивливост JUS N.C0.052 

3) Испитување на изолираните про-
водници и кабли. Запаливост JUS N.C0.075 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
испитувања на изолираните проводници и кабли 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/66), 

4) Испитување на енергетските каб-
ли. Загуба на масата на изолацијата и 
плаштот врз база на поливинилхлорид — JUS N.C0.044 

5) Испитување на енергетските каб-
ли. Испитување на отпорноста на пукање 
на изолацијата и плаштот врз база на по-
ливинилхлорид JUS N.C0.045 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
енергетските кабли („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/75). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-10165/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

448. 

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 ЦВРСТИ 

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за цврсти минерални горива, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Јаглен. Општа класификација JUS В.Н0.001 
2) Црвсти минерални горива. Класи-

фикација на мрк јаглен и лигнит по типо-
ви врз основа на вкупната содржина на 
влага и тер JUS В.Н0.005 

3) Цврсти минерални горива. Јаглен 
за употреба во домаќинството. Класифи-
кација и технички услови JUS В.Н 1.001 

4) Цврсти минерални горива. Смеша 
на јаглен за коксирање JUSB.H1.010 

5) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на влага во аналитич-
ка мостра на јаглен. Директна волумет-
риска метода JUS В. Н8.310 

6) Методи на испитување на јаглен и 
кокс. Определување на пепелот JUS В. Н8.312 

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 целост, а ќе се применуваат на 
цврсти минерални горива 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: 
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1) Определување на пепелот во ка-
мен и мрк јаглен и во лигнит JUS В. Н8.312 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите на испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/63), 

2) Определување на влага во анали-
тичка мостра на јаглен со директна волу-
метриска метода JUS В.Н8.310 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за јаглен („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67). 

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

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

Бр. 50-10166/1 
28 јуни 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ , е. р. 

449. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Зако-
нот за Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Собранието на Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРА-
ВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување на станарината за становите со кои уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/83) по точка 5 се додава нова точка 5а која 
гласи: 

„5а Станарината определена врз основа на точ. 4 и 5 
од оваа одлука, се зголемува за 25%". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 септември 1984 
година. 

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

Бр. 02/2-1583/3-84 
27 јуни 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на Заедни-
цата за домување, 

Здравко Шево, е. р. 

450. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 од Зако-
нот за Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, Собранието на Интересната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАД-

ОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување надомест за гаражи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/81, 26/82 и 26/83) во точка 4 бројот „37,75" 
се заменува со бројот „47,18". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 септември 1984 
година. 

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

Бр. 02/2-1583/4-84 
27 јуни 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Заед-

ницата за домување, 
Здравко Шево, е. р. 

451. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во 

врска со член 6 од Договорот за набавка и одржување на 
авиони за гаснење на шумски и други пожари, Сојузниот 
извршен совет, Извршниот совет на Собранието на Босна 
и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот 
совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет 
на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
КОРИСТЕЊЕ НА АВИОНИ ЗА ГАСНЕЊЕ НА ШУМ-

СКИ И ДРУГИ ПОЖАРИ 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласни авионите за 

гаснење на шумски и други пожари да ги одржува и корис-
ти Сојузниот секретаријат за народна одбрана и, кога не 
гаснат пожари, да ги користи и за други потреби. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни за Сојузниот 

секретаријат за народна одбрана средства за редовно 
одржување (лични доходи, осигурување на авионите, за-
должителни часови на летање на пилотите, техничко 
одржување и ремонт, набавка и вградување на резервни 
делови, изградба и одржување на инфраструктурните об-
јекти и др.) да се обезбедуваат во буџетот на федерацијата 
во рамките на разделот што се однесува на Сојузниот ко-
митет за земјоделство. 
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Член 3 
Средствата за намирување на непосредните трошоци 

за користење на авионите за гаснење на шумски и други 
пожари, што не се опфатени со член 2 од овој договор, ќе 
ги обезбедуваат извршните совети на собранијата на ре-
публиките и извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, како учесници на овој договор, и ќе ги уп-
латуваат на сметката на Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана зависно од бројот на часовите на летањето на 
авионите на својата територија, во рамките на цената за 
час на летање на авион. 

Планираната цена за час на летање на авион од став 
1 на овој член ја определува Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана во спогодба со Сојузниот комитет за земјо-
делство до 1 декември тековната година за наредната го-
дина. Сојузниот секретаријат за народна одбрана до кра-
јот на годината составува пресметка на стварните трошо-
ци на цената за час на летање на авион и ја доставува до 
извршните совети на собранијата на републиките и до из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
заради доплата или враќање на средства. 

Член 4 
По исклучок од одредбата на член 2 од овој договор, 

учесниците на овој договор се согласни средствата за 
одржување на авионите во 1984 година во износ од 
240,441.460 динари да се обезбедат во проценти на учество-
то во набавката на авиони, утврдени во член 4 од Догово-
рот за набавка и одржување на авиони за гаснење на шум-
ски и други пожари, и тоа: 

Федерацијата, СР и САП Процент на Динари 
учество 

СР Босна и Херцеговина 11,6 27,891.209 
СР Црна Гора 5,1 12,262.515 
СР Хрватска 35,7 85,837.601 
СР Македонија 5,4 12,983.839 
СР Словенија 10,4 25,005.912 
СР Србија надвор од терито-
риите на САП 14,2 34,142.687 
САП Косово 3,3 7,934.568 
САП Војводина 4,3 10,338.983 
Федерацијата преку Сојузни-

24,044.146 от комитет за земјоделство 10,0 24,044.146 
ВКУПНО: 100,0 240,441.460 

Средствата од став 1 на овој член учесниците на овој 
договор ќе ги уплатат во две еднакви рати, и тоа првата 
до 1 септември 1984 година, а втората до 1 март 1985 годи-
на. 

Средствата за намирување на непосредните трошоци 
за користење на авионите за гаснење на шумски и други 
пожари во 1984 година ќе ги обезбедат извршните совети 
на собранијата на републиките и извршните совети на соб-
ранијата на автономните покраини, како учесници на овој 
договор, во рамките на цената за час на летање, според 
бројот на часовите на летање на авионите за гаснење на 
пожари на својата територија, која ќе ја определи Сојузни-
от секретаријат за народна одбрана, во спогодба со Сојуз-
ниот комитет за земјоделство. 

Член 5 
Извршните совети на собранијата на републиките и 

извршните совети на собранијата на автономните покраи-
ни, како учесници на овој договор, ќе ги задолжат над-
лежните органи да ги определат водените површини на 
реките и езерата од кои авионите ќе земаат вода за гасне-
ње на пожари и ќе обезбедуваат средства за нивното обе-
лежување и одржување. 

Член 6 
Одредбите од чл. 2 и 3 на овој договор ќе се примену-

ваат од 1 јануари 1985 година. 
Член 7 

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат 
овластените претставници на учесниците на овој договор. 

Член 8 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

31 јули 1984 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
д-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

заменик-претседател на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Босна и Херцегови-

на, 
Абрахам Мандиќ, е. р. 

заменик-републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, 

Атанас Мечев, е. р. 
заменик-републички секретар за 

финансии 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Словенија, 

Метка Одерлап, е. р. 
заменик-претседател на Репуб-
личкиот комитет за пазар и оп-

шти стопански работи 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија, 

Слободан Миливоевиќ, е. р. 
член на Извршниот совет на Ср-

бија 

За Извршниот совет на Соборот 
на СР Хрватска, 

Жељко Матага, е. р. 
заменик-претседател на Репуб-
личкиот комитет за земјодел-

ство и шумарство 

За Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, 
м-р Блажо Круниќ, е. р. 

помошник-претседател на Ре-
публичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водосто-

панство 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина, 

Исидор Секицки, е. р. 
член на Извршниот совет и по-
краински секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово,' 
Александар Васиќ, е. р. 

член на Извршниот совет и 
претседател на Покраинскиот 
комитет за земјоделство и шу-

марство 
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ОДЛИКУВАЊА 
УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ботић Милоша Божидар, Ђукић-Вељовић Живана др 
Златија, Гаталица Јована Предраг, Хусовић Хусеина Ка-
сим, Николић Тихомира Драгослав, Пенчић Милисава 
Милутин, Поповић Милорада Живан, Радоман Николе 
Слободан, Радоњић Васе Милан, Станојевић Обрада Ра-
дич, Стојадиновић Миодрага Михајло, Стојановић Вуко-
сава Обрен, Врачарић Владимира Павле, Вуковић Здравка 
Миладин, Узелац-Дракулић Добре Драгица; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Буловић Николе Лука, Дашић Радоја Милорад, Ђер-
ковић Мира Бранко, Гаврић Луке Војко, Гојковић Милоја 
Младен, Јелић Мила Гавро, Касалица Милоша Јово, 
Кнежевић-Лалић Давида Милка, Лутовац Драгутина Раде, 
Милашиновић Василија Раде, Петровић Раде Никица, 
Петровић Животе Живадин, Скакић-Прпа Тривуна Стоја, 
Стамболић Симе Душан, Шарац Матије Радован, Шуко-
вић Неђелка Милорад, Шуковић Драгише Вуко, Томљено-
вић Милана Миливоје, Тркуља-Марковић Милоша Анге-
лина; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бесера Панте Момчило, Биговић Саве Крсто, Богда-

нић Петра Анте, Борели-Бешевић Николе Иванка, Браца-
новић Лазе Никола, Брадић-Вујошевић Душана Загорка, 
Бутковић Љубомира Милутин, Дедић Николе Петар, Ди-
митријевић Владимира Славољуб, Ђорђевић Косте Вера, 
Филиповић Радивоја Миодраг, Глушица Луке Никола, Гр-
бовић Николе Милољуб, Хаџи Костић Василија Јован, 
Иљић Богољуба Велимир, Ивановић Љубисава Бранис-
лав, Ивановић Илије Василије, Јарић Богдана Милан, Јо-
вановић Борише Радисав, Јовановић Спасоја Радослав, Јо-
вановић Милана Сергије, Јовановић Михајла Славомир, 
Кесић Душана Љубомир, Кајић-Алексић Светислава На-
талија, Комненић Јагоша Милан, Ковачевић Душана Бра-
нислава, Крунић Уроша Ђорђо, Милић Александра Бра-
нислав, Миловановић Петра Драгиша, Миловановић Ми-
лорада Милош, Миновић Милорада Живорад, Мрђен Јев-
те Павле, Остојић Обрада Стево, Павлица Мане Бранко, 
Пенчић-Чворовић Обрада Викторија, Петровић Радисава 
Бранко, Петровић Радомира Јордан, Пуђаш Лазара Радо-
ван, Радаковић Милана Данило, Радић Танасија Тодор, 
Радмиловић Момчила Зоран, Радојичић Чедомира Ми-
линко, Рафаиловић Драгише Драгољуб, Рајковић Машана 

Веселин, Рајшић Драгана Петар, Ранковић Живојина Бра-
нислава, Ристић-Петровић Михајла Седевка, Руњајић-
-Илијић Саве Сока, Савић Петра Дража, Савовић Ката 
Милоје, Симић Влајка Гојко, Смиљаковић-Ољачић Мла-
дена Христина, Стаменковић Владимира Константин, 
Станојевић Миодрага Радоје, Шошкић-Ковачевић Митра 
Олга, Тасић-Миловић Максима Олга, Туцаковић Радивоја 
Милан, Вучковић Рајка Миодраг; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Балабан Спасе Никола, Голубовић Радомира Војис-

лав, Лекић Миливоја Драгослав, Марачковски Ристе Лазо, 
Марић Данила Љубодраг, Младеновић Радомира Миод-
раг, Недовић-Праштало Петра Недељка, Раденковић Пет-
ра Божидар, Станојевић Радивоја Александар, Шулајков-
ски-Пурић Светислава Љубица, Влајић-Блашковић Слав-
ка Магдалена; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајданић Стевана Бранко, Бабић Анте Анте, Бабић Те-
офана Симеон, Басара Стевана Душан, Богдановић Нићи-
фора Милан, Брајовић-Раховић Петра Стојанка, Брнић Јо-
зе Стипо, Цвркаљ-Новковић Боже Анка, Ћалдовић Миће 
Обрен, Ћертић Аранђела Милан, Ћурковић Драгослава 
Зора, Дабић Милована Миодраг, Данковић-Субић Младе-
на Катица, Димитријевић Радојка Ђурђе, Димитријевић 
Јордана Стојан, Драгојевић Новака Анђелко, Дуванчић 
Марка Марко, Ђорђевић Косте Радомир, Ђукић Ристе Јо-
ван, Дукић Милана др Миладин, Ђукић Драгутина Ранко, 
Егић-Димић Лазе Дмитра, Гатарић-Влачић Ристе Даница, 
Глигоријевић Стојиљка Ратко, Грујић Милутина Милета, 
Грујић Јанче Младен, Гвозденовић Саве Борислав, Икоди-
новић Драгише Адам, Јанковић Душана Петар, Каралић 
Тиодора Маринко, Катић Љубодрага Михаило, Кнежевић 
Ивана Душан, Родић Јове Јован, Коњевић-Ковачев Михај-
ла Гроздана, Крсмановић Крсмана Средоје, Крстић Жи-
војина Видојко, Кузмановић-Петровић Драгутина Јелица, 
Лазић-Поповић Жарка Нада, Лукић-Новаковић Милана 
Ружица, Љубичић Драгољуба Славољуб, Маџаревић Вла-
димира Живота, Максић Стевана Миодраг, Малетић Све-
тислава Дубравка, Маран-Петровић Живадина Катарина, 
Марковић-Слијепшевић Миле Ана, Мартиновић-Росић 
Уроша Ксенија, Мартиновић Марка Никола,' Матицки Са-
ве Миленко, Мићић Јелисија Ратомир, Мијатовић Свето-
зара Радмила, Миленковић Драгољуба Душан, Милић Ра-
дивоја Милован, Милошевић Милоша Чедомир, Милоше-
вић Аранђела Радомир, Миловановић Лазара Десанка, 
Мирковић Радована Милун, Недељковић Ранка Радисав, 
Николић Михајла Александар, Николић Лазара Никола, 
Окиљевић-Рудовић Ђорђа Дара, Оман Ивана Емил, Пет-
ковић Драгише Чедомир, Петковић Илије Стеван, Петро-
вић Аврама Божидар, Петровић Јована Милић, Петровић 
Станка Стојадин, Пражић Милана Петар, Полић Косте 
Татјана, Радивојевић Драгољуба Благоје, Радојевић Рајка 
Драган, Радојевић Душана Грујица, Радојевић Илије Жи-
ворад, Радуловић Радована Душан, Ракић Косте Петар, 
Рамић Ђуре Ђурађ, Рибникар Владислава Даворин, Рупар 
Аћима Павле, Сарић Милића Љубомир, Савић Радисава 
Милорад, Симић-Попович Живорада Мирјана, Стјепче-
вић Зарија Божо, Спасојевић-Матић Велимира Бисерка, 
Станић-Перишић Радојка Лепосава, Станојевић Антона 
Драгољуб, Степановић Илије Милан, Стојановић Бориса-
ва Љубисав, Стојановић Малише Мирослав, Стојановић 
Добросава Влајко, Шапоњић Витомира Адам, Шехић-
-Хрњак Стеве Јованка, Штрбац Ђуре Илија, Тодосијевић 
Павла Вукосав, Трбојевић-Оташевић Светозара Бранисла-
ва, Тричковић Грује Сретен, Трифковић Душана Драгу-
тин, Урошевић Душана Олга, Вељковић Мирка Радомир, 
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Видовић Стојана Томислав, Вујковић Милана Владимир, 
Вукмировић Николе Милан, Вулетић-Ковачевић Јована 
Радмила, Загорац Стевана Милан, Зец Милета Петар, Зо-
рић-Вурдеља Стевана Смиља, Живановић-Павловић Не-
мање Љубинка, Живановић Серафина Стојан, Живковић 
Захарија Душан, Жула Јакова Вјекослав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аџемовић Велимира Милош, Агатовић Милуна Жи-

вота, Алексић Живорада Милутин, Алексић Гаврила Тио-
сав, Алтман-Симић Василије Љиљана, Андрић Драгомира 
Драгољуб, Андрић Јована Љубиша, Андрић Живана Вели-
мир, Анђелић Светислава Бранислав, Анић Момчила Ми-
лан, Антић Борисава Иван, Антонић Цветка Живојин, Ан-
тонијевић Миладина Иванко, Атанасовски Симе Ванчо, 
Аврамовић Милијана Драгиша, Бајец-Бећирспахић Ибра-
хима Кадира, Барић Симе Радован, Басара-Неранђић Ве-
лимира Олга, Баста Манише Бошко, Биланџија Анте Иво, 
Бјељац Стевана Илија, Благојевић Војина Драгомир, Бла-
гојевић Влајка Душан, Блечић Саве Радомир, Богојевић 
Коче Србољуб, Вељановић Милоша Васиљ, Бошковић-Ча-
баркапа Саве Драгојла, Бошковић Грујица Војислав, Бош-
ковски Василка Богосав, Божић Алексе Драгић, Брашић 
Селимира Стеван, Брзаковић Станимира Радослав, Буква-
-Миљковић Милана Коштана, Цачевић Василија Коста, 
Церовић Уроша Војислав, Црнобарац Тодора Чедомир, 
Цветановић Тодора Борислав, Цветковић Ђорђа Гради-
мир, Ђаласан-Обрадовић Милутина Милева, Ћирић Тихо-
мира Крста, Ћосић Добривоја Живорад, Ћургуз-Новако-
вић Данила Душанка, Чавдаревић-Спасић Љубомира Иво-
на, Челебић Ристе Миленко, Чолић Костадина Богдан, Чу-
чаковић Николе Аћим, Дашић Чедомира Јован, Дедовић 
Баје Мирољуб, Деловски Јордана др Димитрије, Денчев 
Георги Иван, Девечерски Новака Бранко, Димитријевић 
Крсте Боривоје, Димитријевић Јована Душан, Димитрије-
вић Јована Слободан, Динић Велимира Хранислав, Дојчи-
новић Живојина Радослав, Достанић Мирослава Дејан, 
Дракулић Стеве Илија, Дугалић Властимира Милица, Ђо-
ки Славка Владимир, Ђокић Милана Живадин, Ђорђевић 
Трифуна Александар, Ђорђевић Владимира Боривоје, Ђо-
рђевић Боривоја Ђорђе, Ђорђевић Вукадина Новица, Ђо-
рђевић Властимира Предраг, Ђорђевић Милорада Загор-
ка, Ђукановић-Павловић Милутина Бранка, Ђукић Нико-
ле Јовица, Ђукић Павла Симонида, Ђурашковић Радивоја 
Милета, Ђурић Радомира Милован, Ђуркић-Ђурђевић 
Михаила Душанка, Ђуровац Младена Ђура, Џафић Хусе-
ин Мухамед, Филиповић-Драгишић Спасоја Лепосава, 
Гажевић Мило Томислав, Глишић Душана Станоје, Гутић 
Цвија Дане, Ичин Светислава Стеван, Игњатовић Јована 
Илија, Игњатовић Раденка Родољуб, Илић Миливоја До-
бросав, Илић Ловре Петар, Иванковић Драгољуба Миро-
љуб, Ивановић Видена Радомир, Ивашку Јована Јонел. Ја-
ковљевић Драгољуба Добривоје, Јакшић Живадина Ми-
лан, Јанковић Милоње Благоје, Јанковић Девита Стојанче, 
Јанковић Иве Велимир, Јањић Владимира Будимир, Јелић 
Влајка Миленко, Јеловић Марка Бранко, Јеремић Велими-
ра Момчило, Јевтић Милорада Драгутин, Јевтовић Аран-
ђела Радисав, Јоксимовић Гвоздена Миливоје, Јорданов-
ски Саве Александар, Јовановић Милана Бранислав, Јова-
новић Драгутина Христивоје, Јовановић Живојина Јован, 
Јовановић-Милишић Драгослава Мирослава, Јовановић 
Милана Никола, Јовановић Живана Панта, Јовановић Љу-
бисава Предраг, Јовановић Милорада Радомир, Јовановић 
Момира Владан, Јовановић Веселина Живорад, Јупек Сти-
пе Цвјетко, Калезић Петка Томислав, Кецојевић Неше 
Вељко, Кекић Славка Бранко, Кићановић Душана Љуби-
ша, Клајић Лазе Рајко, Колашинац Василија Гроздана, 
Коматина Радивоја Драган, Костић Бранка Вељко, Кос-
тић-Раденковић Владимира Вукадинка, Кошутрац Свето-
лика Драгомир, Ковачевић Луке Борко, Крџић Милете 
Петар, Кривокапић Петра Лука, Крстић Милисава Мили-
воје, Крстић Ђуре Милорад, Крстић Радомира Мирослав, 

Куковец Конрада Јоже, Курандић Љубомира Радољуб, 
Кузмић Драгише Степан, Лазаревски Трендафила Влади-
мир, Лазић Нике Ђорђе, Лаовић Добривоја Стеван, Леко 
Драгомира Милан, Летић-Сандић Славка Даница; 

Миљевић-Тодоровић Вукашина Цвијета, Маринко-
вић Николе Степан, Марјановић Миливоја Обрад, Марја-
новић Тодора Жарко, Марковић Животија Драгомир, 
Марковић Чедомира Јован, Марковић-Маршићевич Рад-
мила Радмила, Марковић Животе Стеван, Мелник-Петиљ 
Петра Параскева, Михаиловић Манојла Живадин, Михај-
ловић Бранка Никола, Мијановић Николе Бранислав, Ми-
јатовић Симеуна Драгутин, Миленковић Душана Бого-
љуб, Миленковић Станимира Милош, Миленковић Живо-
тије Радојица, Милетић Прока Бранко, Милићевић Не-
дељка Божин, Милинковић Милинка Радојко, Милојевић 
Вукића Милош, Милојевић Драгића Радован, Милојевић 
Страхиње Растислав, Милојевић Аврама Светислав, Ми-
лосављевић Ђорђа Бранко, Милосављевић Милоша Ми-
лосав, Миловановић Јеремије Душан, Миловановић Ми-
хаила Душан, Миловановић Александра Радомир, Мило-
вановић Владимира Радосав, Миловановић Милана Вели-
мир, Миљковић Душана Станиша, Мирјанић Милутина 
Здравко, Мирковић Ђорђа Бранко, Мирнић Милоша Мар-
ко, Митић Вукашина Видосав, Митровић Драгоја Цветко, 
Митровић Живадина Марко, Митровић-Јараковић Мило-
рада Милина, Митровић Златомира Милисав, Младено-
вић Гавре Драган, Младеновић Драгомира Стојан, Мла-
деновић Ђурђа Владета, Момчиловић Јована Душан, Му-
тић Милоша Бранко, Настевски Ивана Благоје, Недељко-
вић Србољуба Обрен, Ненадовић-Рајић Веселина Десанка, 
Нешић Софронија Ратомир, Нешић-Ничић Живка Верица, 
Николић-Радомировић Дивне Даница, Николић Милути-
на Милен, Николић Војина Миливоје, Николић Најдана 
Радослав, Николић Војислава Славољуб, Новковић Благо-
мира Радоје, Новаковић Радивоја Славко, Новаковић Саве 
Ђока, Обрадовић Јована Михајло, Опачић Жарка Ђорђе, 
Ованин-Ђелић Алексе Богдана, Рајковић Мирољуба Мио-
мир, Панић Саве Раденко, Пантелић Михаила Момчило, 
Пантелић Симеуна Живорад, Пантић Драгомира Љубин-
ка, Парабуцки Емила Зоран, Пауновић Јеремије Милан, 
Павковић Драгољуба Миодраг, Павловић Драгољуба Ми-
лашин, Павловић Бранка Живко, Пекић Веѓана Садик, Пе-
руничић Ђорђа Миодраг, Пешић Станимира Миодраг, 
Петковић Љубе Светомир, Петричић Илије Душан, Пет-
ровић Војислава Добривоје, Петровић Душана Марија, 
Петровић Триве Милан, Петровић Александра Милоје, 
Петровић Војина Момир, Петровић Алојза Вјекослав, 
Петровић Лазара Властимир, Плавшић Петра Никола, 
Полчић Емила Драгутин, Поповић Марјана Александар, 
Поповић Милије Александар, Поповић Милана Јован, По-
повић Аце Катица, Поповић Јована Радивоје, Поповић Ти-
хомира Живан, Посинковић Јакова Зорко, Предолац Бого-
мира Живадин, Прица-Шербеџија Николе Ђурђица, Ради-
новић-Ракин Димитрија Катица, Радојичић-Стојковић 
Стојадина Душанка, Радоњић Живомира Томислав, Радо-
њић Димитрија Видосава, Радосављевић-Мишић Трајка 
Катаарина, Радосављевић Томе Никола, Радовановић Жи-
вана Алекса, Радулац Тимотија Боговид, Радуловић Жива-
дина Миодраг, Радуновић Милорада Петар, Раичевић 
Блаже Божидар, Ракић Петра Љубисав, Ракић Војислава 
Светислав, Ранчић Стевана Милорад, Ранковић Љубисава 
Миодраг, Рашета Милана Здравко, Рашковић Јована 
Момчило, Ристић Стевана Радивоје, Ристић Велимира 
Слободан, Ристивојевић Бранка Момчило, Родић-Вучко-
вић Рајка Љубинка, Рогић Стеве Милутин, Росић Миленка 
Илија; 

Саплаковић Милана Славиша, Савић Миленка Ста-
ниша, Савић Милоша Животије, Секулић Јована Мирко, 
Симоновић Радивоја Вуксан, Славковић Драгомира Ди-
митрије, Сретеновић Животе Светомир, Станкић Тихоми-
ра Миладин, Станковић Радивоја Бранислав, Станковић 
Војислава Бранко, Станковић Душана Грујо, Станковић 
Луке Ненад, Станковић Добросава Вера, Станојевић Мла-
дена Јован, Стеванић Тихомира Богољуб, Стевановић Ду-
шана Бранимир, Стевановић Благоја Гојко, Стевановић 
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Сретена Милован, Стевановић Радослава Миодраг, Сте-
вановић Милана Радован, Стевић Бранислава Миодраг, 
Стоиљковић Ратомира Љубиша, Стојановић Ђорђа До-
бривоје, Стојановић Драгутина Милан, Стојановић Живо-
јина Ратко, Стојановић Драгољуба Синиша, Стојаж>вић 
Ђорђа Станко, Стојановић Миросија Владимир, Старчић 
Ставре Синиша, Стојиљлковић Александра Јован, Сто-
јиљковић Димитрија Видан, Стојковић Стојана Петар, 
Стошић Живка Петар, Ступар Раде Драган, Субашић Да-
нила Јово, Шћекић Недељка Милован, Шећерагић Хивзе 
Сауд, Шекуларац Ристе Томица, Шиндолић Симе Слобо-
дан, Шишић Ибре Хашим, Шишовић Тодосија Алексан-
дар, Шљокавица-Дошљић Пантелије Госпава, Шобота 
Милана Стојан, Тадић Милана Милован, Тасић Стојана 
Зоран, Тасовац Гаврила Милош, Теодосић Николе Дра-
ган, Тешић Живојина Драган, Тодоровић Светислава Ми-
лорад, Тошић Павле Љубомир, Тричковић Боривоја Дра-
гиша, Трифуновић Костадина Милош, Трумпић Душана 
Мутимир, Трутин Петра Гојко, Ускоковић-Челебић Мило-
ша Марија, Ускоковић Раденка Слободан, Величковић 
Владимира Божидар, Величковић Алексе Стојче, Весовић 
Радивоја Миливоје, Видановић Симе Милош, Витић Мате 
Милан, Вранеш Илије Миодраг, Вучићевић Драгољуба 
Момчило, Вујасић Ивана Павле, Вукадиновић Живојина 
Зора, Вукашиновић Петра Милка, Зековић Томе Радомир, 
Здравковић Манасија Александар, Зиројевић Ђоке Милу-
тин, Жилић Арсенија Петар, Жиловић-Бунушевац Душа-
на Ташана, Живановић Миодрага Божидар, Живић Спасо-
ја Милан, Живић Саве Тимотије; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Гојић Глигорија Милан, Линић Вјекослава Драгутин, 
Матовић Хранислава Петар, Митровић Живојина Чедо-
мир, Симић Млађана Драгутин; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Балановић-Траила Живојин, Бошковић-Урошевић 

Светозара Надежда, Брујић Будимира Милан, Чупић 
Христивоја Владо, Добардџијев Крсте Борис, Дуцић-Сто-
јановић Луке Костадинка, Ђукић Александра Боривоје, 
Гејо-Павличевић Шпире Љубица, Голубовић-Богдановић 
А. Смиља, Грошељ-Јеремић Петронија Марија, Илић-Ми-
личевић Радомира Милица, Исаиловић-Крстић Славке 
Ружица, Јевтић-Вучиновић Благоја Љубица, Клипа-Ата-
нацковић Драгољуба Милица, Кузмановић Милоја Ми-
линко, Лазић Добривоја Милан, Лукић-Миловановић Жи-
воте Душанка, Максимовић Божидара Радомир, Малени-
ца-Вићановић Станка Мирјана, Марковић Борисава Ми-
лош, Матејевић Николе Јован, Михајловић Светозара Ми-
хајло, Мијатовић-Маринковић Светозара Бранка, Мила-
товић-Јовановић Косте Бранка, Милићевић Јосифа Вели-
бор, Миливојевић-Крстић Тодора Илинка, Миловановић-
-Станковић Живојина Видосава, Митровић Јанка Милош, 
Младеновић Чедомира Љиљана, Николић Радојице Мило-
ван, Николић Николе Перса, Николић Јована Властимир, 
Нововић Радосава Јелица, Пантић Радисава Живко, Пара-
ђанин Светолика Драгомир, Павловић Томе Миодраг, Пе-
шић Донче Миливоје, Понграц-Оцвирек Јосипа Елизабе-
та, Савић-Секулић Петра Марија, Савић Јордана Станис-
лав, Савковић Александра Милан, Секулић Боже Добри-
воје, Скоко-Швечук Михајила Марија, Стајковић Миће 
Драгиња, Стајковић Миленка Милисав, Станимировић 
Јанка Јован, Стефановић-Ранић Трифуна Станица, Стоја-
новић Драгољуба Владимир, Шарчевић Жарка Алексан-
дар, Вучићевић-Дуганџић Петра Срба, Здравковић Михај-
ла Стојан, Зубовић Душана Бранислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрић Николе Гојко, Андрић-Милошевић Душана 

Светлана, Беговић Ђуре Миладин, Билбија Богдана Ђуро, 
Бојић Душана Миодраг, Божиновић Војислава Вукашин, 
Брајковић Миломира Милоје, Брајковић Обрада Вели-
мир, Бумбаревић Вељка Илија, Душанић Драгутина Мар-
јан, Ђокић Милорада Добросав, Ђоршевић Драгољуба 
Бранислав, Ђуричић Лазара Милутин, Гај ић-Од стрићи ло-
ва Јосипа Олга, Глигорић Тихомира Јован, Глишић Дана 
Драгослав, Глишић Драгутина Радомир, Глојер-Пет ро-
вић Војислава Драгана, Гломазић Максима Радомир, Гур-
гулицић Александра Вера, Хадар Јанка Дане, Исаиловић 
Ратка Миодраг, Јаковљевић-Лучић Драгутина Милунка, 
Јанковић Вучка Стојко, Јанковић Јована Властимир, Јев-
ремовић Милана Павле, Јевтић Радомира Светомир, Јок-
симовић Милана Драгиша, Јованчов Петра Минко, Јова-
новић Мирка Љубомир, Јовановић Драгића Радисав, Јо-
вић-Јовановић Аксентија Босиљка, Јушковић Милоша Во-
јислав, Ковачевић Војина Мијодраг, Крстић Павла Дра-
ган, Крстић Миодрага Радмило, Кушаковић Милосава 
Владимир, Лакићевић Илије Драган, Лазаревић Власти-
мира Адам, Лукић Милана Стојан, Љубић Димитрија 
Слободан, Марцојевић Живојина Милорад, Маринковић 
Борисава Радослав, Мијајловић Радована Драган, Мила-
диновић-Ђурић Милана. Драгица, Миленковић Вукадина 
Светислав, Милосављевић Петра Негован, Миловановић 
Милоја Василије, Миљковић Вељка Владимир, Митић За-
рија Андреја, Митић Вељка Јован, Мојановски Трајана Јо-
ван, Недељковић Радисава Ранко, Ненадић Војислава Ра-
домир, Никитовић Милоша Милорад, Николић-Васић 
Милорада Милена, Николић Јордана Радован, Никшић 
Велимира Љубинко, Новаковић-Плох Изидора Паулина, 
Павловић Ненада Миливоје, Петаковић Љубе Србослав, 
Петровић Петра Радосав, Петровић Миодрага Слободан, 
Пијетловић Славка Драгомир, Поповић-Стефанова Алек-
сандра Петра, Продановић-Спасић Василија Љиљана, Ра-
кочевић Милорада Миро, Рељић-Станић Војислава Вука-
на, Ристић Ђоке Коста, Ристић Драгољуба Радосав, 
Ружичаћ Милана Никола, Симић Будимира Милан, Стан-
ковић Миливоја Радојко, Симић Љубомира Славка, Ста-
нић Војислава Вукоје, Станојевић Светомира Драгољуб, 
Станојевић Петронија Војислав, Стојиљковић-Ђуровић 
Мирка Милица, Стојановић Мирка Никола, Стојановић-
-Гвоздић Милоша Софија, Тадић Властимира Љубиша, 
Тимотијевић-Ђорђевић Раде Божана, Тодоровић Михајла 
Драгољуб, Тришевић-Поповић Славимира Вукосава, Ва-
сиљковић Драгољуба Милорад, Васовић Теофила Петар, 
Велимировић Тодора Петар, Весић Драгомира Будимир, 
Вученовић Јове Мирослав, Вуковић Велисава Љубица, Зе-
ћири Смаила Зећир, Златановић Тоше Стојан, Живадино-
вић Лазара Миодраг; 

- за залагање и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Блануша Томе Петар, Бојић Чедомира Драган. Ђур-

ђевић Радослава Новица, Милуновић Душана Слободан, 
Петровић Симе Жарко, Страхињић Милутина Томислав, 
Тодоровић Симе Живојин, Вранић Радоја Љубомир. 

Бр. 128 
30 декември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

434. Одлука за задолжителната единствена методо-
логија и минимумот задолжителни единствени 
показатели потребни за подготвување, донесува-
ње и остварување на плановите на самоуправни-
те организации и заедници и на плановите на оп-
штествено-политичките организации 1075 

435. Упатство за начинот на доставување извештаи 
за спроведување на Законот за здравствената ис-
правност на животните намирници и на предме-
ти за општа употреба и на прописите донесени 
врз основа на тој закон 1085 

436. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за огноотпорни мате-
ријали 1091 

437. Правилник за југословенскиот стандард за гал-
вански покривки 1091 

438. Правилник за југословенскиот стандард за чели-
ци за пружини 1092 

439. Правилник за југословенските стандарди за топ-
ловалан челик 1092 

440. Правилник за југословенскиот стандард за лад-
новлечен челик 1093 

441. Правилник за југословенскиот стандард за пре-
сеци на руднички подземни простории 1093 

442. Правилник за југословенските стандарди за под-
гради на руднички подземни простории 1093 

443. Правилник за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за електрон-

с к и уреди 1094 
444. Правилник за југословенските стандарди за ос-

новни испитувања на влијанието на околината 1094 
445. Правилник за југословенските стандарди за 

пластични маси 1095 
446. Правилник за југословенските стандарди за изо-

лациони материјали за електротехнички цели — 1095 
447. Правилник за југословенските стандарди за изо-

лирани проводници и кабли 1096 
448. Правилник за југословенските стандарди за 

цврсти минерални горива 1096 
449. Одлука за дополнение на Одлуката за утврдува-

ње на основите и мерилата за определување на 
станарината за становите со кои управува Инте-
ресната заедница за станбена изградба и управу- . 
вање со становите за потребите на работниците 
и функционерите на сојузните органи 1097 

450. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на 
основите и мерилата за определување надомест 
за гаражи 1097 

451. Договор за обезбедување средства за одржување 
и користење на авиони за гаснење на шумски и 
други пожари 1097 

Одликувања 1099 
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