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61. 
Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 

посебните давачки при увозот на земјоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕ-
НИ СО НАПЛАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАН-

БЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Од средствата остварени со наплата на посеб-
ната давачка при увозот tfa земјоделски и прехран-
бени производи ќе се употребат 3,517.640 динари за 
покривање на негативната разлика од 0,68 динари 
за 1 килограм шеќер за увезената количина од 5.173 
тона, кој по цена од 1,40 динари за 1 килограм преку 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи во 1969 година им е продаден на работни-
те организации за преработка на овошје и зеленчук 
и на нивните здруженија и кој тие организации го 
употребиле за преработка на овошје од домашно 
производство. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука се 
исплатуваат од посебната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи, по 
поднесувањето на барањето и докази дека шеќерот 
е продаден и испорачан на организациите од точ-
ката 1 на оваа одлука. 

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

P. п бр. 15 
,4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Митја Рибичич, е. р. 

62. 

Врз основа на членот 132 став 2 од Основниот 
закон за осигурувањето и осигурителните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67, 17/67, 
50/68 и 20/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА ПРЕКУ КОЈА КЕ СЕ ВРШАТ РА-

БОТИТЕ НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО СО 
СТРАНСТВО 

1. Работите на реосигурувањето со странство, 
во смисла на членот 132 став 1 од Основниот закан-
еа осигурувањето и осигурителните организации, 
ќе ги врши Заводот за осигурување ,и реосигурува-
ње „Београд" во Белград. 

2. Работите на реосигурувањето со странство кои 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
ги склучил односно ги презел од бившата Југо-
словенска заедница на осигурувањето во смисла 
на точ. 4 и 5 од Одлуката за условите под кои 
можат да се вршат работите на реосигурувањето 
со странство и за определувањето на имотот и 
лицата кои можат да се реосигурат во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. > 53/67) Заводот за 
осигурување и реосигурување „Југославија", Бел-
град, ќе ги извршува тој завод до окончувањето 
на тие работи. 

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

P. п. бр. 17 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

63. 

Врз основа на членот 22 од Законот за .книговод-
ството на работните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПО-
СЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен 
план и посебните обрасци на билансот за банките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/69 и 39/69) во Ос-
новниот контен план за банките, во класата 3, по 
синтетичкото конто 303 се додава ново синтетичко 
конто 307, кое гласи: 

„307 — Други побарувања по девизни средства". 
2. Во образецот Биланс на состојбата, се вршат 

следните дополненија: 
1) под ред. бр. 99 во колоната 2 по зборовите: 

„дел 658" се додаваат запирка и зборовите: „дел 122 
и дел група 16", а во колоната 3 по зборот: „рабо-
тење" се додаваат зборовите: „и друго"; 

2) под ред. бр. 268 во колоната 2 по бројот: „783" 
се додаваат запирка и зборовите: „дел 122 и дел 
група 16". 

3. Во образецот Биланс на успехот, се вршат 
следните дополненија: 

1) под ред. бр. 68 во колоната 2 пред бројот: 
„841" се додава зборот: „дел"; 

2) под ред. бр. 106 во колоната 2 по бројот: „454" 
се додаваат запирка и зборовите: „дел 841". 

4. Во образецот Деловни резултати во текот на 
годината, се вршат следните измени: 

1) старите делови В, Г и Д, со ред. бр. 33 до 
92, се заменуваат со нови делови В, Г, Д, и Г, со ред. 
бр. 33 до 99, кои гласат: 
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33 дел 
34 дел 
35 

830 
802 

36 
37 
38 

дел 
дел 

830 
802 

39 800 
40 806 
41 

42 810 
43 830 
44 815 
45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 400, 401 

54 402 
55 403 

56 404 

„В- УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ ОД КАЗНЕНА КАМАТА 

I. Кредитен фонд на банката 

Казнена камата 
Данок на промет 
^распоредени приходи од каз-
нена камата (33 минус 34) 

II. Посебен кредитен фонд 

Казнена камата 
Данок на промет 
Нераспоредени приходи од каз-
нена камата (36 минус 37) 

Г, УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I Расходи 

Пасивна камата 
Вонредни расходи 
Вкупни расходи (39 плус 40) 

II. Приходи 

Активна камата 
Казнена камата 
Вонредни приходи 
Вкупни приходи (42 плус 43 
плус 44) 
Остварени приходи од камата (45 
минус 41) 
Остварена негативна разлика во 
каматата (41 минус 45) 

III. Распределба на приходот на 
федерацијата 

На Народната банка на Југо-
славија за извршување на неј-
зините задачи 
На Народната банка на Југо-
славија за покриваше на тро-
шоците на федерацијата 
Резервирано за надомест, на ка-
мата га на банките 

Приходи на федерацијата (46 ми-
нус 48 до 50) 
Остварена негативна разлика на 
приходите од каматата (47 до 50) 
или (48 плус 49 плус 50 минус 46) 

НА ДОХО-Д УТВРДУВАЊЕ 
ДОТ 

I, Расходи 

Потрошен материјал и произ-
водни услуги од други 
Непроизводни услуги 
Дневници, теренски додатоци, 
награди на ученици во стопан-
ството VI сл. 
Други материјални трошоци 

57 420 Амортизација 
58 Вкупно (53 до 57) 
59 дел 841 Други трошоци на работната за-

ница на банката 
60 842 (802 НБ) Данок 
61 843 Вонредни расходи на работната 

заедница 
62 Вкупно потрошените средства 

(58 до 61) 
63 Остварен доход (70 минус 62) 
64 Вкупно (62 плус 63 = ред. бр. 72) 

65 850 

66 851 

67 811 НБ 

68 852 

69 853 

70 
71 
72 

73 

74 

75 
76 
77 

78 
79 
80 

81 

82 

83 

84 

85 
86 

87 
88 

89 453 

90 454, 
дел 841 

91 455 

И. Приходи 

Дел од приходот на работната 
заедница на банката 
Приходи по основ на заедничко 
работење 
Примени надоместоци за услуги 
по банкарски работи 
Други приходи на работната за-
едница на банката 
Вонредни приходи на работната 
заедница на банката 
Вкупен приход (65 до 69) 
Загуба (62 минус 70) 
Вкупно (70 плус 71 = ред. бр. 64) 

Г. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХО-
ДОТ 

I. Распределба на доходот 

Камата на кредитите за интерно 
работење 
Провизии и други надоместоци 
за банкарски услуги 
Премии за осигурување 
Придонес и членарини 
Други договорни обврски од ос-
тварениот доход 
Камата на деловниот фонд 
Данок 
Придонес за обнова и изградба 
на Скопје 
Средства за станбена изградба 
Додатен придонес за социјално 
осигурување 
Придонес за користење на град-
ско земјиште 
Други законски обврски од ос-
тварениот доход 
За лични доходи 
Средства на тековната заеднич-
ка потрошувачка исплатени во 
текот на годината 

Остаток на доходот 
Вкупно (73 до 87) 

II. Структура на доходот 

Укалкулирани договорни обвр-
ски 

Укалкулирани законски обврски 
Укалкулирани лични доходи 
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92 870 

93 860 
94 880 
95 
96 
97 

98 

99 

Вкупно укалкулираниот доход 
(89 до 91) 
Приходи 
Остварен доход (92 плус 93) 
Зголемување на доходот 
Намалување на доходот 
Доход за распределба (94 плус 
95 минус 96) 
Загуба поради неостварен доход 
(88 минус 97) 
Вкупно (97 плус 98 = ред. бр. 
88)"; 

2) во делот Посебни податоци под ред бр. 27 
зборот; „годината" се заменува со зборовите: „пре-
сметковниот период", а под ред. бр. 29 зборовите: 
„деловниот фонд" се заменуваат со зборовите: „обрт-
ните средства41. 

5. Во образецот Заклучен лист, над колоните 8 
и 9 зборовите: „Конта на состојбата" и колоните 10 
и 11 се бришат. 

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

Р п. бр. 19 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

64. 

Врз основа на членот 22 од Законот за книго-
водството H9 работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПО-
СЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ОСИГУ-

РИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен 
план и посебните обрасци на билансот за осигури-
телните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/69) во точката 2 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „како и во заклучниот лист на образе-
цот пропишан со Законот за книговодството на ра-
ботните организации". 

2. Во образецот Биланс ма успехот на деловните 
средства, се вршат следните измени и дополненија: 

1) под ред. бр, 48 во колоната 3 бројот: „54" се 
заменува со бројот: ,55", а под ред. бр. 50 во коло-
ната 2 по бројот: „454" се додаваат запирка и бро-
јот: „740"; 

2) ред. бр. 54 до 74 се заменуваат со нови ред. 
бр. 54 до 76 кои гласат: 

„54 
55 

56 
57 
58 

дел 850 
830 

59 дел 850 

Загуоа 
Остварен доход (ред. бр. 52 плус 
ред, бр. 53 минус ред. бр. 54 = 
= ред. бр. 9) 
Зголемување на доходот 
Намалување на доходот 
Доход за распределба 
(ред. бр. 55 плус ред. бр. 56 ми-
нус ред. бр. 57) 
Загуба поради неостварен доход 
(ред. бр. 48 минус ред. бр. 58) 

60 Вкупно (ред. бр. 58 плус ред. 
бр. 59 = ред. бр. 48) 

В. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗА-
ГУБАТА 

I. Утврдување на загубата 

61 Пренесена загуба (конто 180 од 
претходната година) 

62 дел 850 Загуба од трошоците на работе-
њето 

63 дел 850 Загуба поради неостварен доход 
= ред. бр. 59 

64 Зголемување на загубата 
65 Намалување на загубата 
66 850 Вкупно (ред. бр. 61 плус ред. 

бр. 62 плус ред. бр. 63 плус ред. 
бр. 64 минус ред. бр. 65 = ред. 
бр. 76) 

II. Покривање на загубата 

Покривање на загубата од ре-
зервниот фонд 
Покривање на загубата од заед-
ничкото работење — учество на 
другите ^договарачи 
Покривање на загубата од дохо-
дот на другите самостојни орга-
низации на здружен труд 
Покривање на загубата од други 
извори, без обврска за враќање 
Покривање на загубата на то-
вар на законските обврски од 
доходот 
Покривање на загубата на товар 
на деловниот фонд 
Непокриена загуба од деловните 
средства 

Непокриена загуба во средствата 
на осигурувањето 
Непокриепа загуба во средства-
та на реосигурувањето 
Вкупно (ред. бр. 67 до ред. бр. 
75 = ред. бр. бб)". 

3. Во образецот Биланс на успехот на средствата 
на осигурувањето, се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) под ред. бр. 15 во колоната 2 бројот: „851" се 
заменува со бројот: „581"; 

2) под ред. бр. 16 во колоната 2 броевите: „852, 
853" се заменуваат со броевите: „582, 583"; 

3) под ред. бр. 21 во колоната 2 по зборовите: 
„дел 509" се додава зборот: „дел"'; 

4) под ред. бр. 22 во колоната 2 по зборовите: 
„дел 509" се додаваат запирка и зборот: „дел"; 

5) по ред. бр. 73 се додаваат зборовите: 
„Раководител на Претседател на 
сметководството, собранието, Директор, 

а 

67 дел 859 

68 дел 8С9 

69 дел 859 

70 дел 859 

71 група 24 

72 дел 180 

73 дел 180 

74 дел 185 

75 дел 186 

76 

4. Во образецот Деловен резултат во текот на 
годината, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во делот В. Привремена распределба на до-
ходот, ред бр. 37 до 49 се заменуваат со новите ред. 
бр. 37 до 51, кои гласат: 

37 Средства на тековната заеднич-
ка потрошувачка исплатени во 
текот на годината 
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4 5 

38 
39 

40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

51 

454, 

дел 

453 

740 
455 
800 

810 
850 
830 

Остаток на доходот 
Вкупно (ред. бр. 23 до ред. бр. 38) 

И Структура иа доходот — до-
бивка, загуба 

Укалкулирани договорни об-
врски 
Укалкулирани законски обврски 
Укалкулирани лични доходи 
Вкупно укалсудираниот дел па 
доходот (ред. бр. 40 до ред. бр. 42) 
Добивка 
Загуба 
Остварен доход (ред. бр. 43 плус 
ред. бр. 44 минус ред. бр. 45 — 
= ред. бр. 3) 
Зголемување на доходот 
Намалување на доходот 
Доход за распределба (ред. бр. 
4tt плус ред. бр. 47 минус ред. 
бр. 48) 
Загуба поради неостварен доход 
(ред. бр. 39 минус ред. бр. 49) 
Вкупно (ред. бр. 49 плус ред. бр. 
50 = ред. бр. 39)"; 

2) во делот Посебни податоци, под ред. бр. 32 во 
колоната 3 зборовите: „на деловниот фонд" се за-
менуваат со зборовите: „на обртпите средства". 

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

Р п. бр. 16 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен изврше« совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

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

P. п. бр. 20 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извртен севет 

Претседател, 
Митја Рибич ич, е. р. 

бб. 

Врз основа на чл. 23а и 24 од Законот за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 19 65 и 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

НАДВОРЕШНИТЕ МИГРАЦИИ 

1. Во Одлуката за формирање Комитет за пра-
шања на надворешните миграции („Слз^жбен лист 
па СФРЈ", бр. 26 69) во точката 3 зборовите: „Со-
јузниот совет за труд, Секретаријатот за инфор-
мации на Сојузниот извршен совет," се заменуваат 
со зборовите: „Сојузниот секретаријат за инфор-
мации, Сојузниот совет за труд, Сојузниот совет 
3 ^ образование и култура, Сојузната комисија за 
културни врски со странство.'1, а по зборовите: ..ре-
публичките извршни совети" се додаваат запирка и 
зборовите: „покраинските извршни совети". 

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

P. п. бр. 18 
4 февруари 1970 година 

Белград 

Сојузен изврте« совет 

Претседател, 
Митја Рибич«*, е. р. 

65. 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со членот 
13 став 1 од Законот за формирањето и опште-
С1 вената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12 67, 23/67, 40/68 и 11/69), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНАТА 
НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ШТО ЈА ИСПО-
РАЧУВААТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ СЕ ЗАНИ-
МАВААТ СО ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

1. Електростопанските претпријатија кои се за-
нимаваат со дистрибуција на електрична енергија 
(дистрибутивни претпријатија) можат да ги зголе-
мат постојните цени односно тарифи за продажба 
ни електрична енергија на потрошувачите на кои 
електричната енергија им се испорачува на мрежата 
од низок напон под 1 kV (домаќинства и други по-
трошувачи на 0,4 kV), со тоа што вкупниот износ 
на ова зголемување да не може да биде поголем 
од износот на зголемените трошоци на дистрибу-
тивното претпријатие за набавката на вкупната ко-
личина електрична енергија на преносната мрежа 
според Одлуката за највисоките тарифни ставови 
за продажба на електрична енергија на преносната 
мрежа („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65 и 5/70). 

67. 

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 
закон за финансирање на оиштествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28 66, 
1/67, 54;67, 30/68 и 56/69), во врска со членот 20 од 
Општиот закон за финансиските средства за обра-
зование и воспитување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗА-
ВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-НОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

фондовите и на средствата за инвестиции во сто-
панството на општествено-политичките заедници (во 
понатамошниот текст: фондовите), и тоа на: 

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и краишта, основан со Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта („Службен лист на СФРЈ", 
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бр. 8/65, 26/66, 25/66 и 32 68), освен на работната 
заедница на Фондот која завршната сметка ја со-
ставува врз основа на чл. 14 и 15 од Законот за 
книговодството на работните организации („Службен 
лист ва СФРЈ", бр. 48/68 и 56/69) и Упатството за 
содржината на одделни позиции во билансите на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/69 и 1/70); 

2) Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи, основан со Законот за 
Фондот за кредитирање и осигурување на опреде-
лени извозни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/67), освен на работната заедница на Фондот која 
завршната сметка ја составува врз основа на чл. 
14 и 15 од Законот за книговодството на работните 
организации и Упатството за содржината на оддел-
ни позиции во билансите на работните организации; 

3) фондовите на заедниците на образованието 
основани според одредбите на Општиот закон за 
финансиските средства за образование и воспиту-
вање; 

4) фондовите на определени видови општествена 
заштита на децата основани според одредбите на 
Општиот закон за финансирање на определени 
форми на општествена заштита на децата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67 и 55/69) и за-
коните на републиките; 

5) фондовите за развој на стопански недоволно 
развиените подрачја на социјалистичките републики 
основани од републиките врз основа на одредбите 
на главата VIII од Општествениот план на стопан-
скиот развој на Југославија од 1961 до 1965 година 
и на главата XIII од Сојузниот општествен план 
за 1963 година; 

6) фондовите на општествсно-политичките заед-
ници основани според чл. бб до 91 од Основниот 
закон за финансирање на оиштествено-лолитичките 
заедници; 

7) републичките фондови за водите основани 
според членот 14 од Основниот закон за водите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65 и 50/68); 

8) Сојузниот фонд за финансирање на научните 
дејности, основан со Законот за Сојузниот совет за 
координација на научните дејности и за Сојузниот 
фонд за финансирање на научните дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65); 

9) средствата за инвестиции во стопанството на 
општествено-иолитичките заедници формирани спо-
ред членот 176 од Законот за банките и кредитните 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 
4/66, 26'бб, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68), освен на 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството по основ на извршувањето обврски соз-
дадени со сојузни прописи, за кои завршната сметка 
се составува според одредбите на Упатството за 
составување на завршната сметка на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството по ос-
нов на извршувањето на обврските создадени со 
сојузен пропис („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/69); 

10) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации формирани според одредбите 
на Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на заедничките резерви на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61 и 
22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 47/63, 14/65, 
12/67, 54/67, 30/68 и 50/68) и Законот за формирање 
дополнителни средства за заеднички резерви на 
стопанските организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/65 и 57/65); 

11) средствата за занослување формирани со 
Основниот закон за организацијата и финансирањето 
на заложувањето („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65, 51/65, 47/66 и 56 '69). 

Член 2 
Во завршната сметка на фондот за 1969 година 

се искажуваат пренесените средства и пласманот на 
средствата од 1968 година и сите промени на сред-
ствата во 1969 година што се евидентирани преку 
жиро-сметката на фондот кај Службата на опште-
ственото книговодство до 31 декември 1969 година. 

Со завршната сметка на фондот за 1969 година 
како приходи на жиро-сметката на фондот за таа 
година се искажуваат и оние приходи што се кни-
жени во корист на фондот до 31 декември 1969 го-
дина и ако тие приходи не привтасале до 31 де-
кември 1969 година на жиро-сметката на фондот 
односно и ако до тој рок не биле прокнижени како 
приходи на фондот. 

Ако огпнтествено-политичката заедница донесла 
одлука во смисла на членот 1646 став 3 од Основ-
ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници, во завршната сметка на фондо-
вите на општествено-политичките заедници и на 
фондовите на заедниците на образованието се иска-
жуваат и соодветниот дел на средствата што му се 
доделени на фондот на општествено-политичката 
заедница односно што се доделени, во смисла на 
членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување, како допол-
нителни средства на фондот на заедницата на обра-
зованието од приходите кои општествено-политич-
ката заедница ги остварила до 31 декември 1969 
година а кои се уплатени во буџетот до 31 јануари 
1970 година. Исплатите извршени на товар на до-
делените средства во текот на јануари 1970 година 
за обврските создадени до, 31 декември 1969 година, 
се искажуваат во соодветните ставки на расходите 
во билансот на средствата на фондовите на опште-
ствено-политичките заедници односно на фондовите 
на заедниците на образованието. 

Салдото на 31 декември 1969 година во заврш-
ната сметка за 1969 година на фондот на опште-
ствено-политичката заедница и на фондот на заед-
ницата на образованието го сочинуваат средствата 
на жиро-сметката на 31 декември 1969 година и 
средствата распоредени во смисла на ставот 3 од 
овој член до 31 јануари 1970 година, намалени за 
износот на извршените исплати во текот на јануари 
1970 година за обврските создадени до 31 декември 
1969 година. 

Но кредитите што се користат и отплатуваат, а 
кои се дадени од некој од фондовите од членот 1 
на овој правилник, банката (ако користењето и от-
платната служба се вршат преку банката), фондот 
односно работната или друга самоуправна органи-
зација на која фондот и е даден на управување 
(ако користењето и отплатната служба се вршат 
преку фондот односно преку работната или друга 
самоуправна организација на која фондот и е даден 
на управување) ќе пресметаат под 31 декември 1969 
година камата — интеркаларна и по втасани об-
врски на должници. За износот на пресметаната 
интеркаларна камата банката, фондот односно ра-
ботната или друга самоуправна организација на 
која фондот и е даден на управување ќе го товари 
во своето книговодство кредитот во користење во 
корист на сметката на пресметаната камата по кре-
дитите од средствата на општествените фондови и 
на општествено-политичките заедници и ќе испо-
стави налог до. Службата на општественото книго-
водство со кој ја задолжува и ја одобрува жиро-
-сметката на фондот, а во своето книговодство ќе 
ја задолжи сметката на пресметаната камата по 
кредитите од средствата на општествените фондови 
и на општествено-политкчките заедници — во ко-
рист на сметката на средствата на фондот. За из-
носот на каматата по втасаните обврски, пресметана 
под 31 декември 1969 година, ќе се задолжат вта-
саните обврски во корист на пресметаната камата по 
кредитите од средствата на општествените фондови 
и на општествено-политичките заедници. 

Состојбата на кредитите во завршната сметка 
на фондот ќе се искаже без каматата која е под 
31 декември 1969 година пресметана и прокнижена 
ка ј банката, ка ј фондот односно ка ј работната или 
друга самоуправна организација на која фондот и 
е даден на управување, а не е евидентирана преку 
жиро-crvтетката на банката ка ј Службата на опште-
ственото книговодство до 31 декември 1969 година. 

За состојбата на кредитите дадени од фондот, 
според книговодството на банката, фондот односно 
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работната или друга самоуправна организација на 
која фондот и е даден на управување да биде усо-
гласена со состојбата на тие кредити на жиро-смет-
ката на фондот, — банката, фондот односно работ-
ната или друга самоуправна организација на која 
фондот и е даден на управување ќе ја внесе во 
пописот на партиите на кредитите (на обрасците 
ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресме-
таната прокнижена а ненаплатена камата, и од 
вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на 
кои е прокнижена наплатената камата. 

Под 31 декември 1969 година банките, врз осно-
ва на договорот склучен со фондот, ќе испостават 
на товар на средствата на фондот налог за надо-
мест за услугите извршени по кредитите дадени од 
средствата на фондот. 

Член 3 
Завршната сметка на фондовите за 1969 година, 

наведени во членот 1 од овој правилник, се сос-
тои од: 

1) билансот на фондот на 31 декември 1969 го-
дина, а за средствата за запослување — од соодвет-
ните обрасци за формирањето и распределбата на 
тие средства; 

2) извештајот за кредитите во користење и от-
плата и за втасаните обврски: 

3) извештајот за работењето. 
Член 4 

Кон завршната сметка на фондот за 1969 година 
се прилага записник за текот на седницата на со-
бранието на општествено-политкчката заедница од-
носно на органот на управувањето на фондот на 
која е донесена завршната сметка. 

Член 5 
Завршната сметка на фондот за 1969 година се 

составува врз основа на податоците на фондот, бан-
ката односно работната или друга самоуправна ор-
ганизација на која фондот и е даден на управу-
вање. 

Ако фондот давал кредити преку банката, за-
вршната сметка на фондот се составува и врз основа 
на податоците што банката ќе му ги достави на 
фондот односно на работната или друга самоуправна 
организација на која фондот и е даден на управу-
вање. Во тој случај банката ќе му достави на фон-
дот односно на работната или друга самоуправна 
организација на која фондот и е даден на управу-
вање и податоци за почетната состојба, прометот и 
состојбата на сметката на каматата пресметана на 
31 декември 1969 година по кредитите дадени од 
фондот. Овие податоци банката е должна да ги 
достави до 20 февруари 1970 година, со тоа посебно 
да ја искаже состојбата на интеркаларната камата, 
ако таа не е спроведена преку жиро-сметката ка ј 
Службата на општественото книговодство на 31 де-
кември 1969 година. 

Состојбата на средствата, состојбата на изворите 
на средствата, состојбата на потрошокот на сред-
ствата и состојбата на примените и дадените кре-
дити, се утврдуваат врз основа на податоците на 
фондот, банката односно работната или друга само-
управна организација на која фондот и е даден на 
управување и врз податоците на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 6 
Завршната сметка на фондот за 1969 година ја 

составува фондот, а завршната сметка на фондот 
даден на управување на работната или друга само-
управна организација — работната или друга само-
управна организација на која фондот и е даден на 
управување. 

Член 7 
Извештајот за работењето на фондот го соста-

вува фондот односно работната или друга само-
управна организација на која фондот и е даден на 
управување на начинот и во обемот што им одго-
вараат на потребите на фондот и на општеетвено-
-политичката заедница што го основала фондот. 

Извештајот за работењето на фондот од ставот 
1 на овој член содржи особено: општи податоци за 
фондот; преглед и анализа на целокупното работење 
на фондот и анализа на постигнатите резултати на 
дејноста на фондот; податоци за остварените при-
ходи и за извршените расходи на фондот, што се 
предвидени со планот за 1969 година, и податоци 
за резултатите на дејноста на фондот во однос на 
неговите функционални расходи и на финансира-
њето на инвестиции; услови под кои фондот ја 
вршел својата дејност; податоци за обврските на 
фондот по основ на непосредно финансирање и пода-
тоци за _одобрените а неискористените кредити; по-
датоци за побарувањата на фондот по втасани а 
неисплатени ануитета и за мерките преземени за 
наплата на тие ануитети; податоци за обврските на 
фондот по основ на примените кредити и за сред-
ствата на фондот орочени кај банката, како и други 
податоци од значење за работењето на фондот. 

Член 8 
Завршната сметка на фондот за 1969 година ја 

донесува до 10 март 1970 година органот на упра-
вувањето на фондот односно органот на управува-
њето на работната или друга самоуправна органи-
зација на која фондот и е даден на управување. 

Член 9 
Завршната сметка на фондот за 1969 година се 

доставува, во рок од 10 дена од денот на нејзиното 
донесување, во два примерока до Службата на 
општественото книговодство кај која се води жиро-
-сметката на фондот и во еден примерок до над-
лежното собрание на општествено-политичката 
заедница. 

Член 10 
Службата на општественото книговодство ка ј 

која се води жиро-сметката на фондот ќе му издаде 
на подносителот, што ќе достави уредна завршна 
сметка на фондот за 1969 година, потврда за прие-
мот на завршната сметка, и тоа во рок од три дена 
од денот на приемот. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови 
наведени во членот 3 на овој правилник и ако кон 
завршната сметка не е приложен записникот од 
членот 4 на овој правилник, ќе се смета дека за-
вршната сметка не е поднесена и Службата на 
општественото книговодство писмено ќе го извести 
подносителот на завршната сметка за тоа во рок 
од три дена од денот на приемот на завршната 
сметка. 

Член 11 
Фондот и работната односно друга самоуправна 

организација на која фондот и е даден на управу-
вање се должни со завршната сметка за 1969 година 
да и поднесат на Службата на општественото кни-
говодство кај која се води жиро-сметката на фон-
дот и налози за уплатување на разликата помеѓу 
износите на обврските спрема општествената заед-
ница утврдени до крајот на годината и аконтациите 
на тие обврски уплатени во текот на годината. 

Ако со решершето на Службата на општестве-
ното книговодство за завршната сметка е утврдено 
дека постојат ненамирени обврски спрема опште-
ствената заедница, или дека обврските спрема опште-
ствената заедница се намирени во износи поголеми 
отколку што изнесуваат според тоа решение, Служ-
бата на општественото книговодство во рок од 10 
дена од денот на приемот на решението ќе изврши 
наплата на ненамирените обврски спрема опште-
ствената заедница односно враќање на повеќе на-
платените износи — по налозите односно по барање 
за враќање што го поднесол фондот или работната 
односно друга самоуправна организација на која 
фондот и е даден на управување. Наплатата на не-
намирените обврски ги товари средствата на фондот 
од тековната година, а враќањето на повеќе напла-
тените обврски се книжи во корист на средствата 
на фондот во тековната година. 
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Член 12 
Службата на општественото книговодство ќе из-

работи до 20 мај 1970 година збирни прегледи на 
завршните сметки на фондовите за 1969 година,' и 
тоа по видовите на фондовите и според општестве-
но-политичките заедници од кои се основани фон-
довите односно чии се средствата за кредитирање 
на инвестиции во стопанството. 

Член 13 
Завршната сметка на фондот за 1969 година се 

составува на следните обрасци, и тоа за: 
1) Фондот на федерацијата за кредитирање на 

стопанскиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта и за фондовите за 
развој на стопански недоволно развиените подрачја 
на социјалистичките републики — на образецот 
ЗСФНП-1 — Биланс на Фондот (на федерацијата — 
републиката) за кредитирање на стопански недо-
волно развиените (републики, краишта, подрачја) на 
31 декември 1969 година; 

2) Фондот за кредитирање и осигурување на 
определени извозни работи — на образецот 
ЗСФКИ-1 — Биланс на Фондот за кредитирање и 
осигурување на определени извозни работи — на 
31 декември 1969 година; 

3) фондовите на заедниците на образованието — 
на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за 
образование и воспитување — на 31 декември 1969 
година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потро-
шокот на средствата за образование и воспитување 
по видовите установи — од 1 јануари до 31 декември 
1969 година; 

4) фондовите на определени форми на опште-
ствената заштита на децата — на образецот 
ЗСФДД-1 — Биланс на фондот за додатокот на деца 
на 31 декември 1969 година, на образецот ЗСФДЗ-1 
— Биланс на фондот за непосредна детска заштита 
— на 31 декември 1969 година и на образецот 
ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на средствата 
на фондот за непосредна детска заштита по фор-
мите на заштитата — од 1 јануари до 31 декември 
1969 година; 

5) фондовите на општествено-политичките заед-
ници, за републичките фондови за водите и за Со-
јузниот фонд за финансирање на научните дејности 
— на образецот ЗСФО'ПЗ-1 — Биланс на (назив на 
фондот на општествено-политичката заедница) — 
на 31 декември 1969 година; 

6) средствата за инвестиции во стопанството на 
општествено-политичките заедници — на образецот 
ЗСИС-1 — Биланс на Средствата на општествено-по-
литичките заедници за инвестиции во стопанството 
— на 31 декември 1969 година; 

7) средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации — на образецот ЗСЗР-1 — 
Биланс на средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации на 31 декември 1969 го-
дина; 

8) средствата за заложување — на образецот 
ЗСЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за 
запослување за 1969 година, на образецот ЗСЗ-2 — 
Приходи и расходи на средствата за материјално 
обезбедување за 1969 година, на образецот ЗСЗ-З — 
Приходи и расходи на средствата за подготвување 
на работни луѓе заради запослување за 1969 година 
и на образецот ЗСЗ-4 — Приходи и расходи на 
средствата за заедничките работи на запослзгЕањето 
за 1939 година. 

Покрај во овој член наведените обрасци, заво-
дот за запослување поднесз^ва и заклучен лист со-
ставен по контниот план кој се применува за сред-
ствата за заложувањето. 

Обрасците наведени во ставот 1 од овој член се 
отпечатени кон овој правилник и се негов соста-
вен дел. 

Заради овозможување механографска обработка 
на податоците од завршните сметки, работните ор-
ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас-
ците од овој член да ги печатат според димензиите 

и другите технички услова што ќе ги определи 
Службата на општественото книговодство. 

Член 14 
За секој фонд од членот 1 на овој правилник 

чии средства се користени во вид на кредит, се 
составуваат извештаи на обрасците на Службата на 
општественото книговодство, и тоа на: 

1) образецот ИнУ-1 — Извештај за инвестицио-
ните кредити во користење и за средствата за учес-
тво, пречекорувања и гаранции — на 31 декември 
1969 година; 

2) образецот Ин-2 — Извештај за кредитите во 
отплата и за втасаните обврски на 31 декември 1969 
година. 

Извештаите од ставот 1 на овој член се прила-
гаат кон завршната сметка. 

Член 15 
Пополнувањето на обрасците наведени во чле-

нот 13 од овој правилник се врши врз основа на 
податоците од евиденцијата на фондот или работ-
ната односно друга самоуправна организација 'на 
која фондот и е даден на управување и врз пода-
тоците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 14). 

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат бан-
ките преку кои се дадени кредитите од средствата 
на фондовите од членот 1 на овој правилник. Во 
овие обрасци под посебни редни броеви се внесуваат 
податоци за секоја партија на кредитите во ко-
ристење односно во отплата. Пополнувањето на 
одделните колони се врши според важечките упат-
ства од Службата на општественото книговодство, 
ако со овој правилник не е определено поинаку. 

Издвојувањата во резервата на заедницата на 
образованието, што се вршат според важечките ре-
публички прописи, се искажуваат на образецот 
ЗСОБ-1. 

Заедниците на образованието што издвојуваат 
средствата на р!езервата на посебна сметка, издвое-
ните средства во текот на годината ги искажуваат 
под редниот број 44 а состојбата и движењето на тие 
средства под редните броеви 56 до 59; според тоа, 
тоа не го искажуваат под редните броеви 26 и 54. 

Ако средствата на резервите на заедницата на 
образованието не се пренесуваат на посебна сметка, 
тие евидентно се искажуваат, и тоа под ред. бр. 26 — 
пресметан износ на резервата во текот на годината 
и под ред. бр. 54 — состојба на слободните средства 
на резервата на 31 декември 1969 година. Според 
тоа заедниците тоа не го искажуваат под ред. бр. 44 
и под редните броеви 56 до 59. 

Кредити ка ј кои како обврзник се појавува 
општествено-политичка заедница или друго правно 
лице, не се искажуваат како кредити одобрени на 
заедницата на образованието во колоната 3 под ред-
ните броеви 2, 17, 21 и 49. По тие кредити заедни-
цата на образованието ќе ја искаже само отплатата 
на втасаниот ануитет под ред. бр. 34, ако обврската 
на отплатата на ануитетот ја товари заедницата на 
образованието. 

Во смисла на ставот 6 од овој член, извршените 
исплати на втасаните ануитети искажани во коло-
ната 4 под ред. бр. 3 на образецот ЗСФДПЗ-1 не се 
искажуваат во билансот под редните броеви 2, 15, 
30 и 54, ако е носител на обврските (должник) по тој 
кредит општествено-политичка заедница или дру-
го правно лице. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1, се 
искажуваат: 

— под ред. бр. 19 — надоместоците за исплате-
ните додатоци на деца на кадровци и придонесот на 
додатокот на деца на другите корисници. 

Под изразот „други корисници'" се подразбираат 
оние корисници што не се опфатени под редните 
броеви 21, 22 и 23 од овој образец; 

— под ред. бр. 26 — сите форми на надоместоци 
(преноси на средства) на заводите за социјално оси-
гурување по основ на договори за вршење услуги 
за сметка на фондот; 
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Образец ЗСФНП-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
(на федерацијата — републиката) 

РАЗВИЕНИТЕ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 
(републики—краишта—подрачј а) 

Реден О П И С И з н о с 
број 

1 2 3 . 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1968 
година, ред, бр, 39) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФНП-1 за 1968 
година, ред. бр. 40) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од тоа: 

4 Кредити дадени од фондот (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 35) 
5 Орочени средства (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 36) 
6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСФНП-1 

за 1968 година, ред. бр. 37) 
7 Салдо на жиро-сметката (ЗСФНП-1 за 1968 година, ред. бр. 34) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 

9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање 
10 Примени кредити 
11 Примени дотации 
12 Камата по дадени кредити 
13 Други приходи 
14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) 

3. Ослободени средства t 

15 Наплатени отплати по дадени кредити 
16 Вратени орочени средства 
17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи-
18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17) 
19 Вкупни средства (ред. бр. 8 плус 14 плус 18) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

20 Пренос на средствата на банката за финансирање без обврска за враќање 
21 Пренос на средствата од делот на каматата на име на работната заедница 

на фондот 
22 Отплати по примени кредити 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23) 

2. Употреба на средствата 

25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Дадени кредити на други организации во текот на годината 
27 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
28 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
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29 Издвоени средства 10°/о од гарантниот износ 
30 Издвоени средства за енергетиката 
31 Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30) 
32 Вкупно употребените средства (ред бр. 24 плус 31) 
33 Непотрошени средства (ред. бр. 7 плус 14 плус 18 минус ред. бр. 32) = салдо 

на жиро-сметката на 31 декември 1969 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

34 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33) 
35 Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4 плус 25 плус 26 минус ред. бр. 15) 
36 Состојба на орочените средства (ред. бр. 5 плус 27 минус ред. бр. 16) 
37 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 6 плус 28 плус 29 плус 30 минус ред. бр. 17) 
38 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 34 до 37)-

Од тоа: 
39 Сопствени средства (ред. бр 38 минус ред. бр. 40) 
40 Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 10 минус ред. бр. 22) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФКИ-1 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ НА 
31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Реден О П И С И з н о с 
број 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Пренесен кредит кој од името на федерацијата го извршува Фондот 
2 Пренесени средства за кредитирање на извозот 
3 Пренесени средства на осигурувањето 
4 Вкупно (ред. бр. 1 до 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 

а) С р е д с т в а з а к р е д и т и р а њ е н а и з в о з о т 

5 Примени средства од федерацијата 
6 Примени средства на посебната резерва за заштита од земјотрес 
7 Примени кредити 
8 Примени дотации 
9 Камати по дадени кредити 

10 Други приходи 
11 Вкупно (ред. бр. 5 до 10) 

б) С р е д с т в а о д о с и г у р у в а њ е т о 

12 Наплатени премии за осигурување 
13 Други приходи 
14 Вкупно (ред. бр. 12 плус 13) 
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1 2 3 

3. Ослободени средства 

15 Наплатени отплати по дадени кредити 
16 Други ослободени средства 
17 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 плус 16) 
18 Вкупни средства (ред бр. 4 плус 11 плус 14 плус 17) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

а) Н а т о в а р н а с р е д с т в а т а з а к р е д и т и р а њ е 

19 Финансирање без обврска за враќање 

20 Платени камати на средствата за инвестиции во стопанството 

21 Платени камати на примените средства на посебната резерва за заштита 
од земјотрес 

22 Отплати по примените кредити 

23 Враќање на примените средства на посебната резерва за заштита од зем-
јотрес 

24 Пренос на средствата за намирување на трошоците на работната заедница 
25 Други непосредни расходи 

26 В к у п н о (ред. бр. 19 до 25) 

б) Н а т о в а р н а с р е д с т в а т а н а о с и г у р у в а њ е т о 
ј 

27 Исплати на обврските по настанати осигурени случаи (штети) од работите 
на осигурувањето 

28 Пренос на делот од премиите за осигурување (режиски додаток) за нами-
рување на трошоците за спроведување на работите на осигурувањето 

29 Други исплати по основ на осигурувањето 
30 В к у п н о (ред бр. 27 до 29) 

2. Употреба на средствата за кредитирање на извозот 

31 Дадени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот 
32 Дадени кредити на банките во текот на годината 
33 В к у п н о (ред. бр. 31 плус 32) 
34 Вкупните расходи и употребените средства (ред. бр. 23 плус 30 плус 33) 
35 Непотрошени средства (ред. бр. 18 минус 34) = салдо на жира-сметката 

на 31 декември 1969 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

36 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 35) 
37 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 1 плус 33 минус 15) 
38 Вкупните средства на Фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 36 плус 37) 

Од тоа: 
39 Сопствени средства (ред. бр. 38 минус 40) 

40 Туѓи средства (ред. бр. 6 плус 7 минус 22 плус 23) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Образец ЗСОБ-1 

Б И Л А Н С 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренос на средствата 

1 Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. 
бр. 52) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1968 
година, ред. бр. 53) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 47) 
5 Состојба на кредитите од фондот (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 48) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 49) 
7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ЗСОБ-1 за 1968 година, ред. бр. 50) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 
9 Средства од придонесот за образование и од данокот на промет (член 2 ст. 

1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и вос-
питување) 

10 Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници 
11 Средства од стопанските организации 
12 Средства од други работни организации 
13 Средства од самопридоиесот на граѓаните 
14 Други средства од граѓаните 
15 Наплатен надоместок за школување ученици од подрачјето на други за-

едници на образованието 
16 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието 
17 Средства од кредитите 
18 Средства од каматите по кредити, по орочени и други 'средства 
19 Други приходи 
20 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 19) 

3. Ослободени средства 
21, Наплатени отплати по дадените кредити 
22 Вратени орочени средства 
23 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
24 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 21 до 23) 
25 Вкупно (ред. бр. 4 плус 20 плус 24) 

Од тоа: 
26 Резерва на заедницата на образованието 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

27 Финансирање на научноистражувачката работа во областа на образовани-
ето и воспитувањето 

28 Стипендии за школување 
29 Пренос на средствата за редовните расходи на установите за образование 

и воспитување 
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1 2 3 

30 Пренос на средствата на работните организации за непосредно финанси-
рање на образованието на кадрите 

31 Непосредни исплати за инвестиции 
32 Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и вос-

питување и за учество по кредитите 
33 Трошоци на стручната служба на заедницата на образованието 
34 Ануитети по кредитите што не влегуваат во билансот на средствата^ на 

фондот 
35 Други расходи 
36 Вкупно (ред. бр. 27 до 35) 

2. Употребени средства 

37 Кредити за проширување па материјалната основа на образованието и вос-
питувањето 

38 Кредити за школување 
39 Отплати по примените кредити 
40 Издвоени средства за сметка на орочените депозити 
41 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
42 Издвоени средства 10% од гарантниот износ 
43 Издвоени средства за енергетиката 
44 Издвоено за резерва на посебна партија 
45 Вкупно 3'потребените средства (ред. бр. 37 до 44) 
46 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 плус 45) 
47 Непотрошопи средства (ред, бр. 25 минус 46) 

Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година 

III СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

48 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 47) 
49 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 37 плус 38 минус 21) 
50 Состојба на орочен^те средства (ред. бр. 6 плус 40 минус 22) 
51 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 7 плус 41 до 43 минус 23) 
52 Вкупни средства на 31 декември (ред бр. 48 до 51) 
53 Сопстрени средства (ред. бр. 52 минус 55) 

Во тоа: 
54 Слободни средства на резервата на заедницата на образованието 
55 Туѓи средства (ред. бр. 2 плус 17 минус 39) 

IV. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

56 Состојба на почетокот на годината 
57 Издвоено за резервата 
58 Користено во текот на годината 
59 Состојба на крајот на годината 

V. СПЕЦИФИКАЦИЈАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

60 Издатоци за материјал и услуги 
61 Лични доходи (нето) 
62 Придонеси од личните доходи и според личните доходи 
63 Исплати за инвестиции 
64 Друго 
65 Непотрошени средсгва (ред. бр. 33 минус 60 до 64) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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О б р а з е ц ЗСОБ-2 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

ОПШТИНА 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ УС-
ТАНОВИ 

(назив на заедницата) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

1 Основни училишта 
2 Училишта за ученици во сто-

па нството 
3 Училишта за квалификувани 

работници 
4 Технички и други стручни 

училишта за стопанство и 
јавни е пулсом 

5 Училишта за образование на 
наставниот кадар 

6 Уметнички школи 
7 Гимназии 
3 Специјални училишта 
9 Посебни училишта за воз-

расни 
10 Училишта за дополнително 

образование 
11 Виши школи 
12 Училиште!! центар 
13 Универзитети, факултети и 

уметнички академии 
14 Предучилишни установи 
15 Домови за ученици 
16 Домови за студенти 
17 Работнички и народни уни-

верзитети 
18 Други установи за образова-

ние и воспитување 
19 Вкупно (ред. бр. 1 до 18) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Показателите во колоните 3.9 и 10 се однесуваат на срдствaта искажани во колоната 4. 
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Образец ЗСФДД-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Реден О П И С И з н о с 
Ј>РОЈ 

1 2 3 

I. БИЛАНС 

А. Актива 

1 Парични средства на жиро-сметката 
2 Парични средства на резервата 
3 Благајна и други парични средства 
4 Обврзници и благајнички записи 
5 Друга актива 
6 Непокриена загуба 
7 Вкупно активата (ред. бр. 1 до 6) 

Б. Пасива 

8 Краткорочни кредити ка ј банката 
9 Други извори на кредитите 

10 Кредити за покривање на вишокот на расходите од поранешните години 
11 Дел од резервата кој се користи за обртни средства 
12 Резерва на фондот 
13 Друга пасива 
14 Нераспореден вишок на приходите 
15 Вкупно пасивата (ред. бр. 8 до 14) 

II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ 

1. Приходи 

16 Од придонесот од активни осигуреници 
17 Од придонесот за пензионери 
18 Приходи по основ на надоместоци на штета 
19 Други придонеси и приходи 
20 Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19) 

2. Расходи 

21 Додаток на деца на активни осигуреници 
22 Додаток на деца на пензионери 
23 Додаток на деца на кадровци 
24 Додаток на деца на лица привремено вон од работен однос 
25 Додаток на деца на други корисници 
26 Надоместок за вршење работи во врска со додаток на деца 
27 Трошоци на самозтгравувањето 
28 Отплати на кредитите за покривање на вишокот на расходите од прет-

ходната година 
29 Издвојувана за резервата 
30 Други расходи 
31 Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 30) 

32 Вишок на приходите — расходите во тековната година (ред. бр. 20 минус 
31 и 33 до 35 односно 31 минус 20) 

3. Распоред на вишокот на приходите 

33 Распоредено за резервата на фондот 
34 Распоредено за општинските фондови на непосредната детска заштита 
35 Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСФДЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 

НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Реден О П И С И з н о с 
број 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. 
бр 38) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФДЗ-1 за 1968 
година, ред. бр. 39) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 33) 
5 Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. 

бр 34) 
6 v Состојба на орочените средства (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 35) 
7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ЗСФДЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 36) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во тековната година 

9 Средства од придонесот за непосредна детска заштита 
10 Средства од приходите на општествено-политичките заедници 
И Средства од работните организации 
12 Средства од други организации 
13 Средства од граѓаните 
14 Средства од републичкиот фонд за додаток на деца 
15 Средства од примените кредити 
16 Средства од каматите по кредити, по орочени и други средства 
17 Други приходи 
18 Вкупно (ред. бр. 9 до 17) 

3. Ослободени средства 

19 Наплатени отплати по дадените кредити 
20 Вратени орочени средства 
21 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
22 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 19 до 21) 
23 Средства за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 18 плус 22) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

24 Учество во трошоците на установите за услуги на децата 
25 Пренос на средствата за редовните расходи на установите 
26 Непосредни исплати за инвестиции 
27 Пренос на установите средства за инвестиции 
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J 2 

26 Трошоци на стручната служба 
29 Отплати по примените кредити 
30 Други расходи 
31 Вкупно (ред. бр. 24 до 30) 

2. Употребени средства 

32 Кредити дадени за инвестиции 
33 Други кредити 
34 Издвоени средства на сметката на издвоените депозити 
35 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
36 Издвоени средства 10°/о од гарантниот износ 
37 Издвоени средства за енергетиката 
38 Вкупно употребените средства (ред. бр. 32 до 38) 
39 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 31 плус 38) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

40 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 23 минус 39) 
41 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 5 плус 32 плус 33 минус 19) 
42 Состојба ка орочените средства (ред. бр. 6 плус 43 минус 20) 
43 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ред, бр. 7 плус 35 плус 36 плус 37 минус 21) 
44 Вкупни средства на 31 декември 1969 година (ред, бр. 40 до 43) 
45 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 44 минус 46) 
46 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус 29) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФДЗ-2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА ПО ФОР-

МИТЕ НА ЗАШТИТАТА 

(назив на фондот) 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

1 Јасли 
2 Обденишта 
3 Градинки 
4 Предучилишни установи за 

дефектни деца 
5 Продолжен престој во учи-

лиш ге 
6 Продолжен престој во учи-

лиште за дефектни деца 
7 Училишни кујни 
8 Кујни за друштвена исхрана 

на децата 
9 Одма рал ишта и летувалишта 

за деца и младина 
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I 2 3 4 5 6 7 

10 Домови за деца без родители 
II Специјални социјални уста-

нови 
12 Специјални училишта и ин-

терната 
13 Домови за ученици 
14 Прифатилишта за деца и 

младина 
15 Пионерски центри, домови и 

клубови 
16 Други форми 
17 Вкупно (ред. бр. 1 до 16) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСФОПЗ-1 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА : 

Б И Л А Н С 

(назив на фондот на општество во-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден О П И С според фи- остварен 

број фиџиски-
от план 

1 2 3 4 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 1968 
година, ред. бр. 52) 

2 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСФОПЗ-1 за 
1968 година, ред. бр. 53) 

3 Вкупно (ред. бр. 1 плус 2) 
Од тоа: 

4 Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 47) 
5 Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. 

бр. 48) 
6 Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 49) 
7 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни 

износи (ЗСФОПЗ-1 за 1968 година, ред. бр. 50) 
8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 ° ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во тековната година 
а) П р и х о д и в о т е к о в н а т а г о д и н а 

9 Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што 
го основала фондот 

10 Средства примени од други фондови на ошптествено-политичката заедница 
што го основала фондот 

11 Средства примени од буџетите и фондовите на други општествено-полштич-
ки заедници 
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12 Средства примени од работни организации 

13 Средства примени од други организации и општествени правни лица 
14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани 
15 Средства од примени кредити 
16 Средства од наплатени камати по кредити, по орочени и други средства 

Други приходи 
13 Вкупно приходите во тековната година (ред. бр. 9 до 17) 

б) О с л о б о д е н и с р е д с т в а в о т е к о в н а т а г о д и н а 

19 Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот 
20 Од вратени орочени средства 
21 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 

22 Вкупно ослободените средства во тековната година (ред. бр. 19 до 21) 
23 Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 18 плус 22) 
24 Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 23) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКОВ-
НАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 

25 Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи не-
посредно од фондот 

26 Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно 
од фондот 

27 Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без 
обврска на враќање) 

28 Инвестициони расходи непосредно од фондот 
29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без об-

врска за враќање) 
30 Отплати по примени кредити 
31 Ануитети по кредити што не влегуваат во билансот на средствата на фондот 
32 Лични расходи на администрацијата на фондот 
33 Материјални расходи на администрацијата на фондот 
34 Други расходи непосредно од фондот 
35 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 34) 

2. Употребени средства 

36 Кредити дадени од фондот за функционални расходи 
37 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи 
38 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
39 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
40 Издвоени средства 10°/о на име гарантни износи 
41 Издвоени средства за енергетиката 

42 Вкупно употребените средства (ред. бр. 36 до 41) 

43 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 35 плус 42) 

44 Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година (ред. бр. 24 минус 
ред. бр. 43) 

45 Втасани побарувања 

46 Втасани обврски — — 

47 Вкупно расположивите средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 44 
плус 45 минус ред. бр. 46) 
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III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

48 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр 44) 
49 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 плус 36 плус 37 минус 

ред. бр. 19) 
50 Состојба на орочените средства (ред. бр. б плус 38 минус ред. бр. 20) 
51 Состојба на издвоените средства на исплати за инвестиции и гарантни из-

носи (ред. бр. 7 плус 39 плус 40 плус 41 минус ред. бр. 21) — 
52 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1969 година (ред. бр. 48 до 51) 

Од тоа: 
53 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 52 минус ред. бр. 54) 
54 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 15 минус 

ред. бр. 30) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЖМ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 

НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ КИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО 

(назив на општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Реден О П И С 
број И з н о с 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1 Средства пренесени од претходната година 
Од тоа: 

2 Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1968 
година, ред. бр. 33) 

3 Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр, 31) 
4 Орочени средства (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 32) 
5 Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1968 година, ред. бр. 30) 
6 Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1) 

2. Уплата на приходите во тековната година 

7 Камата на фондовите во стопанството 
8 Средства од распределбата на општествените придонеси 
9 Камата по дадени кредити 

10 Приходи по основ на влоговите во кредитните фондови 
11 Други приходи 
12 Вкупно природите (ред. бр. 7 до 11) 

3. Ослободени средства 

13 Наплатени отплати по дадени кредити 
14 Вратени орочени средства 
15 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13 плус 14) 
16 Вкупни средства (ред. бр. 6 плус 12 плус 15) 
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II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

1. Непосредни расходи 

17 Пренос на средствата на банките на име влог во кредитниот фонд 
18 Пренос на средствата на банките за финансирање на инвестиции без об-

врска за враќање 
19 Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој на стопански 

недоволно развиените републики и краишта 
20 Пренос во Фондот за кредитирање и осигурување па определени извозни 

работи 
21 Платена камата на средствата на општествено-политичката заедница за 

инвестиции во стопанството 
22 Покривање на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за 

банките и кредитните работи) 
23 Други непосредни расходи 
24 Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23) 

2. Употреба на средствата 

25 Дадени кредити на банките во текот на годината 
26 Пренос на средствата на банката како депозит со отказен рок 
27 Вкупно (ред. бр. 25 плус 26) 
28 Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 плус 27) 
29 Непотрошени средства (ред. бр. 5 плус 12 плус 15 минус ред. бр. 28) =* сал-

дото на жиро-сметката на 31 декември 1969 година 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

30 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 29) 
31 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3 плус 25 минус ред. бр. 13) 
32 Состојба на орочените средства (ред. бр. 4 плус 26 минус ред. бр. 14) 
33 Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 

2 плус 17) 
34 Вкупни средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 30 до 33) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЗР-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА • — -
АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ОПШТИНА 

Б И Л А Н С 
НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(назив па општествено-политичката заедница) 

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1969 ГОДИНА 

Реден О П И С 
број _ И з н о с 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства 

1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1968 го-
дина, ред. бр. 56) 

2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 
за 1968 година, ред. бр. 57) 

3 Вкупно (ред. бр, 1 плус 2) 
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Од тоа: 
4 Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 50) 
5 Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на 

стопанските организации (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 51) 

6 Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 52) 

7 Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1968 година, ред. бр. 53) 
8 Состојба на 50% од депонираните дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1968 

година, ред. бр. 54) 
9 Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3) 

2. Остварени средства во тековната година 

а) П р и х о д и 

10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства 
11 Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од 

фондовите на општествено-политичките заедници 
12 Средства од кредити и позајмици 
13 Средства од приме™ камати по дадеви кредити и од 50®/« депонирани до-

полнителни средства 
14 Други приходи — — 

15 Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 14) 

б) Ос л о б о д е н и с р е д е т е а 

16 Од отплати на 50в/о депонирани дополнителни средства 
17 Од отплати по дадени кредити 
18 Од вратени орочени средства 
19 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи 
20 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 16 до 19) 
21 Вкупно остварените средства во тековната година (ред. бр. 15 плус 20) 
22 Вкупно средствата за употреба во тековната година (ред. бр. 4 плус 21) 

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

1. Непосредни расходи 

23 За покривање на деловни загуби на стопанските организации 
24 За санации на стопански организации 
25 За исплата на минималните лични доходи на работниците 
26 За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен 
27 За исплата на трошоците за преквалификација на рударите 
28 Отплати по примени кредити 
29 Други непосредни расходи 
30 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 23 до 29) 

2. Употребени средства 

31 Кредити и позајмици за покривање на деловните загуби на стопанските 
организации 

32 Кредити и позајмици за покривање на минималните лични доходи 
33 Кредити инвестициони за санација на стопански организации 
34 Кредити неинвестициони за санација на стопански организации 
35 Кредити инвестициони за унапредување на дејностите на стопанските ор-

ганизации 
36 Кредити неинвестициони за унапредување на дејностите на стопанските 

организации 
37 Кредити за исплата на личните доходи на определени стопански орга-

низации 
38 Кредити за трошоците за преквалификација на работниците од определени 

стопански организации 
39 Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на други 

општествено-политички заедници 
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40 Издвоени средства на сметка на орочените депозити 
41 Издвоени средства на исплати за инвестиции 
42 Издвоени средства 10% на име гарантни износи 
43 Издвоени средства за енергетиката 
44 Вкупно употребените средства (ред. бр. 31 до 43) 
45 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 30 плус 44) 
46 Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1969 година (ред. бр. 22 минус 

ред. бр. 45) 
47 Втасани побарувања 
48 Втасани обврски 
49 Вкупно расположивите средства на 31 декември 1969 година (ред. бр. 46 

плус 47 минус ред, бр. 48) 

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 

50 Состојба на средствата на жиро-сметката на 31 декември 1969 година 
(ред. бр. 46) 

61 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 плус 31 до 39 минус 
ред. бр. 17) 

62 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 плус 40 минус ред. бр. 18) 
53 Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7 плус 41 плус 42 плус 43 минус 

ред. бр. 19) 
54 Состојба на 50% депонирани средства (ред. бр. 8 минус ред. бр. 16) 
55 Вкупни средства (ред. бр. 50 до 54) 

Од тоа: 
56 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57) 
57 Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2 плус 12 минус 

ред. бр. 28) 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 

Образец ЗСЗ-1 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ОПШТИНА : 
ЗАВОД ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ МЕСТО 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

Реден 
Состојба на 

Реден Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба 

број 31 декември 31 декември 
1968' година 1969 година 

1 2 3 4 

I. ОСТВАРЕН ПРИДОНЕС 

1 Придонес за запослување од општествениот сектор 
2 Придонес за запослување од приватниот сектор 
3 Придонес за запослување од работниците запослени во странство 

4 Вкупно (1 до 3) 

II. РАСПОРЕД НА ПРИДОНЕСОТ 

а) За заеднички работи на запослувањето на: 5 Републичката заедница за работите на заложувањето 
6 Покраинската заедница за работите на заложувањето 

б) Општинската заедница за работите на заложувањето 
7 За работа на заводот 
8 За материјално обезбедување 
9 За подготвување на работните луѓе заради заложување 

10 Провизија и други трошоци на платниот промет 
11 Вкупно (5 до 10) в 4 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСЗ-2 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
ЗАВОД ЗА ЗАИОСЛУВАЊЕ 

ОПШТИНА 
МЕСТО 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

Реден 
број 31 декември 

1968 година 
31 декември 
1969 година 

1 2 3 4 

А. ТЕКОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
I. Приходи 

1 Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претход-
ната година 

2 Дел на придонесот за запослување распореден за материјално обезбедување 
3 Дотации од средствата за заедничките работи на запослувањето за мате-

ријално обезбедување 
4 Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбеду-

вање 
5 Други приходи 
6 Вкупни средства (1 до 5) 

II. Расходи 
7 Паричен надоместок 
8 Придонес за непосредна детска заштита и за додатокот на деца 
9 Здравствено осигурување 

10 Надоместок за трошоците за превоз и селидба 
11 Други расходи 
12 Вкупно расходите (7 до 11) 
13 Непотрошени средства (6 минус 12) 
14 ВКУПНО (12 плус 13) « 6 

III. Загуба (вишак на расходите) 
15 Вишок на расходите над приходите (12 минус 6) 
16 Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за ма-

теријално обезбедување 
17 Покривање на вишокот на расходите од другите извори 
18 НЕПОКРИЕН ВИШОК (15 минус 16 плус 17) 

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

I. Приходи 
19 Пренос на непотрошените средства од претходната година 
20 Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршната 

сметка за тековната година 
21 ВКУПНО (19 плус 20) 

II. Расходи 
22 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обез-

бедување за тековната година (= 16) 
23 Други расходи 
24 ВКУПНО РАСХОДИТЕ (22 плус 23) 
25 Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (21 

минус 24) 
26 ВКУПНО (24 плус 25) = 21 

ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
27 На 31 декември 1969 година, поради недостиг на средства, паричниот надо-

месток не е исплатен за лица динари •• 

(Место и датум) (Печат и потписи на овластените лица) 
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Образец ЗСЗ-З 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ОПШТИНА 
ЗАВОД ЗА ЗАЖАЛУВАЊЕ МЕСТО 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

Состојба на 
Реден Е Л Е М Е Н Т И 
број 31 декември 31 декември 

1968 година 1969 година 

I. ПРИХОДИ 

1 Непотрошен« средства за подготвување на работните луѓе заради запомну-
вање пренесени од претходната година 

2 Дел од придонесот за заложување распореден за подготвување на работ-
ните луѓе заради заложување во тековната година 

3 Дотации од средствата за заеднички работи на заложувањето за подготву-
вање на работните луѓе заради заложување 

4 Дотации од општествено-политичките заедници за подготвување на работ-
ните луѓе заради запослување 

5 Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните органи-
зации или преку банката) 

6 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради заложување 
7 Од дејности на подготвување на работните луѓе заради заложување, во 

странство 
8 Наплатено од посетители на курс 
9 Кредити за стручно оспособување 

10 Други приходи 
11 Вкупни приходи (1 до 10) 

II. РАСХОДИ 

12 Стручно оспособуBafbe и преквалификација 
13 Парична помош за време на стручното оспособување 
14 Професионална ориентација 
15 Подигање или купување на згради за сместување на центар за стручно 

оспособување, прифатилиште и ел. 
16 Набавка на опрема за работа на професионална ориентација и стручно ос-

пособување, како и за прифатилишта и сместување 
17 Прифаќање и сместување на работните луѓе што бараат запослување 
18 Специјалистички преглед на работните луѓе што бараат заложување 

Вложувања заради создавање можност за заложување: 
19 Непосредно преку позајмици на работните организации 
20 Позајмици на работните организации преку деловната банка 
21 Позајмици на работните организации без враќање 
22 Други расходи 
23 Вкупно расходите (12 до 22) 
24 Непотрошени средства за подготвување на работните луѓе заради занос -

лување (И минус 23) 
25 ВКУПНО (23 плус 24) - И 

III. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

26 Побарување на орочени средства кај банката од страна на заводот на 31 
декември 

27 Побарување на позајмени средства непосредно дадени на работните орга-
низации — на 31 декември 

28 ВКУПНО (26 плус 27) 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 
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Образец ЗСЗ-4 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ОПШТИНА 

РЕПУБЛИЧКИ (ПОКРАИНСКИ) ЗАВОД ЗА ЗАЛОСЛУВАЊЕ 

МЕСТО 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ЗАЕДНР1ЧКИ РАБОТИ НА ЗАЖАЛУВАЊЕТО ЗА 1969 ГОДИНА 

Реден 
број 

Е Л Е М Е Н Т И 
Состојба на 

31 декември 
1968 година 

31 декември 
1969 година 

I. ПРИХОДИ 
1 Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на заложувањето 

од претходната година 
2 Дел на придонесот за заложување издвоен за азеднички работи на зало-

жувањето 
3 Дотации од општествено-политичките заедници 
4 Други приходи 
5 Вкупно (1 до 4) 

II. РАСХОДИ 
Доделено на заедниците за работи на заложувањето: 
На општинските заедници 
На покраинските заедници 

8 За финансирање на активности од заеднички интерес за заложувањето 
9 За заседание на собрание на републичка (покраинска) заедница за работи 

на заложувањето 
Издвоено за работа на републичкиот (покраинскиот) завод за заложување 

И Издвоено за работа на Сојузното биро за работи на заложувањето 
12 Други расходи 
13 Вкупно расходите (6 до 12) 
14 Непотрошени средства (5 минус 13) 
15 Вкупно (13 плус 14) = 5 

в 
7 

10 

(Место и датум) (Печат и потпис на овластеното лице) 

— под ред. бр. 30 — средствата за непосредна 
детска заштита пренесени на републичките и оп-
штинските фондови во текот на годината, ако таков 
пренос во текот на 1969 година е вршен. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, под 
ред. бр. 20 се искажува и преносот на средствата 
на име учество за добивање кредити. 

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-2, за-
должително е да се искаже сложувањето на изно-
сите, и тоа на: 
— износот во колоната 4 со износот под ред. бр. 24 

на образецот ЗСФДЗ-1; 
износот во колоната 5 со износот под ред. бр. 25 
на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот во колоната 6 со износот под ред. бр. 26 
на образецот ЗСФДЗ-1; 

— износот во колоната 7 со износот под ред. бр. 27 
на образецот ЗСФДЗ-1. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-1, се иска-
жуваат: 

— под редните броеви 1 до 3 — податоците за 
наплатениот придонес за заложување, уплатен до 
31 декември 1969 година на посебна сметка ка ј Слу-
жбата на општественото книговодство; 

— под редните броеви 5 до 9 — податоците за 
распоредот на придонесот за заложување, при што 

збирот на распоредените износи и на износите под 
ред. бр. 10 — провизија и други трошоци на плат-
ниот промет, треба да се сложува со вкупниот износ 
на наплатениот придонес, без оглед на тоа дали 
одделните распоредени износи н а тој придонес се и 
уплатени на соодветната сметка ка ј Службата на 
општественото книговодство до 31 декември 1969 
година. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-2, се ис-
кажуваат: 

— под ред. бр. 2 — распределите износи па 
придонесот за заложување (ред. бр. 8 на образецот 
ЗСЗ-1), без оглед дали така распоредениот износ е и 
пренесен на соодветната посебна сметка ка ј Служ-
бата" на општественото книговодство; 

— под редните броеви 7 до 11 — расходите вта-
сани за плаќање до 31 декември 1969 година иска-
жани во книговодството на заводот за заложување, 
без оглед дали фактички се и платени; 

— под ред. бр. 22 — само оној дел на средствата 
на резервата за материјално обезбедување кој по 
завршната сметка е употребен за покривање вишо-
кот на расходите во трошоците на материјалното 
обезбедување во смисла на членот 51 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на за-
ложувањето, без оглед на тоа дали тој износ од 
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сметката на резервата е и пренесен на редовната 
сметка на средствата за материјално обезебедување 
кај Службата на општественото книговодство; 

— под ред. бр. 27 — податоците за втасаниот 
за исплата, а — поради недостиг на средства— не-
исплатен паричен надоместок, со тоа што тој износ 
да е опфатен во расходите под ред. бр. 7. 

При пополнувањето на образецот ЗСЗ-З, делот 
на приходите кој произлегува од распоредениот при-
донес за запослување се внесува во височината 
утврдена со распоредот (ред. бр. 9 на образецот 
ЗСЗ-1), без оглед на тоа дали така распоредениот 
износ е и пренесен на посебната сметка на овие 
средства кај Службата на општественото книго-
водство. 

Во образецот ЗСЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува 
делот на придонесот за запослување кој по пресмет-
ката од образецот ЗСЗ-1 се распоредува за заед-
ничките работи на запослувањето (збирно за тери-
торијата на републиката — покраината), без оглед 
на тоа дали така распоредениот износ е и уплатен 
на соодветната сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство до 31 декември 1969 година. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 5—1760/1 
27 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

68. 

Врз основа на членот 182 од Основниот закон 
за придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67, 54/67, 
32/68, 55/69 и 56/69), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТ-
КОВНИОТ ПЛАН ЗА КНИЖЕЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Во Наредбата за сметковниот план за кни-
жење на придонесите и даноците на граѓаните 
^»Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 57/65, 52/66, 
оЗ/67 и 39/68) во точката 1 став 1 класа 0 кај 
Сметката 0113 по зборот: „републички" се додаваат 
запирка и зборот: „покраински" 

Во класата 1 по сметката 132 се додава нова 
сметка, која гласи: 
„133 — Покраински данок на промет на стоки на 

мало и на надоместоци за услуги: 
1330 — Покраински данок на промет на 

мало: 
13300 — Покраински данок на про-

мет на мало од самостојно 
вршење на занаетчиски 
дејности 

13301 — Покраински данок на про-
мет на стоки на мало од 
самостојно вршење на дру-
ги стопански дејности, 

освен занаетчиски 
1331 — Покраински данок на надоместоци 

за услуги: 
13310 — Покраински данок на на-

доместоци за услуги од са-
мостојно вршење на зана-
етчиски дејности 

13311 — Покраински данок на на-
доместоци за услуги од 
самостојно вршење на дру-
ги стопански дејности, 
освен занаетчиски". 

Кај сметката 14 по зборот: „републички" се 
додаваат запирка и зборот: „покраински". 

По сметката 142 се додава нова сметка, која 
гласи: „143 — Покраински такси". 

Во класата 2 кај сметките 23 и 230 по зборот: 
„републичките" се додаваат запирка и зборот: „по-
краинските". 

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

Бр. 4-1587/1 
27 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

69. 
Врз основа на членот 69 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 

УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопан-
ските организации за договарање и извршување на 
работи на увозот на производи на црната металур-
гија („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69 и 50/69) во точ-
ката 2 наместо бришаната одредба под 25 се додава 
нова одредба под 25, која гласи: 

„25) Електрони ду етри ја „Обод", Цетиње,". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

П. бр. 9018 
29 јануари 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 

70. 
Врз основа на членот 52 став 4 во врска со чл. 

42 и 46 од Основниот закон за заштитата при рабо-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство, Со-
јузниот совет за труд пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните 

мерки и нормативи за заштитата при работата на 
лицата кои непосредно учествуваат во вршењето на 
железничкиот сообраќај и во одржувањето на же-
лезничките пруги, железничките возила, построј-
ките, уредите и објектите на пругите. 

Член 2 
Посебните мерки и нормативи за заштитата при 

работата, предвидени со овој правилник, ги спрове-
дуваат железничките транспортни претпријатија и 
нивните работни единици, како и другите работни 
организации што вршат сообраќај на железниците 
или ги одржуваат железничките пруги, железнич-



.Четврток, 12 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 6 — Страна 163 

ките возила, постројките, уредите и објектите на 
пругите (во понатамошниот текст: железничките и 
други работни организации). 

Железничките и други работни организации ги 
спроведуваат мерките и нормативите за заштитата 
при работата, пропишани со овој правилник, при ор-
ганизацијата и вршењето на железничкиот сообра-
ќај и при набавката, проектирањето, реконструкци-
јата и одржувањето на железничките пруги, же-
лезничките возила, постројките, уредите и објектите 
на пругите. 

Железничките и други работни организации 
можат, во согласност со одредбите на овој правил-
ник, со свој општ акт да предвидат и други мерки 
и нормативи за заштитата при работата. 

II. ПОСЕБНИ МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИ-
ТАТА ПРИ РАБОТАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

1. Основни одредби 
Член 3 

Местата предвидени за преминување на работ-
ниците преку колосеци (на станици и на други мес-
та) се определуваат според правецот на движењето 
на возилата, се обележуваат и се уредуваат така што 
преминувањето на работниците преку колосеците да 
биде што побезбедно. 

Премините од ставот 1 на овој член мораат да 
бидат вцртани во ситуациониот план на станицата, 
а соодветен извод од планот мора да биде истакнат 
во работните простории (магазин, просторија на над-
зорниот скретничар, блокар и др.). 

Член 4 
Пред почетокот и за време на изведувањето на 

работите на одржувањето на железничките пруги, 
железничките возила, постројките, уредите и објек-
тите на пругите, работилницата односно работните 
места мораат да се заштитат со сигнали и со други 
ознаки што се предвидени со прописот за железнич-
ките сигнали. 

Работите од ставот 1 на овој член можат да се 
изведуваат само врз основа на одобрение од одго-
ворниот раководител на работите, а смеат да започ-
нат дури по претходна спогодба помеѓу одговорниот 
раководител на работите и работникот одговорен за 
регулирање на сообраќајот на делот на пругата на 
кој се изведуваат работите. 

Член 5 
Колосеците на станиците и другите постројки и 

уреди каде што се врши работа (скретници во ста-
ница и нивни уреди), главните колосеци и другите 
колосеци на кои се врши маневарска работа, при-
стапите кон сигнал но-сигурносните уреди (кои елек-
тричните контактни мрежи), магазинските рампи, 
натоварните и истовариш^ рампи, теренот околу 
напоЈниците и околу другите објекти за вода, с т а к -
лата на возилата и столбиштата во станиците — мо-
раат во текот на зимата да бидат исчистени од снег 
и мраз. 

Местата исчистени од мраз, што се предвидени за 
движење на работниците, мораат да се посипат со 
песок, шлака, струганки или други слични матери-
јали односно со неутрални (неагресивни) хемиски 
средства за одмрзнување. 

Член 6 
Работниците што вршат работи на железниците 

мораат да бидат запознаени со опасностите што мо-
жат да настанат на работните места во врска со 
движењето на железнички ге возила и возовите и 
при одржувањето на пругите, постројките, уредите и 
објектите на пругите, како и со опасностите во врска 
со работата на железнички колосек, покрај коло-
секот, во железничките возила и при вршење на 
железничкиот сообраќај. 

Работниците од ставот 1 на овој член мораат, 
согласно одредбите на чл бб и 67 од Основниот закон 
за заштитата при работата, да бидат обучувани за 
спроведување на мерките за заштитата при работа-
та на железниците. 

Член 7 
На работниците што за време на работата се из-

ложени на климатски и други штетни влијанија, же-
лезничката и друга работна организација им обез-
бедува средства (опрема) за лична заштита при ра-
ботата во согласност со важечките прописи за сред-
ствата на лична заштита и на личната заштитна оп-
рема, ако штетните влијанија ве можат да се отстра-
нат на друг начин. 

Видот на средствата (опремата) за лична зашти-
та при работата го определува железничката и дру-
га работна организација со општ акт зависно од ви-
дот на штетните климатски, топлотни, биолошки и 
други влијанија што можат да се појават при вр-
шењето на службата на железниците. 

Член 8 
При определувањето на траењето на работното 

време во смени (турнуси), мора да се води сметка 
определеното траење на работното време да ке до-
ведува до предвремена изнемоштеност односно до 
инвалидност на работниците. 

Член 9 
На возниот персонал кој ги влече и придружува 

возените, железничката и друга работна организа-
ција мора помеѓу смените, ако таа се завршува над-
вор од нивното живеалиште, да им обезбеди соод-
ветни услови за одмор, престој и исхрана. 

За работниците запослени на железниците над-
вор од населени места, сместувањето, исхраната и 
превозот се обезбедуваат на начинот и под условите 
што се предвидени со одредбите од Правилникот за 
обезбедување на сместувањето и исхраната на работ-
ниците односно нивниот превоз од местото на живе-
ењето до местото на работата и назад („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/68). 

Член 10 
Приоѓање со слободно светло и со отворен пла-

мен кон товарни возила со цистерни или со други са-
дови за превоз на запаливи и експлозивни течности, 
како и отворање капаци на цистерни односно плом-
бирани цистерни на електрифицирани пруги под 
возниот вод под напон, е забрането. 

Член И 
За греење на патнички коли на електрифицира-

ни пруги смее да се користи електрична струја со 
напон до 3000 V. За ракување со уредите за греење 
(регулирање, спојување на електричните водови при 
склопување на возовите и др.), железничката орга-
низација мора да изработи посебни упатства. 

2. Чистење ва скретници 

Член 12 
При чистењето на скретници што се поставуваат 

од централното место (блок-уреди), работникот мора 
да води сметка скретницата да не му ја пригмечи 
ногата ил-4 раката. Работникот што ја чисти скрет-
ницага мора помеѓу јазичето и водечката шина на 
скретница^ да постави дрвен клин, а по завршеното 
чистење поставениот клин мора веднаш да го от-
страни. 

Чистење на скретници^ смее да се врши само 
по претходно одобрение од одговорното ^ лице во 
станицата, v тоа кога возовите не сообраќаат ниту 
се врши маневрирање преку скретницата која се 
чисти. 

3. Маневрирање 

Член 13 
Т1ред почетокот на маневрирањето, лицето што 

ја раководи маневрата мора да провери дали работ-
ниците што учествуваат во маневрирањето имаат 
пропишани и исправни сигнални средства и соод-
ветни средства (опрема) за лична заштита. 



Страна 164 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 12 февруари 1970 

Лицето што ја раководи маневрата е одговорно 
за безбедноста на работниците што учествуваат во 
маневрира њето. 

Без присуство на лицето што ја раководи ма-
черата, не смее да се врши маневрирање. 

Член 14 
Ако маневрирањето се врши на магазински ко-

лосеци за натоварување и истоварување на стоки, 
лицето што ја раководи маневрата мора претходно да 
провери дали на возилата, помеѓу возилата или под 
возилата се наоѓаат работници односно други лица. 

Член 15 
За време на вршењето на маневарската работа 

на работниците им е забрането: 
1) да се задржуваат или да одат по колосекот 

односно непосредно покрај колосекот; 
2) да се задржуваат или да одат по просторот по-

меѓу возвишениот перон, рампата или складот и ко-
лосекот; 

3) да преминуваат или претрчуваат преку коло-
секот помеѓу два одвоени дела на возот, односно 
помеѓу возилата што треба да се состават или по-
меѓу возила што се во движење; • 

4) да се качуваат на платформата на челната 
страна од локомотивата односно од тендерот или од 
Моторните коли што се во движење, односно да се 
задржуваат на таква платформа; 

5) да преминуваат исправено преку колосекот 
помеѓу спротивни одбојници на одвоени возила што 
Се во непосредна близина едно до друго или се во 
движење (едното односно обете возила); 

6) да се задржуваат пред градобранот на коло-
секот на кој се отфрлаат односно на кој се туркаат 
коли; 

7) да стојат на стапа лата на возилото на страна-
та на рампата или на возвишениот перон кога во-
зилата се во движење; 

£) да закачуваат или откачуваат возила во дви-
жења, ако возилата се движат со брзина поголема 
Од брзината на човечкиот од (5 km на час); 

9) да закачуваат или откачуваат возила во дви-
жење, и тоа: 

локомотива и снежен плуг; 
— возила натоварени со долг товар кој преми-

нува преку челните страни на возилото; 
— возила со неподигнати преносници или со 

споени мевови што го обезбедуваат преминувањето 
од возило во возило; 

— возила со неисправни или недостаточни од-
борници или квачила односно потешко оштетени во-
зила; 

— возила што немаат вградена рачичка од стра-
ната на одбојниците за придржување на работникот 
кога влегува во колосек помеѓу возилата; 

— возила со различен систем за закачување; 
10) да закачуваат или откачуваат возила кај ја-

мите во колосекот за чистење и поправка. 

Член 16 
За време на маневрирањето на патничките вози-

ла мораат да бидат добро затворени влезните врати 
на возилата. Челната врата на последното возило 
мора да биде и заклучена. 

Пред маневрирањето со патничко возило, при со-
ставувањето на возови (поставување на патнички 
гарнитури) подвижните преодишта мораат да бидат 
подигнати и добро прицврстени а мевовите и огра-
дите на возилата мораат да се откачат, раздвојат и 
прицврстат. 

Член 17 
При раставувањето на возови со парно греење, 

»ред откачувањето на возилата мора да се затвори 

челната славина за довод на пара па дури тогаш мо-
жат да се раставуваат опојките на цевовод. 

При раставувањето на возови со електрично 
греење, помеѓу возилата смее да се влегува само од 
онаа страна на која не се споени каблите за елек-
трично греење. 

Пред откачувањето на возилото со електрично 
греење, напонот во водот мера да биде исклучен и 
клучот од главната склопка на електричното гре-
ење мора да се наоѓа кај работникот што врши от-
качување односно спојување на електричниот кабел. 

Член 18 
Пред раставувањето на возовите и пред откачу-

вањето на возилата, рачичките на водот на воздуш-
ното кочење мораат да бидат поставени во затворе-
на положба. 

Член 19 
За време на маневрирање со возила на електри-

фицирани пруги, е забрането: 
1) качување на покривот на затворени возила 

односно врз товарот сместен во отворено возило; 
2) преминување преку возила на оддалеченост 

помала од 1,5 m под возниот вод; 
3) користење на рачни сигнали со рачки подолги 

од пропишаните; 
4) поседнување на отворени кочничарски ку-

ќички; 
5) прегледување и пломбирање отвори на врвот 

на цистерна под вклучен возен вод; 
6) ракување со прекину вани на струја (секцио-

нери) без налог од електричната потстаница, освен со 
оние со кои ракува самата станица и кога е во опа-
сност човечки живот; 

7) ракување со прекинувачи на струја (секцио-
нери) додека под возниот вод електричното возило е 
со дигнат пантограф, освен ако е загрозен човечки 
живот; 

8) опирање или обесување на столбовите на 
електричната мрежа предмети, како што се: запи-
рач на возило, кочин педали, спојки и други пред-
мети. 

Член 20 
Маневрирање со трактор, со добиточна запрега и 

со човечка сила смее да се врши само ако таквото 
маневрирање со посебно упатство е предвидено за 
одделни колосеци. 

На колосек со наклон поголем од 2,5%, забрането 
е маневрирање со човечка сила и со добиточна зап-
рега. 

Маневрирање^ со човечка сила мора да се вр-
ши под надзор на стручно лице кое за време на таа 
работа ќе го надгледува колосекот на кој се врши 
маневрирањето и ќе дава потребни упатства. 

Работниците што вршат маневрирање на возила 
со човечка сила мораат да се наоѓаат од страната на 
возилото и не смеат да се движат помеѓу возилата 
на колосекот или по шините. 

Член 21 
За време на маневрирање со трактор или со дру-

го друмско моторно возило, мораат да се применат 
следните заштитни мерки: 

1) брзината на движењето на возилото не смее 
да биде поголема од брзината на човечкиот од; 

2) синџирот односно че личното јаже со кое во-
зилата се влечат не смее да биде покусо од 5 ш; 

3) синџирот односно јажето смее да се фаќа во 
нараквици, и за време на движењето на возилата не 
смее да се врши закачување односно откачување на 
синџирот односно јажињата; 

4) помеѓу друмското моторно возило и возилото 
што се движи, како и во непосредна близина на 
влечниот синџир или јаже, не смее да се наоѓа ни-
едно лице. 
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Член 22 
За време на маневрирање со добиточна запрега, 

покрај другите мерки, мораат да се применат и 
следните заштитни мерки: 

1) добитокот со кој се врши маневрирање мора 
да се води вон од колосекот на кој се врши манев-
рирањето; 

2) синџирот односно јажето со кое се влече во-
зилото мора да биде долго најмалку 2,5 т ; 

3) покрај лицето што го води добитокот мора 
да има најмалку уште еден стручен работник кој со 
рачна кочница односно педал ќе ја забавува брзи-
ната на движењето на возилото односно ќе го запре 
возилото. 

Член 23 
Маневрирањето со возила што се натоварени со 

експлозивни или со леснозапаливи материи, како 
и со возилата натоварени со други опасни материи, 
мора да се врши внимателно и претпазливо. Кога 
вакви возила наидуваат на други возила мора да се 
спречи и најмал удир, а приоѓањето на работниците 
заради закачување на возилата мора да биде мошне 
претпазливо. Во близината на таквите возила за-
брането е пушење и приоѓање со светилка со отво-
рен пламен. 

Член 24 
За време на возењето кочничарите не смеат да 

се наоѓаат: 
1) на кочница без кочничарница и без заштитна 

ограда; 
2) на кочница без кочничарница во сообраќајот 

на возовите на електрифицирани пруги; 
3) на возила натоварени со опасни материи, како 

и на возила што се наоѓаат непосредно пред или зад 
таквите возила; 

4) на возила со седиште на покривот или над 
покривот, ако возилата сообраќаат на електрифици-
рани пруги; 

5) на отворени возила натоварени со кремен пе-
сок или со други силикати. 

4. Натовар и истовар на стоки и материјали 

Член 25 
Подовите на магазинските натоварни и истовар-

ни рампи, како и подовите на магазини, мораат да 
бидат рамни, без дупки, пукнатини, испупчувања и 
други пречки при употребата на механичките сред-
ства за натовар и истовар на возилата (моторни ко-
лички, виљушкари и др.). 

Член 26 
Работите на натоварување и истоварување на 

стоки и материјали мора да ги раководи стручно ли-
це запознаено со опасностите што застрашуваат при 
таквите работи. 

Работниците што ракуваат со механички сред-
ства за натоварување и истоварување на стоки и 
материјали, мораат да бидат стручно оспособени за 
ракување со такви средства. 

Член 27 
Во станиците во кои натоварувањето, истовару-

вањето и претоварувањето на пратки се врши на 
отворен простор, работната организација што врши 
натовар и истовар мора да обезбеди погодно место 
за засолнување на работниците во случај на дожд, 
снег и други елементарни непогоди. 

Член 28 
За време на истовар или натовар возилото мора 

да биде закочено или на друг погоден начин обез-
бедено од задвижување. 

Ако во текот на натоварувањето односно истова-
рувањето возилото треба да се помести, работниците 

мораат претходно да се отстранат од колосекот од-
носно од местото на кое се наоѓа возилото. 

Натоварувањето и истоварувањето на отворени 
товарни возила на електрифицирани пруги, смее да 
се врши под контактната мрежа само кога возниот 
вод не е под напон. 

Натоварувањето и истоварувањето на затворени 
товарни ва10ни на електрифицирани пруги, смее да 
се врши под контактната мрежа под напон само под 
надзор на раководителот на работите. 

Член 29 
Работниците што при натоварувањето односно 

истоварувањето ракуваат со механизирани средства 
за превоз на стоки и материјали (електрокари, ди-
галки, виљушкари и др.), мораат да се придржуваат 
кон упатствата за ракувањето. 

Механизираните средства од ставот 1 на овој 
член смеат да се движат само по сообраќајниците 
определени за таа цел, и тоа со брзина на движе-
њето до 10 km/h. На тие' средства, кога тие се во 
движење, смеат да се наоѓаат само работниците што 
вршат натовар и истовар. 

Пред напуштањето на механизираното средство 
(прекин на работата, одмор и ел.), возачот мора 
средството да го закочи и контактниот клуч да го 
извади. 

Член 30 
Покрај мерките предвидени со овој правилник 

при работите на натоварување и истоварување на 
одделни видови стоки и материјали, како и при 
складирање и други манипулации со такви стоки и 
такви материјали, согласно се применуваат одред-
бите на Правилникот за заштитата при работата при 
натовар на товари во товарни моторни возила и при 
истовар на товари од такви возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/66). 

5. Железнички влечни возила 

Член ЗЈ 
Железничките влечни возила (парни локомоти-

ви, дизел-локомотиви, електрични локомотиви) и 
нивните составни делови, секогаш мораат да бидат 
во исправна состојба. 

Просторијата за управување на влечно возило 
мора да биде доволно пространа и заштитена од 
временски непогоди. Вратата на просторијата за 
управување мора да има справа за автоматско обез-
бедување од отворање за време на возење. 

Во просторијата за управување на влечно вози-
ло мора на видно место да биде истакната таблица 
на која е назначен бројот на лицата кои смеат во 
таквата просторија да се наоѓаат за време на во-
зење; 

Член 32 
Забрането е излегување од просторијата за уп-

равување на железничко влечно возило за време на 
возење, како и задржување на стапалата, проодите 
(платформите) или на други делови на влечното 
возило. 

Член 33 
Управување на железничко влечно возило смее 

да му се довери само на работник кој пред почетокот 
на работата го искористил одморот определен со 
општ акт на железничката организација. 

П а р н и л о к о м о т и в и 

Член 34 
Подготвување за возење на парна локомотива 

(полнење со вода, потпалување оган, чистење на 
котелот и др.) смеат да вршат само стручните лица 
определени за таа работа. 
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Лицата што се обучуваат во подготвување за 
возење на парна локомотива, таквата работа смеат 
да ја вршат само под надзор на лицата од ставот 1 
на .овој член. 

Член 35 
Недостатоците на делови на парна локомотива 

и на тендер од чија исправна состојба зависи без-
бедната работа на лицата на локомотивата (на спој-
ката помеѓу локомотивата и тендерот, на кочницата, 
вентилот на сигурноста, манометарот, водоказните 
стакла и др.), мораат веднаш да се отстранат. 

Член 36 
Ако парна локомотива сообраќа на електрифи-

цирана пруга, забрането е јагленот во тендерот да 
се полева со млаз вода и сз ожег да се препретува. 

Член 37 
На работникот што ракува со средствата за смек-

нување на водата со која се напојува котелот на пар-
ната локомотива, мора да му се стави на располага-
ње соодветно средство за лична заштита при работа-
та односно лична заштитна опрема. 

На тендерот на парна локомотива на иапојниот 
апарат со вода која содржи средство против созда-
вање котловски камен, мора да се постави таблица со 
натпис: „Затруена вода'*. 

Член 38 
Пред влегувањето па работникот во печката, во 

димнатч комора или под пепелницата на парната 
локомотива заради чистење односно поправка, мора 
да се причека додека локомотивата да се из лади и 
температурата во огништето, димната комора одно-
сно пепелницата да се спушти под + 40°С. 

Д и з е л-л о к о м о т и в и 

Член 39 
Просторијата (депото) во која е сместена дизел-

-локомотивата мора да има уред за одведување на 
издувните гасови во слободната атмосфера. 

Забрането е да се пушта во работа дизел-мотор 
во затворена просторија која нема уред за одведува-
ње на издуЕните гасови. 

Член 40 
Незатнатоста и пропустливост на водовите за 

гориво и масло на дизел-локомотива, мораат веднаш 
да се отстранат. 

Мазиво или гориво истурено по подот на просто-
ријата за управување на дизел-локомотива мора да 
се исчисти со соодветни средства или препарати од-
носно на друг погоден начин. Крпите и па?лукот за 
чистење на дизел-моторот и на другите делови на 
дизел-локомотивата, мораат да се држат во затво-
рен метален сандак. 

Член 41 
При чистењето на резервоарот за гориво и ма-

зиво на дизел-локрмогива мораат да се преземат 
соодветните заштитни мерки против пожар, труење и 
експлозија. 

Принесување на светилка со отворен пламен кон 
отворот на резервоарот за гориво на дизел-лзкомо-
тива е забрането. 

Член 42 
Дизел-локомотивата мора да има најмалку два 

исправни рачни апарати за гаснење пожар. Тие апа-
рати мораат да бидат сместени ка уочлизо и прис-
тапно место БО просторијата за управување или во 
близината на местото на кое постои опасност од 
пожар. 

Капацитетот на апаратите за гаснење пожар мо-
ра да одговара на силата на дизел-локомотивата, а 

хемиските средства со кои се полнат тие апарати мо-
раат да ги исполнуваат условите за безопасно гас-
нење на електрични уреди. 

Исправноста на апаратите за гаснење пожар мо-
ра да се контролира во роковите предвидени со 
општ акт на железничката организација. 

Член 43 
Сите метални делови на електричните дизел-ло-

комотиви кои поради квар на изолацијата можат да 
дојдат под напон на електрична струја, мораат да се 
заштитат против удир на струја. 

Е л е к т р и ч н и л о к о м о т и в и 

Член 44 
Преглед, поправка и подмачкување на панто-

графот и на внатрешните електрични уреди и ин-
сталации на електрична локомотива, смеат да се вр-
шат на колосекот на кој напонот во возниот вод мо-
же да се исклучи и возниот вод да се уземји. 

Лицето што ги врши работите од ставот 1 на 
овој член пред почетокот на работите мора да го 
исклучи напонот, да го узем ји возниот вод и да го 
заклучи секциониот прекинувач а раставузачот на 
уземјувањето и клучот да ги чува кај себе до за-
вршетокот на работата. 

Член 45 
За качување на покривот на електрична локо-

мотива мора да се користи посебна изолирана си-
гурносна лествица, која може да се деблокира само 
со посебен клуч, и тоа дури по претходно спуштени 
и уземјени пантографи. 

Член 46 _ 
Ракување со метални прачки, стапови, челични 

метри и слични предмети под возниот вод под на-
пон, мора да се врши внимателно и под надзор за 
таквите предмети да не дојдат во зоната на опас-
носта околу возниот вол 

Член 47 
Пред да се пристапи кон отстранување на ква-

рови на пантографот или на пречки (прекин на 
возниот вод. мразулци и ел.) од покривот на елек-
тричната .локомотива на отворена пруга, мора да се 
исклучи напонот од водниот вод и локомотива да се 
уземји. Барањето за исклучување на струјата во 
возниот вод мора да биде регистрирано на фонограм 
или на друг погоден начин. 

Член 48 
Стаповите за уземјување и другиот прибор за 

заштита од удир на електрична струја, мораат да 
сочинуваат постојан инвентар на електричната ло-
комотива. 

Употреба на стап за уземјување на возниот вод 
за други цели а не за онаа за која е наменет, е за-
бранета. 

Член 49 
Просторот со високпнапонска опрема во елек-

тричната локомотива мора да биде заграден и за-
клучен за време на работата на локомотивата. Вле-
гување во тој простор е дозволено дури откако пан-
тографитр на л^комотивата се спуштени и деловите 
ка постројките под напон уземјени. 

Член 50 
Ако во просторот со висзкснапонска опрема во 

електричната локомотива со спуштени панто гр афи 
и со извршено уземјување се влегува за време на 
движењето на возилата без напон, треба да се пре-
земат мерки на претпазливост. 

При непосредно ракување со раставувачи на 
влечни мотори, со линиски контактори и со други 
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слични делови, за таа цел мора да се употреби изо-
лационен стап. 

При работи на генератори, побудни машини и 
други ротациони електроуреди со струјни кола о-
пасни по живот, мора да се причека тие електроуре-
ди наполно да се запрат, а потоа со посебен уред мо-
раат кратко да се спојат држачите на четчињата. 

Член 51 
Контролните инструменти за мерење на напонот 

во возниот вод и за мерење јачината на струјата 
на влечните мотори и на помошните уреди, во елек-
тричните локомотиви мораат да бидат изведени и 
поставени така што за машиноводачот да не постои 
опасност од удир на електрична струја од висок 
напон. 

Член 52 
На свртницата над која се наоѓа мрежата од 

возните водови, по доаѓањето на електричната ло-
комотива на свртницата а пред почетокот на сврту-
вањето, мора да се спушти пантографот и да се от-
вори сигурносната славина и дури тогаш смее да 
се пристапи кон свртување на локомотивата. 

Свртницата .мора да има обезбедена постојана е-
лектрична врска со колосеците што водат кон неа. 

Член 53 
Разни испитувања на електрични уреди, како 

што се: испитувања или проби на електричната 
цврстина на електричната изолација или проби на 
оптоварувањето, како и други испитувања на делови 
на електрични локомотиви, мораат да се вршат спо-
ред посебни упатства на железничката организа-
ција. 

просторот и колосекот на кои се врши преглед, 
испитување и регулирање на електричните уреди 
и други работи од ставот 1 на овој член, мораат да 
бидат заградени и обезбедени од пристап на незвани 
лица и мораат да имаат соодветната светлосна и 
звучна сигнализација. Колосекот во тој простор мора 
да биде прописно узем јен а висок напон мора да би-
де вклучен само преку прекинувач. 

Член 54 
На електричната локомотива мораат да се нао-

ѓаат најмалку два апарата за гаснење пожар кои 
се наполнети со хемиско средство погодно за гасне-
ње пожар на електрични инсталации, како и опрема 
за заштита против гасови настанати при гаснење 
пожар. 

Член 55 
Гаснење пожар во просторијата на електричната 

локомотива со уреди под висок напон можат да вр-
шат само две лица, од кои едното влегува во просто-
ријата и го гасне пожарот, а другото лице во случај 
на опасност (несвестица и ел.) му укажува помош 
на лицето што го гасне пожарот. 

Член 56 
При употреба на апаратите за гаснење пожар 

од членот 54 на овој правилник мора да се води смет-
ка млазот што излегува од апаратот да не падне на 
незаштитена кожа на телото на работникот. 

Апаратите за гаснење пожар на инсталации на 
електричната локомотива се користат, по правило, 
кога уредите не се под напон. По исклучок, овие 
апарати можат да се користат за гаснење пожар 
на уреди под напон, ако средствата за гаснење со 
кои се полнети апаратите имаат соодветни диелек-
трични својства. 

Гаснењето пожар на инсталација од низок напон 
на електрична локомотива може да се врши и кога 
инсталациите или уредите се под напону ако при-
стапот кон прекинувачот е оневозможен односно за-
грозен од оган. 

Член 57 
Персоналот на електричната локомотива, а, по 

потреба, и другите лица, мораат да бидат обучени 
во гаснење пожар на електрични локомотиви. 

6. Прегледи и поправки на возила 

Член 58 
Довезување на влечно возило во просторија за 

преглед и поправка може да се врши дури по прет-
ходно отворање на вратата на просторијата и осло-
бодување на колосекот од пречки и по отстранување 
на работниците од колосекот во правецот на во-
зењето. 

Ччен 59 
Објектите покрај колосекот во просториите за 

преглед и поправка на влечното возило (столбови, 
врата на просторијата) и други направи и постројки 
покрај колосекот што се надвор од слободниот про-
фил, мораат да бидат обележени со уочлива ознака: 
,,Нема профил" и со пропишаниот сигнален знак. 

Член 60 
Преглед, чистење и поправка на влечното во-

зило и на неговите делови смеат да се вршат ако 
возилото не е под пара, односно ако моторите не 
се во погон или возилото не е под напон и под услов 
возилото да е закочено односно на друг начин о б е з -
бедено од задвижување. 

По исклучок од одредбата-'на ставот 1 од овој 
член, преглед на влечно возило и полесни работи на 
влечно возило што е под пара, односно преглед на 
мотор во погон, смее да се Ерши само според упат-
ството и под надзор на одговорното лице. 

По извршениот преглед односно поправка, ли-
цето што го задржува влечното возило мора прет-
ходно да се увери дека со задвижувањето на вози-
лото никој нема да биде загрозен. Почетокот на дви-
жењето на возилото мора да се огласи со звучен 
сигнал кој има значење: „внимавај''. 

Член 61 
Поправката на возилото се врши, по правило, 

на определени колосеци во работилници или на ко-
лосеци за поправка во станици. 

Ако возилата се поправаат на колосек кој не 
е определен за таа цел или е определен само при-
времено, мораат да се преземат пооштрени мерки на 
безбедност а возилото од двете страни да се заштити 
со соодветен сигнал кој има значење: „стој". Скрет-
ницата на таквиот колосек не смее да биде поста-
вена за возење на тој колосек и мора во таа положба 
да биде сигурно прицврстена односно заклучена. 
Клучот мора да го чува определеното лице од гру-
пата работници што вршат поправки на возила. 

Маневрирање на колосекот од ставот 2 на овој 
член, како и приближување на други возила кон 
возилото на кое се врши поправка, е забрането. 

Поставување односно отстранување па знакови 
заради обезбедување на возилата на кои се врши 
поправка, смее да врши само за тоа овластеното 
лице. 

Член 62 
На резервоари и цистерни на специјални товар-

ни возила за превоз на запаливи и експлозивни, 
течности, не смеат во текот на превозот да се вршат 
никакви поправки. 

За ракување со капаци и вентили за полнење и 
за празнење на резервоарите и за други манлпула-
тивни работи на товарно возило со цистерна, мора 
да се користи алат чија употреба не предизвикува 
искри. 

Поред вршењето на поправките на капаци и на 
други делови на цистерна со помош на оган (зава-
рување и ел.), цистерната мора претходно да се ис-
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чисти од остатоци иа запаливи течности а потоа до 
врвот да се наполни со вода односно со некој инер-
тен гас (СО, азот и сл.). 

7. Свртница преносници и дигалки 

Член 63 
Влегување 'на возила на свртница или пренос-

н и ^ смее да се врши дури по проверување и утвр-
дување дека колосеците се правилно поставени и 
дека свртницата односно преносницата е обезбедена 
од помрднување. 

Свртување на возилата на свртницата односно 
пренесување на возилата на преносницата смее^ да 
се изврши дури откога возилата на нив се обезбе-
дени од помрднување и кога за тоа е даден пропиша-
ниот сигнал. 

Член 64 
Свртницата и преносницата мораат и дење и 

ноќе да бидат обезбедени со сигнали који покажу-
ваат дали приодот кон нив е слободен или не. 

За време на свртување или пренесување на 
влечно возило, персоналот мора да се наоѓа на 
локомотивата. 

При свртувањето или пренесувањето на возило, 
рачната кочница мора да биде поседната и притег-
ната. Ако возилото нема рачна кочница или рачната 
кочница е неисправна, возилото мора со подлошка 
да се обезбеди од задвижување. 

Влегување на свртница односно преносница и 
излегување од свртница односно преноенпца за вре-
ме на свртување или пренесување на возило — е 
забрането. 

Член 63 
Ракувачот на свртнпцата односно преноспицата 

на електричен погон, пред да се оддалечи од каби-
ната мора вратата на неа да ја заклучи. 

За време на поправка и при употреба на ре-
зервниот рачен погон на свртиицата односно пре-
носницата на електричен погон, главниот прекину-
вач мора да се ИСКЛУЧИ И на него да се стави таб-
лица со натпис: „Не вклучувај — опасно". 

Член бб 
На уредите за дигање товари и на сите видови 

дигалки што се користат на железниците (за нато-
вар на јаглен, за претовар на вагони, за подигање 
железнички возила и за други работи), како и на 
нивната опрема, се применуваат важечките прописи 
за заштитата при работата со дигалки. 

8. Чистење, перење, дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на возила 

Член 67 
Местото за редовно чистење и перење на возила 

мора да биде одбрано така што чистењето и пере-
њето да може да се врши без опасност и смеќавања. 
Колосеците за чистење мораат да се наоѓаат надвор 
од зоната на маневрирање^, а секој 'колосек опре-
делен за чистење мора да биде од двете страни за-
штитен со пропишани сигнали. 

Местото на кое се врши перење на возила мора 
да биде бетонирано или асфалтирано, заради одве-
дување на нечиста вода в канал. 

Член 68 
Дезинфекција и дезинсекција на возила мора 

да се врши во херметички затворени простории — 
тунели кои се сместени на безопасно птстојамие од 
станични, работилнички и други работни односно 
настанети објекти. 

За работите на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација на возила железничката организација 
мора да изработи упатства за работата со отровни и 

други штетни средства со кои се врши дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација. 

Член 69 
По извршеното перење односно по извршената 

дезинфекција и дезинсекција на возилата, површи-
ните на кои таквата работа е вршена и каналот за 
одведување па нечистотијата мораат да се неутра-
лизираат со соодветни дезинфекциони средства. 

Каналот од ставот 1 на овој член мора да ја од-
ведува нечистотијата во посебна неутрализациона 
јама. 

Ако помошните средства за чистење, перење, 
дезинфекција и дезинсекција (крпи, амбалажа, чет-
ки и ел.) станат неупотребливи, мораат веднаш да се 
изгорат или на друг начин уништат. 

Член 70 
На работниците што се запослени на чистење, 

перење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на возилата железничката организација мора да им 
стави на располагање соодветни средства за работа, 
средства и уреди за одржување на личната хиги-
ена (бања, сапун и др.), средства за лична заштита 
при работата односно лична заштитна опрема, како 
и ефикасни средства за дезинфекција на телото по 
завршената работа.. 

Член 71 
Работниците што вршат дезинфекција, дезин-

секција и дератизација на возилата мораат да би-
дат обучени за таа работа односно мораат да имаат 
потребна стручна подготовка. 

Начинот и постапката за вршење дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на возилата, како и 
ракувањето со средствата за таквата работа, мора 
да се усогласи со важечките прописи за заштитата 
при работата и со санитарните прописи. 

Член 72 
Чистење и перење на цистерни за превоз на 

запаливи течности смее да се врши само на отворен 
простор, и тоа на за тоа определеното место на ко-
лосекот. 

Местото на колосекот на кое се врши чистење 
и перење цистерни за превоз на запаливи течности, 
мора да има канализација со посебна неутрализаци-
она јама. Ова место мора да ги исполнува условите 
предвидени со важечките прописи за безбедноста 
од пожар. 

Пред пристапување кон чистење и перење цис-
терни за превоз на запаливи течности, мора да со 
определи видот на запаливата течност што цистер-
ната ја превози а заради преземање на соодветните 
мерки на заштитата при работата. 

Член 73 
Пред влегувањето во цистерна за превоз на за-

паливи * течности мораат да се извршат подготви-
телните работи кои се состојат од истечување на ос-
татокот од течноста, проветрување на цистерната и 
определување степенот на експлозивноста односно 
отроппоста на гасовите во цистерпата. 

Ако со утврди дека концентрацијата на штетни 
гасови во цистерпата за превоз на запаливи течнос-
ти ги преминува максимално допуштените концен-
трации утврдени со важечките југословенски стан-
дарди, работи p.пот што врши чистење и перење на 
цистерната мера при таксата работа да користи 
еооде)етпо средство за лична заштита (заштитна 
облека, заштитни обувки, маска за доводување на 
воздух и др.). 

Член 74 
Чистеле и перење па внатрешниот дел на цис-

терна за превоз па запаливи течности мораат да 
вршат два работника, од кои еден работник врзан 
со јаже за заштитниот појас работи во внатрешноста 
на цистерната, а другиот работник го држи крајот 
на јажето и будно ја следи работата во цистерната. 
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На работите од ставот 1 на овој член смоат да 
се запослуваат само лица постари од 18 години. 

9. Работа на постројки од висок напон на електри-
фицирани пруги 

Член 75 
При изведување и одржување на постројки од 

висок напон на електрифицирани пруги, покрај 
одредбите на овој правилник, се применуваат и ва-
жечките Технички прописи за електроенергетските 
постројки над 1000 V (Додаток на Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 14,67), кои се составен дел на Правил-
никот за техничките мерки за електроенергетски по-
стројки над 1000 V („Службен лист на СФРЈ", 14,67). 

Член 76 
Работи на постројки од висок напон односно во 

нивната непосредна близина смеат да се вршат 
дури по претходно исклучување на струјата и по 
уземјување на постројката на која се вршат рабо-
тите. Исклучувате на струјата мора да се изврши 
со помош на раставувач. 

Ако струјата е исклучена поради, работите од 
ставот 1 на овој член, на рачичката од раставува-
чот или од прекинувачот мора да се истакне таб-
лица со натпис: „Не вклучувај — се работи на 
водот". Клучот од раставувачот односно прекинува-
чот за време на изведувањето на работите мора да 
се наоѓа кај раководителот на односните работи. 

Член 77 
При работи на контакната мрежа или на возен 

вод, покрај исклучувањето на електричната струја 
во возниот вод, делот на мрежата од обете страни 
иа работата мора да се уземји и да се заштити со 
сигнал кој има значење: „стој". 

Член 78 
На електрифицирани пруги е забрането: 
1) вршење на какви и да било работи на отво-

рени возила, на покривот на електрично влечно во-
зило или на покривот на куќичката на машиново-
дачот од парна локомотива односно од патнички и 
товарни возила, на цистерна и на други возила 
што стојат под контактната, мрежа, ако возниот вод 
не е исклучен и прописно уземјен: 

2) допирање непосредно или посредно до возни, 
наполни и обиколувачки водови и делови за нивно 
носење и прицврстување (столбови, конзоли, носеч-
ки жици на изолатори и др.), до одземачи на струја 
(пантографи), до висечки или паднати жици на дал-
новоди, до напоен вод и возен вод и до други де-
лови постројки, уреди и направи на електровлечни 
возила — без изречна дозвола од овластеното лице; 

3) полевање со вода на возни и други електрич-
ни водови или фрлање врз нив влажна рубелина, 
ако водовите се под напон; 

4) гаснење пожар со вода во близината на на-
поји*! и возни водови, ако водовите се под напон; 

5) гибање со голи раце или со неизолирани ала-
ти телефонски односно телеграфски проводници или 
носечки односно затезни челични жици или ме-
тални јажиња, што се поставени паралелно со кон-
т а к а т а мрежа односно со возниот вод; 

6) допирање со голи раце унесреќен работник 
додека се наоѓа во допир со вода или со дел на 
постројка која е под напон; 

7) приоѓање кон метални стоблови на далекувод 
и контактна мрежа односно опирање или качување 
врз нив — за време на врнежи, искрење и други 
слични појави; 

8) фрлање метални и други предмети на водови, 
инсталации, електрични уреди и други делови на 
електрична постројка; 

9) користење на метални мерила (метар, дека-
метар, ленир) и други долги метални предмети во 

близината на незаштитени електрични инсталации, 
уреди и направи што се под напон; 

10) мочање врз метални столбови, шини и други 
метални делови на контактна мрежа; 

11) користење па експлозивно незаштитени елек-
трични апарати и уреди наместо „Ѕ" уреди — во 
простории или на места каде што ќе се појават екс-
плозивни смсски на гасови; 

12) влегување на неовластени лица во погонски 
простории за електрична ВЈ.еча (електровлечни пот-
станица простории за секционирање и др.) и раку-
ва п,е со електрични уреди а особено со раставувачи; 

13) поставување односно сложување на разни 
материјали по столбовите на контакнатата мрежа 
или околу нив. 

Член 79 
На станици со колосек на кој се врши натовар 

и истовар на возила мора да постои можност за исклу-
чување на струјата од возниот вод. На таквиот ко-
лосек струјата се исклучува во возниот вод само 
за време на маневрирање на електричната локо-
мотива, заради поставување на возилата за нато-
вар или истовар. За тоа време работата на нато-
варот односно истоварот, како и стоењето на ра-
ботниците на возилото или во непосредна близина 
на возилото, се забранети. 

Член 80 
Сите работи на електрифицирана пруга при кои 

работниците можат да бидат посредна или непосред-
но изложени на опасности од удир на електрична 
струја од висок напон (истовар на шлака од спе-
цијални товарни возила со високи страни; натовар 
и истовар на прагови со помош на дигалки или по-
себни уреди; симнување мраз од возниот вод; ра-
бота со дигалка при несреќа; менување или пренесу-
вање на шини и слични ремонтни работи на пругата; 
бојадисување на столбови на портал, контактна 
мрежа, осветление и сигнали, мосни и други кон-
струкции во височината на возниот вод и ел.) смеат 
да се вршат дури по спогодба помеѓу електровлеч-
ната служба и службата за одржување на пругите 
за обезбедување на потребните мерки на заштитата 
при работата (исклучување на струјата, уземјување 
и др.). 

Член 81 
При работи во близината на возниот вод под 

напон дозволено е приближување кон возниот вод 
на најмало отетој ание што е пропишано за соодвет-
ниот напон само ако помеѓу работниците и возниот 
вод е поставена заштитна мрежа. 

Ако, по исклучок, мораат да се вршат итни ра-
боти во близината на делови на постројки што се 
под напон, претходно мораат да се преземат потреб-
ните мерки на заштитата (употреба на гумени на-
раквици, гумени чизми, изолиран алат, изолирана 
подлога или подлошка и др.). Облеката на работни-
ците не смее да има метални петлици, копци и 
ел., и мора да биде прилепена кон телото. 

Член 82 
Работа на покриви на станични и други објекти 

во чија близина минуваат проводници под напон 
е забранета. На влезовите на покривите на такви 
објекти мора да се истакне табла со предупреду-
вање: „Опасност од висок папом". 

Работи на покривите на објектите од ставот 1 на 
овој член смеат да се вршат дури по претходно 
исклучување на струјата и соодветно обезбедување. 

Член 83 
Ако на колосекот се менува шина која служи 

како повратен вод, мора претходно да се обезбеди 
обиколу^вачка врска преку паралелната шина со 
помош на метално јаже од соодветен пресек. 
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Пред почетокот на работите од ставот 1 на овој 
член, сите метални делови на колосекот, што се 
врзани за делот на колосекот кој се заменува, на 
двата краја на местото на кое се врши поправка 
мораат прописно да се узем јаг. 

Член 84 
Сложување на градежен и друг материјал и 

предмети низ електрифицирана пруга смее да се 
врши така што најблискиот раб на материјалот или 
предметот да биде оддалечен најмалку 5 m од по-
стројката под напон. 

10. Работа во разводни станици, потстаници 
и други разводни места на електрифицирани пруги 

Член 85 
Елсктровлечни станици, потстаница! и други раз-

водни места на електрична енергија на електри-
фицирани пруги, мораат да бидат обезбедени од 
пристап на незвани и неовластени лица. На огра-
дата околу станиците, потстаниците и другите места 
на разводот мора да биде истакната табла со пре-
дупредување па опасност од удир на електрична 
струја. 

Пристап во просториите на станицата и потста-
потстаници и разводни места смеат да се вршат само 
врз основа на посебна дозвола и во придружба 
на работникот определен за работа во станицата 
односно потстаницата. 

Член 86 
Работи на постројки во електровлечни станици, 

потстаница и разводни места смеат да се вршат само 
ако делот на постројката на кој се работи не е под 
напон и ако се преземени соодветни мерки на за-
штита. 

Железничката организација мора за секоја елек-
тровлечна станица, потстаница и друго разводио ме-
сто да изработи постапка за безбедна работа на по-
стројките, и на уочливо место во просторијата на 
потстаницата или на развод ното место да истакне 
писмено упатство за тоа. 

Член 87 
Вратата за влегување во просторијата на елек-

тровлечната станица или потстаница мора од надво-
решната страна да се отвора само со клуч, а од 
внатрешната страна само со квака. Вратата мора да 
се отвора нанадвор. 

Член 88 
Голите спроводници и другите делови на пос-

тројката од висок напон во просторијата на елек-
тровлечната станица или потстаница односно во 
друго разводио место, поставени на височина по-
мала од предвидената со југословенските стандарди, 
мораат да бидат заштитени со мрежести огради. 

Пристап во оградата од ставот 1 на овој член 
дозволен е дури по исклучување на електричната 
струја во постројката. Се препорачува поставување 
уреди за автоматско исклучување на напонот при 
отворање вратата на мрежестата ограда на ќелијата. 

Член 89 
Работа на поправки на построј реи од висок на-

пон во просторија на електроглечна станица и пот-
станица смеат да вршат само два работника, од кои 
едниот работи а другиот го предупредува па опас-
ност при работата. 

Член 90 
Во просториите со разводни или расклопите уре-

ди од висок напон на електрозлечпа стапица и пот-
станица смее да работи само еден ' работник. Тој 
може да ракува со командите на раетавувачот, пре-
кинувачот, и исправувачот, но не смее да влегува 
во просторот па ќелијата кој е заштитен со ограда. 

Ако се појави квар на уредите од ставот 1 на 
овој член, работникот што ракува со командите е 
должен за кварот да го извести работникот одгово-
рен за одржување па постројката и за вршење по-
правки на постројката. 

Член 91 
Во просторијата на електрозлечна станица од-

носно потстаница и на други разводни места метал-
ните делови кои нормално не се под напон, мораат 
да бидат уземјени според важечките Технички про-
писи за електроенергетските постројки над 1000 V. 

Врзување спроводник! за стап или други на-
прави за уземјување за металните делови од ставот 
1 на овој член, мора да се врши само со помош на 
посебни вијци предвидени за спојување на тие на-
прави со уземјувач. 

Врзување односно закачување на спроводници-
те за стапови или други направи за уземјување за 
мрежестата ограда на ќелијата односно за други 
елементи и делови на постројката што не се предви-
дени за тоа, е забрането. 

Член 92 
На одделни ќелии на електрозлечната станица 

и потстаница мора да се означи на посебни таблици 
припадноста на ќелијата. 

Во командната просторија мора да биде истак-
ната на видно место шема на врските на постројката. 
Ако се работи на линии, на командата рачичка на 
раставувачот или прекипувачот мора да се обеси 
табла со натпис: „Не вклучувај — се работи на ли-
нијата". 

Член 93 
Каналите во подот на слектровлечна станица и 

потстаница во коп се положени кабли од висок на-
пон, мораат да бидат покриени со метален лим кој 
е уземјен. Металниот лим мора да биде покриен со 
простирка односно со покривач изработен од изола-
ционен (диелектричен) материјал. 

Член 94 
При работата во зона на опасност под собирници 

во електровлечна станица и потстаница, работникот 
мора да користи изолациона подлога со изолатори 
од редот на погонскиот напон на постројката. 

Работата од ставот 1 на овој член смее да се 
врши само под постојан надзор на друго лице, и 
при неа не смее да се користи долг алат. Работ-
никот мора да има облека прилепела кон телото 
и сите метални предмети (рачен сат, нож, прстен 
и др.) мора да ги одложи. 

11. Одржуваше на пруги 

Член 95 
При работите на пруга и на објектите во 

непосредна близина на колосеци (скретници, стол-
бови, помошни објекти и др.4,, мораат да се презе-
маат потребните мерки за заштитата на работни-
ците од сообраќајни несреќи. 

Мерките на заштитата што се прилепуваат за 
предупредување на машиновозач©? за местото на 
работата на пругата и за најавување на наиду-
вачките возови заради заштитата на безбедноста 
на работниците на пругата, мораат дц им одговараат 
на важечките прописи за железничкиот сообраќај 
и е и г н а л 11 з а ц и ј а т а. 

Член 96 
Ако месните прилики и други услови на рабо-

тата на работи .ли штето (опасни кривини, недоволна 
видливост и прегледност, густина на сообраќајот, 
должина на работплиштето, вид на работите, број 
на работниците на пругата, вид и број на средствата 
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што се употребуваат при работата, годишно време, 
време на денот или ноќта, број на колосеците, макси-
мална брзина на движењето на возовите, работа што 
се врши со запирање на сообраќајот на односниот дел 
на пругата или со ограничување брзината на дви-
жењето на возовите односно без никаки ограничу-
вања) тоа го бараат, покрај мерките на заштитата 
при работата од членот 95 на овој правилник, мо-
раат да се постават пред и зад групата работници 
што работат на пругата заштитни чувари кои об-
јавуваат наидуваат на воз со соодветни звучни си-
гнали. 

Член 97 
Заштитните чувари од членот 96 на овој пра-

вилник мораат да заземаат места од каде имаат 
најдобра прегледност на работилиштето, а истовре-
мено и прегледност ка доаѓачките возови на што 
поголемо растојание. Знаците за наидување на воз 
што чуварите со звучен сигнал ги даваат, мораат 
да достигнат да најоддалечениот работник на рабо-
тилиштете. Пред запоседнување™ на целото рабо-
тилиште мора да се провери исправноста на тој 
звучен сигнал. 

Член 98 
Со работите на пругата соседните железнички 

стапици мораат да бидат навремено запознаени. По-, 
меѓу работилиштето и соседните железнички ста-
ници треба, по потреба, да се воспостави телефон-
ска или друга погодна врска. 

Член 99 
Ако на отворена пруга или во железничка ста-

ница се вршат градежни работи, се врши минирање, 
се поставуваат метални конструкции или се вршат 
други работи, мораат да се применуваат и мерките 
за заштита при работата пропишани со важечки-
те прописи за такви видови работи. 

Член 100 
Работи ка скретници и на колосек смеат да се 

вршат дури откако со посебни мерки за заштита 
(со поставување заштитни чувари, петарди и др.) ќе 
се обезбедат работниците од возила во движење. 

12. Работа на сигнално-сигурносни и телекомуни-
кациони уреди 

Член 101 
На градење, реконструкција и одржување на 

сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди 
(во понатамошниот текст: ЅЅ уреди и ТК уреди), ка-
ко и на електрични уреди од висок напон што се 
во составот на тие уреди, смеат да се запослуваат 
само стручни работници. 

Член 102 
Пред почетокот ка работата на, ЅЅ уреди и на 

ТК уреди чие функционирање може непосредно да 
влијае врз безбедноста на работниците и железнич-
киот сообраќај, мора да се обезбеди претходно одобре-
ние за пристапување кон работите на таквите уреди. 
По завршената работа и доведувањето во првобит-
ната состојба односно положба на односниот уред, 
работникот што ја извршил работата мога за тоа 
да го извести лицето од кое добил одобрение за 
работа. 

Член 103 
Пред пристапување кон работата на столбови на 

воздушни телекомуникациони линии мора да се про-
вери стабилноста на столбот и, по потреба, да се пре-
земат мерки за заштита од паѓање од столбот, од до-
пир со материја со која се импрегнирани столбовите 
или од допир со водови од висок капон, против праз-
нење на атмосферски електрицитет и ел, (заштитен 
појас со јаже, заштитни нараквици, заштитни огради, 
уземјување и др.). 

Член 104 
При работа на одржување подземни кабли и при 

работа на одржување акумулаторон батерии, мораат 
да се преземаат мерки на заштита за отстранување 
на експлозивни гасови односно гасови штетни по 
здравјето насобрани во кабл ов ските канали односно 
во просториите со акумулаторон батерии. 

При работа на одржување на оловни акуму-
латорон батерии, мораат да се преземаат мерки на 
заштита од сулфурна киселина и оловен прав. 

Член 105 
При работа на одржување на ЅЅ уреди и ТК 

уреди на електрифицирани пруги, покрај мерките 
од чл. 101 до 104 на овој правилник, мораат да се 
спроведуваат и мерките на заштита против удир на 
електрична струја од висок напон (изолиран алат, 
одржување на пропишаните отетојанија од водовите, 
уземјување на ЅЅ уреди и ТК уреди односно пос-
тројки, обезбедување на опасните места што ра-
ботникот може при работата да ги дофати или доп-
ре со обележување со црвени стрелички односно со 
поставување на таблици за предупредување и др.). 

IS. Противпожарни мерки 

Член 106 
' Објектите сместени во близината на колосеци 

(магазини, складови и материјали, складови на 
течни горива и мазива и др) мораат да бидат снаб-
дени со соодветна противпожарна опрема и со сред-
ства за гаснење пожар. 

Работниците што постојано работат во објектите 
од ставот 1 на овој член, мораат да бидат обучени 
во ракувањето со противпожарна опрема и со сред-
ства за гаснење пожар. 

Со општ акт железничката и друга работна ор-
ганизација определува кои објекти мораат да распо-
лагаат со соодветна противпожарна опрема и каква 
(пожарникарски шмрк со или без мотор, цистерни за 
вода, апарати за гаснење пожар и ел.), и на кои ме-
ста мораат да се држат обичните средства за гаснење 
пожар (песок, земја, лопати, кофи за вода, лествици 
и др.), како и који лица се задолжени за гаснење 
полгар (екипа или поединец). 

За гаснење пожар мораат да се обезбедат и на 
определени места да се држат во подготовка сред-
ствата за заштита потребни за гаснење пожар (шлем 
за заштита на главата, коскени или азбестни нарак-
вици, гасни маски и др.). 

Член 107 
Лесно запаливи материјали (хартија, слама и 

др.) и запаливи и експлозивни течности и гасови 
(нафта, бензин, пропан, бутан и др.), мораат при 
превозот, претоварот, натоварот и складирањето- да 
се обезбедат и да се заштитат од запаливи извори 
(забрана на пушење и палење оган, искрење на ло-
комотиви и др.). 

Возилата натоварени со материјали и течности 
од ставот 1 на овој член, во станицата мораат да се 
поставуваат ка колосек што подалеку од статичните 
и другите работни простории и од извори на 
оган (оџаци, работилници, локомотиви и др.}. 

Член 103 
Исфрлање вжарена шлака од пепелницата на 

локомотива смее да се врши само ка за тоа опреде-
леното место — оддалечено од статичните згради и 
работните простории. 

Местата односно објектите кај кои постои опа-
сност од пожар (магазини, склз.г.е^и, стојалишта на 
цистерни со запаливи течности или гасови), мораат 
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на видно место да имаат табли за предупредување 
на опасност, како на пример: „Забрането пушење", 
„Забрането палење оган", „Забрането внесување на 
светилки со отворен пламен" и др. 

Член 109 
С т а н а т и о т персонал мора да бида запознаен со 

начинот на алармирањето на најблиските пожарни 
чети односно пожарникарски екипи, како и со пос-
тапката и начинот на заштитата во случај на пожар. 
Упатствата за тоа мораат да бидат истакнати на 
видни места. 

14. Здравствени услови при работата и укажување 
на прва помош 

Член 110 
Заради обезбедување здравствени услови при 

работата, железничките организации организираат 
и спроведуваат превентивна здравствена заштита на 
работниците, а особено: 

1) подготвуваат програми и планови на превен-
тивната здравствена заштита; „ 

2) ги проучуваат и ги следат здравствените, хи-
гиенските и други услови на работата,' социјалните 
прилики на работниците и психолошките влијанија 
врз работниците и врз безбедното вршење на нив-
ните работи во железничкиот сообраќај; 

3) ги проучуваат причините на повреди и забо-
лувања на работниците при работата и за таа цел 
собираат медицински и други потребни податоци; 

4) организираат и обезбедуваат укажување на 
прва помош на повредените и заболените работници 
при работата — до доаѓањето на лекар односно до 
упатувањето во здравствена установа; 

5) организираат здравствено просветување и о-
бучување на работниците за укажување прва помош 
на повредените и заболените работници при рабо-
тата и во железнички несреќи и вонредни настани; 

6) соработуваат со здравствени и други стручни 
установи; 

7) преземаат други мерки заради унапредување 
на здравствената заштита на работниците при ра-
ботата. 

Член 111 
Во железничките влечни возила, во помошните 

и работните возови во станиците и во другите згра-
ди на извршните служби и при работите на желез-
ничка пруга, мораат да се обезбедат санитетски ма-
теријали и други средства потребни за укажување 
прва помош (рачна аптека, санитетско сандаче, но-
силки и др.). 

За укажување прва помош и за ракување со 
материјалот и средствата од ставот 1 на овој член 
мораат да бидат обучени за тоа определените работ-
ници, а особено работниците во извршните служби. 

Член 112 
За заштита од елементарни непогоди при рабо-

тите покрај колосек, на работилиште и на одржување 
пруга, пружни постројки и објекти, на работниците 
мора да им се обезбеди соодветно засолништво и за-
гревање (привремено засолниште, шатор, натстреш-
ник, барака и ел.), како и топли напивки. 

Топлите напивки мораат, по потреба, да им се 
обезбедат на работниците, ако тие работат во тур-
нус или во определена работна единица. 

Ако при работата се изложени на директно деј-
ство на температура над +30°С, односно во возови 
и на други места на дејството на температура над + 
25°С, на работниците им се даваат освежителни 
безалкохолни пијачки или средства за надомест на 
загубата на вода односно сол во организмот поради 
потење. 

Член 113 
Ако работат во работни возови, денчар-возови, 

помошни возови и коли за специјални работни за-
дачи на железницата, на работниците мора да им 
се обезбеди соодветно легло за одмор во текот на 
патувањето и работата, како и услови за исхрана. 

Член 114 
Работрште места на пругата што бараат посто-

јано присуство на работници (работно место на чу-
вар на пруга, премин, мост, тунел, работилница, склад 
и други објекти на пруга, работно место на скретничар 
и ел.) мораат да се опремат со соодветни засолниш-
та — стражарници со потребните средства за спо-
годување. Стражарниците мораат да ги исполнуваат 
хигиенските и другите услови за заштитата при 
работата (загревање, осветление, мебел и ел.). 

На оддалечените работилница на пруга за ра-
ботниците мораат да се обезбедат засолништа за 
засолнување во случај на елементарни непогоди, за 
одмор, за спиење, за сместување на облеки и обувки, 
алат и храна. 

Член 115 
На сите постојано поседнати работни места во 

работните единици на .пруга (секции, станици, ло-
жилници, стојалишта, крстосници, складови, усаме-
ни стражарници и чуварници и др.) мора да биде 
обезбедена здрава вода за пиење. Квалитетот на 
водата за пиење мора да им одговара на важечките 
санитарни услови (стандарди). 

Железничката организација мора, по потреба, да 
обезбеди стручна служба за хемиска и бактериоло-
шка контрола на вода за пиење. 

Член 116 
4 Работните места за натовар и истовар на стоки 

и материјали, станичните перони, натоварно-исто-
варните рампи, магазинските и други простории во 
кои се врши работа, како и просторот на кој се 
врши маневрирање, мораат ноќе да бидат осветлени 
со светлосни тела од соодветна јачина на осветлени-
ето. Светлосните тела мораат да бидат поставени 
така што добро да го осветлуваат просторот на кој 
се врши маневрирање или други работи. 

Јачината на општото осветлување на местата од 
ставот 1 на овој член не смее да биде помала од 
18 лукса. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
На орудијата за работа и на уредите, алатите 

и помошните средства на трудот што се користат 
при работите на градење и одржување на желез-
нички возила, пруги, постројки и други објекти на 
железниците, покрај одредбите на овој правилник, 
се применуваат и одредбите на Правилникот за оп-
штите мерки и нормативи за заштита при работата 
на орудијата за работа и уредите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/67). 

Во железничките градежни објекти односно во 
работните и помошните простории на такви објек-
ти, покрај одредбите на овој правилник, се приме-
нуваат и одредбите на Правилникот за општите 
мерки и нормативи за заштита при работата за 
градежните објекти наменети за работни и помо-
шни простории („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/67). 

Член 118 
Ако за спроведување на одделни мерки и нор-

мативи за заштита што се пропишани со овој 
правилник е потребно да се изгради нов градежен 
објект или за нивно спроведување се потребни по-
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големи инвестициони вложувања (реконструкција 
на градежни објекти, постројки и др.) — ќе се по-
стапи во смисла на членот 114 од Основниот закон 
за заштитата при работата. 

Член 119 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за тех-
ничките и здравствено-техничките заштитни мерки 
при работата кај експлоатацијата на железниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/49, прилог бр. 1). 

Член 120 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

6 бр. 36/1 
12 јануари 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совета за труд, 

Антон Полајнар, е. р. 

71. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон 
за статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/66), во врска со одредбата на редниот број 10 
од одделот Статистика на цените на Планот на 
статистичките истражувања за 1970 година, кој е 
составен дел на Одлуката за донесување на Пла-
нот на статистичките истражувања за 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/69), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1. Пробното истражување за цените на земјо-
делските производи кај производителите ќе се 
спроведува месечно почнувајќи од 1 април 1970 
година и ќе трае вкупно 20 месеци (во понатамо-
шниот текст: истражување). 

.. Со истражувањето ќе се опфатат избраните 
земјоделски задруги, земјоделски стопанства и комби-
нати (во понатамошниот текст: земјоделски орга-
низации), што продаваат земјоделски производи од 
сопствено производство или откупуваат земјодел-
ски производи од индивидуални земјоделски про-
изводители. 

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци 
за продавните цени на најважните земјоделски 
производи на земјоделските организации и пода-
тоци за откупните цени на најважните земјоделски 
производи по кои земјоделските организации ги 
откупуваат овие производи од индивидуални зем-
јоделски производители. 

3. Истражувањето ќе се спроведува според 
упатството и на обрасците што ќе ги утврди Со-
јузниот завод за статистика. 

4. Со подготовките, организацијата и спроведу-
вањето на истражувањето ќе раководи Сојузниот 
завод за статистика. 

5. Податоците собрани со ова истражување ќе 
служат исклучително ~за статистички цели. 

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

Бр. 460-595/1 
4 јануари 1970 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
статистика. 

Ибрахим Латифиќ, е. р. 

72. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон 
за статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/66), во врска со одредбите на редниот број 11 
од одделот Статистика на цените на Планот на 
статистичките истражувања За 1970 година, кој е 
составен дел на Одлуката за донесување на Планот 
на статистичките истражувања за 1970 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 53/69), генералниот 
директор на Сојузниот завод за статистика доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ 
ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО 
И БАНКАРСТВОТО И ЗА ЗАКУПНИНАТА НА 

ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ 

1. Пробното истражување за цените на услугите 
Ео здравството ќе се спроведе од 15 до 30 март 
1970 година, а пробното истражување за цените на 
услугите во банкарството и за закупнината на де-
ловните простории — од 20 до 30 април 1970 година 
(во понатамошниот текст: истражувања). 

Со истражувањата ќе се опфатат избраните 
здравствени установи, избраните банкарски орга-
низации, како и работните организации што можат 
да дадат податоци за закупнината на деловните 
простори. 

2. Со истражувањата ќе се соберат податоци 
за цените на здравствените услуги по видовите 
болести, на банкарските услуги по видовите креди-
ти и податоци За височината на закупнините на 
деловните простории. 

3. Истражувањата ќе се спроведуваат според 
упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Со-
јузниот завод за статистика. 

4. Со подготовките, организацијата и спроведу-
вањето на истражувањата ќе раководи Сојузниот 
завод за статистика. 

5. Податоците собрани со овие истражувања ќе 
служат исклучително за статистички цели. 

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

Бр. 460-596/1 
4 јануари 1970 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
статистика. 

Ибрахим Латифи^, е. р. 

73. 
- Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

Заптивни уводници. Гумени зап-
тивки повеќекатни. Главни мери — 

Грла за сијалици со навој. Општи 
технички услови — — — — — 

Грла за сијалици со навој. Испи-
тувања — — — — — — — — 

Подножје за испитување на грла 
за сијалици со навој — — — — — 

Подножја за проверување отпор-
носта на грлата Е 14 спрема топлина 

завод за стан-
југословенски 

JUS N.E2531 

JUS NJE3.005 

JUS N.E3.006 

JUS N.E3.009 

JUS N.E3.017 



Страна 174 — Број 6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 12 февруари 1970, 

Подножја за проверување отпор-
носта на грлата Е 27 спрема топлина JUS N.E3.018 

Подножја за проверување отпор-
носта на грлата Е 40 спрема топлина JUS NE3.0-19 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт на гр-
лата Е 27 — — — — — — — JUS N.E3.020 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт и заш-
титата од случаен допир на грлата 
Е 27 _ _ _ _ _ _ _ _ J US' N.E3.021 

Гранично мерило за проверка на 
заштитата од случаен допир при увр-
тувањето на сијалици во грлата Е 27 JUS N.E3.022 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на~ контакт на гр-' 
лата Е 40 — — — — — — — JUS N.E3.025 

Гранично мерило за проверка на 
воспоставувањето на контакт и заш-
тита од случаен допир на грлата Е 40 JUS N.E3.026 

Гранично мерило за проверување 
на отетојанието на кошулката од сре-
дишниот контакт на грлата за сија-
лици — — — — — — — — JUS N.E3.028 

Грла за сијалици. Гранични мери 
на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.040 

Грла за сијалици. Гранични ме-
рила за проверување на метричкиот 
навој на назувица — — — — — JUS N.E3.042 

Изолирани приклучни стегалки за 
светилки. Главни мери — — — — JUS N.E4.015 

Изолирани приклучни стегалки 
за направи. Главни мери — — — JUS N.E4.016 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1971 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Грла за сијалици со навој. Тех-
нички прописи за изработка — — JUS N.E3.005 

Подножје за испитување на загре-
јувањето на контактот — — — — JUS N.E3.009 

Гранично мерило за проверува-
ње дали се постига контакт на гр-
лата Е 27 _ — _ _ — — _ JUS NE3.020 

Гранично мерило за проверување 
дали се постига контакт и дали е 
обезбедена заштита од случаен допир 
на грлата Е 2 7 — — — — — — JUS N.E3.021 

Гранично мерило за проверување 
дали е обезбедена заштита од случаен 
допир при увртувањето на сијалиците 
во грлата Е 27 — — — — — — JUS N.E3.022 

Гранично мерило за проверување 
дали се постига контакт на грлата 
Е 40— — — — — — — — _ JUS N.E3.025 

Гранично мерило за проверување 
дали се постига контакт и дали е 
обезбедена заштита од случаен допир 
на грлата Е 4 0 — — — — — — JUS N.E3 026 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за грла за сијалици со навој (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58); 

Грла за сијалици. Гранични мери 
на метричниот навој за назувица — JUS N.E3.040 

Грла за сијалици. Гранични ме-
рила за проверување на метричниот 
навој за назувица — — — — — JUS N.E3.042 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за електричен инсталационен прибор („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/67); 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1971 
година. 

Бр. 16—374/1 
27 јануари 1970 година 

Белград 

Директор 
Југословенског завода за 

стан дардизациј а, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

74. 

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 
2 од Законот за Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), 
гувернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-

ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за височината на задолжителна-
та резерва на деловните банки кај Народната банка 
на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/66, 
48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 46/68, 5/69, 32/69 
и 34/69) во точката 2 зборовите: „На штедните вло-
гови" се заменуваат со зборовите: „На средствата 
што граѓани ги држат на сметки ка ј банките". 

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

О. бр. 11 
6 февруари 1970 година 

Белград 

Наредна банка на Југославија 

Гувернер, 
д-р ИБО Перишин, е. р. 

75. 

Врз основа на членот 31 став 1 точка 1, во врска 
со чл. 7, 9 и 21 до 24 од Законот за Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на стопанскиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65, 26/66, 28/66 
и 32/68), Управниот одбор на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПЛАНОТ ЗА 
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТО-
ПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА 

1. Во Планот за употреба на средствата од Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
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лики и краишта за периодот од 1966 до 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/67 и 8/68) во точ-
ката 2 став 2 во уводната реченица на одредбата 
под а) по зборот: „енергетиката" се додаваат зборо-
вите: „освен објекти на хидроелектрани". во одред-
бата под г) во алинејата втора зборовите: „15 годи-
ни" се заменуваат со зборовите: „20 години", а на 
крајот на одредбата под г) точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додаваат две нови од-
редби, кои гласат: 

,,д) за вложувања во објекти на хидроелектрани: 
— височината на каматната стопа изнесува 2% 

годишно; 
— заемот треба да се исплати во рок од 30 го-

дини; 
ѓ) за вложувања во објекти на земјоделското 

производство, освен мелиорации: 
— височината на каматната стопа изнесува 2% 

годишно; 
— заемот треба да се исплати во рок од 20 го-

дини.". 
2. Во точката 3 во одредбата под б) на крајот 

се додаваат точка и зборовите: „По исклучок, зае-
мот употребен за стручно оспособување и обучување 
на кадри треба да се исплати во рок од It) години". 

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

Бр. 54 
2 февруари 1970 година 

Белград 

Фонд на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 

републики и краишта 

Претседател 
Директор на Управниот одбор 

на Фондот, на Фондот, 
Александар Радевиќ, е. р. Вајо Скенџиќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во Сојузниот буџет за 1970 година, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 56 69, се 
поткраднале долу наведените грешки, та. врз 
основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Со-
јузната скупштина, се дава 

И С П Р А В К А 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во членот 5, во Билансот на приходите и 
општиот распоред на приходите на Сојузниот буџет 
за 1970 година, во одделот II. Распоред на прихо-
дите, распоредна група 19-2, Основна намена 19 
наместо броевите: „77,926.000" треба да стојат бро-
евите: „76,426.000", на двете места. 

2. Во членот 6, Раздел 12. Сојузен секретаријат 
За внатрешни работи, во позицијата 138 (07-2-2) 
Школување на кадрите наместо бројот: „1,201.600" 
треба да стои бројот: „1,291.600"; 

во Разделот 16. Сојузен секретаријат за инфор-
мации, во позицијата 224 (07-2-3) Откуп на пери-
одични публикации наменети за странство („Меѓу-
народна политика", „Југословенска ревија", „Југо-
словенски новости", „Југословенски преглед" и 
„Актуелни прашања на социјализмот") наместо 
бројот: „6,972.000" треба да стои бројот: „6,792.000"; 

во Разделот 21. Сојузен совет за образование 
и култура. Основна намена 14. Нестопански инве-
стиции, во позицијата 282 бројот: „1,572.000" а во 
позицијата 283 бројот: „891.000", кои се внесени 
во колоната 5, треба да се стават во колоната 4. 

Од Генералниот секретаријат на Сојузната 
скупштина, Белград, 2 февруари 1970 година. 

у к а з и 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО 
НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА 

БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА 

I 

Се отповикува 
Иво Сарај чиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединетото 
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска. 

II 
Се назначува 
Добривое Видиќ, досегашен извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Обединетото 
Кралство на Велика Британија и Северна Ирска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
27 јануари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката, 

претседател на Сојузната 
скупштина, 

Милентие Поповиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за постигнати успеси во работата во 
Здружението на резервните офицери и подофицери. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

резервните капетани I класа: Анђелковић Михаи-
ла Станиша, Чернивец АлоЈза Славко, Дамјановски 
Јована Веле, Даничић Михаила Милош, Илић Тро-
јана Драгољуба, Јовановић Арсена Величко, Катић 
Радивоја Миодраг, Кирлић Хасана Едхем, Милова-
новић Чедомира Драгомир, Наумовић Ташка Тодор, 
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Николић Стојадина Недељко, Павловић Милутина 
Велисав, Пејић Гопе Душко, Седлачек Стевана Сте-
ван, Стевановић Бошка Стојан, Урбанчић Антола 
Јоже, Вил оти јевић Рајка Милош; 

резервните капетани: Андоновски Петруша Васил, 
Анђелковић Вуксана Спасоје, Арсећ Милана Пре-
драг, Бабовић Вука Слободан, Бајрамовић Ћамила 
Нусрет, Беговић Деде Хамид, Бошковски Зафира 
Благоја, Будић Ранђела Драгослав, Дамевски Апо-
стола Темелко, Дамњановић Ранка Никола, Давидо-
вић Миљка Светозар, Дејановић Гапе Милован, Диз-
даревић Мухамеда Нерми, Добрила Надала Желимир, 
Дупановић Мухарема Хусејин, Ђуричић Лазара Кр-
сто, Еуген Јосипа Орман, Ферати Арифа Миран, 
Гашпаревић Саве Владо, Гујаиичпћ Добросава Дра-
госав, Халилкадић Муле Муло, Халити Халита Мус-
лија, Хебар Јожета Јанко, Хусеинагић Ахмета Му-
стафа, Ибришимовић Мехо Пашо, Илић Милутина 
Живојин, Ињац Луке Перо, Ивковић Божидара 
Миодраг, Јакомин Ивана Алверин, Јовандић Николе 
Петар, Јовановић Раденка Предраг,- Јовичић Бојала 
Стојан, Јутерша Фердинанда Станислав, Кос Стојана 
Стојан, Ксстрешевић Татомпра Каменко, Кудра 
Станка Никола, Лазасревић Јеремије Ђорђе, Мај-
сторовиќ Павла Љубиша, Маринковић Станоје Рат-
ко, Маринковић Станојла Живорад, Марковић Дра-
гољуба Борисав, Марковиновић Мате Милан, Матак 
Стипе Блаженко, Матељак Јуре Иван, Михајловић 
Александра Драгољуб, Михајловић Драгутина Ти-
хомир, Микић Животе Драгољуб, Микоњић Петра 
Новак, Милашиновић Божидара Слободан, Милова-
новић Живана Јован, Митровић Душана Божо, 
Младенић Антона Антон, Младеновић Живана Бо-
жидар, Нанић Хусејина Алија, Наумовић Ђорђа 
Благоје, Нешић Наска Драгутин, Нешковић Љубо-
мира Јордан, Новак Станислава Александер, Новак 
Фрање Јосип, Новичић Милутина Драгутин, Ново-
вић Митра Владо, Обрадовић Јове Митар, Панић 
Драгомира Милан, Павловић Ивана Спира, Перу-
ничић Трифуна Љубомир, Пешић Тодора Милорад, 
Петровић Матије Михајло, Пиперац Станка Тихомир, 
Прљета Ђорђа Радослав, Прусина Ивана Божо, 
Пузовић Света Анто, Радивојевић Светомира Љу-
бисав, Радмановић Милоша Обрад, Радојичић Крста 
Милосав, Радуловић Луке Спасо, Ристески Милади-
нов Зафир, Ристовски Андона Перо, Рожић Стјепана 
Фрањо, Рубић Илије Миле, Садовић Салка Ахмет, 
Савичевић Славка Милан, Северовпћ Влајка Јован, 
Стјепчевић Крсте Велимир, Стојановски Стоиљка 
Трајан, Суботић Миленка Петар, Сурла Ђуре Раде, 
Шабан Ива Божо, Шалипур Среда Богдан, Шестић 
Драгољуба Милутин, Шишерник Алојза Лудвик, 
Шкреблин Јосипа Владимир, Штрбац Николе Љу-
бомир, Тарабар Му јаге Махмут, Тегелтија Симе 
Неђо, Топаловић Ивице Стипо, Трајковић Сгоји-
мира Благоје, Тринајстић Данијела Фрањо, Весели-
новиќ Вучине Милорад, Законовић Јове Владо, 
Жупанић Јосипа Иван: 

резервниот поручник на фрегата. Жмавец Мар-
јана Борис; 

резервните поручници: А Ј Д И Н О В И Ќ Селима Муха-
рем, Алексић Михаила Драгољуб, Андрић Љубише 
Драгиша, Ангеловски Трпе Крсте, Арсланагић Ху-
сни је Нурија, Бехрами Мифтара Хазир, Белић Ма-
рина Марин, Бинић Раденка Слободан, Бижић Мар-
ка Мирослав, Босичић Мира Данило, Боснић Данила 
Ђуро, Бреберина Јове Јово, Бркић Добросава Пр-
вослав, Бунар Јакоба Леон, Цековић Руста Фаик, 
Цветковски Христе Петар, Чардаклија Јуса Ћамил, 
Чавић Анђелка Николина, Ћорац Милића Радомир, 
Чорбић Спиридона Милан, Чумић Василија Љубиша, 
Дајковић Петра Владимир, Дамњановић Ивана Ви-
доје, Деклић Ивана Петар, Делић Раде Милан, 
Драшковић Витомира Драгутин, Дулар Ибожета Зо-
ран, Дурадбеговић Хасана Бећо, Дјекић Милоша 
Милоје, Ђоковић Миодрага Драган, Ђоршевски Тра-
јана Ђорђе, Џамбић Стевана Александар, Фикет 

Јурија Рајко, Голеж Фрање Звоне, Грабовац Хајра 
Ибрахим, Трошић Фрање Јосип, Хасанагић Сулеј-
мана Мугдим, Хашимбеговић Ибрахима Туфо, Хер-
ман Јосипа Жељко, Илијевски Милана Трајко, 
Ивановић Ивана Обрад, Ивановски Колев Спире, 
Јакуповић Гафура Минир, Јан Ивана Франц, Јани-
чек Јована Михајло, Јанковић Николе Никола, 
Јапец Виде Владо, Јарамаз Милана Душан, Јев-
товић Јована Милић, Јовановић Симе Ана, Јовано-
вић Јована Сава, Јовковић Милена Станојло, Јури- ' 
шевић Вукомана Петар, Касалица Љубомира Сотир, 
Коларовски Богоја Стојан, Косановић Милана Ми-
лан, Костић Александра Синиша, Ковач Маринка 
Славко, Козарић Шаќира, Хамид, Кришто Николе 
Анто, Кробов Валента Никола, Крпић Лудвика 
Александер, Круези Азема Укшин, Кружић Максе 
Бранко, Лазић Илије Душан, Лучић Митра Јован, 
Љубинковић Милана Верољуб, Мандић Грује Ђор-
ђе, Марић Животе Драгослав, Маркезић Ивана Јо-
сип, Марковић Војислава Александар, Марковић 
Душана Радул, Марковић Милана Владимир, Мар-
ковски Ванчо Војислав, Мартиновић Драгића Ми-
лован, Марушчак Петра Јосип, Мат јан Јанеза Јоже, 
Меновски Тренев Мисајле, Мичевић Живка Бранко, 
Михаиловић Младена Живорад, Михајловић Радо-
мира Мирко, Мијаиловић Милије Милета, Ми лекић 
Антонија Светолик, Милићевић Спире Војислав, 
Милојевић Живојина Момир, Милосављев^ Љубо-
мира Драган; 

Милоеављевић Милорада Томислав, Мишић 
Луке Петар, Митровић Јована Драгодраг, Митровић 
Милана Јосиф, Млакар Јоже Виктор, Наумовски 
Рафев Коста, Нектаријевић Драгољуба Чедомир, 
Нешковић Александра Бранислав, Николић Андреје 
Денчо, Николић Велимира Мирослав. Николић Бог-
дана Радослав, Николовски Косе Миле, Нижић 
Марка Мате, Новаковић Крсмана Славко, Палазов 
Панде Борис, Папранику Решита Демир, Павлевски 
Николов Митре, Павловић Радоја Владета, Перин-
чић Антона Иво, Петрови јевић Михаила Никола, 
Поповић Томице Богдан, Поповић Фрање Фрањо, 
Поповић Милана Лука, Поповић Чедомира Петар, 
Поп Симеонов Круме Ристо, Рацић Андрије Радове, 
Радојевић Митра Петко, Радуловић Тројана Нађа, 
Рајић Васе Бошко, Рајановић Мирка Милутин, 
Ракарић Ђуре Валентин, Ранковић Душана Брани-
слав, Ранзингер Јожета Јоже, Речица Максута 
Шуцери, Репар Анте Александар, Рустемпашић Са-
лиха Тахир, Сретиќ Драгољуба Милан, Силађи Јо-
сипа Славко, Силић Блажа Марин, Ситар Јоже 
Владимир, Сотировски Милана Блаже, Срдоч 
Ивана Давор, Стаменић Јована Љубомир, Ста-
ниву ковић Светка Милан, Станоевски Тодора 
Трајко, Сташевић Јефта Михајло, Стојановић 
Вулета Драгољуб, Стојановић Никодије Стоја-
дин, Стојановић Добривоја Светислав, Стојановски 
Блаже Александар, Субашиќ Лазе Драго, Шавија 
Нике Никола, Шимшиќ Сретена Будимир, Шкипиќ 
Обрада Јестроније, Штефан Јосипа Антон, Шумпн 
Пере Паво, Tap Милоша Љубинко, Ташкоски Петра 
Борислав, Тироски Начета Боро, Тишљар Фрање 
Мирко, Тодориќ Симе Милан, Тодоровиќ Миљка 
Милан, Тодосиевски Јаќима Борис, Топџиоски Јоле 
Милан, Топић Сулејмана Осман, Трајковски Панде 
Томе, Трпчевски Лазара Илија, Турчинец Стјепана 
Иван, Творић Јакова Маријан, Узеировић Мустафе 
Хамдија, Васић Драгише Миломир, Васунг Лудвика 
Мирко, Веселиновић Милорада Миломир, Влашић 
Душана Исо, Вочанец Антуна Људевит, Војиновић 
Миладина Марко, Војновић Јосипа Маријан, Вој-
водић Николе Анђелко, Волф Франца Франц, Вре-
чар Рудолфа Рудолф, Вујадиновић Лазара Милутин, 
Вукић Петра Иван, Вуковић Живка Милан, Зечевић 
Дане Перо, Жаухар Анте Вилим, Живковић Ради-
сава Љубисав; 
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резервните потпоручник: Абдихођић Асима Ке-
мал, Ацевски ретре Цане, Адемовиќ Раме Шахман, 
Анић Јосипа Анто, Арсоски Крсте Михајло, Арна-
утовић Слободана Радисав, Банчетовић АлекЈа 
Бранко, Бавдек Душана Срђан, Бекрић Добривоја 
Александар, Бероња Давида , Данило, Благојевић 
Војислава Радмило, Бојчић Саве Драгољуб, Болха 
Вјекослава Борис, Бошковски Томе Јован, Брачно 
Фрање Фрањо, Брковић Омера Изет, Бућић Милића 
Живко, Царли Ладислава Алсксандер, Цестар Болте 
Жељко, Чегаревић Симе Миодраг, 'Глишић Мустафе 
Енез, Чобај Хадзије Омер, Чретник Мартина Јосип, 
Дамљановић Луке Радисав, Делаћ Антона Божо, 
Дереничин Франца Димитрије, Димчевски Цветана 
Синадин, Димитријевић Лазара Томислав, Дрезга 
Порина Давор, Талевски Пача Трајче, Ђерлек Џе-
мила Махмут, Ђуровић Блажије Драгиша, Џемил.и 
Џељиља Назим, Франковић Антона Ецио, Гаврило-
вић Миленка Велибор, Тези Билкана Јосип, Главић 
Теодора Александар, Грипа рић Антона Јосип, Гу-
снић Душана Стојан, Халими Невзада Халим, Хар-
ви ш Омера Хуснија, Хаскука Раифа Аљајдии, 
Игњатовић Илије Благоје, Јаковл^евић Витомира 
Душан, Јашаревски Бекира Тефик, Јонош Лудвика 
Лудвик, Јовановић Рајка Ђорђе, Јовановић Драго-
љуба Радомир, Јовичевић Димитрија Гавро, Јуретић 
Станка Анте, Калуђеровић Ника Ђорђија, Камбери 
Серпфа Селим, Којић Саве Горољуб, Кол теци Ра-
мадана Ремзија, Колман Франца Франц, Копривица 
Тодора Млађен, Коров Стевана Бранко, Кос Антона 
Јосип, Костовски Лазара Ристо, Ковачевић Станка 
Бранко, Крањц Карла Карел, Кречар Милована 
Михајло, Крстановић Љубе Радомир, Куленовић 
Османа Рифат, Кушевски Косте Војче, Лагумђија 
Хаџе Ахмед, Лукић Боривоја Вучко, Љаљевић Бута 
Гано, Љубичић Чедомира Драган, Мариишек Јожефа 
Ива*н, Марковић Драгољуба Миодраг, Маринковић 
Јанка Владимир, Матић Лазара Јосип, Михајловић 
Владана Милорад Михајловски Ђорђа Светозар, 
Милчић Крешимира Стјепан, Милетић Антона Рат-
ко, Милићевић С. Бранислав, Милинковић Јове 
Славко, Миљковић Шиме Мирко, Миљковић Душана 
Станиша, Митревски Јована Ангеле, Мрдаковић 
Недељка Владета, Мревље Ивана Иван, Николић 
Душана Драган, Николовски Тодоса Стојмен, Новак 
Стјепана Бранко, Ожег Винка Чедомир, Пантелић 
Милана Михајло, Павловић Љубинка Владан, Пер-
шић Ивана Лино, Петровић Трајка Ђорђе, Петровић 
Милорада Јован, Попев Бориса Славко, Поповић 
Борисава Драгослав, Плавшић Тодора Лазар, Прај-
з о в и ћ Митра Томислав, Пушкариќ Ђуре Иван, 
Радисављевић Владимира Момчило, Радовић Косте 
Светислав, Радунић Мата Анте, Рогић Леопда Иво, 
Роме Јожета Милан, Сеферовић Мухарема Хаџо, 
Селеш Јосипа Томислав, Семиз Владимира Бранко, 
Сењић Андрије Анте, Скелеџић Марка Лука, Ско-
рупан Милета Владо, Сљунски Мартина Станко, 
Соколоски Спира Круме, Спахо Омера Смаил, Срда-
новић Милорада Сретко, Станковић Јована Гра-
димир, Стевановић Цветка Драгутин, Стипановић 
Драге Драго, Стојаноски Илије Милан, Сто-
јановић Николе Сретен, Стојић Милосава Љу-
бинко, Стојиљковић Живојина Радисав, Шсвер 
Паје Дане, Шкуранец Јанка Иван, Штимац Антуна 
Фрањо, Табаковић Захира Хасиб, Терреу Јосипа 
Херман, Томић Благоја Драган, Топлак Хуго Дра-
шко, Тошић Раде Љубомир, Трајковски Сокола Пе-
тар, Трајковић Милисава Милорад, Трај коски Ан-
дона Блаже, Туцаков Матије Јован, Турк Јосипа 

Јосип, Турк Јосипа Јоже, Ту т е к Мије Петар, Уро-
шевић Пантелије Стеван, Бучков Јосифа Стефан, 
Вујановић Дмитра Српко, Вујичић Јова Весо, Вукче-
вић Ђура Драго, Зорић Милана Миле, Зубановић 
Фрање Борис, Звијерац Теодора Немања, Живковић 
Драгутина Братислав; 

резервниот заставник: Новичић Драгомира Ми-
ломир; 

резервните постари водници I класа: Горчин 
Драгољуба Андреја, Мичић Ђорђа Живојин, Мило-
сављев!^ Војислава Властимир, Нишевић Ђуре 
Душан, Пелић Томе Мате, Рамадани Бајрама Раим, 
Шоловић Ивана Радослав; 

резервните постари водници: Абазовић Решида 
Фехим, Борштнар Јанеза Јоже, Бурић Марка Ћетко, 
Цветковић Михајла Душко, Ђаковић Лазе Драгач, 
Ђурић Николе Петар, Грил Карла Јоже, Ивић Че-
домила Мирослав, Јеленић Антона Јосип, Јеремић 
Мире Митар, Каузларић Ивана Велимир, Кавржић 
Вида Момир, Кецески Милче, Кљаић Крсте Пашко, 
Лудвик Мартина Иван, Макариќ Станка Вељко, 
Марковић Драгољуба Стеван, Михајловић Душана 
Бранко, Милетић Борисава Зоран. Младеновић Трај-
ка Владимир, Мрђа Пере Ђоко, Мрђен Раде Милош, 
Муратовић Лутвије Давид, Огризовић Драгића Ми-
лан, Орући Мурата Бахтијар, Папић Томе Саво, 
Петровић Мате Анте, Радоичић Кирила Урош, Си-
мић Живе Славољуб, Смокровић Јосе Томо, Сто-
јановски Милана Гене, Стојкоски Настев Стој-
ко, Стошић Радослава Миодраг, Шукић Пере 
Милован, Тадић Богосава Борисав, Тахировић Азима 
Кујо, Трајковски Ђорђи Трајко, Видов ЦЈиме Ма-
рио, Вучковић Петра Милош, Влајисављевић Раде 
Бранко; 

резервните водници 1 класа: Аксентијевић Влада 
Томислав, Ара чи Јосипа Ђуро, Бател Ивана Ши-
ме, Батис Јанеза Јанез. Белца Филипа Антон, Бор-
ко Макса Иван, Божичковић Вује Стојан, Брчић 
Мира Рудолф, Дежелак Антона Станко, Џимрић 
Живојина Добривоје, Градишар Франца Јоже, Хот 
Рашита Хивзо, Илић Светозара Момчило, Јакша 
Матије Јоже. Јерман Ивана Целестин, Јовановски 
Тодоров Владо, Јурак Андрије Вјекослав, Капета-
новић Иса Мујо, Ковачевић Драгутина Богољуб, 
Куш Антона Станко, Медвешек Карла Мирко, Осто-
јић Милана Стево. Паравин а Симе Душан, Перушић 
Ђуре Јосип, Радуловић Васе Михајло, Симшић Ан-
дреја Јожеф, Спахић Ћамила Суљо, Судар Томе 
Богдан, Троха Валентина Павел, Уршић Штефана 
Иван, Вукобрат Николе Јанко; 

резервните водници: Абди Амета Ваид, Абдулов-
ски Ибраима Абдуш, Адамовић Живка Слободан, 
Алексић Алемпија Миливој, Андрејић Богоја Сло-
бодан, Анђелић Милана Остоја, Антић Јове Ђоко. 
Арзеншек Јожефа Штефан, Асани Абдураима Ил-
мпасаи, Аталко Азби Алпфпкрет, Атанасова*!! Ни-
колов Стојан, Банић Милана Константин. Балија 
Мије Драгутин, Бан Маријана НсОомир, Бановић 
Анте Марин, Бериша Зеће Исак, Бешкер Илије М И Ј О , 

Безић Анте Никша Биртић Аугустина Јосип, Би-
тићи Азиза Хајдар. Бошевски Блаже Кире, Бродар 
Макса Стјепан. Бролих Марије Виктор. Брзовић 
Јозе Миле, Бугарија Шиме Винко. Булић Милана 
Боро, Бурнул Петра Миде, Цестник Ивана Иван, 
Црнковић Казимира Борис, Црпек Стјепана Људе-
вит, Чабрило Данила Душан, Чај лак Закида Узеир, 
Чашитовски Лозанов Тирчо, Чер Шандора Еуген, 
Чижек Вацлава Милан, Чурман Стјепана Бела, Да-
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бетић Милосава Лабуд, Деспотовић Вељка Бошко, 
Димитријевић Станка Драгутин, Димитровски Ни-
кола Благоја, Длака Јосипа Маринко, Доленц Јанка 
Стане, Ђоинчевић Чедомира Миодраг, Ђурић Јована 
Божо, Џинић Илије Илија, Гак Миле Раде, Гасал 
Ибрахима Ариф, Голич Васе Душан. Грабар Мар-
тина Мирко, Граматиков Гиго Александар, Грнчар 
Франца Јанез, Груден Игнаца Игнац, Гуља Фрање 
Драгутин. Хоџбо Мехмеда Адил, Хорват Андрије 
Бранко, Храстински Антуна Антун, Хрустановић Ху-
се Сафет, Хрватин Јосипа Милан. Худоклин Франца 
Станко, Хусејнагић Салиха Мухко, Ибрахимовић 
Таља Шућо, Илиа Милије Десимир, Илиев Јорданов 
Душан, Илиевски Темелка Драган, Исаиловић Дра-
гослава Милорад, Ивановић Младена Милисав. 
Ивић Ристе Јовица. Јанковић Мије Вид, Јазбец Јо-
жефа Алојз, Јечменица Милана Радован, Јовановић 
Живојина Владимир, Јовићевић Крцуна Јово, Ју -
стин Јанеза Франц, Каранфиловски Коцев Милан, 
Каровић Шаћира Мустафа, Кертес Ивана Фрањо, 
Кнежевић Ђурђа Бранко, Колар Јакоба Рудолф, 
Кончина Твида Леополд, Костур Лазе Милан, Ко-
шчевић Ивана Стјепан, Ковачевић Ахмета Смајл, 
Козаров Ђорђи Љубе, Крагић Стипе Марио, Кра-
снићи Шаћира Сејфулах, Крпић Ивана Јосип, Кр-
нић Шерифа Смаил, Крулчић Јакова Маријо, Ку- -
фнер Ивана Крунослав, Куљанин Илије Сј епа н; 

Лак Штефана Јанез, Лазаревић Благоја Јовица, 
Лазић Милорада Марко, Лазић Тихомира Милутин 
Лазић Петра Живојин, Лето Мехмеда Јосип, Личан 
Франца Франц, Лоповица Аслана Ибраим, Љубеј 
Мирка Звонко, Мацановић Марка Недељко, Мач-
ковић Јоце Душан, Мајцен Франца Франц, Маревци 
Ђемаља Ружди, Марић Светозара Боривоје, Мари-
чић Бланшира Милан, Марини Јосипа Карло, Мар-
јановић Александра Костадин, Марјановић Владе 
Милан, Марсенић Милоша Станоје, Матић Свети-
слава Милоје, Матић Драгослава Радован, Мато-
шевић Нике Фрањо, Матазић Ивана Фрањо, Међи-
мурец Јосипа Ладислав, Мелинић СтаЕШЈа Боривој, 
Микша Габријела Владо, Миладиновић Николе Ми-
јајло, Миладиновић Мате Милован, Машковски На-
сила Стојан, Милошевић Косте Јован, Милутиновић 
Чедомира Александар, Мисевски Томе Михајло, 
Морун Трајана Слободан, Мудровчић Марка Мате, 
Мушовић Алије Хусо, Настевски Недана Стојан, 
Негро Јосе Нико, Нешић Марка Живојин, Николић 
Милана Војислав, Нинковић Богдана Драго, Нова-
ковић Милисава Љубиша, Новокмет Ђуре Митар, 
Параџик Иве Марко, Павићевић Шћепана Новак, 
Павловић Мате Петар, Павловић Владимира Радиша, 
Перишић Милана Трифун, Перванка Јожета Ангел, 
Пешић Радомира Секуле, Петров Јосипа Светни. 
Петровић Ву кој ице Миладин, Петровић Драгише 
Стојан, Петровски Илије Богдан, Петровски Тосета 
Спасен, Пил>ић Јове Миле, Пивац Николе Допиј ко, 
Пивашевић Младена Божо, Пвбољшај Јакоба Владо, 
Подгоршек Марије Мирко, Предовап Анте Мате, 
Пу шкарић Мате Ђуро, Радић Николе Стјепан, Ра-
дојевић Перислава Милосав, Радовић Вукосава 
Гојко, Рамадани Рамадана Неџмидин, Ређепи Ређепа 
Рамадан, Ристевски Коста Раде, Сарапа Дмитра 
Стојан, Савић Петра Раде, Селаи Јанеза Мартин, 
Сенчук Павела Георги, Сењчић Филипа Романо, 
Спљаповски Стојана Андреја. ^Скушек Антона Пе-
тер, Спахиу Руфата Мемед, Спасовић Јована Ми-
лан, Стефановић Милутина Радиша, Стојановић 
Јерослава Момир, Стојановић Марка Жарко, Суксер 

Винка Фрањо. Сунтешић Петра Антун, Шћекић 
Милована Вујадин Шимац Миховила Петар, Ште-
фанац Ивана Мирко, Штруц Франца Франц, т у -
цаковић Мартиа Драго, Тадин Ивана Јосип, Тенев 
Ђорђи Киро, Тодоровски Горе Александар, Тодоси-
јевић Милана Срећко, Тримчевски Онасима Трпе, 
Трков Јанеза Јанез, Тунгуз Илије Душан, Уђбинац 
Лидије Фрањо, Улчар Ивана Антун, Урбаичић 
Јосипа Јанез, Вазбахер Јожета Мирко, Вејзовић 
Бећира Мехмед, В е л и ч е в с к и Јакимов Никола, Ве-
љановски Темелка Петар, Видаковић Бранка Драган, 
Вучковић Живка Александар, Вучковић Николе 
Светислав. Вујовић Радована Ђорђе, Вуковић Ни-
коле Емил, Зајшек Јанеза Доминик, Здравковић Т. 
Вукашин, Зећо Тахира Махмут, Златков Ристе 
Александар, Зубић Славка Владо, Жагор Јанеза 
Јанез, Жибрет Криштофа Антон, Живановић Але-
ксандра Светислав, Живковић Ђорђа Ђорђе; 

резервните воени службеници VI класа: Мркшић 
Ђуре Никола, Вукадиновић Марка Добривоје; 

резервните воени службеници VIII класа: Адам-
чевски Петров Методија, Кравања Андреја Андреј, 
Лазаревић Младена Душан, Лисица Томе Шиме; 

резервниот воен службеник IX класа: Гријак 
Јове Дане; 

резервниот воен службеник X класа: Георгиев-
ски Стерја Петар. 

Бр. 184 
22 декември 1968 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за примерЕга работа на развива-
њето полет за остварување на поставените задачи, 
како и за покажување старешински и војнички осо-
бини што им служат за пример на другите. 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетари: Чубриловић Лазара Божидар, Дражо-
вић Милуна Верољуб, Хусановић Селима Назиф, 
Јокић Боже Миленко, Каравла Милана Вид, Кова-
чевић Николе Милан, Лугоња Милована Војин, Ми-
лојевић Предрага Боривој, Милошевић Јована Ми-
лан, Николић Владимира Слободан, Премрл Цирила 
Тугомир, Радић Добривоје Хранислав, Радонић Пере 
Милан, Стојановић Јордана Томислав, Тодоровић 
Николе Петар, Топић Илије Душан, Жига Мирка 
Мирослав; 

разводникот: Тодоровић Александра Сретен; 
војниците: Бановић Микајла БОЈКО, Бранков Обра-

да Милан, Чоловић Милорада Милинко, Голубовић 
Бошка Душан, Југ Фердинанда Петер, Кањижај 
Стјепана Едо, Марковски Јована Круме, Меркаш 
Михаела Рудолф, Милутиновић Милутина Душан, 
Мирковић Миодрага Драган, Павловић Радослава 
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Милан, Смајић Максима Слободан, Свете Матије 
Антон, Теркеш Пере Анђелко, Вујаклија Стеве 
Стево; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетарите: Бабић Богољуба Миливој, Бисић Ђуре 
Милан, Брезиншчак Антуна Владимир, Цвијановић 
Душана Саво, Чолић Драгољуба Бранко, Ћирић 
Милорада Јован, Делибашић Алексе Стеван, Дра-
госављевић Томе Ђорђе, Ђурђевић Рајка Младен, 
Франић Бошка Иле, Главоњић^ Војислава Станоје, 
Готовац Јуре Недељко, Гржац Ловре Младен, Илић 
Златомира Милорад, Јанковић Радомира Драгослав, 
Јесих Фрање Милан, Кекерић Љубише Љубомир, 
Красић Ђорђа Страхиња, Кулић Џулаге Фадил, 
Лазар Фрање Фрањо, Лазовић Милоша Драгиша! 
Марић Јована Владо, Меј ић Николе Владимир, 
Милошевић Првослава Драган, Миловановић Бран-
ка Божидар, Муслимовић Атифа Фаик, Орешковић 
Николе Борис, Перишић Ђуре Јован, Петковски 
Стојана Милован, Поточник Алојза Милан, Проучи 
Владе Јулин, Радић Мл°дена Милан, Радовановић 
Митра Бранко, Радовић Исидора Настасије, Раши-
довић Асима Расим, Риђал Шефика Хасан, Рожа 
Александра Михаљ, Селак Незира Алија, Симић 
Радована Владета, Срдић Боже Јевто, Стаменковић 
Витомира Миливоје, Стојаковић Војина Јован, Сто-
јановић Драгослава Мирко, Стојановић Алекснадра 
Мирољуб, Стојковић Мирка Слободан, Стојшин Бо-
шка Стеван, Шарња Петра Ђерђ, Такач Филипа 
Драго, Трифуновић Драгослава Петар, Векић Ђуре 
Славко, Видовић Габријела Бранко, Видовић Миле 
Драган, Здравковић Саве Сретен; 

разводниците: Божић Новице Радисав, Браим Ми-
је Анте, Хузанић Станка Иван, Јаковац Рудолфа 
Станислав, Јерончић Милана Милан, Јовановски 
Цветана Владо, Мирић Петра Анђелко, Планинчић 
Уроша Милош, Симони Петра Антун, Смолић Шиме 
Славко, Шаренац Гојка Васо, Шкундрић Душана 
Саво, Удовић Алојза Иван; 

војниците: Аличкај Зећира Шабан, Алићехаић 
Агана Омер, Алилхоџић Аља Фадил, Андрић Бран-
ка Стеван, Анђелић Радојице Рајко, Антонијевић 
Драгутина Радослав, Авдија Балија Бејтула, Бабић 
Драге Бајо, Бајрами Шаиба Рашид, Балабан Саве 
Љубан, Бан Крла Фрањо, Бањац Миће Драго, Вебер 
Радосава Славко, Бесаровић Цана Шаћир, Белушић 
Јосипа Бруно, Бернард Ивана Јосип, Бесу Павела 
Дорел, Бијелић Богдана Милан, Видановић Боже 
Мирко, Блажевић Анте Илија, Богосављевић Дам-
љана Миле, Болтек Јурја Иван, Бомештар Душана 
Милан, Божић Антона Антон, Божић Срећка Живо-
рад, Божнар Андрије Вићентије, Брахими Идриза 
Сељмон, Бубле Славомира Јошко, Буњаку Азема 
Абит, Бужаља Азира Саит, Цетин Мехмеда Рифат, 
Цимерша Милована Петар, Цукановић Милије Ра-
томир, Цурк Алберта Штефан, Цветић Ивана Дани-
јел, Цвијетичанин Ђуре Мирио, Цвикић Васкрсија 
Мирко, Чачић Раде Петар, Чех Стане Стане, Че-
кала Јосипа Дарио, Челиковић Селима Зухдија, 
Черетни Стјепана Винко, Чулум Драгојла Божо, 
Ћурчија Симе Мирко, Дедај Коља Преп, Деспото-
вић Душана Драгослав, Девић Јована Петар, Ди-
митрић Бошка Радован, Димитров Актанаса Иван, 
Динић Благоја Крстивој, Доманкош Лукача Имре, 
Домазет Нике Лазо, Домеј Ивана Мартин, Драганов 
Ивана Раде, Дрчелић Мартина Владомир, Дрљача 
Пере Перо, Дропић Несиба Мухамед, Дубац Миха-
ила Иштван, Дугоњић Станка Ратко, Ђорђевић Мо-

мира Бранимир,' Ђорђевић Живорада Новица, Ђор-
ђевић Живка Синиша, Ђорђевић Станислава 
Животије, Ерман Винка Јоже, Ференци Јожефа 
Јожеф, Ферези Хасана Мифтар, Фетај Дануша 
Мејди, Фијала Венце Иван, Гајевић Будимира Љу-
бодраг, Гашпаревић Луке Славко, Гламочак Ђуре 
Душко, Глигорић Уроша Божо, Гломазић Петра 
Ћетко, Гобелић Драгомира Станимир, Гојковић 
Славка Томислав, Голец Алојза Јоже, Градина Јо-
вана Никола, Граховац Ђуре Милан, Гргат Анте 
Круно, Гркљанов Ристе Ванчо, Грочић Будимира 
Живојин, Громача Андрије Иван, Грудишек Ћирила 
Стјепан, Гурмани Худа Бурханидин, Хазнадар Раме 
Замир, Хинић Милана Милан, Хорват Рафајела 
Јернеј, Хорват Стјепана Мијо, Игњић Мирка Здрав-
ко, Илић Божидара Владимир, Имбрија Мате Стје-
пан, Ињаз Мирка Симо, Исаки Елмаза Јакуб, Иса-
ковић Саве Живан, Исљами Исљама Аљи, Иваниш 
Лазара Раде, Ивановић Славка Момчило, Ивеса Ми-
лана Стјепан, Ивић Марина Марко, Јакуп Назмијв 
Серфула, Јамбрашић Рудолфа Мирко, Јандрић Ри-
сте Гојко, Јанковић Тихомира Урош, Јанковић Ми-
лана Зоран, Јевтић Милорада Радоје, Ј еж Османа 
Нај ил, Јовичић Јовице Михаило, Јовић Драгутина 
Рајко, Јурина Стјепана Иван, Јурковић Ивана Јосип, 
Кабић Петра Ранко, Кајић Александра Иван, Кале-
нић Николе Јован, Камберовић Салиха Омер, Конос-
травац Радана Мићо, Карадолами Шеј ра Зећир, Кеч 
Павла Рудолф, Керић Васе Раде, Кизић Уроша 
Здравко, Клинчевић Душана Остоја, Коципер Ан-
дрије Венцеслав, Кочник Франца" Иван, Којић Ми-
хаила Милан, Коленц Драгота Драго, Комосар 
Јована Петар, Конда Јожета Јоже, Кораца Петра 
Петар, Косановић Николе Милан, Костадиновски 
Глигора Ђорђи, Костић Душана Бошко, Кошута 
Бафти јара Исмет, Кожул Мате Марко, Краговић 
Драгомира Живојин, Крегар Франца Франц; 

Крпић Катарине Божидар, Крсмановић Јове 
Лазар, Крсмановић Раје Милорад, Крунић Вељка 
Спасоје, Кухарић Драге Бруно, Кумбарић Ахмета 
Мустафа, Куртеши Шукри је Пајазит, Кузмановски 
Стојана Борис, Лен цл Доминика Петар, Лукач 
Петра Михаљ, Лукић Петра Марко, Љакна Малића 
Адем, Љецај Кадрије Весељ, Мајсторовић Милана 
Сретен, Малиш Милоша Ранко, Марчинковић Фи-
липа Илија, Маричић Фрање Фрањо, Марјановић 
Јована Предраг, Марјановић Ђуре Војин, Марковић 
Јосипа Богдан, Мастелица Ђуре Мирко, Матанче-
вић Ивана Крсто Међумурец Јакова Иван, Меркаш 
Стјепана Златко, Михајловић Божидара Славомир, 
Мијаџевић Гојка Ратко, Мијатовић Петра Милан, 
Мијатовић Богдана Ратко, Миклошчић Јанеза Владо, 
Миленковић Чедомира Драгиша, Миличевић Симе 
Живко, Милошевски Трпе Владимир, Миловановић 
Светомира Драгче, Миловановић Драгише Миро-
слав, Милутиновић Пантелија Драган, Миљановић 
Јована Саво, Миодраг Стевана Живко, Мирковић 
Мије Остоја, Мирник Карла Карл, Мишић Саве 
Саво, Мишић Драгише Слободан, Мохорко Карла 
Звонко, Мршић Марка Бранко, Мујчић Омера Хам-
до, Муминовић Мехмеда Мушо, Нан Јана Штефан, 
Николић Живорада Миладин, Николић Драгољуба 
Србољуб, Новота Филипа Драго, Ореховец Ивана 
Мартин, Пачавра Стеве Гојко, Палчић Матије Антал, 
Пандуровић Анђелка Владо, Павличевић Стјепана 
Иван, Павловић Јована Љубомир, Павловић Рајка 
Радоглир, Павловић Александра Живорад, Павшек 
Франца Иван, Пејатовић Владе Драгољуб, Пејић 
Николе Бранислав, Перић Нике Петар, Петковић 
Анте Фране, Петрић Цвијана Милан, Петровић 
Илије Ђорђе, Петровић Рајка Милојко, Петровић 
Драгојла Милош, Петровић Милана Слободан, Пет-
ровић Војислава Витко, Петрушевић Селемира Си-
ниша, Пинтол Арифа Фејсал, Пињо Мехмеда Мус-
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тафа, Подкоритник Јакоба Алојз, Подунавац Мирка 
Јанко, Поледица Ратка Благомир, Постоловић Ду-
шана Живомир, Прцић Хамида Исмет, Предојевић 
Илије Милорад, Пргин Јере Јере, Пупак Ивана Вик-
тор, Радановић Лазе Бранко, Радешић Марка Антон, 
Радосављевић Драгољуба Миодраг,. Радошек Антона 
Јоже, Радовановић Будимира Милија, Радовић Ми-
лутина Цветко, Радуловић Милана Рајко, Рамчи-
ловић Јусуфа Рафет, Ранчић Ђуре Градимир, Ребо 
Мије Винко, Редић Меке Фехим, Реџа Мефаира 
Амза, Рецепи Реџепа Селвер, Решман Ивана Бруно, 
Ристевски Ђорђа Димитрије, Росмир Лазе МагжоГ, 
Руље Стипе Никола, -Сабов Стјепана Крунислав, 
Сабрии Илмије Даут, Садиковић Хамдије Есад, Сај-
ница Рамиза Мугдин, Сакић Салка Исмет, Самар-
џић Вукашина Ново, Самболец Мате Андрија, Савић 
Чедомира Мирослав, Савић Цвике Недељко, Савић 
Рајка Недељко, Савић Милорада Владета, Савко-
вић Драгослава Нинко, Сејдија Сејде Веби, Селими 
Џемаил Селим, Симетић Раде Паво, Скок Богомира 
Бранко, Смодиш Карела Милан, Спирковски Ђорђа 
Тодор, Срдић Милана Ратко, Стамболија Стбјана 
Милан, Стаменковић Митра Витомир, Станимировић 
Војина Стеван, Станковић Андрије Илија, Станко-
вић Светозара Милорад, Станковић Мирка Велемир, 
Стефановић Ивана Божидар, Степановић Миливоја 
Милутин, Стевановић Војислава Љубивоје, Стева-
новић Луке Томислав, Стоилков Ђере Дончо, Сто-
јаковић Милана Славко, Стојановић Радивоја Дра-
гослав, Стојчев Трајана Дмитар, Суботић Стеве 
Никола, Суља Зеке Суља, Шабани Емина Рајим, 
Шарић Милана Вељко, Шекара Душана Слободан, 
Шекета Ибрахима Јусуф, Шиљак Василија Марко, 
Шпан Јожа Јоже, Шпанић Остоје Драган, Штајигел 
Ђуре Драгутин, Штефачар Ивана Јосип, Штурлић 
Ивана Стјепан, Тахири Хуснија Рафет, Тасић Ра-
домира Саво, Терек Јожефа Јожеф, Терзић Шерифа 
Хусеин, Тешић Борисава Милорад, Ткалчец Ивана 
Иван, Ткалец Флорија Иван, Тинтор Стојана Илија, 
Токић Јозе Никола, Томше Франца Мартин, Топа-
ловић Иве Павао, Тополски Михајла Павле, Тошић 
Недељка Драгиша, Трбојевић Спасе Перо Трбојевић 
Стоје Саво, Трубајић Гавре Мирко, Турсуновић 
Мехе Хајро, Урошевић Михајла Јанићије, Балон-
чић Рудолфа Јоже, Васић Живојина Сретен, Васић 
Јована Вито, Велимировић Ђуре Петар, Верен 
Штефана Штефан, Ветмић Станоја Славко, Винцек 
Јована Стјепан, Вишић Милоша Јово, Влајић Петра 
Петар, Водопивец Антона Франц, Војиновић Обрада 
Слободан, Врањеш Николе Владо, Врховац Недељка 
Ранко, Врховник Стане Станислав, Вучковић Мила-
на Петар, Вуко Грге Иван, Вуковић Стјепана Божо, 
Вуковић Милоја Обрад, Вулетић Драгише Слободан, 
Загорац Крсте Тодор, Зарић Ђуре Ђуро, Згорелец 
Стјепана Јосип, Зијадин Ахмета Алија, Зорец Игна-
ца Иван, Зупанчич Алојза Алојз, Жарковић Нинка 
Љубомир, Жежелић Драгутина Звонко, Жигић Суље 
Ибрахим, Жигић Петра Мирко, Жикић Драгослава 
Драги, Живковић Живка Цвијан, Живковић Радо-
вана Чедомир, Живуловић Светислава Десимир, Ж у -
нић Миланка Бориша; 

морнарите: Бољевић Николе Радомир, Демири 
Идриза Ћамил, Јурман Јосипа Иван, Ковачевић 
Петра Мирослав, Протић Антуна Антун, Вулић Мир-
ка Драган. 
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61. Одлука за користењето на средствата ос-
тварени со наплата на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 137 

62. Одлука за определување ,на осигурител-
ната организација преку која ќе се вршат 
работите на реосигурувањето со странство 137 

63. ^Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за посебниот Основен контен план и 
посебните обрасци на билансот за банките 137 

64. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за посебниот Основен контен план 
и посебните обрасци на билансот за оси-
гурителните организации — — — — — 139 

65. Одлука за начинот на формирањето на 
цената на електричната енергија што ја 
испорачуваат претпријатијата кои с е зани-
маваат со дистрибуција на електрична е -
нергиЈа — Ј— — — — — — — — 140 

66. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за формирање Комитет за прашања 
на надворешните миграции — — — — 140 

67. Правилник за начинот на составувањето на 
завршната сметка на фондовите и на сред-
ствата за инвестиции во стопанството на 
општествено-политичките заедници за 1969 
година — — — — — — — — — 140 

68. Наредба за дополненија на Наредбата за 
сметковниот план за книжење на придоне-
сите и даноците на граѓаните — — — — 162 

69. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на стопанските организации 
за договарање и извршување на работи на 
увозот на производи на црната металургија 162 

70. Правилник за заштитата при работата на 
железниците — — — — — — — — 162 

71. Решение за спроведување пробно истражу-
вање за цените на земјоделските-ироизводи 
кај производителите — — — — — — 173 

72. Решение за спроведување пробно истражу-
вање за цените на услугите во здравството 
и банкарството и за закупнината на делов-
ните простории — — — — —г — — 173 

73. Решение за југословенските стандарди за 
електричен инсталационен материјал — 173 

74. Одлука за измена на Одлуката за височи-
ната на задолжителната резерва на делов-
ните банки кај Народната банка на Југо-
славија — — — — — — — — — 174 

75. Одлука за измени и дополненија на Пла-
нот за употреба на средствата од Фондот 
на федерацијата за кредитирање на сто-
панскиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и краишта за пе-
риодот од 1966 до 1970 година — — — — 174 

Исправка на Сојузниот буџет за 1970 година 175 
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