
Петок, 10 ноември 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 60 ГОД. XXXIV 

914. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75 и 16/77), 
Административната комисија на Собранието на СФРЈ, 
на седницата од 7 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПО-
РАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ 
1 Основицата за утврдување на личните дохо-

ди на функционерите што ги избира или именува 
Собранитео на СФРЈ се усогласува со просечниот 
пораст на личните доходи на вработените во сто-
панството на СФРЈ во второто по лу годиште на 1977 
година и̂  се утврдува во износ од 4.290 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1978 година, а ќе се изврши 
врз товар на наменските средства на органот во 
кој функционерот го остварува личниот доход. 

Личниот доход од точка 2 став 1 на оваа одлука 
ќе им се исплати и на функционерите на кои во те-
кот на 1978 година им престанала функцијата, а 
ЈГОИ личен доход примале според одредбите на За -
конот за личните доходи на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ и за на-
доместите на личните доходи на делегатите во Со-
бранието на СФРЈ. 

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

Бр. 120-160/78-03 
7 ноември 1978 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, е. р. 

915-
Врз. основа на член 8 став 3 од Законот за из-

вртлување на Буцетот на федерацијата за 1978 го-
дина (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), Админи-
стративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 7 ноември 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Основицата за утврдување на личните доходи 

а а функционерите што ги назначува Претседател-

ството на Собранието на СФРЈ и на работниците 
на стручните служби на Собранието на СФРЈ се 
усогласува со просечниот пораст на личните доходи 
на вработените во стопанството на СФРЈ во второто 
полугодиште на 1977 година и се утврдува во износ 
од 4.290 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1978 година, а ќе се изврши 
врз товар на наменските средства на Собранието 
на СФРЈ. 

Личниот доход од точка 2 став 1 на оваа одлука 
ќе им се исплати и на функционерите што ги наз-
начува Претседателството на Собранието на СФРЈ 
и на работниците на стручните служби на Собрани-
ето на СФРЈ на кои во текот на 1978 година им 
престанала функцијата, односно работниот однос, 
а кои примале личен доход во Собранието на СФРЈ. 

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

Бр. 120-161/78-03 
7 ноември 1978 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. р. 

916. 

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и на другите при-
мања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 16/77), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 
7 ноември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО 
НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
во Собранието на СФРЈ се усогласува со просеч-
ниот пораст на личните доходи на вработените во 
стопанството на СФРЈ во второто полутодиште на 
1977 година и се утврдува во височина од 11,5°/о. 

2. Делегатите во Собранието на СФРЈ избрани 
во 1978 година имаат право на усогласување на на-
доместот на личниот доход од точка 1 на оваа од-
лука од денот кога почнале надоместот на личниот 
доход во постојан месечен износ да го остваруваат 
во Собранието на ^СФРЈ. 

На делегатот што надоместот на личниот доход 
во постојан месечен износ го остварува во Собра-
нието на СФРЈ, а чиј личен доход, односно надо-
мест на личниот доход пред изборот за делегат 
му е усогласен од 1 јануари 1978 гбдина во процент 
поголем од 11,5, или надоместот на личниот доход 
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на делегатот му е утврден врз основа на личниот 
доход што го остварил во организацијата на здру-
ж е н труд врз основа на распределбата според за-
вршната сметка, нема да му се врши усогласува-
ње на надоместот на личниот доход. 

На делегатот чиј личен доход, односно надомест 
на личниот доход во постојан месечен износ пред 
изборот за делегат му е усогласен од 1 јануари 1973 
година во процент помал од 11,5, ќе му се изврши 
усогласување за утврдената разлика. 

3. Право на усогласување на надоместот на лич-
ниот доход од 1 јануари до истекот на мандатот на 
делегат имаат делегатите во Собранието на С Ф Р Ј 
избрани во 1974 година, што надоместот на личниот 
доход во постојан месечен износ.го остварувале во 
Собранието на СФРЈ . 

Право на усогласувањето од точка 1 на оваа од-
лука имаат и сојузните пратеници, делегатите и 
функционерите што го остваруваат личниот доход 
во Собранието на С Ф Р Ј според Законот за работата 
и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
функционерите во федерацијата на ко>и им преста-
нала функцијата („Службен лист на СФРЈ-', бр. 
17/67 и 34/77). 

4. Усогласувањето на надоместот на личниот до-
ход од точ. 1 до 3 на оваа одлука ќе се изврши од 1 
јануари 1978 година, а надоместот на личниот до-
з£од ќе се исплати врз товар на наменските средства 
на Собранието на СФРЈ . 

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

Бр. 120-162/78-03 
7 ноември 1978 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието иа СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, е. р. 

917. 

Врз основа на член 7 од Законот за хартиите 
од вредност („Службен лист на. СФРЈ" , бр. 40/78)г 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ 
Б А Н К А Т А И ДРУГА ФИНАНСИСКА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗА И З Д А В А Њ Е О Б В Р З Н И Ц И 

Член 1 
Банката и друга финансиска организација мо-

жат, во согласност со одредбите на Законот за хар-
тиите од вредност, да издаваат обврзници ако 
средствата во нивниот фонд на солидарната одго-
ворност и на резервниот фонд по завршната сметка 
за претходната година n3HecvBaaT вкупно повеќе од 
500,000.000 динари. 

Член 2 
Вкупниот износ на КОЈ банката и друга финан-

сиска организација издаваат -обврзници не може 
да биде поголем од вкупниот износ на средствата 
во нивниот фонд на солидарната одговорност и 
резервен фонд. 

По P I C K лу ноќ од одредбата на став 1 од овој 
член. ако републиката, односно автономната пок-
раина гарантира дека банката, односно другата 
финансиска организација во предвидениот рок ќе 
ги отплати обврзниците, банката, односно другата 
фзшансиска организација ' може да издава обврзни-
ци д а износот на гаранцијата на републиката, од-
носно автономната покраина. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да в а ж и Одлуката за општите услови 
за издавање обврзници на банките („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 31/76). 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмит ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Е. п. бр. 834 
2 ноемгри 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

818. 

Врз основа на член 43 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
47/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДБОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИМСКИТЕ СПОГОДБИ 

1. Се формира Одбор за координација и спро-
ведување на договорите помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и. Република 
Итали ја и Спогодбата за унапредување не стопан-
ската соработка помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Итали ја 
(во натамошниот текст: Одборот). 

2. Одборот ја следи, усогласува и унапреду-
ва работата врз спроведувањето на Осимските спо-
годби во целост, а особено: 

1) ги разгледува сите прашања од значење за 
спроведувањето на договорите и спогодбите од точ-
к а 4 1 на оваа одлука (во натамошниот текст: Осим-
ските спогодби) и му предлага на Сојузниот извр-
шен совет преземање на потребни мерки; 

2) ја следи работата на југословенскиот дел на 
мешовитите тела формирани за спроведување на 
Осимските спогодби заради уредување на праша-
њата од определени области и му дава на Сојузни-
от извршен совет мислење и предлози заради пре-
земање мерки што се од значење за усогласување 
на работата врз спроведувањето на Осимските спо-
годби; 

3) ги разгледува предлозите за водење прего-
вори па југословенскиот дел на мешовитите тела, 
по одделни области, и за тие предлози му дава ми-
слење на Сојузниот извршен совет и им дава пред-
лози и мислења на тие тела за решавање на кбн-
кретки прашања; 

4) ги разгледува нацртите на меѓународни и 
други акти што ги подготвуваат мешовитите тела, 
извештаите од заседанијата на тие тела. како и 
другите материјали и за тоа, му дава мислење на 
Сојузниот извршен совет; 

5) ја следи работата на југословенскиот дел на 
Мешовитата комисија за микролокација и работата 
на Мешовитиот одбор за управување со Слободна-
та зона, разгледува определени прашања од значе-
ње за управување со Слободната зона и му дава 
на Со1узниот извршен совет предлози и мислења; 

6) соработува со југословенскиот дел на Мешо-
витиот комитет за стопанска соработка помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија како и со други носители на 
активности и соработка помеѓу двете зем.ти. кога . во 
спроведувањето на Осимските спогодби ќе се по ја -
ват определени прашања чие решавање има поши-
роко значење за соработката помеѓу двете земји; 
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7) ги следи подготовките што ги врши итали-
јанската страна врз спроведувањето на Осимските 
спогодби. 

Одборот му дава мислење и предлози на Сојуз-
ниот извршен совет за сите прашања што тој ги 
разгледува во врска со спроведувањето на Осим-
ските спогодби, а на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации — за прашањата што 
се однесуваат на спроведувањето на Осимските 
спогодби од нивниот делокруг. 

3. Одборот го сочинуваат претседателот и 18 
членови, што ги именува Сојузниот извршен совет. 
За членови на Одборот Советот именува по еден 
претставник на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот 
комитет за земјоделство. Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски, Сојузната управа за царини, на 
социјалистичките републики и на социјалистички-
те автономни покраини и Стопанската комо-ра на 
Југославија. 

4. Одборот донесува програма за работата и 
деловник за работата. 

5. Вршењето на стручни и административни ра-
боти за потребите на Одборот ги обезбедува гене-
ралниот секретар на Сојузниот извршен совет, ос-
вен стручните работи што се однесуваат на следе-
њето на спроведувањето на Осимските спогодби, 
чие вршење го обезбедува Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

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

Е п. бр. 835 
2 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

919. 

Врз основа на член 121 од Законот за Југосло-
венската банка за меѓународна економска соработ-
ка и за заедничките финансиски организации 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА 
ВРШЕЊЕ ПОТРЕБНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ПОЧЕ-
ТОК НА РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СО-

РАБОТКА 

1. Се формира Иницијативен одбор за вршење 
потребни подготовки за почеток на работата на 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка (во натамошниот текст: Иницијативниот 
одбор) како заедничко колегиј алко тело на прет-
с т а в е н и т е на определени органи и организации. 

2. Иницијативниот одбор ги врши следните ра-
боти: 

1) ги утврдува нацртот и-предлогот на општес-
твениот договор од член 4 став 1 на Законот за 
Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка и за заедничките финансиски организа-
ции и ја спроведува постапката за склучување на 
општествениот договор; 

2) ги утврдува нацртот и предлогот на самоуп-
равната спогодба за здружување во Југословенска-
та банка за меѓународна економска соработка (во 
натамошниот текст: Југословенската банка); 

3) ги утврдува нацртот и предлогот на статутот 
taa Југословенската банка; ---

4) го свикува првото собрание на Југословен-
ската банка; 

5) ги утврдува нацртите и предлозите на одлу-
ките што е потребно да се донесат заради основање 
и почеток на работата на Југословенската банка; 

6) ги утврдува основите на привремената орга-
низација на Југословенската банка; 

7) презема потребни дејствија заради обезбеду-
вање деловни, простории за вршење на работењето 
на Југословенската банка; 

8) врши и други работи што се од значење за 
почетокот на работата на Југословенската банка. 

3. Иницијативниот одбор го сочинуваат прет-
седателот и 14 членови, што ги именува Сојузниот 
извршен совет. За членови на Иницијативниот од-
бор Сојузниот извршен совет именува по еден прет-
ставник на Сојузниот извршен совет, Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи, Сојузниот се-
кретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија, Сојузниот комитет за законо-
давство, Народната банка на Југославија, Интере-
сната заедница на Југославија за економски односи 
со странство, Стопанската комора на Југославија, 
Сојузната дирекција за промет и резерви на про-
изводи со посебна намена, Заводот за општествено 
планирање на Социјалистичка Република Србија и 
Здружението на банките на Југославија, а тројца 
— Фондот за кредитирање и осигурување на из -
возни работи. 

4. За поефикасно извишување на задачите ОД 
точка 3 на оваа одлука Иницијативниов одбор мо-
ж е да формира посебна работна група. 

5. Иницијативниот одбор ќе состави претсметка 
на трошоците потребни ' за работата на Иниција-
тивниот одбор, со спецификација според видот на! 
трошоците. 

6. Иницијативниот одбор ќе донесе програма 
на задачите што треба да се спроведат заради из-
вршување на работите од точка 3 на оваа одлука', 
и ќе го утврди рокот за нивното спроведување,^ за 
да може Југословенската банка да почне со работа 
најдоцна на 1 април 1979 година. 

7. Стручните и административните работи за 
потребите на Иницијативниот одбор ги вршат ра-
ботниците на работната заедница на Фондот за 
кредитирање и осигурување на извозни работи. 

8. Оваа од дука влегува во си да наредниот ден 
од л-"от на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр, 836 
2 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

920. 

Врз основа на *ттеч 9 стар. 2 од Општествениот 
договор за основите и мерилата за определување на 
личните доходи и поимања на функционе-
рите во федерацијата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 
1978 ГОДИНА СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТО-
ПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се определува основица во износ од 4.290 
динари за усогласување на личните доходи па 
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функционерите и раководните работници, • што во 
сојузните органи на управата, сојузните организа-
ции и стручните служби на Советот ги назначува 
Сојузниот извршен совет, со просечниот пораст иц 
личните доходи на вработените во стопанството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

2. Личните доходи, определени во согласност со 
основицата од точка 1 на оваа одлука, ќе се испла-
туваат од 1 јануари 1978 година. 

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

Е. п. бр. 832 
2 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Гојко Убипарип, е. р. 

921. 

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

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

ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 

. 1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен превоз во воздушниот соо-
браќај, и тоа: 

В о ЗИМСКИОТ 
Денови 

Во летниот 
Денови 

В о ЗИМСКИОТ пери- 1 — понеделник Во летниот период 1 — понеделник 
од (од 1 ноември до 2 — вторник (од 1 април д о 31 2 — вторник 

Воздухопловно приста- 31 март) 3 — среда октомври) 3 — среда 
ниште 4 — четврток 4 — четврток 

од ДО 5 — петок од до 5 — петок 
часот часот 6 — сабота часот часот 6 — сабота 

« 7 — недела 7 — недела 
1 2 3 4 5 6 7 

„Белград" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 00.00 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Загреб" 06,00 22,00 1.2,3,4,5.6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
„Сплит" 00,00 24,00 1,2,3,4,5,6.7 00,00 24,00 1,2,3.4,5,6,7 
„Љубљана" 06,00 21.00 1 2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2.3.4,5,6,7 
„Дубровник" 07,00 22,00 1.2,3,4,5,6,7 0&00 23.00 1,2,3,4,5,6,7 
„Титоград" 06,00 20,00 1,2,3,4,5,6,7 05,30 19,30 1,6 

07.30 19,30 2.3,4 
08,00 21,30 5 
05,30 08,00 7 

„Сараево" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00 22,00 1,2,3,4,6,7 
06,00 23 00 5 

„Скопје" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06;00 22,00 1 
06,00 2.2,30 2,3 
05,30 22,30 5 
06,00 08,00 6 
16,00 22 00 6 
06,00 08,00 7 
17,30 22,30 7 

„Тиват" 06,30 до заоѓање 1,2.3,4,5,6,7 06,00 до заоѓање 1,2,3,4,5,6,7 
на сонцето на сонцето 

„Охрид" 07,00 14,00 1,2,3,4,5 07,00 14,00 1,2,3,4,6 
08,00 11,00 5 
18,00 21,00 5 

„Задар" Об 30 08.30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 21,30 4,5,6,7 
-"19,30 21,30 1,2,3,4,5,6,7 06,30 08,30 1,2 

19,00 21,30 1,2 
06,30 08,30 3 
16,00 21,30 3 

„Риска'* 07 00 09,00 1,2.3.4,5,6,7 06,30 09,00 1,3,4,5,6, 
16 30 19,30 1,2,3,4,5,6,7 17,00 21,00 1,3,6 

18,30 21,00 4,5 
06.30 21,00 2,7 

„Пула" 05.30 07,30 1,2,3,4,5,6,7 05,00 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
20,00 22,00 1,2;3,4,5,6,7 
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1 2 3 4 5 6 7 

„Приштина" 06,30 09,30 1,5 06,00 07,30 2,4,5 
16,30 19,00 1,5 06.00 12,00 3 
11,00 15,30 2,3 12,00 14,30 2,4 

- 06,30 10,30 4 14.30 17.30 7 
15.30 20,30 4 14,30 20,30 1 
15.00 19,00 6 18,30 20.30 2,3,4 
11,00 14,00 7 

„Марибор" 06 00 32.00 1,2,4 06,00 12,00 1,4 
19 00 21 00 1,5.6,7 16.00 21,00 1,4 
1Г).00 22,00 2,4 06,00 11,00 2,3,5,6,7 
06.00 03,00 3,5,6,7 16 00 2100 2,3,5,6,7 

„Мостар" 19.00 22,00 3 
- ОЗ 00 10.00 1.2,3,4,5,6 07.00 18 00 2,4,5 

16.00 18,00 1,2,3,4,5,6 08.00 18.00 1,3,6,7 
„Иванград" 11 30 14,00 1 

09.00 12.00 4 

2. Под време во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен превоз во 
воздушниот сообраќај се подразбира, во смисла на оваа наредба, ррс мето од почетокот до завршетокот 
на работата на службите утврдени со пропис. 

- 3. Времето на отвореноста на воздухопловни ге пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета 
според Југословенското време. 

4. Со денот на влегувањето BG сила на оваа наредба престанува да в а ж и Наредбата за времето во кое 
воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/75 и 45/76). 

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

VI/1 1171 
24 јули 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. 

922. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот 
за здравтвената исправност на животните намирни-
ци и на предметите за општа употреба („Службен 
лист на СФРЈ"-, бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ ЗА ВРШЕЊЕ 
АНАЛИЗИ И СУПЕР АНАЛИЗИ НА НАМИРНИЦИ 

И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

1. Земање мостри за вршење анализи на намир-
ници и предмети за општа употреба, заради испиту-
вање на здравствената исправност на тие намирни-
ци. и предмети, се врши на начинот и под условите 
што се определени со ова упатство. 

2. Работниците во органот на управата надлежен 
за вршење надзор над здравствената исправност на 
намирници и предмети за општа употреба (во ната-
мошниот текст: овластени работници) земаат мостри 
за вршење анализи на намирници и предмети за оп-
шта употреба во присуство на претставник на орга-
низација на здружен труд или друга орга-
низација, односно во присуство на сопственикот или 
друго лице што самостојно -учествуваат во производ-
ството или прометот на намирници или предмети за 
општа употреба. 

Ако се врши надзор над здравствената исправ-
ност на намирници или предмети за општа употре-
ба што се увезуваат, овластените работници земаат 
мостри во присуство на одговорниот работник во ца-
ринската служба« 

3. Мострата за вршење анализи на намирници 
или предмети за општа употреба се зема, по правило, 
во два примерока. 

Ако лицето од точка 2 став 1 на ова упатство тоа 
го бара, овластениот работник е должен да земе и 
трет примерок на мостра што, заедно со еден приме-
рок од записникот за земањето на мострите, му се 
остава на чување на оној чии се намирниците, одно-
сно предметите за општа употреба од кои се земени 
мострите. 

4. Мострите за вршење анализи на намирници и 
предмети за општа употреба се земаат така што во 
поголема мера да претставуваат просечен состав на 
целокупното количество на намирниците, односно 
предметите за општа употреба од кои се земаат. 

5. Бројот на мострите за вршење анализи се опре-
делува зависно од состојбата на намирниците, одно-
сно предметите за општа употреба затечена при зе-
мањето на мострите и од нивното количество и вид, 
како и од местото и датумот на нивното производ-
ство. 

6. Секоја мостра на намирниците, односно пред-
метите за општа употреба мора да се земе во коли-
чество што е доволно за вршење на потребните 
анализи. 

Најмало количество на мостра на одделна на-
мирница и најмало количество на мостра на одде-
лен предмет за општа употреба се определени во Ли-
стата I што е отпечатена кон ова упатство и е негов 
составен дел 

7. Од намирници и предмети за општа употреба 
што се наоѓаат во растурена состојба, а кои не се 
хомогени, мостри се земаат од повеќе места и со ме-
шање (постапка на четврту вање) се добиваат просеч-
ни мостри за вршење анализи. 
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Постапката на четвртување се спроведува така 
што издвоеното количество на намирниците, однос-
но предметите за општа употреба се распоредува во 
облик на квадрат на рамна и чиста површина, д и ј а -
гонално се разделува на четири еднакви делови и 
од секој дел се земаат мостри од спротивни страни. 
Четвртувањето се повторува се додека не ќе се добие 
најмало количество на мостра за вршење анализа 
предвидена со ОЕа упатство. 

8. Од намирници и предмети за општа употреба, 
што се наоѓаат во вреќи, буриња, сандаци или други 
слични големи садови мостри се земаат од врвот, од 
средината и од дното на а м б а л а ж а т а единица во ко-
ја се наоѓаат. Ако тие намирници, односно тие пред-
мети се нехомогени, се земаат посебни мостри од 
секој хомоген дел и со постапката на четвртување 
се добива просечна мостра, за вршење анализа. 

9. Мострата на намирниците од точка 8 на ова 
упатство се зема, и тоа: 

— од количество до 5 амбалажни единици — од 
секоја амс^тгажна единица; 

— од количество од 6 до 10 амбалажни единици 
— од секо;а трета амбалажна единица; 

— од количество од 11 до 100 амбалажна едини-
ци, на јмалку од 6 амбалажни единици; 

— од количество од 101 до 500 амбалажни едини-
ци — на јмалку од 10 амбалажни единици; 

— од количество од 501 до 1000 амбалажни 
единици — најмалку од 15 амбалажни единици; 

— од количество од 1001 до 2000 амбалажни еди-
ници најмалку од 25 амбалажите единици; 

— од количество над 2000 амбалажите единици — 
— најмалку од 50 ,амбалажни единици. 

10. Мостра на предмети за општа употреба од 
точка 8 на ора упатство се зема, и тоа: 

— од количество до 1000 амбалажни единици 
— најмалку една мостра од 4 амбалажни единици; 

— од количество од 1001 до 10.000 амбалажни 
единици — на јмалку 2 мостри од 10 амбалажни еди-
ници; 

— од количество над 10.000 амбалажни единици 
— најмалку по една мостра од секои 10.000 амба-
л а ж н и единици. 

11. Од намирници и предмети за општа употреба, 
што се произведуваат или се пуштаат во промет во 
оригинално пакување, се земаат мостри и тоа: 

— ако пакувањето е до 1 kg — 1 до 5 мостри од 
количество од 1000 пакувања, а по една мостра на 
секое натамошно количество од 1000 пакувања; 

— ако пакувањето е над 1 kg — 1 до 5 мостри од 
количество од 2000 пакувања, а по една мостра на 
секое натамошно количество од 1000 пакувања. 

12. Од предмети за општа употреба што се про-
изведуваат или пуштаат БО промет во ролни подолги 
од 2 m (фолии, хартија за пакување и ел.), мостри се 
земаат така што од почетокот, од средината и од 
кра јот на рол ната се исечува ат ленти од по 5 cm 
преку целата широчина на родната со тоа што по-
вршината на мострата да изнесува на јмалку 1000 cm2. 

Од предмети за општа употреба што се произве-
дуваат или пуштаат во промет во табли (лим, плас-
тични маси, гума и ел.), мостри се земаат така што 
од сите чптири агли и од средината на таблата се 
исечуваат делови со тоа што површината на мостра-
та да изнесува на јмалку 100 cm2. 

13. Мостри на зрнести намирници и намирници 
во прав се пакуваат вр хартиени или пластични ке -
сине . картонски кутии и садови од стакло или од 
печена глина. 

Мостри на намирници во течна или течлива 
состојба се пакуваат во стаклени или пластични 
садови, што се затвораат со чист и сув затворач. 

Мостри на намирници во цврста состојба или во 
парчиња се пакуваат во хартија , пергамент-хартија 
или во пластични фолии . 

Мостри на намирници во смрзната состојба се 
пакуваат во садови што обезбедуваат мострите, до 
вршењето на анализата, да се одржуваат во смрзна-
та состојба (сув мраз, касета -фрижидери и ел.). 

Мостри на месо и производи од месо се пакуваат 
во пергамент-хартија , пластични фолии и садови од 
стакло или печена глина. 

Мостри на леб и печива се пакуваат во двојна 
обвивка од хартија . 

Одредбите на ст. 1, 2 и 3 од оваа точка сообраз-
но се применуваат врз пакувањето на мостри на 
предмети за општа употреба. 

14. Амбалажата и другите материјали и прибор 
за земање и пакување мостри на намирници и пред-
мети за општа употреба мораат да бидат од таков 
квалитет што да не вли јаат неповолно врз составот 
и органолептичките или други својства на мострите. 

Ако мострите на намирници или предмета за оп-
шта употреба се земаат заради вршење микробиоло-
шка анализа, амбалажата и приборот за земање мо-
стри мораат да бидат стерилни. Таквите мостри се 
ставаат, по потреба, во оладени термос-садови. во 
амбалажа со мраз или во амбалажа со сув мраз. 

15. Органите на управата надлежни за вршење 
надзор над здравствената исправност на намирници 
и предмети за општа употреба мораат да распола-
гаат со прибор за земање мостри и амбалажа за па -
кување на мостри на намирници и предмети за оп-
шта употреба наведени во Листата II, што е отпе-
чатена кон ова упатство и е негов составен дел. 

16. Секоја мостра на намирница, односно предмет 
за општа употреба се става во соодветна обвивка, се 
означува со ознаката што не може лесно да се си-
мне или избрише, а потоа врз обвивката се втисну-
ва службениот печат или се става пломба на начи-
нот на кој не може да се отвори без повреда на 
печатот односно пломбата. 

Ако истовремено се земени повеќе мостри од ис-
та намирница или ист предмет за општа употреба, 
тие мостри можат да се ставаат во заедничка обвив-
ка што се означува, печати и л и пломбира на начи-
нот од став 1 на оваа точка. 

Ако лицето од точка 2 став 1 на ова упатство што 
присуствувало при земањето на мострите тоа го ба-
ра, врз секој примерок од земената мостра ќе се вти-
сне и негов печат односно ќе се стави негова пломба. 

17. Овластените работници се должни да го чу-
ваат вториот примерок на мострите земени за врше-
ње анализа на намирнтшите и предметите за општа 
употреба и да обезбедат нивно чување под соодвет-
ни услови до завршување на постапката, испитува-
њето на здравствената состојба на нампрниците и 
предметите за општа употреба. 

18. Ако со анализата на мострите се утврди дека 
намирниците, односно предметите за општа употреба, 
од кои се земени мострите, се исправни, вториот при-
мерок на мострите се става на располагање на орга-
низацијата, односно лицето чии се намирниците, од-
носно предметите од кои се земени мострите. 

Ако со анализата на мострите се утврди дека на -
мирниците, односно предметите за општа употреба, 
од кои се земени мострите, се неисправни, со вториот 
примерок на мострата се постапува како и со намир-
ниците, односно преметите за општа употреба од кои 
мострите се земени. 

19. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . 

Бр. 1047 
27 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и 

социјална заштита 
Светозар Пеновски, е. ри 
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ЛИСТА I 

А. Најмало количество на мостри на намирници 

1. Бои за намирници — оригинално пакување или 
5 g. 

2. Бонбони — оригинално пакување или н а м а л к у 
125 g. 

3. Бонбони млечни и слични — оригинално паку-
вање или најмалку 250 g. 

4. Чај — оригинално пакување или најмалку 100 g. 
5. Чоколада — оригинално пакување или 200 g 
6. Диететски производи — оригинално пакување 

или 250 g. 
7. Двопек — оригинално пакување или 250 g. 
8. Леб и печиво — 1 парче или повеќе парчиња 

најмала вкупна тежина од 250 g. 
9. Јајца во лушпа — најмалку 500 g. 

10. Јајца во прав и смрзнати производи од јајца — 
најмалку 100 g. 

11. Кафе — оригинално пакување или најмалку 
ЗОО g. 

12. Кафен сурогат — најмалку 200 g. 
13. Кафен екстракт — најмалку 50 g. 
14. Какао — оригинално пакување или најмалку 

100 g. 
15. Кекс — оригинално пакување или најмалку 

500 g. 
16. Коцки за супа — 1 парче. 
17. Квасец — оригинално пакување или најмалку 

100 g. 
18. Маргарин — оригинално пакување или најмалку 

150* g. 
19. Мармелад, џем, слатко, или компот — оригинал-

но пакување или најмалку 250 g. 
20. Путер — оригинално пакување или најмалку 

200 g. 
21. Млст — оригинално пакување или најмалку 

200 g. 
22. Мед — оригинално пакување, или најмалку 

150 g. 
23. Месен екстракт — оригинално пакување или 

најмалку 100 g. 
24. Месни салати — оригинално пакување или 

најмалку 200 g 
25. Месни резанки — оригинално пакување или нај -

малку 200 g. 
26. Месо во четврти и поголеми парчиња, како и ме-

со од крупен дивеч 500 g (во едно парче што е 
заштитено со припаѓачко сврзно и масно ткиво, 
во облик на коцка, должина на страните околу 
10 cm). 

27. Месо конфекционирано пакување — оргинално 
пакување со тежина до 500 g или половина ори-
гинално пакување со тежина над 500 g. 

28. Мелено месо и производи — оригинално пакува-
ње со тежина до 250 g. Ако е не пакувано — 
—- најмалку 200 g. 

29. Месо од живина во трупови — цел труп со вна-
трешните органи или оригинално пакување. 

30. Месо од живина конфекционирано — 1 парче 
од секоја расечена регија (гради, грб, копан 
и ел.). 

31. Месо од ситен дивеч — 1 труп со кожа или пер-
дув 

32. Производи од месо, херметички затворени (кон-
зерви и полуконзерви) — 2 до 3 парчиња 

33. Производи од месо во природни или вештачки 
обвивки (колбаси, ролади и ел.): 
— во чифтови од потесен дијаметар — 2 чифта, 
— колбаси со тежина до 1000 g — 1 парче, 
— со поширок дијаметар над 1000 g — 1 kg. 

34. Производи од месо во парчиња, димени, сушени 
или термички третирани: 
— со тежина до 100 g — цел тој производ, 
— со тежина до 3000 g — половина од тој произ-

вод, 
— со тежина над 3000 g — 1 парче со тежина 

500 g (со припаѓачкото сврзно и масно ткиво). 

35. Млеко или јогурт — оригинално пакување или 
најмалку 500 ml. 

36. Млеко во канти — 200 ml. 
37. Млеко во прав — оригинално пакување или 

најмалку 100 g. 
38. Напивки безалкохолни — оригинално пакување 

или најмалку 500 ml. 
39. Зеленчук свеж (за испитување на остатоци од 

пестициди): 
— мошне крупен (главици од зелка и ел.) — 5 kg. 
— средно крупен (црвени домати, морков, цвек-

ло, салати и сл.) — 1 kg. 
— ситен (млад грашок, боранија, како и печур-

ки и ел.) — 0,5 kg. 
40. Зеленчук сушен — најмалку 200 g. 
41. Зеленчук конзервиран — 2 до 3 пакувања, 
42. Пиво оригинално пакување или најмалку 700 ml. 
43. Пудинг — оригинално пакување или најмалку 

100 g. 
44. Прашок за печиво — оригинално пакување ши* 

најмалку 50 g. 
45. Слаткарски слатки — оригинално пакување или; 

најмалку 200 g. 
46. Пијалаци жестоки алкохолни — оригинално па-

кување до најмалку 500 ml. 
47. Риби свежи — 200 g, а за риби помали — цела 

риба. 
48. Рибини производи — 3 до 5 кутии или 200 g. 
49. Сахарин — оригинално пакување или најмалку 

20 до 30 g. 
50. Сирења — оригинално пакување до 500 g — или 

1 парче од 500 g. 
51. Оцет — оригинално пакување или најмалку 

200 ml. 
52. Оцетна киселина — оригинално пакување или 

најмалку 200 ml. 
53. Сирупи — оригинално пакување или најмалку 

ЗОО ml. 
54. Сладолед — оригинално пакување или најмалку 

250 g. 
55. Синап (сенф) — оригинално пакување или 

најмалку 100 g. 
56. Сол — оригинално пакување или 500 g. 
47. Средства за конзервирање — оригинално паку-

вање или 5 до 25 g. 
58. Шеќер — оригинално пакување или 100 g. 
59. Тестенини — оригинално пакување или најмал-

ку 250 g. 
60. Масло — оригинално пакување или најмалку 

500 g. 
61. Ванилин-шеќер — оригинално пакување или на ј -

малку 20 g. 
62. Вино — оригинално пакување или 700 ml. 
63. Овошна есенција — оригинално пакување или 

25 g. 
64. Овошје свежо (за испитување на остатоци од 

пестициди): 
— крупно — — — — — — 3 kg 
— средно крупно — — — — 2 
— ситно — — — — — — 1 kg 

65. Мирудин во прав — оригинално пакување или 
50 g. 

66. Зрнеста храна (цереалии и брашно) — оригинал-
но пакување до 100 g или најмалку 1 kg. 
За намирници што не се назначени во оваа ли-

ста мостри се земаат во количества и на начинот 
што се предвидени за сродни намирници. 

Б. Најмало количество на мостри на предмети за 
општа употреба 

1. Метални садови и прибор — по 1 парче или 100 
cm2 од секој предмет (на пример: 1 тенџере, 1 
капак, 1 нож, 1 виљушка, 1 лажица итн,). 
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2. Емајлирани садови и прибор — по 3 парчиња или 
3 X 100 cm2 од секој предмет. 

3. Садови и прибор од цемент, глина, керамика, 
порцелан и стакло — по 1 парче од секој одде-
лен предмет (на пример: 1 чинија, 1 соларник, 1 
чинија длабока, 1 чинија плитка, 1 шоља за 
кафе ити.). 

4. Садови и прибор од вештачки маси и од гума — 
— по 1 парче, односно најмалку 100 g ако ма-
сата е хомогена. Ако производот е од повеќе 
слоеви (нехомоген), најмалото количество на 
мостри изнесува 100 g од оној СЛОЈ (маса) што 
го има најмалку. 

5. Дрвени садови — 1 парче или 100 cm2. 
6. Прибор од текстил — 1 парче или 100 cm2. 
7. Амбалажа од метал (лименки, туби. шишиња, ку-

тии, сандаци, канти и ел.) — 3 парчиња или 
3 X 100 cm2. 

8. Фол им од метал — 100 cm2. 
9. Амбалажа од вештачки маси и од гума — на ј -

малку ЗОО g или 100 cm2. 
10. Амбалажа од хартија — 100 cm2. 
11. Амбалажа од керамика, порцелан и стакло — по 

1 парче од секој одделен предмет или 100 cm2. 
12. Амбалажа од текстил — 100 cm2. 
13. Амбалажа од дрво — 1 парче или 100 cm2. 
14. Помошна амбалажа — заштитна (шушки, слама, 

вештачки маси) — 100 g или 100 cm2. 
15. Детски играчки — 1 парче или 100 g ако масата 

е хомогена, односно по 100 g од секој слој ако 
масата е нехомогена. 

16. Украсни предмети — 1 парче или 100 g ако ма-
сата е хомогена, односно по 100 g од секој слој 
ако масата е нехомогена или по 100 cm2 повр-
шина што е покриена со украси или бојосана. 

17. Средства за одржување на лична хигиена, нега 
и разубавување на лицето и телото, без оглед на 
видот и обликот на производот или суровината 
— најмалку 3 оригинални пакувања, односно нај -
малку 50 g ако три оригинални пакувања не из-
несуваат 50 g (на пр. руж за усни). 

18. Производи за одржување на лична хигиена, не-
га и разубавување на лицето и телото во аеро-
сол-пакување — најмалку 4 оригинално напол-
нети шишиња. 

19. Средства за одржување на чистота во домаќин-
ство — 1 оригинално пакување или најмалку 
250 g. 

20. Средства за одржување чистота во домаќинство 
во аеросол-пакување — 4 оригинално наполнети 
шишиња. 

21. Тутун и тутунски преработки — 10 оригинални 
пакувања по 20 цигари, односно 200 цигари или 
200 g тутун; 

22. Филтер-писка за цигари — најмалку 100 g (мос-
тра се зема со лсечување на гранката од почето-
кот од средината и од крајот најмалку по 1 cm 
должина). 

23. Бои. лепила и лакови што служат за Ј ; 7 Р З бетка 
на предмети за општа употреба — 1 ориген гал го 
паrrvвање, односно во најмало количество во кое ' 
тоа е предвидено за готови производи од соодве-
тен материјал. 

ЛИСТА И 

Прибор и амбалажа за зевање мостри па намирници 
и предмети за општа употреба 

1. Рачна сонда — тробоец — за земање мостри на 
зрнести намирници од вреќа. 

2. Вагонска сонда — за земање мостри на зрне-
сти намирници во растурена состојба: од вагони, 
бродови и складови. 

3. Сонда според НОб — за земање мостри на зрне-
сти намирници при претовар, ако претовар се вр-
ши во вид на млаз. 

4. Сонда за маст, олучеста — за земање мостри на 
маст од буриња и ел. сирење во поголеми пар-
чиња, масло, путер итн. 

5. Сонда за земање мостри на маслени производи. 
6. Сонда за земање мостри на длабоко смрзнати 

намирници. 
7. Извлека — пумпа — за земање мостри на намир-

ници во течна состојба. 
8. Лопатче метално. 
9. Кујнски нож 

10. Ножици обични, скалпел, пинцета. 
11. Лупа. 
12. Рачен фрижидер. 
13. Термометар ротационен од —30°С до 0сС. 
14. Термометар ротационен од 0°С до 37 ГС. 
15. Термос-шишиња и термос-садови. 
16. Метален печат на надлежниот орган на управата. 
17 Шишиња (бели медицински) од 500 ml со затворач 

од плута. 
18. Шишиња-тегли со широко грло од 500 ml и со 

затворач од плута или со затворач на завртка. 
19. Шишиња (бели медицински) од 200 ml, со затво-

рач од плута или со шлифуван затворач. 
20. Шишиња-теглички (бели) од 100 ml со широко 

грло и соодветен затворач. 
21. Метални шишиња од 100 до 200 ml со херметич-

ки затворач. 
22. Затвора чи од плута од разни големини. 
23. Пергамент-хартија, масна ,во табаци. 
24. Пластични или алуминиумон фолии. 
25. Хартиени ќесиња од 0, 5, 1, 2 и 3 kg. 
26. Ќесиња од пластични маси од 0, 5, 1. 2 и 3 kg. 
27. Хартија за пакување дебела во табаци. 
28. Канап за врзување потенок и подебел. 
29. Картон во табак или кутии. 
30. Восок за печатење или пломба со жиг. 
31. Ламба на шпиритус, свеќа или мал бутан-горил-

Н И К . 

32. Шпиритус за гориво. 
33. Газа хидрофилна, вата памучна и хартиена. 
34. Етикети од разни големини — ^амолепливи. 
35. Сандачиња за праќање мостри (повеќе парчиња) 

на лесно расипливи и течни намирници обложе-
ни со лим. 

36. Специјални картонски кутии од различни голе-
мини. 

37 Платнени ќесиња од 2 до 5 kg. 
38. Платнени вреќи од 50 до 70 kg. 

923. 

Врз основа на точка 3 од Одлуката за составот 
на сојузните комитети (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за 
ТРУД> здравство PI социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИ-
ОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита, се делеги-
рани: 

а) од страна на определени сојузни органи на 
управата и сојузни организации, самоуправни ор-
ганизации и заедници и општествени организации 
во федерацијата, како нивни претставници, и тоа 
од: 

1) Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти; - ^ 
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Реџеп Тиха, помошник-сојузен секретар за на-
дворешни работи; 

2) Сојузниот секретаријат за народна одбрана: 
полковник Миќа Шаулиќ, началник на управа 

во С О Ј У З Н И О Т секретаријат за народна одбрана; 
3) С О Ј У З Н И О Т завод за општествено планирање: 
Милорад Есаповиќ, директор во Сојузниот за-

вод за општествено планирање; 
4) Стопанската комора на Југославија: 
Раде Тодовиќ. потпретседател на Стопанската 

комора на Југославија; 
5) Посто'а ната конференција на градовите и 

општините на Југославија: 
мр Божидар Поповиќ, генерален секретар на 

Постојаната конференција на градовите и. општи-
ните на Југославија: 

6) Сојузот на заедниците на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југославија: 

Абдурахим Жури, генерален секретар на Соју-
зот на заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија; 

7) Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување и на здравството на Југославија: 

проф. д-р Душко Теодосиевски, претседател на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње и на здравството на Југославија; 

8) Сојузот на заедниците за вработување на 
Југославија: 

Драгослав Стојановиќ, претседател на Собра-
нието на Сојузот на самоуправните интересни за-
едници за вработување на Југославија; 

9) Координациониот одбор на републичките и 
покраинските заедници на детската заштита: 

Јелка Илиќ. претседател на Координациониот 
одбор на републичките и покраинските заедници на 
детската заштита; 

10) Координациониот одбор на самоуправните 
интересни заедници на социјалната заштита на ре-
публиките и автономните покраини: Јоцо Воќкиќ 
претседател на Координациониот одбор на самоуп-
равните интересни заедници на социјалната заш-
тита на републиките и автономните покраини; 

б) од страна на извршните совети на собрани-
јата на републиките и ивршните совети на собра-
нијата на автономните покраини, како нивни прет-
ставници, и тоа од: 

1) Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина: 

Алија Авдиќ, член на Извршниот совет; 
2) Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија: 
Андон Мојсов, републички секретар за труд и 

член на Извршниот совет; 
3) Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Словенија: 
Андреј Грахор, републички секретар за труд и 

член на Извршниот совет; 
4) Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Србија: 
Милијан Поповиќ, републички секретар за труд 

и член на Извршниот совет; 
5) Извршниот совет на Саборот на Социјалис-

тичка Република Хрватска: 
проф. д-р Бошко Поповиќ, републички секре-

тар за народно здравје и социјална заштита на СР 
Хрватска и член на Извршниот совет; 

6) Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Црна Гора: 

д-р Бранко Почек, републички секретар за труд, 
здравство и социјална заштита и член на Изврш-
ниот совет; 

7) Извршниот совет на Собранието на Социјал-
листичка Автономна Покраина Војводина: 

д-р Ференц Бала, покраински секретар за 
здравје и социјална политика и член на Извршни-
от совет; 

8) Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово: 

д-р Мехмед Бсграца, покраински секретар за 
здравство и социјална политика и член на Изврш-
ниот совет. 

2. Ова решение се обавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 25574 
2 ноември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

Светозар Пеновски, е. р. 

924. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

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

КОМУШ1КАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за радиокомуникации, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Распоредување и означување на 
емисии — — — — — — — — 

2) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Толеранција на фреквенции — — 

3) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Сила на радиопредаватели. Фак -
тори за претворување и мерење на 
сила — — — — — — — — 

4) Радиокомуникации. Предавате-
ли. Референтна и карактеристична 
фреквенција за типични видови еми-
сии — — — — — — — — — JUS N.N6.330. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 нау овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат врз радискомунпкациите, односно врз 
предаватели^ што ќе се произведат, односно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила триесеттпот ден 

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

Бр. 15-16628/1 
16 октомври 1973 година 

Белград 

JUS N.N6.324 

JUS N.N6.325 

JUS N.N6.326 

Директор 
на Сојузниот завод за 

станд ардизаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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925. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (. С Л У Ж Е Н лист на C'TlPJ". бр. 
38/77). директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација препишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА Р Р Л Р / Г Ч З А .ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ЗА ч ч т т - ^ Ш ! ЗА КОН-

ЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за лименки за конзопрмррњ'? на vr-ана ( е глинен 
лист на СФРЈ", бр. 52'78) ве член 1 во точка 2 зборо-
вите „75 mm" се заменуваат со зборовите: „73 mm". 

Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Ово1 правилник влегува ЕО сила по истекот на 

шест месени од денот еа објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот пен од 

денот па објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 31-17305/1 
26 ока омери 1978 година 

Белград 

Директор 
на C O I V 3 H H O T завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

5) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и алу-
миниумските легури. Спектрофото-
метриско одредување на содржината 
на хром (метод со дифенил-к^.рба-
зид) _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

6) Методи за испитување на хе-
мискиот состав иа алуминиумот и ата -
мницу меките легури. Спектрофото-
метриско одредување на содржината 
на никел (метода со д имети л-гл иок-
сим) — — — — — — 

JUS С.А1.268 

— — JUS С.А1.269. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во песебно издание на Сојузниот завод за 
стан дардизациј а. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат од денот на влегувањето во сила на 
ОБОЈ правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила шеесттиот ден 

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

Бр. 11-17276/1 
25 октомври 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а. 

Милан Крајновиќ, е. р 

926. 927. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Ј У Г О Г Л О Р ^ ^ К И Т Е СТАНДАРДИ ЗА МЕТО-
ДИТЕ ЗА И С Ш Л УВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОС-
ТАВ НА АЛУМИНИУМОТ И АЛУМИНИУМСКИТЕ 

ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишу раат југословен-

ските стандарди за методите за испт^-v-arte на хе-
мискиот состав на алумиииз^м и на легури од алуми-
ниум, што ги имаат следните н - и ознаки: 

1) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и алу-
миииумските легури. Одредување на 
содржината на бакар со атомска ап-
сорпциона спектрофотометрија" — JUS С.А1.264 

2) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и алу-
миниумските легури. Одредување на 
содр?кината на никел со атомска ап-
сорпциона спектрофотометрија — — JUS С.А1.265 

3) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и а лу-
мни иумеките легури. Одредување на 
содржината на олово со атомска ап-
сорпциона спектрофотометрија — — JUS С.А1.266 

4) Методи за испитување на хе-
мискиот состав на алуминиумот и алу-
миниумските легури. Одредување на 
содржината на хром со атомска ап-
сорпциона слектрофотометрија —- — JUS С.А1.267 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Самоуп-
равната спогодба за основање Сојуз на заедниците 
на здравственото осигурување и на здравството на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње на Босна и Херцеговина. Самоуправната инте-
ресна заедница на здравствената дејност на работни-
ците на Црна Гора, Самоуправната интересна заед-
ница на здравствената детност на земјоделците на 
Црна Гора, Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците и на здравството на Хо-
ватска. Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците и на здравството на Хр-
ватска. Самоуправната интересна заедница на зггоаз-
ственото осигурување на самостојните обртници, уго-
стители и здравството на Хрватска, Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње на Македонија, Здравствената заедница на Сло-
венија, Републичката заедница на здравственото оси-
гурување и реосигурување на Србија, Самоуправна-
та интересна заедница за здравство на Војводина и 
Самоуправната интересна заедница на здравствената 
заштита и здравственото осигурување на Косово 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР ОД ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 

НА ЗДРАВСТВОТО НА КОЈА И ПРИПАЃА 
ОСИГУРЕНИКОТ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба заедниците и со-

јузите на заедниците во социјалистичките република 
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ки и социјалистичките автономни покраини (во на-
тамошниот текст: потписници на спогодбата) се об-
врзуваат дека ќе преземат мерки за обезбедување 
користење на здравствената заштита на осигурените 
лица во случаите кога таквите лица користат здрав-
ствена заштита надвор од подрачјето на самоуправ-
ната интересна заедница на здравственото осигуру-
вање и здравството (во натамошниот текст: заедни-
цата-должник), на која им припаѓаат како осигуре-
ни лица. 

Член 2 
Во смисла на член 1 од оваа спогодба, здравстве-

на заштита ќе им биде дадена, под еднакви услови 
— на начинот и според постапката што се применува 
за осигурените лица — членов?! на заедницата на чие 
подрачје се наоѓа организацијата на здружен труд 
на здравството, односно нејзин дел (во натамошниот 
текст: организацијата — доверител) — и на осигуре-
ните лица од други заедници на здравственото оси-
гурување и на здравството од територијата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на лицата што имаат живеалиште на подрачјето на 
заедницата каде што користат здравствена заштита, 
на лицата привремено настанети на подрачјето на 
заедницата каде што користат здравствена заштита 
заради школување, студирање, усовршување и ел., 
на лицата кој кои настанала потреба од давање итна 
медицинска помош, како и на лицата што се упате-
ни во согласност со општ акт на заедницата чии се 
членови заради користење на здравствена заштита 
или, во врска со користењето на здравствена за-
штита набавувале лекови на рецепти. 

Член 3 
Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека 

ќе преземат мерки во случаите од член 2 на оваа 
спогодба да се овозможи непречено користење на 
здравствена заштита и добивање на лекови според 
издадените рецепти врз основа на прописно завере-
на здравствена книшка, а за уживателите на пензија 
и за' членовите на нивните семејства — со здравстве-
на книшка и доказ за примената пензија, како и 
други документи со кои се докажува својството на 
осигуреното лице и припадноста на определената за-
едница — должник. 

Ако е во прашање давање здравствена заштита 
во PITCH случај организацијата — доверител ќе даде 
здравствена услуга и без документите од став 1 на 
овој член, со тоа што дополнително ќе ги прибави 
соодветните документи од заедницата-должник. 

Осигурените лица што се упатени на преглед, ис-
питување, лекување и медицинска рехабилитација, 
покрај документите од став 1 на овој член, треба да 

^ имаат и упат од организацијата, односно органот на 
заедницата во смисла на член 2 од оваа спогодба. 

Ако организацијата-доверител прими на стацио-
н а р и лекување осигурено лице од став 2 на ОВОЈ 
член, должна е во рок од пет дена од денот на него-
виот прием на лекување да ја извести за тоа заед-
ницата-должник на која и припаѓа осигуреното лице. 

Член 4 
За дадени услуги на здравствена заштита и из-

дадени лекови по рецепти на осигурените лица во 
случаите од член 2 на оваа спогодба, о р г а н и з а м јата-
-доверител доставува сметка до Заедницата-долж-
ник на начинот и во роковите предвидени со сојуз-
ниот пропис за обезбедување на меѓусебното пла-
ќање помеѓу корисниците на општествени средства. 

Ако е во прашање стационари^ лекување што 
трае подолго од триесет дена и издадени лекови по 
рецепти, организацијата-доверител од став 1 на овој 
член е должна да достави сметка * до заедницата-
-должник најмалку еднаш месечно. 

Организацијата-доверител од став 1 на овој член, 
Кон сметката е должна да достави до заедницата-

-должник и извештај на пропишаниот образец што 
содржи податоци за осигуреното лице и за дадената 
услуга, односно издадениот лек по рецепт, што и 
се неопходни на заедницата-должник заради евиден-
ција и статистика. 

Ако заедницата-должник бара од организација-
та-доверител за осигуеркото лице. покрај документа-
цијата од став 3 на ОВОЈ член да и достави и друга 
соодветна медицинска документација, таа е должна 
тоа да го стори во рок од осум дека по добиеното ба-
рање. 

Организацијата-доверител е должна да достави 
до заедницата-должник соодветна медицинска доку-
ментација во рок од три дена од денот на отворање-
то на боледувањето на осигуреното лице во случаите 
од член 2 на оваа спогодба. 

Член 5 
Здравствените услуги што му се дадени на осигу-

реното лице во случаите од член 2 на оваа спогодба 
се пресметуваат по цените што важеле во времето 
на давањето на услугите, а што се утврдени со са-
моуправната спогодба за слободната размена на тру-
дот за подрачјето на самоуправната интересна заед-
ница па здравственото осигурување и здравството на 
кое се наоѓа здравствената организација-доверител 
што ја дала здравствената услуга. 

Член 6 
Заедницата-должник е должна, по приемот на 

сметката за дадените здравствени услуги на осигуре-
ните лица, во случаите од член 2 на оваа спогодба, 
да го уплати износот по сметката, односно на орга-
низацијата-доверител да и издаде соодветен инстру-
мент за плаќање на начинот и во роковите утврдени 
со сојузните прописи за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства. 

Ако заедницата-должник утврди дека кон смет-
ката од став 1 на овој член организацијата-довери-
тел не и доставила и соодветна документација или 
други податоци што е должна да ги достави во сми-
сла на оваа спогодба, односно на самоуправната спо-
годба за слободната размена на трудот според член 
5 од оваа спогодба, или дека сметката формално е не-
исправна, ќе и ја врати таквата сметка на организа-
цијата-доверител во рок од пет дена од денот на 
приемот, со образложение на причините поради кои 
ја враќа. Ако сметката сметковно е неточна или во 
износот на сметката се содржани и износи на услу-
ги за лица што не и припаѓаат на заедницата-долж-
ник, заедницата-должник ќе достави приговор на ос-
порениот износ до организацијата-доверител го рок 
од пет дена од денот на приемот на сметката. Изно-
сот што не е оспорен задницата -должник ќе и го 
уплати на организацијата-доверител во смисла на од-
редбите на став 1 од овој член. 

Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека 
ќе преземат соодг.етни мерки ако заедницата-, очж-
ник не ги изврши своите обврски од став 1 на овој 
член. 

Член 7 
Потписниците на спогодбата се согласни здрав-

ствената книшка и другите документи од член 3 на 
оваа спогодба да служат и како доказ дека заедни-
цата-должгик ќе го уплати соодветниот 1*знос 
во смисла на член 6 од оваа спогодба, за сите здрав-
ствени услуги и лекови по рецепти дадени на осигу-
рено лице во случаите од член 2 на оваа спогодба. 

Член 8 ; 

Заедниците и здравствените организации можат, 
во смисла на Законот за обезбедување на плаќање-
то помеѓу корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60 75 и 13/76) и оваа 
спогодба, да склучат договори со кои поблиску ќе ги 
регулираат меѓусебните односи за давање здравстве-
на заштита, за плаќање на таа заштита и за ДРУЈЈ 
гите услуги. 
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Г Член 9 
Потписниците на спогодбата меѓусебно ќе се из-

вестуваат за преземените мерки и ќе ги усогласуваат 
и координираат акциите за остварување на договоре-
ната политика на спроведу??'! ето на здравствената 
заштита над осигурените лица во случаите од член 2 
на оваа спогодба. 

Потписниците на спогодбата повремено ќе го 
анализираат спроведувањето на оваа спогодба и ќе 
предлагаат и преземаат определен мерки и акции. 

Член 10 
Ако во врска со спроведувањето на оваа спогод-

ба настане спор помеѓу заедницата-должнпк и здрав-
ствената организација, што се наоѓаат на територија 
на иста република, односно автономна покраина, за 
неговото решавање ќе биде надлежна комисијата 
што се состои од три члена. Секој учесник во спорот 
именува по еден член на комисијата, а претседателот 
на комисијата го именува потписникот на спогодба-
та од територијата на односната република односно 
автономна покраина. 

Ако спорот од став 1 на овој член настане поме-
ѓу заедницата-должник и здравствената организаци-
ја што не се наоѓаат на територија на иста република, 
односно автономна покраина, во комисијата за реша-
вање на спорот учесниците во спорот именуваат по 
еден член. а претседателот на комисијата го именува 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурување 
и на здравството на Југославија. 

Претседателот на комисијата од ст. 1 и 2 на овој 
член е должен да ја свика комисијата во рок од пет-
наесет дена од денот на примениот поднесок од учес-
ниците во спорот. 

Член 11 
Потписниците на спогодбата, како и заедниците 

и организациите на здружен труд во здравството 
што даваат здравствени услуги на осигурените лица 
од член 2 на оваа спогодба, ќе ги усогласат своите 
општи самоуправни акти со оваа спогодба во рок од 
3 месеци од денот на потпишувањето на оваа спо-
годба. 

Член 12 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

30 мај 1978 година, 
Белград, 

За Сојузот на заедниците 
на здравственото осигуру-
вање на Босна и Херцего-

вина, 
Сава Радованов^, е. р. 

За Самоуправната интере-
сна заедница на драгстве-
иата дејност на работни-

ците на Црна Гора, 
Богиќ Вучинић, е р. 

За Самоуправната интере-
сна заедница на здравстве-
ната дејност на земјодел-

ците на Црна Гора, 
Секуле Соковић, е. р. 

За Сојузот на заедниците 
на здравственото осигуру-
вање на работниците и на 
здравството на Хрватска, 

инж. Антун Видец, е. р. 

За Сојузот на заедниците 
на здравственото осигуру-
вање на земјоделците и на 
здравството на Хрватска, 

Јосип Ступариќ, е. р. 

За Самоуправната инте-
ресна заедница на здрав-
ственото осигурување на 

самостојните обртници, 
угостители и здравство-

то на Хрватска 
Владимир Ожиќ-Паиќ е. р. 

За Републичката заедница 
на здравството и здрав-
ственото осигурување на 

Македонија, 
Александар Донев, е. р. 

За Здравствената заедница 
на Словени!а, 

д-р Сречко Корен. е. р. 

За Републичката заедница 
на здравственото осигуру-
вање и реосигурување на 

Србија, 
Марко Павичевић, е. р. 

За Самоуправната интере-
сна заедница за здравство 

на Војводина 
Павле Рудински, е. р. 

За Самоуправната интере-
сна заедница за здрав-
ствената заштита и здрав-
ственото осигурување на 

Косово, 
Данило Васиќ, е. р. 

928. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72). претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 1 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУС 
ГРАНУЛАТ 

1. Претставниците на производителите и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 април 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за РУС гранулат, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат да 
ги зголеглат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, во просек до 8 5°/о а 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

2. Учесниците па оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што су предвидени во спогодбата.. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3556 од 2 ноември 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: ..Југовинил^ 
— Сплит, „Охис" — Скопје, „Кемопласт" — З а -
дар, „Пластика" — Дувно, „Синтевит" — Витез, 
„Ј.угопластика" Сплит и „Новкабел" — Нови 
Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купузачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата, _ 
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и 
929. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОНСКИ ПРИЕМНИ, КАТО ДНИ И РЕНТГЕН-

- ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 1 јануари 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затече-
ните цени за електронски приемни, катодни и рент-
ген-цевки, со тоа што производителската организа-
ција на здружен труд да може да ги зголеми своите 
затечени продажни цени, при ПОСТОЈ ните услови на 
продажбата, во просек до 15°/о. а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под услови-
те, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3098 од 31 октомври 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

Претставник на производителот: ЕИ Фабрика 
електронских цеви — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи- 10 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата 

930. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), . претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОР-

ЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 јули 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за порцелански садови за дома-
ќинство, со тоа што производителските организации 
на здружен труд да ги задржуваат своите продаж-
ни цени, на постојното ниво, а вршат усогласување 
заради преминување на малопродажни цени, при 
условите на продажбата што се наведени во Спо-
годбата, а според ценовниците што се составен дел 
на Спогодбата. 

2. Цените од Ценовникот важат како цени во 
продажба на мало, без данок на промет. Во тие це-
ни се вклучени трошоците на промет на стоките и 
тоа во малопродажната цена до 18°/о за покритие 
на трошоците во прометот на мало, како и до 10% 
за покритие на трошоците во прометот на големо, 
вклучува јќи ги трошоците за амбалажа и. тран-
спорт и другите услови на продажбата што се на -
ведени во Спогодбата. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврззтваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќ е 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 4316 од 24 октомври 
1978 година. . 

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

Претставници на производителите: „Порцулан 
— З а ј е ч а р " — Заечар и „Борис Кидрич" — Ти-
тов Велес. 
Претставници на купвачите-потрошувачи: 34 
хупувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

931. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФР Ј", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕТ-
СКИ К О Л И Ч К И , ОГРАТЧИЊА И СТОЈАЛКИ ЗА 

ДЕЦА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 јуни 1978 год-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за детски колички, огратчиња и 
стој алки за деца, со тоа што производител ските 
организации на здружен труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, до 15°/о и 
да извршат усогласување заради преминување на 
малопродажни цени. при условите на продажбата 
што се наведени во Спогодбата, а според ценовни-
ците што се составен дел на Спогодбата. 

. Цените од Ценовникот важат како цени во 
продажба на мало, без данок на промет. Во тие це-
ни се вклучени трошоците за промет на стоките во 
малопродажната цена до 22% за покритие на тро-
шоците во прометот на мало, вклучува јќи ги тро-
шоците За амбалажа, транспорт и другите услови 
на продажбата наведени во Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
услорите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3047 од 2 ноември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Подмладак" 
Белград и „Трибуна" — Л^убљана. 
Претставници на купувачите-потрошуЕачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

932. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ Д Е Н И З А К В А Р -
ЦЕН ПЕСОК ЗА СТАКЛА РСК АТ А ИНДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 април 1978 го-
дина склучија и .потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за кварцен песок за стахларската 
индустрија, со тоа што производител ските органи-
зации на здружен труд да4 можат да ги зголемат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, така што највисоките продаж-
ни цени да изнесз^ваат, и тоа за стакларски песок: 

Дин/t 
1\ „Ваљево", .,Рготина" и Липиќ" 140,00 
2) „Питсбург^" 178,50 
3) „Ново Место" 192,80 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во ..спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3212 од 3 ноември 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" , а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Рудник 
кварцног песка — Рготина, Рудници неметала 
— Валево, „Кремен" — Ново Место и ИСЛ, 
СОУР Рударска производња — Липиќ. , 
Претставници на кугхувачите-потрошувачи: Сте-
кларна „Храстник" — Храстник, Српска ф а -
брика стакла — Параќин, Индустрија стакла — 
Панчево, „Стража" — Хум на Сутла и ИСЛ, 
ООУР Рударска производња — Липиќ. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изработка 
и продажба на пригодни златни и сребрени кова -
ни пари по повод одржувањето на VIII медитеран-
ски игри — Сплит 1979 година, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 59/78, се поткрала долунаведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗРАБОТКА И ПРОДАЖБА 
НА ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕНИ КОВАНИ 
ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА VIII МЕ-

ДИТЕРАНСКИ ИГРИ — СПЛИТ 1979 ГОДИНА 

Бо член 1 став 3 по бројот: „250," треба да стои 
бројот: „200,". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 8 ноември 1978 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот на мет-
ролошките услови за контролни тегови со наѕивни 
маси од 500 kg и 1000 kg, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/78, се поткрале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА контролите ТЕГОВИ СО НАЗИВ?™ МА-

" СИ ОД 500 kg и 1000 kg 

Во називот на правилникот наместо зборовите: 
„500 KG и 1000 KG" треба да стои: .,500 kg и 1000 kg". 

Во називот на цртежот бр. 2 наместо зборовите: 
„500 KG" треба да стои: .,500 kg". 

Од Cojv3HHOT завод за мери и скапоцени метали, 
Белград. 25 октомври 1978 година 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С А П В о ј в о д и н а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во ра -

ботата од значење за социјалистичката изградбана 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО С Р Е Б Р Е Н И 
З Р А Ц И 

Ћосић И л и ј е Жарко , Махуља Ивана Звонимир; 

— за особени заслуги во создавањето и ш и р е -
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО С Р Е Б Р Е Н 
ВЕНЕЦ 

Војводић Спасе Ана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бандил Душана Томислав. Гавриловић Петра 
Лазар. Јовановић Данила Коста, Кевешди Ј о ж е ф а 
Илеш, Настасић Стевана Душан, Симеуновић-Жи-
вић Чедомира Радмила; 

— за заслуги на полето на јавнат дејност со ко ја 
се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО Б Р О Н З Е Н 
ВЕНЕЦ 

Лакић Ј е ф т е Драгомир, Матић Марка Мартин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО С Р Е Б Р Е Н А 
ЅВЕЗДА 

Баста Раде Ђуро Бељански Ђооћа Ранко. Б е р -
дал Иштвана Јожеф . Бунгин Тиме Бојана . Частвен-
-МИКУТТТ Јана Катарина, Ђерић Дани па Ђуро Е о а -
ковић Николе Илија . Хо типе Ђуре Шандор. Хопрат 
Анта ла Јос,ип. Јерковић-Де ј анов Бошка Софија , 
Келић Бранка Р а ј к о Колапов Димитрија УРОШ, 
Кениг-Кишгеци Штесћачча Зузана. Кпа лик П а ј е 
Павле Мијатов Драготина Јоса. Нађ Јаноша И ш т -
ван. Пуповац Ђуре Дпа гомно. Рошуља-Дра гој ловић 
Сава Зорица, Салаи Луке Фрањо. Сопад Ла п и л а в а 
Ђорђе Стефановић Ж и в к а Светислав. Толчен Ма-
раша Ј о ж е ф Тунаков-Зарић Милорада Нада, Закић 
Драгутина Божидар ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Антуновић Имре Имре. Б а т н о њ - Г и л и х Шандо-
ра Р у ж а Бартел Кароља Карол,. Р а ш п ћ - П а л к о р н ћ 
Стипана Естера. Бегојевић Војина Стеван. Б л а г о ј е -
вић Лазара Боро, Бпбоики Миливоја Аврам Бобоп-
ки Бранка Стеван Б о к љ а ч Милана Јован. Брун.ттза 
Дионизије Таков Цветковић-Евтими1 а Хаоаламптге 
Десанка. Чаљи Ференца Миха ТБ. Чикош Ј о ж е ф а 
Ј о ж е ф . ДоГ.и Михаела Винце Дvлић Матије П^тар, 
Ђерма новић Николе Петар, Ђого Владимира Бого-
слав. Ђорћевић-Орловић Андрине Етел а. Ђ У Р И Ч И Н 
Рд товара Светозар. Ђурић Јове Борислав. Фтиттдчг 
Виктора Љиљана Габрић Вене Станко. Габрић Рис -
те Бранислав Говооковкћ Петра Бруно. Х Р Р З К 
Станислава Станислав. Хооњак Михаља Михаљ, 
Ишпановић Николе Ђуро. Иванковић Јосипа Нано, 
Иваз Николе Божидар , Ј аковљевић Јована Лазар, 
Јакубеи Парта Радислав Јандрић Лазара Јово: 

Јелчић Милице Павле. Јевремовић Радована 
Јеврем, Јевтић Благоја Стаменко. Јоцић Јована 
Марија . Јоњев Живо јина Славољуб. Јоветић М и х а ј -
ла Милан. Камбан Мила Јован. К а о а њ а ц - П о п р њ а 
Шимуна Анће^ка. К а р т е у т а П^тра Никола. К л и м о 
Карла Лајош, Кљајић Душана Ђура, Кнези Антуна 
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•Беко, Ковач Антала Иштван, Кракановић Наума 
Боривој. Кривен Јаноша Иштван, Ласица-Секулић 
Саве Љубица, Латиновић Илије Војислав, Лазаре-
вић Младена Бранко, Летић Дула Миле, Мандић 
Ђорђа Бранислав, Маринков Пере Славко, Марјанов 
Јована Божидар, Марков Александра Ђорђе, Мар-
ковић-Милеуснић. Стевана Радмила, Маровић Радб 
Љубица. Мартиновић Илије Мило, Марункић Мир-
ка Димитрије, Матић Радова*^ Привислав, Меса-
рош Иштвана Ласло. Миладиновиќ Стојана Сава, 
Миладинов Јована Жарко, Милутинови^ Милоша. 
Драгутин, Молнар Ференца Јанош, Момчиловић 
Миле Миле, Нецин-Лазовић Лазара Десанка, Нешић 
Недељка Кристифор, Николичин Ж и в е Борислав, 
Орчић Мише Бела, Ожвар Јосипа Стеван, Пантић 
Бојка Миливоје: 

Парипов Симе Јела, Пашић Живка Адам, П е и -
новић Мартина х^лександар, Петаковић Василија 
Миле, Попов Живе Милош, Прокин-Чурчић Евице 
Зора, Путник Жарка Смиљка, Радојев-Јелкић Саве 
Љубинка, Радуловић Косте Милан, Ранковић Воји-
слава Слободан, Савић- Бајкучин Данка Душанка, 
Сићаји Лајоша Лајош, Симендић Даде Богдан, Со-
тин Јована Мирко, Стаменовић Стојадина Вука-
дин, Станојевић Благоја Милан, Шалиндрија-Мар-
ковић Никггле Јулка, Шербан Стевана Милан. Шо-
дић Тоше Милан, Шомођи Лајоша Шандор, Штран-
гар Марка Јосип, Шујица Илије Милева, Шујић-
Копиловић ЈГазара Ружа Та М И Ш Ј И ја Ђорђа М И Р К О , 
Танцик Ивана Јосип, Терзин Душана Светислав, 
Тихин-Шокловачки Jbvoe Лг,агица, Тителац Јова-
на Ми пенко. Варга Павла Павле, Варга Фрање Сте-
ван. Васић Васе Живко, Ваеиљев-Бајкучин Чедо-
мира Драгица, Веселииовић Ђуре Марко. Веселино-
виќ Марка Владимир, Влаовић Марка Стипан. BVK-
ша Петоа Стеван. Живковић Марка Младен, Ж и в -
ковић Марка Васо Жунић Јовише Драгомир, Ж у -
нић-Влаовић Паје Јагода; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата . « 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Аћимовић Лазара Рајко, Божић Алексе Рајко, -
Дмитрашиновић Андрије Мића, Докић Симе Бранко, 
Дошло Ристе Бранко. Гашпаревић Стеве Никола, 
Јелић Тихомира Будимир. Јовановић-Тошић Владе 
Ковиљка, Мијић Драгољуба Милена, Живковић Јо-
вана Радислав; 

— за залагање и постигнати, успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Араповић Невене Мирослав. Бабић Душана 
Бошко, Баги Мењхарта Јожеф. Батор Софије Ја -
нош. Бенак Јаноша Маргит, Вочковић Стевана Ан-
дрија. Божин Груја Лазар, Брешћански Антуна 
Пеуе Чакић Антуна Петар, Дедић Николе Милан, 
Добановић Лазара Катица. Дубац Јаноша Јанош, 
Дујаковић Пантелије Витомир. Ђуричић-Шкиљо 
Рале Драгиња, Филеки F окуша Миклош, Гађа неки 
Доброслава Живко, Ходри Пала Антал, Хотењец 
Стјепана Станко, Илоски-Шипоска Паума Павлина; 

Ивковић-Рафаи Јосипа Виктори1а, Јакубеч Сил-
вестера Розалија. Јанчић Миливоја-Даница. Јелчић-
-Попов Данила Мара. Јовин Недељка Сава. Каг*ћ 
Грге Иван, Карољи Јосипа Јебена Катић Ж а о к а 
Бошко Ковчар-Крстић Негована Мира Кличковић 
Марка Петар. Летић-Батичић Николе Паница. Ма-
ђаревић Марка Мило. Мато Иштвана Нангтор. Мз1-
данчић Петра 1 Стипо. Месарош Фабтлана Ласло, 
Мицић Раде Јованка. Немета Фабиша Шима. Налић 
Антала Јанош, Пастечник Теодора Богдан Пазмањ 
Иштвана Иштван, Прчић Антуна Марија. Рутоњ-
ски-Прокин Славка Јелица, Сабо Петена Мапгит, 
Саидл Љубе Фрањо, Станковић Ђорђа Вељко Сто-
јадиновић-Гужвица Ђуре Блаженка . Сурла Луке 
Миле, Ш е р е т Иштвана Јосип, Татић-Нађ Стевана 

Барбара, Вереш Ивана Ладислав. Врачар Никол« 
Симо, Врљичак Марка Филип. Вуков Алојзије Иван, 
Затко Пала Габор, Живанов Илије Марија. 

Бр. 35 
10 април 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д С А П К о с о в о 
— за. особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ' ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Барку-Хоџа Хаљим Накије, Хоџа Халим Сани, 
Олони-Мухађери Исмајл Недије; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

# СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакија-Воксхи Мурат Емине, Цанхаси Дељанин 
Шефка, Ђота Хисена Рамо, Лата Суља Хазур, Ву-
чић-Ла левић Блажа Нада; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Абидини Бајрама Јонуз, Duchi-Lakuci Тахира 
Нације. Георгијев Леон Ристо, Хоџа Идриза Рустем, 
Kabachi Хамит Мелит. Камбери Халита Ахмет, Orio-
ја Хаки Rechad, Шаљчини Емин Вахид; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Исуфај Ук Љуш; 

— за заслуги и постигнати успеси во оаботата 
од значење за социјалистичката изградбана земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аљај Дервиша Мухамет. Башановић Станка 
Владета Бога! Аслана Етхем. Bytvqi X P X M V T P Р ч ј -
рам Даца; Смаила Тахир, Даута] Авдулах Хаки, 
Дела-Лата Шабан Назиме Лимони-Хоџа Халим 
Му^вете Ристић Томе Миленко, Садик Балзам Б а ј -
селмани; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абраши Исмет Абедин, Ајрани Јусуфа Рамадан, 
Аљај Бећа Бајрам. Анђелковић Станот е Станислав, 
Бехљуљи Зенеља Шефкија, Бериша Х а ђ т е Ружди, 
Бинакај Јаха Фазли, Битичи АЕДулаха Ређеп, Бо-
јађи Кадри Бектеш. Цуфи Хзр Шефки, Чорај -Ша-
раполи Имера Мендуха. Диздари Џељаљ Џемаљ, 
Џибо Шукри Вефа Ћара Касима Минир. Ђорћез 
Ђорђа Димитрије. Емини Емина Абдула. Фпза Ми-
син Зуфтија. Гаши Деме Авди. Хаџиу Сахита Сами, 
Халче Јусуфа Алириза. Хоџа Али Бесим. Илијаза 
Бектеша Адем Имери Исљам Неђбедин. Исајловић 
Благоје Нада, Исаку Исака Вебија, Јонузи Xanvna 
Зејнел. Јовановић* Милана Божидар, Качаник Ха-
мида Хзр. Кадриј ај Реџе Алиј. Кадриј а ј Сокол ,а 
Чазим. Кесаси Несима Хам*??, Којчин Шукрије 
Муртезан Краснићи Неџмедина Гарип Краснићи 
Мухарем Рамиз. Крљеши Шабана Муса Крстић Јо-
вана Крунислав. Лутви Селима Нухи. ЈБајко Мус-
тафе Цафер Љатић Ази? Имер: 

Љушај Syle Љуш. Мулатахири Минута Сафет, 
Незири Узеира Назиф. Османи Рифата Шукри. По-
ватај Авдуља Ћазим, Поутхи Шућери Мехмет. Пу-
ља Бећир Фатос. Радуловић Николе Љубица Са-
хатчија Мурата Сокољ, Сакој Сефера Сако. Салиху 
Селима Ћамил. Стефановић Светка Ратомир Сто-
јановић Спире Александар. Шасивар*!-Ћехић Сали 
Хаша. Шехић Ређепа Смајл. Illaxv Винцима вила -
јет. Шеху Хајдара Sylejmon. Шерифи Шефика 
Шемседин, Тољај Алиј'* Осман. Тоскић Драгише 
Оливера. Трињаку Шаина Авди, Укај Рама Даут, 
Уштевић Чедомира Арсеније. Вехапи Хасана Иљаз; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Асланај Шабана Весел, Поватај Са дрпа Хаки, 
Садику Ђеладина Савдије, Схала Зенел Фазли; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Bytyci Хамди Агим. Демукај-Нузај Бајрама 
Тима Ђиба Дервиша Шухрет. Губеренић Митра 
Војислав, Круезиу Ћамиља Хикмет. КукаљаЈ Реџа 
Авдуљ. Љокај Дина Ниман. Мема! Исуфи Ука Пет-
ковић Јована Владимир, Салај Кадрија Деме, Сто-
јановић Благоје Мирослав. 

Бр. 36 
10 април 1978 година 

Белград 
Претседател 

па Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

914. Одлука за утврдување на основицата • за 
усогласување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ со просечниот 
пораст на личните доходи на вработените 
во стопанството на СФРЈ — — — _ 2385 

915. Одлука за утврдување на основицата за 
усогласување на личните доходи на 
функционерите што ги назначува Претсе-

Страна 
» 

дателството на Собранието на СФРЈ и на 
работниците на стручните служби на Соб-
ранието на СФРЈ — — — — — — 2385 

916. Одлука за усогласување на надоместот на 
личниот доход на делегатите во Собрани-
ето на СФРЈ со просечниот пораст на лич-
ните доходи на вработените во стопан-
ството на СФРЈ — — — — — — 2385 

917. Уредба за условите што треба да ги ис-
полнат банката и друга финансиска ор-
ганизација за издавање обврзници — — 2383 

918. Одлука за формирање Одбор за коорди-
нација и спроведување на Осимските спо-
годби — — — — — — — — — 2386 

919. Одлука за формирање Иницијативен од-
бор за вршење потребни подготовки за 
почеток на работата на Југославенската 
банка за меѓународна економска соработ-
ка — — — — — — — — — — 2387 

920. Одлука за определување на основицата 
за усогласување на личните доходи на 
функционерите и раководните работни-
ци бо 1978 година со просечниот пораст 
на личните доходи на вработените во 
стопанството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 2387 

921. Наредба за времето во кое воздухоплов-
ните пристаништа мораат да бидат отво-
рени за јавен превоз во воздушниот со-
обраќај — — — — — — — — — 2388 

922. Упатство за начинот на земање мостри за 
вршење анализи и суперанализа! на на-
мирници и предмети за општа употреба 2389 

923. Решение за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита — — — — — — 2392 

924. Правилник за југословенските стандарди 
за радиокомуникации — — — — — 2393 

925. Правилник за измени на Правилникот за 
југословенските стандарди за лименки за 
конзервирање на храна — — — — — 2394 

926. Правилник за југословенските стандарди 
за методите за испитување на хегдискиот 
состав на алуминиумот и1 алуминиумските 
легури — — — — —. — — — — 2394 

927. Самоуправна спогодба за условите и на-
чинот на користење здравствена заштита 
надвор од подрачјето на самоуправната 
интересна заедница на здравственото оси-
гурување и на здравството на која и при-
наѓа осигуреникот — — — — — — 2394 

928. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС гранулат — — — — — — 2396 

929. Спогодба 'за промена на затечените цени 
за електронски приемни, катодни и ренд-
ген-цевки — — — — — — — — 2397 

930. Спогодба за промена на затечените цени 
за порцелаиски садови за домаќинство — 2397 

931. .Спогодба за промена на затечените цени 
за детски колички, огратчиња и стој а л-
ки за деца — — — — — — — — 2397 

932. Спогодба за промена на затечените цени 
за кварцен песок за стакларската инду-
стрија — — — — — — — — — 2397 

Исправка на Законот за изработка и продаж-
ба на пригодни златни и сребрени ковани 
пари по повод одржувањето на VIII меди-
терански игри — Сплит 1979 година — — 2398 

Исправка на Правилникот за метролошките 
услови за контрола! тегови со називни 
маси од 500 kg и 1000 kg — — — — — 2393 

Одликувања — — — — — — — — — 2398 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. If ош. фах 228. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Рќстиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графичкк 
ЗАВОД Белград! Булевар војводе Ммшнќл бр. 17» 


