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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ВО ОПШТИ ЗДРУЖЕНИЈА И ВО СТОПАН-

СКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за здружување на ор-
ганизациите на здружен труд во општи здруженија 
и во Стопанската комора на Југославија, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 25 ноември 
1976 година. 
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на Републиката, 
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лица преку Здружението на банките на Југослави-
ја, односно Здружението на заедниците на осигуру-
вање на имоти и лица на Југославија. 

Во Комората се здружуваат, преку Задружниот 
сојуз на Југославија, и земјоделските задруги, ор-
ганизациите на кооперанти и други облици на здру-
жување на земјоделците. 

•Злен 2 
Организациите на здружен труд што врз основа 

на сојузен закон се здружени во Заедницата на 
југословенските железници. Заедницата на југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони и во 
Заедницата на југословенското електростопанство, 
се здружуваат во Комората преку тие заедници. 

Здружението на банките на Југославија, За-
дружниот сојуз на Југославија и заедниците од став 
1 на овој член имаат, во смисла на овој закон, по-
ложба на општо здружение. 

Ако се согласи собранието на Комората, полож-
ба на општото здружение, во смисла на овој закон, 
можат да имаат и деловните заедници во кои се 
здружени организациите на здружен труд од опре-
делена- гранка — за кои според одредбите од овој 
закон треба да се основе општо здружение. 

Организациите од ст. 2 и 3 на овој член, покрај 
работите што ги вршат согласно со посебни сојуз-
ни закони, односно со самоуправни спогодби за нив-
ното основање, вршат и работи на општото здру-
жение во согласност со овој закон. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОПШТИ ЗДРУЖЕНИЈА И 
ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Заради заедничко унапредување на трудот и 

работењето; усогласување на посебните, заеднички-
те и општите општествени интереси; поведување 
иницијатива за донесување закони и утврдување на 
економската политика и за склучување на самоуп-
равни спогодби и општествени договори; давање 
помош при утврдувањето на развојната политика и 
подготвувањето на плановите; договарање за са-
моуправното уредување на општествено-економски-
те односи, како и заради разгледување и решавање 
на други прашања од заеднички интерес — органи-
зациите на здружен труд што вршат стопанска деј-
ност и нивните деловни заедници се здружуваат во 
Стопанската комора на Југославија (во натамош-
ниот текст: Комора) преку општите грански здру-
женија што се основани за територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: општо здружение), во соглас-
ност со овој закон. 

Во Комората се здружуваат и банкарските ор-
ганизации и заедниците на осигурување на имоти и 

Член 3 
Со работите на општото здружение и на Комо-* 

рата управуваат нивните членови преку делегати 
во органите на управување на општото здружение 
и на Комората. 

За делегат во органите на општото здружение 
и на Комората може да биде избран секој работ-
ник што го здружил својот труд во организацијата 
на здружен труд и во друга самоуправна организа-
ција — член на општото здружение, односно на 
Комората. 

Член 4 
Самоуправното спогодување и учеството на ор-

ганизациите на здружен труд, на општото здруже-
ние и на Комората во општественото договарање се 
основен начин на остварување на целите на здру-
жувањето во општите здруженија и во Комората. 

Организациите на здружен труд, општите здру-
женија и Комората се одговорни за спроведување 
на самоуправните спогодби и на општествените до-
говори што ги склучиле, односно кон кои приста-
пиле, за остварување на целите на здружувањето' 
во општи здруженија и во Комората како и за из-
вршување на. нивните задачи. 

Член 5 
Меѓусебните односи на организациите на здру-

жен труд во општите здруженија, односно во Кси 
мор ата се уредуваат со статутот и со другите ca-i 
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женија утврдува собранието на Комората; по при-
бавено мислење од организациите на здружен труд, 
при што ќе се води сметка за тоа општото здруже-
ние кое се основа да може да ги остварува целите 
и да ги извршува задачите предвидени со овој за-
кон. 

Член 12 
Во општото здружение задолжително се здру-

жуваат работните организации и нивните деловни 
заедници според основните дејности што ги вршат. 

Покрај задолжителното здружување во општото 
здружение според став 1 на овој член, работните 
организации можат да се здружат и во други општи 
здруженија заради остварување на определени ин-
тереси во другите дејности што ги вршат. 

Работните организации можат да одлучат да се 
здружат во општо здружение преку сложената ор-
ганизација на здружен труд во чиј состав се. 

Во општо здружение можат да се здружуваат 
и организациите на здружен труд што вршат оп-
штествени дејности, како и професионалните струч-
ни здруженија, ако дејностите на тие организации 
на здружен труд, односно здруженијата служат за 
унапредување на трудот и работењето на органи-
зациите на здружен труд, за кои е основано општо-
то здружение. 

Моуправни општи акти на општото здружение од-
носно на Комората, во согласност со овој закон. 

Член 6 
Заради остварување на целите од член 1 на 

овој закон, а особено заради усогласување на прог-
рамите за заеднички развој, унапредување на од-
носите на организациите на здружен труд на еди-
нствениот југословенски пазар и унапредување и 
развивање да економските односи со странство, ка-
де© и заради меѓусебно известување, размена на ис-
куства и договорна работа врз други прашања од 
заеднички интерес, Комората обезбедува соработка 
со стопанските комори на републиките и со стопан-
ските комори на автономните покраини. 

Со договор помеѓу Комората и стопанските ко-
мори на републиките и стопанските комори на ав-
тономните покраини може да се уреди начинот на 
остварување на меѓусебната соработка од став 1 
на овој член како и учеството на коморите на ре-
публиките и коморите на автономните покраини во 
работата на органите и телата на Комората. 

Со договорот од став 2 на овој член може во 
Комората да се форм&фа координационен одбор на 
(стопанските комори на републиките и на стопан-
ските комори на автономните покраини, заради ос-
тварување соработка и усогласување на ставовите 
)за прашањата од заеднички интерес. 

Член 7 
Во извршувањето на своите задачи општото 

јздружение и Комората соработуваат со органите и 
организациите на федерацијата, со самоуправните 
интересни заедници, со општествено-политичките 
организации и со општествените организации и со 
други организации на ниво на федерацијата. 

Член 8 
Општото здружение и Комората ги изразуваат 

Заедничките интереси на организацииве на здру-
жен труд во односите со соодветните меѓународни 
организации и национални организации, како и со 
стопанските комори на други земји, и заради тоа 
соработуваат со нив. 

Заради унапредување на стопанските односи со 
одделни земји, Комората^ може со коморите на тие 
Земји да основа мешовити комори. 

Член 9 
Работата на општото здружение и на Комората 

је јавна. 
Општото здружение и Комората обезбедуваат 

редовно известување на организациите на здружен 
УРУД и јавност за својата работа. 

Јавноста на работата на општото здружение и 
па Комората се уредува со нивните статути. 

Член 10 
Општото здружение и Комората се правни ли-

ца, со правата, обврските и одговорностите утврде-
ни со Уставот на СФРЈ, со овој закон и со нивниот 
статут. 

Општото здружение и Комората имаат свои 
статути. 

П. Општи здруженија 

Чрен 11 
Општото здружение се основа за унапредување 

на трудот и работењето на организациите на здру-
жен труд од една или повеќе гранки на стопан-
ството. 

За кои гранки на стопанството организациите 
fra здружен труд се должни да основат општи здру-

Член 13 
Подготвителните дејствија за основање на 

општо здружение ги врши иницијативниот одбор, 
кој се формира за гранката за која собранието на 
Комората утврдила да се основе општо здружение. 

Иницијативниот одбор го сочинуваат претстав-
ници на групации организации на здружен труд 
од гранката на стопанството за која собранието на 
Комората утврдила да се основе општо здружение. 

Подготвителните дејствија за основање на 
општо здружение опфаќаат: 

1) изработка на предлог-статут на општото 
здружение; 

2) организирање избори на делегати за осно-
вачко собрание на општото здружение; 

3) организирање свикување на основачкото соб-
рание на општото здружение. 

Член 14 
За основањето на општо здружение одлучува 

основачкото собрание што го сочинуваат делегатите 
на организациите од член 12 на овој закон. 

Одлуката за основање на општо здружение со-
држи особено: 

1) назив и седиште на општото здружение; 
2) дејности за кои се основа општото здруже-

ние; 
3) средства потребни за почетокот ла работата 

ва општото здружение и начин на обезбедување на 
тие средства; 

4) име и презиме на лицето што привремено ќе 
ја врши должноста секретар на општото здружение 
и негови овластувања. 

Член 15 
Општото здружение се конституира со донесу 

вање статут и со избор на своите органи. 

Член 16 
Општото здружение се запишува во регистарот 

на општите здруженија. 
Регистарот на општите здруженија го води Ко-

мората. 

Член 17 1 

Општото Здружение работи врз унапредување 
на трудот и работењето и врз зголемување на про-
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дуктивноста на трудот на своите членови, а особе-
но по прашањата за: 

1) развивање1 и организирање на научноистра-
жувачка и развојна работа; унапредување на тех-
нологијата; применување на современите технолош-
ки и технички достигања; заштита на човековата 
средина; современа организација на трудот и рабо-
тењето; подобро користење на расположивите капа-
цитети, средства и домашни извори на суровини; 
развивање на различни форми на деловно-техничка 
соработка, здружување на трудот и средствата, по-
делба на трудот, кооперација и специјализација; 
заедничко' проучување и истражување на пазарот, 
како и други технички, стручни и економски 
прашања од заеднички интерес; 

2) развивање на самоуправните односи; 
3) организирање и развивање размена на ин-

формации и меѓусебно известување на организа-
циите на здружен труд за стопанските движења, за 
резултатите на работењето во стопанството и за ак-
туелните прашања од областа на техниката, техно-
логијата и развојот во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и во странство, како и 
на други информации од значење за развојот и пое-
фикасното работење н^ организациите на здружен 
труд; 

4) стручно усовршување на кадрите, посебно 
за редовно дополнително образование на работо-
водните и на други стручни кадри; 

5) организирање на активности и давање помош 
во изработката и усогласувањето на плановите и 
програмите за развој на организациите на здружен 
труд; 

6) следење и анализирање на условите за сто-
панисување и положбата на организациите на здру-
жен труд во гранката на стопанството и на гран-
ките на стопанството во целост, заради давање ини-
цијатива за преземање на мерки и за донесување 
на закони и други прописи што влијаат врз уна-
предувањето на трудот и работењето на организа-
циите на здружен труд; 

7) унапредување на работењето и на други еко-
номски односи со странство; 

8) унапредување на прометот на стоки и услуги, 
негување на добри деловни обичаи и развивање на 
социјалистичкиот деловен морал. 

Општото здружение донесува посебни узанси, 
во согласност со Комората. 

Општото здружение работи врз подготовките 
за општонародна одбрана и општествена самозашти-
та, во согласност со законот. 

Член 18 
Општото здружение не може да се занимава 

со стопански дејности. 

Член 19 
Општото здружение ги остварува задачите и 

целите на здружувањето непосредно, во меѓусебна 
соработка, во заедничките органи и во други форми 
на меѓусебно поврзување во Комората. 

Со работата на општото здружение не можат 
да бидат повредени правата или врз закон заснова-
ните интереси на организациите на здружен , труд 
здружени во други општи здруженија. 

Член 20 
Органи на општото здружение се собранието, 

извршниот одбор и надзорниот одбор. 
Делегатите во собранието на општото здружение 

се избираат од органите на управувањето на орга-
низациите на здружен труд — членови на општото 
здружение. 

Со статутот на општото здружение може да се 
предвиди формирањето на постојани и повремени 
тела. 

Член 21 
Општото здружение има претседател кој го 

претставува општото здружение. 
Претседателот на општото здружение го избира 

од редот на своите членови и го разрешува собра-
нието на општото здружение. 

Член 22 
Општото здружение има секретар кој го заста-

пува општото здружение во имотните и во други 
правни работи. 

Секретарот на општото здружение раководи со 
работата на работната заедница на општото здру-
жение. 

Член 23 
Со статутот на општото здружение особено се 

уредуваат: задачите на здружението; орга-
ните и телата на општото здружение и нивниот 
делокруг и состав; начинот на,избор и времето на 
траењето на мандатот на членовите на органите и 
телата на општото здружение; начинот на одлу-
чување во органите на општото здружение; права-
та и должностите на членовите на општото здру-
жение; правата и должностите на претседателот и 
на секретарот на општото здружение; самозашти-
тата и спроведувањето на заедничките подготовки 
за општонародна одбрана во стопанството; јав-
носта на работата и информирањето на организа-
циите на здружен труд; начинот на финансирање 
на општото здружение; положбата и задачите на 
стручната служба и начинот на остварување на 
самоуправните права на работните луѓе во работ-
ната заедница на општото здружение, како и други 
прашања од значење за работата на општото здру-» 
жение. 

Статутот на општото здружение го донесува 
собранието на општото здружение, во согласност со 
собранието Д1а Комората. 

III. Комора 

Член 24 
Комората е самоуправна организација и заед-

ница на организациите на здружен труд, на нивни-
те деловни заедници и други организации што се 
здружуваат во неа според одредбите од овој закон. 

Член 25 
Заради унапредувале на трудот и поефикасно 

работење на стопанството во целост, Комората ра-
боти врз поведување и усогласување на активнос-
тите на општите здруженија врз остварувањето на 
нивните задачи, врз развивањето на меѓугранската 
соработка и врз усогласувањето на меѓугранските 
интереси, врз развивањето на самоуправните односи 
и поврзувањето на стопанството во целост во рам-
ките на заедничките интереси. 

Комората работи врз усогласување на заеднич-
ките интереси на стопанството во областите на еко-
номската соработка со странство, сообраќајот, сто-
ковниот промет и енергетиката, како и во други 
области на стопанството и на деловната активност, 
во кои се поврзуваат заедничките интереси на сто-* 
панството или на одделни групации, во согласност* 
со општите општествени интереси утврдени со за-
конот. 

Комората работи врз унапредување и развива-
ње на економските односи со странство, унапреду-
вање на надворешната трговија, организирање на 
претставништва и врз координација на заедничкото 
настапување на организациите на здружен труд на 
странските пазари. 

Комората учествува во утврдувањето на програ-
мите за работа, во подготвувањето на општестве-
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*шот план на Југославија и во склучувањето на 
договорот за основите- на тој план и на програмите 
за развој, ако со договорот презема посебни задачи 
и обврски; работи врз давањето помош на органи-
зациите на здружен труд при заземањето на ставо-
ви во постапката на планирањето; ја организира 
работата и помага при усогласувањето на програ-
мите за развој.; ја следи и поттикнува работата врз 
унапредување на методологијата на планирањето 
во организациите на здружен труд. 

Комората поведува акции и предлага мерки за 
регулирање и унапредување на меѓусебните односи 
на организациите на здружен труд на единствениот 
југословенски пазар; работи врз остварување на 
целите и мерките на утврдената економска поли-
тика и врз следење на дејствата на донесените мер-
иен врз работењето и економската положба на де-
ловите од стопанството и на стопанството во целост 
И дава иницијативи за преземаше на мерки и за 
донесување на закони и други прописи од областа 
да стопанството. 

Комората работи врз подготовките за општона-
родна одбрана и општествена самозаштита, во сог-
ласност со законот. 
, Член 26 
г Комората работи врз развивање на социјалис-
тичкиот деловен морал, добрите деловни обичаи и 
на одговорностите на организациите на здружен 
ТРУД во меѓусебните односи и спрема општествената 
заедница. 

Комората издава потврди за постоењето на доб-
рите деловни обичаи. 

Член 27 
Комората издава уверенија за фактите за кои 

боди евиденција, како и за други факти за кои е 
•тоа определено со сојузен закон. 

Комората, по барање на организациите на здру-
жен труд, потврдува определени факти во испра-
вите што ги издаваат тие организации заради упот-
реба во странство, во рамките на своето редовно 
надворешнотрговско работење. 

Уверенијата и исправите од ст. 1 и 2 на овој 
£лен имаат значење на јавни исправи. 
\ Член 28 
г Органи на Комората се собранието, извршниот 
*>дбор и надзорниот одбор. 

Собранието на Комората го сочинуваат деле-
гати на организациите на здружен труд и на дру-
гите организации и заедници здружени во Комо-
рата, избрани во општите здруженија, на начинот 
утврден со статутот на Комората. 

Со статутот на Комората можат да се предвидат 
и други органи на Комората. 

Член 29 ! I 
Заради усогласување на ставовите по праша-

њата од заеднички интерес за општите здруженија 
и заедничко разгледување на други прашања од 
значење за остварувањето на целите на здружу-
вањето во Комората, како и заради остварување на 
задачите на Комората врз унапредувањето на еко-
номските односи со странство, организирање на на-
Дворешнотрговска мрежа и заедничко настапување 
на странските пазари, во Комората се формираат 
координационо одбори, секции и други заеднички 
тела. 

Кои одбори, секции и други заеднички тела од 
Став 1 на овој член се формираат во Комората, нив-
ните задачи, начинот на формирањето, овластува-
њата и начинот на работата, се уредуваат со стату-
тот на Комората. 

Член 30 
Комората има претседател кој ја претставува 

Комората. 
Претседателот на Комората го избира и разре-

шува собранието на Комората. 

Член 31 
Комората има генерален секретар кој ја заста-

пува Комората во имотните и други правни работи 
и врши други работи, во согласност со статутот на 
Комората. 

Генералниот секретар на Комората го избира и 
разрешува собранието на Комората. 

Член 32 
Со статутот на Комората се уредуваат особено: 

задачите на Комората, органите и телата на Комо-
рата и нивниот делокруг и состав; начинот на из-
бор и времето на траењето на мандатот на члено-
вите ѕа органите и телата на Комората; начинот 
на одлучување во органите на Комората; правата 
и должностите на членовите на Комората; правата 
и должностите на претседателот и на другите фун-
кционери на Комората; остварувањето на соработка 
со републичките и покраинските стопански комори; 
самозаштитата и спроведувањето на заедничките 
подготовки за општонародна одбрана во стопан-
ството; јавноста на работата и информирањето на 
организациите на здружен труд; начинот на финан-
сирање на Комората; положбата и задачите на 
стручната служба и начинот на остварување на 
самоуправните права на работните луѓе во работна-
та заедница на Комората, како и други прашања 
од значење за работата на Комората. 

Статутот на Комората го донесува собранието 
на Комората, а го потврдува Собранието на СФРЈ. 

IV. Самоуправни спогодби, општествени договори и 
акти на општите здруженија и на Комората 

Член 33 
Во вршењето на своите работи општото Здру-

жение и Комората иницираат самоуправно спогоду-
вање на заинтересираните организации на здружен 
труд и општествено договарање по определени пра-
шања од заеднички интерес. 

Општото здружение и Комората учествуваат во 
општественото договарање, ако со тие договори 
стекнуваат определени права и преземаат обврски 
во извршувањето на задачите на општото здруже-
ние, односно на Комората. 

Склучувањето, спроведувањето и дејството на 
самоуправните спогодби и општествените договори 
се врши односно се остварува во согласност со 
законот. 

Член 34 
Во вршењето на своите работи општото здру-

жение и Комората донесуваат одлуки, заклучоци и 
препораки. 

Општото здружение и Комората можат да до-
несуваат заклучоци и одлуки со задолжителна сила 
само за статутарните прашања,' на начинот и спо-
ред постапката што се предвидени со нивните ста-
тути и со други општи акти. 

По исклучок, општото здружение и Комората 
односно нивните органи, можат да донесуваат зак-
лучоци и одлуки со задолжителна сила и за оддел-
ни прашања, ако за тоа се овластени со сојузен за-
кон (јавни овластувања), на начинот и под условите 
што се утврдени со тој закон. 

V. Однос на општото здружение односно на Комо-
рата и органите на федерацијата 

Член 35 
Сојузниот извршен совет, сојузните органи на 

управата и сојузните организации доставуваат на 
разгледување до Комората нацрти и предлози на 
закони и на други прописи и мерки, што се од ин-
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терес за стопанството во целост, а до општото здру-
жение — нацрти и предлози на. закони и други 
прописи и мерки што се од интерес за гранката за 
која е основано општото здружение. 

Општото здружение и Комората имаат право и 
должност за нацртите на сојузни закони и на други 
прописи и мерки, во рамките на своите задачи, да 
даваат мислења, забелешки и предлози. 

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на 
управата и сојузните организации се должни ми-
слењата, забелешките и предлозите од општите 
здруженија и Комората да ги земат во разгледува-
ње и да ги известат за своите ставови. 

VI. Суд на честа, арбитража и Постојан избран суд 
при Комората 

Член 36 
При Комората постои Суд на честа. 
Судот на честа одлучува за повреди на добрите 

деловни обичаи во надворешнотрговското работење, 
за повреди со кои се нарушува единството на југо-
словенскиот пазар или се спроведуваат монополис-
тички дејствија на тој пазар, за повреди на само-
управните спогодби и општествените договори ако 
е тоа предвидено во нив, за повреди на добрите де-
ловни обичаи на домашниот пазар — ако во постап-
ката учествуваат странки од две или повеќе ре-
публики. 

Судот на честа одлучува и за повреди на стату-
тот на Комората и на други акти на органите на 
Комората со задолжителна сила, за чија повреда, 
согласно со статутот на Комората, можат да се из-
речат мерки на општествена дисциплина. 

Како повреда на добрите деловни обичаи се 
сметаат особено постапките на организациите на 
здружен труд и на нивните деловни заедници со 
кои противно на добрите деловни обичаи тк се на-
несува штета на општествената заедница или на 
друга организација на здружен труд, или се урива 
угледот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Со статутот на Комората се утврдуваат мерките 
што може да ги изрече Судот на честа. 

) Член 37 
При Комората постои Надворешнотцговска ар-

битража за стопански и поморски спорови од над-
ворешнотрговските односи помеѓу организациите на 
здружен труд и странските физички и правни лица, 
како и помеѓу странските физички и правни лица, 
ако странките ја договориле нејзината надлежност. 

Одлуката на Надворешнотрговската арбитража 
е конечна и има: сила на извршна одлука. 

Член 38 
При Комората постои Постојан избран суд пред 

кој организациите на здружен труд можат да ги 
изнесуваат меѓусебните спорови определени со ста-
тутот на Комората, во согласност со законот, заради 
спогодбено решавање на тие спорови со посреду-
вање или одлучување за тие спорови, ако стран-
ките договорат надлежност на Постојаниот из-
бран суд. 

Одлуката на Постојаниот избран суд е конечна 
и има сила на извршна одлука. 

Член 39 
Надлежноста, составот и организацијата на Су-

дот на честа, на Надворешнотрговската арбитража 
и на Постојаниот избран суд при Комората, начи- • 
нот на избирање и разрешување на нивните чле-
нови и постапката во работите од нивна надлеж-
ност, се уредуваат оо статутот или со друг самоуп-
равен општ акт на Комората, во согласност со за-
конот. 

УП. Финансирање на општото здружение и на 
Комората 

Член 40 
Средствата потребни за работа на општото 

здружение и на Комората се обезбедуваат со при-
донеси од организациите на здружен труд. 

Основицата и стапката на придонесите за фи-
нансирање на општите здруженија ги утврдува 
собранието на здружението, во согласност со собра-
нието на Комората, а основицата и стапката на 
придонесот за финансирање на Комората — собра-
нието на Комората, во договор со собранијата на 
општите здруженија, собранијата на стопанските 
комори на републиките и со собранијата на стопан-
ските комори на автономните покраини. 

Член 41 
Општото здружение и Комората се должни за 

секоја година да донесат финансиски план и за-
вршна сметка. 

Врз финансиското работење на општото здру-
жение и на Комората согласно се применуваат про-
писите што важат за органите на општествено-по-
литичките заедници. 

Член 42 
Заради извршување на определени работи или 

заради спроведување на определени заеднички ак-
ции за кои се заинтересирани повеќе организации 
во општото здружение, односно во Комората, тие 
организации со самоуправна спогодба можат да ги 
здружуваат своите средства и да основаат фондови 
со посебна намена, на начин предвиден со статутот 
на општото здружение односно со статутот на Ко-
мората. * 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се утврдуваат и начинот на користење на здру-
жениве средства, правата, должностите и одговор-
ностите на организациите ћа здружен труд во упра-
вувањето и располагањето со тие средства. 

VHI. Стручни служби на општото здружение и на, 
Комората 

Член 43 
За вршење на стручни и административни ра-

боти во општото здружение и во Комората се фор-
мираат стручни служби. 

Со статутот на општото здружение односно на 
Комората, поблиску се определуваат задачите на 
стручната служба. 

Работните луѓе во стручната служба на општото 
здружение односно на Комората се организираат во 
работни заедници. 

Меѓусебните права, обврските и одговорностите 
на'работниците на тие работни заедници и општите 
здруженија односно'на тие работни заедници и на 
Комората се уредуваат со самоуправна спогодба, во 
согласност со законот. 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 44 
Постојното собрание на Стопанската комора на 

Југославија е должно, во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, да донесе 
одлука со која ќе утврди за кои гранки на стопан-
ството ќе се основат општи здруженија (член 11). 

Иницијативните одбори што ќе ги извршат под-
готвителните дејствија за основање на општите 
здруженија (член 13) ќе се формираат во рок од 30 
дена од денот на донесувањето на одлуката од став 
1 на овој член. 
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Член 45 
Општите здруженија мораат да бидат основани 

во рок од четири месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 46 I 1 

Стопанската комора на Југославија е должна 
својата организација и работа да ги сообрази кон 
одредбите од овој закон во рок од шест месеци од 
денот на неговото влегување во сила. 

До донесувањето на новиот статут на Комората, 
во согласност со одредбите од овој закон, организа-
цијата, работата и финансирањето на Стопанската 
комора на Југославија ќе се вршат според одредби-
те од нејзиниот статут и другите општи акти што 
важат на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сида на овој закон 

престанува да важи Законот за здружување на 
стопанските организации во Стопанската комора на 
Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72). 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

780. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-

ТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

Се прогласува Законот за заштита од јонизи-
рачки зрачења, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 25 ноември 1976 
година. 

ПР бр. 531 
25 ноември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Заради заштита на животот и здравјето на чо-

векот и заштита на човековата средина од-штетното 
дејство на јонизирачките зрачења, која е од инте-
рес за целата земја и за меѓународната заедница, се 
преземаат мерките. пропишани со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 2 
Под заштита на животот и здравјето на човекот 

и заштита на човековата средина од јонизирачки 
зрачења, во смисла на овој закон, се подразбира 

заштитата на населението, воздухот, водата, земји-
штето, човечката и добиточната храна, лековите и 
предметите за општа употреба, како и заштитата 
на средината во која се работи или се доаѓа во до-
пир со извори на јонизирачки зрачења. 

Член 3 
Под извори на јонизирачки зрачења, во смисла 

на овој закон, се подразбираат: 
1) радиоактивни материи што доаѓаат во чове-

ковата средина поради нуклеарни експлозии или од 
други причини од странско потекло; 

2) нуклеарни електрани и други нуклеарни по-
стројки и уреди; 

3) рендген-апарати, акцелератори и други уре-
ди и машини што можат да произведуваат јонизи-
рачки зрачења; 

#) радиоактивни материи и уреди со радиоак-
тивни материи; 

5) руди од кои се добиваат радиоактивни мате-
рии; 

6) радиоактивни отпадни материи. м 

Член 4 
Под вонредни прилики, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат состојби во човековата среди-
на што можат да предизвикаат озрачување, од-
носно радиоактивна контаминација на населението 
или делови на населението, над границите опреде-
лени врз основа на овој закон. 

II. Мерки за заштита од јонизирачки зрачења 

Член 5 
Во спроведувањето на заштитата на човековата 

средина од јонизирачки зрачења се преземаат след-
ните мерки за заштита: 

- 1) откривање на присуство, вид и јачина на јо-
низирачките зрачења и степен на контаминација во 
човековата средина; 

2) определување услови за локација, изградба и 
употреба на објекти и постројки, во кои се произве-
дуваат јонизирачки зрачења, односно во кои се ра-
боти со извори на јонизирачки зрачења; 

3) изградба на објекти и уреди и обезбедување 
на опрема за заштита од јонизирачки зрачења; 

4) определување на услови за промет и корис-
тење на извори на јонизирачки зрачења; 

5) ограничување на производството, прометот 
односно користењето на производите контаминирани 
со радиоактивни материи; 

6) водење евиденција за изворите на јонизирач-
ките зрачења и за изложеноста на населението на 
тие зрачења; 

7) деконтаминација на луѓе и домашни животни, 
земјиште, вода, човечка и добиточна храна и други 
предмети и производи контаминирани со радиоак-
тивни материи; 

8) евакуирање на населението и добрата од за-
грозените подрачја; 

9) чување, обработување и конечно сместувале 
на радиоактивни отпадни материи; 

10) други мерки за заштита, предвидени со со-
јузни прописи или со ратификувани меѓународни 
договори. 

Член 6 
Заради навремено спречување на опасностите 

од јонизирачки зрачења се врши систематско испи-
тување на контаминацијата со радиоактивни ма-
терии на воздухот, земјиштето, реките, езерата и 
морето, на цврстите и течните врнежи, на водата за 
пиење и на човечката и добиточната храна. 
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Испитувањата од став 1 на овој член се вршат 
на местата, според методите и во роковите што се 
определени со прописот на надлежниот сојузен ор-
ган, а ги вршат здравствените и други стручни и 
научни организации на здружен труд определени со 
пропис на надлежниот републички односно покра-
ински орган. 

Член 7 
Со извори на јонизирачки зрачења не смеат да 

работат: 
1) лица помлади од 18 години; 
2) жени за време на бременост, а ако се во пра-

шање отворени извори на јонизирачки зрачења — 
ни жени за време на доење на детето. 

Член 8 
Лицата што работат со извори на јонизирачки 

зрачења џ другото население не смеат да бидат из-
ложени на озрачување над границите определени 
со пропис донесен врз основа на овој закон. 

Мерењето на степенот на изложеноста на јони-
зирачки зрачења на лицата што работат со извори 
на зрачења и на другото население го вршат здрав-
ствените и други стручни и научни организации на 
здружен труд определени со прописот на надлеж-
ниот републички односно покраински орган. 

Член 9 
Нуклеарни електрани, нуклеарни реактори, 

акцелератори, лаборатории за работа со високи 
активности на радиоактивни материи, постројки што 
служат за преработка на радиоактивни руди, ну-
клеарни суровини, озрачени горива и фисиони про-
дукти. објекти за чување, обработување и конечно 
сместување на радиоактивни отпадни материи, 
како и други нуклеарни постројки, можат да бидат 
изградени само на такви места и според такви тех-
нички нормативи и услови што обезбедуваат заш-
тита на човековата средина од јонизирачки зрачења. 

Изградените објекти и постројки од став 1 на 
овој член не смеат да се пуштат во работа додека 
со пробна работа не ќе се утврди дека преземените 
мерки се доволни за заштита на човековата среди-
на од јонизирачки зрачења. 

Член 10 
За локацијата, пробната работа и за пуштањето 

во работа на објектите и постројките од член 9 на 
овој закон е потребна посебна согласност што ја из-
дава органот определен со републички односно по-
краински пропис, по прибавено мислење од струч-
ната комисија што ја формира тој за таа цел. 

Ако објектот или постројката од член 9 на овој 
закон може да предизвика опасност од радиоактив-
на контаминација на човековата средина во две или 
повеќе републики, односно автономни покраини, ор-
ганот од став 1 на овој член дава посебна согласност 
за локација, пробна работа, односно пуштање во ра-
бота по прибавена согласност од надлежниот орган 
во тие републики односно автономни покраини. 

Ако, во случајот од став 2 на овој член. не се 
постигне согласност помеѓу надлежните органи, ко-
нечна одлука донесува Сојузниот извршен совет или 
сојузниот орган на управата што ќе го определи тој. 

Член 11 
Републиката, односно автономната покраина чиј 

орган издал посебна согласност за локација, пробна 
работа или пуштање во работа на објект или пос-
тројка од член 10 став 2 на овој закон без претход-
на согласност од надлежниот орган на друга ре-
публика односно автономна покраина, е одговорна за 

штетата што поради тоа ќе настане во друга репуб-
лика односно автономна покраина. 

Член 12 
Организациите на здружен труд. други органи-

зации и заедници, државните органи и поединци мо-
жат да набавуваат, да пуштаат во промет и да ко-
ристат радиоактивни материи над границата на ак-
тивност определена со прописи и да користат ренд-
ген-апарати и други апарати што произведуваат јо-
низирачки зрачења, само ако за тоа претходно до-
биле одобрение од органот определен, со републич-
ки, односно покраински пропис. 

Член 13 
Одобрението од член 12 на овој закон може да 

се издаде ако се исполнети следните услови: 
1) објектите и просториите во кои извори на 

јонизирачки зрачења се произведуваат, чуваат или 
се работи со нив, да им одговараат на техничките, 
здравствените и другите услови кои обезбедуваат 
заштита на човековата средина од јонизирачки зра-
чења; 

2) лицата врз кои се применуват изворите на 
јонизирачки зрачења и лицата што работат со тие 
извори да бидат снабдени со соодветни средства 
потребни за заштита, како и со потребна опрема за 
мерење на зрачењата; 

3) лицата што ќе работат со изворите на јони-
зирачки зрачења да имаат соодветна стручна под-
готовка и да ги исполнуваат пропишаните здрав-
ствени услови за работите што ќе ги вршат; 

4) да^ се преземени мерки со кои се спречува 
радиоактивните отпадни материи да предизвикуваат 
контаминација на човековата средина. 

Член 14 
Организациите на здружен труд, други органи-

зации и заедници, државните органи и поединци се 
должни да ги снабдат работниците вработени на-
мената на кои се изложени на јонизирачки зраче-
ња, со лични и со други заштитни средства, да ја 
проверуваат исправноста на тие средства и да се 
грижат работниците правилно да ги користат при 
работата, како и да преземаат мерки за заштита на 
тие работници и, по потреба, да упатуваат одделни 
лица на преглед и лекување. 

Организациите, органите и поединци од став 1 
на овој член, се должни да ги обезбедат пропиша-
ните повремени мерења на степенот на изложеноста 
на работните места на јонизирачки зрачења, да ја 
проверуваат контаминацијата на предметите, прос-
ториите и воздухот во просториите во кои се работи 
со извори на јонизирачки зрачења, како и повре-
мено да ја проверуваат исправноста на мерните ин-
струменти и на заштитните средства. 

Член 15 
Водата за пиење, животните намирници и пред* 

метите за општа употреба што се конт? мштираеи со 
радиоактивни материи можат да се употребуваат за 
пиење, да се пуштаат во промет и да се користа* 
за наменетите цели под условите пропишани врз ос-
нова на овој закон. 

Член 16 
Организациите на здружен труд што употребу-

ваат нуклеарни машини (реактори, акцелератори и 
др.), заради истражување во областа на нуклеарните 
науки или заради добивање на нуклеарна енергија, 
мораат да имаат сопствена служба за заштита од 
јонизирачки зрачења и да обезбедат други услови 
потребни за заштита на човековата средина. 

Организациите од став 1 на овој член се должни 
да имдат план на мерките за заштита од евентуални 
несреќи предизвикани на нуклеарните машини. 
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Член 17 
Со изворите на јонизирачки зрачења можат да 

работат лица што имаат стручна подготовка и ги ис-
полнуваат здравствените услови пропишани врз ос-
нова на овој закон. 

Лицата од став 1 на овој член се ставаат под 
здравствен надзор и подлежат на здравствени пре-
гледи пред стапување на работа со извори на јо-
низирачки зрачења и во текот на работата. 

Член 18 
Организациите на здружен труд, други органи-

зации и заедници и поединци, што при работата со 
извори на јонизирачки зрачења ќе предизвикаат 
контаминација на човековата средина над определе-
ната граница, се должни да спроведат деконтами-
нација преку сопствената служба или преку орга-
низациите определени со републички односно по-
краински пропис. 

Член 19 
^пуштањено на радиоактивни отпадни мате-

рии во човековата средина, нивното чување, обра-
ботување и конечно сместување можат да се вршат 
само на начин и под условите што се определени со 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 20 
Заштитата на населението од јонизирачки зра-

чења е задолжителна во вонредни прилики и се 
обезбедува особено со средствата за лична и колек-
тивна заштита (заштитни маски, облека и обувки 
и ДР-). 

Евакуирањето на населението и на добрата од 
подрачјата што се загрозени со јонизирачки зраче-
ња се врши во вонредни прилики, ако со други 
мерки определени врз основа на овој закон не може 
да се обезбеди заштита на населението односно на 
добрата. 

Евакуирањето во смисла на став 2 од овој член 
се врши според одлуката на надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина. 

Член 21 
Организацијата на здружен труд, друга органи-

зација, заедница или државен орган што ќе утврди 
дека на определено подрачје постои озрачување 
над границите определени врз основа на овој закон, 
е должен за таа опасност веднаш да го извести ор-
ганот определен со републички односно покраински 
пропис и сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на здравството. 

Член 22 
Организациите на здружен труд, други органи-

зации, заедници и државните органи што се зани-
маваат со производство, промет, увоз или со корис-
тење на извори на јонизирачки зрачења, водат 
евиденција за тие извори и се должни за секоја 
испорака да го известуваат надлежниот орган опре-
делен со републички односно покраински пропис. 

Организациите на здружен. труд во областа на 
здравството и други стручни и научни организации 
што се определени да вршат мерење на степенот 
на изложеноста на јонизирачки зрачења (член 8) 
се должни да водат евиденција за озрачувањето на 
населението и за лицата што при работата се из-
ложени на дејството на јонизирачки зрачења и по-
датоците за озраченоста да ги доставуваат до орга-
ните односно организациите определени со репуб-
лички односно покраински прописи. 

III. Надзор и овластувања 

Член 23 
Надзорот над спроведувањето на мерките за 

Заштита од изворите на јонизирачки зрачења опре-

делени со овој закон го вршат надлежните органи 
во републиката односно во автономната покраина. 

Надзорот над спроведувањето на мерките $а за-
штита од изворите на јанизирачки зрачења што се 
произведуваат, пуштаат во промет или се користат 
во Југословенската народна армија го вршат над-
лежните воени органи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член. надзорот над прометот на извори на јонизи-
рачки зоачења преку државната граница го врши 
СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за работите 
на здравството. 

Член 24 
Во вршењето на надзор органите од член 23 на 

овој закон во рамките на својот делокруг имаат 
право и должност: 

1) да наредат отстранување на недостатоците 
во врска со работата на изворите на јонизирачки 
зрачења; 

2) да ја запрат работата со изворите Ш јонизи-
рачки зрачења и да го одземат одобрението за ко-
ристење на извори на зрачења; 

3) да ја запрат изградбата на објекти, просто-
рии и постројки за чија локација, изградба односно 
реконструкција не постои посебна согласност додека 
не се прибави таа согласност односно додека не се 
исполнат другите пропишани или определени ус-
лови; 

4) да го забранат преносот на извори на јони-
зирачки зрачења преку државната граница односно 
преносот од едно место во друго во Југославија — 
додека не ќе се исполнат пропишаните или опре-
делените услови. 

Во случајот од точка 2 став 1 на овој член, 
органот што го донел решението за запирање на 
работата со извори на јонизирачки зрачења и за 
одземање на одобрение за користење на изворите 
на зрачења, е должен во решението да го определи 
и начинот на понатамошно постапување и распола-
гање со тие извори. 

Жалбата против решението за преземање на 
мерките од став 1 на овој член не го одлага извршу-
вањето на решението. 

IV. Казнени одредби 

Член 25 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари 

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

1) ако водата за пиење, животните намирници 
или предметите за општа употреба што се конта-
минирани со радиоактивни материи ги пушта во 
промет спротивно на условите пропишани врз 
основа на овој закон (член 15 и член 30 став 1 
точка 6); 

2) ако при работата со извори на јонизирачки 
зрачења предизвика контаминација на човеко-
вата средина над определената граница, или не 
спроведе деконтаминација на начинот определен 
со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон (член 18 и член 30 став 1 точка 8); 

3)- ако пристапи кон изградба или кон пробна 
работа или ако пушти во работа изграден објект 
или постројка без посебна согласност на надлеж-
ниот орган (член 10 став 1); 

4) ако испушта, чува, обработува или отстранува 
радиоактивни отпадни материи спротивно на 
условите определени'со прописите донесени врз ос-
нова на овој закон (член 19 и член 30 став 1 
точка 9). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго општествено правно ли-
це со парична казна од 5.000 до 30.000 динари. 
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Член 26 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго општествено правно лице: 

1) ако без претходно одобрение од органот оп-
ределен со републички односно покраински пропис 
набави, пушти во промет или користи радиоактивни 
материи над определената граница на активност или 
користи рендген-апарати или други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења (член 12); 

2) ако не ги снабди со лични или со други.заш-
титни средства работниците вработени на местата 
iia кои се изложени на јонизирачки зрачења или не 
преземе други пропишани мерки за заштита на тие 
работници (член 14); 

3) ако нема сопствена служба за заштита од 
јонизирачки зрачења или не обезбеди други услови 
потребни за заштита на човековата средина или 
нема план на мерките за заштита од евентуални 
несреќи предизвикани на нуклеарни машини 
(член 16); 

4) ако не постапи по извршното решение на над-
лежниот орган со кое се наредува некое дејствие 
или мерка на обезбедување заради заштита на чо-
вековата средина од јонизирачки зрачења, што е 
предвидена со овој закон или со прописи донесени 
врз основа на овој 'Закон (член 24). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго општествено правно лице со 
парична казна од 2.000 до 10.000 динари. 

Член 27 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
чруд или друго општествено правно лице: , 

1) ако на местото изложено на јонизирачко зра-
чење вработи или задржи на работа лице кое не 
смее да работи со извори на јонизирачки зрачења 
или нема пропишана стручна подготовка или не ги 
исполнува пропишаните здравствени услови за ра-
бота со извори на јонизирачки зрачења (чл. 7 и 17); 

2) ако утврди дека постои озрачување над гра-
ниците определени врз основа на овој закон, а за 
таа опасност веднаш не ќе ги извести надлежните 
органи (член 21); 

3) ако не води евиденција за изворите на јони-
зирачките зрачења или ако за секоја испорака не 
го извести надлежниот орган определен со репуб-
лички односно покраински пропис (член 22 став 1). 

Со паричната казна од став 1 на овој член ке 
се казни за прекршок организација на здружен 
труд во областа на здрарството и друга стручна 
или научна организација што е определена да врши 
мерење на степенот на изложеноста на јонизирачки 
зрачења ако, во рамките на својата дејност не води 
евиденција за озрачувањето на населението илц на 
лицата што при работата се изложени на дејство 
на јонизирачки зрачења или ако податоците за оз-
раченоста не ги достави до определените органи 
односно организации (член 22 став 2). 

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се 
казни и -одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или во друго општествено правно 
лице односно одговорното лице во државен орган 
со парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 28 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец што, во согласност 
со овој закон, може да набавува, да пушта во про-
мет или да користи извори на јонизирачки зрачења: 

1) ако без претходно одобрение од органот опре-
делен со републички . односно покраински пропис 

набави, пушти во промет или користи радиоактивни 
материи над определената граница на активност или 
користи рендген^апарати или други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења (член 12); 

2) ако не ги снабди со лични или со 'други заш-
титни средства работниците вработени на местата на 
кои се изложени на јонизирачки зрачења или не 
преземе други пропишани мерки за заштита на тие 
работници (член 14); 

3) ако вработи или задржи на работа лице кое 
нема пропишана стручна подготовка или не ги ис-
полнува здравствените услови за работа со извори 
на јонизирачки зрачења (член 17); 

4) ако при работата со извори на јонизирачки 
зрачења предизвика контаминација на човекова-
та средина над определената граница или не спро-
веде деконтаминација на начинот определен со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на овој 
закон (член 18 и член 30 став 1 точка 8); 

5) ако испушта, чува, обработува или отстра-
нува радиоактивни отпадни материи спротивно на 
условите определени со прописите донесени врз 
основа на овој закон (член 19 и член 30 став 1 
точка 9); 

6) ако не постапи по извршното решение на 
надлежниот орган со сое се наредува некое дејствие 
или мерка за обезбедување заради заштита на чо-
гековата средина од јонизирачки зрачења која е 
предвидена со овој закон или со прописите доне-
сени врз основа на овој закон (член 24). 

Член 29 
Со парична казна од 500 динари ќе се казни 

за прекршок лице кое работи со извори на јонизи-
рачки зрачења ако не употребува лични или други 
заштитни средства или ако во текот на работата не 
се подложи на здравствен преглед во определен рок 
(чл. 14 И 17). 

Прекршоците од став 1 на овој член ги утвр-
дуваат и казни изрекуваат овластените работници 
на органот надлежен за вршење на надзор при вр-
шење на инспекциски прегледи на местата на кои 
се работи со извори на јонизирачки зрачења. 

V. Овластувања за донесување поблиски прописи 

Член 30 
Сојузниот комитет за здравство и социјална 

заштита донесува поблиски прописи: 
1) за местата, методите и роковите на испиту-

вање на контаминација со радиоактивни материи 
га воздухот, земјиштето, реките, езерата и мори-
њата, на цврсти и течни врнежи, на водата за пие-
ње. на човечката и добиточната храна (член 6); 

2) за границите над кои населението и лицата 
што работат со извори на јонизирачки зрачења не 
смеат да бидат изложени на озрачување (член 8 
став 1); 

3) за техничките нормативи и условите за ло-
кација, изградба, пробна работа, пуштање во работа 
и користење на објектите и постројките од член 9 
на овој закон; 

4) за пуштањето во промет и користењето на 
радиоактивни материи над определената граница на 
активност, на рендген-апарати и на други апарати 
што произведуваат јонизирачки зрачења и за мер-
ките за заштита од зрачење на тие извори (чл. 12 
и 13); 

5) за повремени мерења на степенот на изложе-
носта на работните места на јонизирачки зрачења, 
за проверување на контаминацијата на работната 
средина и за проверување на исправноста на мер-
ните инструменти и заштитните средства (член 14);, 
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' " 6) за условите под кои можат да се пуштаат во 
Промет и да се употребуваат водата за пиење, жи-
вотните намирници и предметите за општа употреба 
контаминирани со радиоактивни материи (член 15); 

7) за стручната подготовка, за здравствените 
услови и здравствените прегледи на лицата што 
можат да работат со извори на јонизирачки зра-
чења (член 17); 

8) за максимално дозволени граници на радио-
активна контаминација на човековата средина и за 
вршење на деконтаминација (член 18); 

9) за начинот и условите на испуштање, чување, 
обработување и конечно сместување на радиоактив-
ни отпадни материи (член 19). 

Поблиските прописи од точка 3 став 1 на овој 
член Сојузниот комитет за здравство и социјална 
заштита ги донесува во согласност со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работите па енерге-
тиката и индустријата, сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на народната одбрана и со 
сојузниот орган на управата надлежен за внатреш-
ните работи, а прописите од тачка 9 став 1 на овој 
.член — во согласност со сојузниот орган на управа-
та надлежен за внатрешните работи и сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на народ-
ната одбрана. 

Член 31 
Се овластува сојузниот секретар за народна од-

брана да пропише поблиски услови за набавка, 
пуштање во промет и користење на извори на јони-
зирачки зрачења што се употребуваат во Југосло-
венската народна армија како и начин на вршење 
надзор над тие извори. 

VI. Завршни одредби 

Член 32 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Престануваат да важат: Основниот закон за заштита 
од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65), Решението за определување на устано-
вите што можат да ја утврдуваат точноста и ис-
правноста на инструментите за детекција и мерење 
fca радиоактивноста („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/65), Правилникот за начинот и за средствата на 
евиденцијата при работата на заштитата од јони-
зирачки зрачења и за податоците што им се доста-
вуваат на надлежните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/68) и Правилникот за пренесување 
на радиоактивни материи над определената граница 
на активност („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/70). 

Со денот на влегувањето во сила на прописите 
донесени врз основа на овластувањата од член 30 
на овој закон, а најдоцна три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, престануваат 
да важат: 

1) Правилникот за здравствените прегледи и за 
здравствените услови на лица што работат со изво-
ри на јонизирачки зрачења („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/65); 

2) Правилникот за дозволените дози на јонизи-
рачки зрачења на кои можат да бидат изложени 
лица што работат со извори на тие зрачења („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/65); 

3) Правилникот за стручната спрема на лица 
Што работат со извори на јонизирачки зрачења и 
на работи за заштита од тие зрачења („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/65); 

4) Правилникот за пуштање во промет и корис-
тење на радиоактивни материи над определената 
граница на активност и за мерките на заштита од 
зрачење на овие извори („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/65); 

5) Правилникот за користењето на рентген-апа-
ратите и за мерките на заштита од рентгенски зра-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/65); 

6) Правилникот за начинот на испитувањето на 
контаминацијата со радиоактивни материи на воз-
духот, водата и земјиштето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/68); 

7) Правилникот за повремени мерења и прове-
рување на контаминацијата на предмети и лица и 
за проверување на исправноста на мерните инстру-
менти и заштитните средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/68); 

8) Правилникот за начинот и условите на смес-
тувањето и чувањето на радиоактивни отпадоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/70). 

Член 33 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1977 

година. 

781. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРА-
МАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА 

СЛУЖБА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Програмата за модер-
низација на царинската служба од 1976 до 1980 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 25 ноември 1976 година. 

* * 

ПР бр. 529 
25 ноември 1976 година 

Белград 

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

Претседател : 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е-р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦА-
РИНСКАТА СЛУЖБА ОД 1976 ДО 19$0 ГОДИНА 

Член 1 . * 
Со ОВОЈ закон се утврдува Програмата за модер-

низација на царинската служба од 1976 до 1980 го-
дина, за чие извршување се обезбедени средства со 
друг сојузен закон. , 

Член 2 ! 

Средствата обезбедени за финансирање на мо-
дернизацијата на царинската служба се користат 
во согласност со Програмата за модернизација на 
царинската служба од 1976 до 1980 година, која прет-
ставува составен дел на овој закон. 

Член 3 
Програмата за модернизација .на царинската 

служба од 1976 до 1980 година опфаќа: 
1) изградба, купување, доградба, реконструкци-

ја и адаптација на објекти на граничните премини; 
2) изградба, купување, доградба, реконструкци-

Ја и адаптација на објекти за царински испостави 
(стоковен промет); 

3) изградба, довршување на започнатата изград-
ба,^ купување, доградба, реконструкција и адапта-
ција на објекти за царинарници; 
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4) набавка на оперативно-техничка опрема; 
5) набавка на уреди и опрема за електронски 

сметачки центар; 
6) набавка на опрема за царински лаборатории; 
7) набавка на техничка и биротехничка опрема 

и инвентар; 
8) школување и стручно образование на кадри; 
9) набавка на станови. 

Член 4 
Правата и должностите на инвеститор за извр-

шување на работите врз модернизација на царин-
ската служба утврдени со овој закон ги врши Со-
јузната управа за царини, која може одделни рабо-
ти на инвеститор да пренесе врз царинарниците. 

Члев 5 
Се овластува Сојузната управа за царини во 

рамките на средствата одобрени за таа цел да склу-
чува договори за кредит за набавка на станови за 
потребите на работниците во Сојузната управа за 
царини и во царинарниците. 

Средствата обезбедени за набавка на станови 
можат да се пренесат во фондот за заедничка по-
трошувачка на Сојузната управа за царини и ца-
ринарниците и да се користат за тие намени. 

Член 6 
За извршувањето на работите и за трошењето на 

средствата за модернизација на царинската служба 
Сојузната управа за царини поднесува извештај до 
Собранието на СФРЈ до 31 март секоја година. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за финансирање на 
Програмата за модернизација на царинската служ-
ба од 1971 до 1975 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/70, 55/72 и 21/74). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П Р О Г Р А М А 
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖ-

БА ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Модернизација на царинската служба ќе се из-
врши во годишни етапи, почнувајќи од 1976 до 1980 
година. 

Програмата за модернизација на царинската 
служба од 1976 до 1980 година опфаќа: 

а) изградба, купување, доградба, реконструкци-
ја и адаптација на објекти на граничните преми-
ни во вкупен износ од 153,250.000 динари: 

1) патни гранични премини: 
— нови објекти: Влтојба, НГемпетер, Ходош, 

Јуриј, Липица, Фернетичи, Гедеровци, Кузма, Бач-
ки Брег, Мокрање, Рибарци, Ново Село, Делчево и 
Врбиица, 

— доградба, реконструкција и адаптација: Ро-
жна Долина, Робиќ, Козина, Шкофие, Подкорен, 
Ратече, Шентиљ, Плач, Горна Радгона, Горичан, 
Вич, Кнежево, Хоргош, Српска Црња, Калуѓеоово, 
Градина, Стразимировци, Меџит ли ја, Деве Ваир, 
Богородица и Ќафасан. 

2) железнички премини: 
— нов објект: Димитров град 
— доградба и адаптација: Суботица и Сежана; 

3) речни премини: 
— нови објекти: Апатин, Кањижа и Прахово; 
— доградба и адаптација: Велико Градиште; 
4) поморски премини: 
— нови објекти: Херцег Нови, Корчула, Сплит, 

Риека, Раша, Умаг, Будва, Котор и Новиград; 
— доградба и адаптација: Бар, Ровињ, Изола и 

Пиран. 
5) воздухопловни премини (стоковен промет): 
— нови објекти: Сурчин, Брник и Плесо; 
6) објекти за царинење на стоки: 
— нови објекти: Градина, Батин, Јесенице, Гор-

на Радгона, Дравоград и Вртојба; 
7) слободни царински зони (контролни објекти): 
— нови објекти: Копер и Бар; 
8) помали адаптации и работи врз одржување 

на постојните објекти; 
б) изградба, купување, доградба, реконструкци-

ја и адаптација на објекти за царински испостави 
(стоковен промет), во вкупен износ од 84,700.000 ди-
нари: 

1) нови објекти: Целје, Белење, Бања Лука, До-
бој, Биело Поле, Бар, Титов Велес, Копривница, 
Сплит, Гаженица, Винковци, Осиек, Косовска Ми-
тровица, Титово Ужине, Светозарево, Нови Сад, 
Крушевац, Бачка Паланка, Шабац, Бор, Лесковац 
и Клара — Загреб; 

2) реконструкција и адаптација: Кикинда; 
3) работи врз одржување на постојните објекти; 
в) изградба, довршување на започнатата изград-

ба, купување, доградба, реконструкција и адапта-
ција на објекти за царинарници, во вкупен износ од 
212,583.000 динари: 

1) нови објекти: Битола, Крагуевац, Пула со ца-
ринската испостава Лука, Тузла, Задар, Дравоград, 
и објекти за Електронскиот сметачки центар во Со-
јузната управа за царини; 

2) довршување на започнатата изградба на објек-
ти: Белград, Зрењанин, Кралево и Дубровник; 

3) надоградба, проширување и адаптација: Но-
ва Горица, Нови Сад, Осиек, Риска, Сараево, Целје, 
Сплит, Шибеник, Вршац, Гевгелија и Сојузната уп-
рава за царини; 

4) помали адаптации и одржување на постојни-
те објекти: 

г) набавка на оперативно-техничка опрема во 
вкупен износ од 129,996.000 динари: 

1) средства за антидиверзиона опрема: рендген-
-апарати, детектори на експлозиви, метал детекто-
ри, стетоскопи, опрема за отстранување на експло-
зиви, специјални возила со вградени големи ренд-
ген-апарати и специјални возила со вградени пома-
ли рендген-апарати; 

2) возила и пловни објекти кои се опремуваат 
со антидиверзиона опрема: чамци за море, чамци за 
Дунав и замена на патнички автомобили; 

3) системи за оперативни и функционални врс-
ки: тел спринтерска и специјални телефонски врски 
(со додатна опрема за вклучување во ТТ мрежа на 
органите за внатрешни работи), токи-воки, радио-
станици, фиксни и колски радиостаници и проек-
тирање на изградба на систем за радиоврска, 

4) друга техничка опрема за потребите на от-
странување и спречување на шверцувана; 

5) потребна опрема за прототипот работилница 
за испитување и одржување на опрема; 

д) набавка на уреди и опрема за Електронскиот 
сметачки центар во вкупен износ од 36,144.000 ди-
нари 
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1) прошируваше на системската конфигура-
ција: закуп на диск-единици, зголемување на ме-
морише на постојните системи, купување на диек-
-единици со погонски механизам, контролни едини-
ци за телепроцесија, дисплеј конзола со тастатура 
и принтер и друга соодветна опрема; 

2) зголемување на стабилизационата постројка; 
3) климатизација; 
4) придружна опрема за Електронскиот сметач-

ки центар: противпожарен орман за ленти и дис-
кови; 

5) биро-опрем а за Електронскиот сметачки цен-
тар; 

6) друго: телефонска централа, противпожарна 
сигнализација, систем-инженерска помош, проекти-
рање на работи и инсталација на МДС-систем; 

ѓ) набавка на опрема за царински лаборатории, 
во вкупен износ од 4,270.000 динари: 

1) комплетирање на десет лаборатории со апа-
ратура за танкослојна хроматографија; 

2) комплетирање на девет лаборатории со ин-
фрацрвени спектрометри; 

3) набавка на комплетна опрема за нови лабо-
ратории во Титоград и Сплит; 

4) набавка на друга ситна опрема; 
е) набавка на техничка и биротехничка опрема 

и инвентар во вкупен износ од 49,465.000 динари: 
1) техничка опрема: специјални возила, шлепе-

ри и виљушкара дигалки, ваш, други возила и 
друга техничка опрема; 

2) биротехничка опрема: книговодствени маши-
ни, сметачки машини, џебни калкулатори, машини 
за пишување, проектори, фотокопир-апарати, геш-
тетнери, магнетофони, диктафони, франкир-мапш-
ни, каси, челични ормани и друга биротехничка оп-
рема; 

3) разен канцелариски инвентар; 
ж) школување и стручно образование на кадри 

во вкупен износ од 3^,500.000 динари: 
1) школување, стручно оспособување и стручно 

усовршување; 
2) печатење и набавка на стручна литература 

за оперативна и образовна работа; 
з) набавка на средства и опрема за настава и 

историографска дејност, 
3) набавка на станови: купување, изградба и 

кредитирање на 400 станови во површина од околу 
24.000 т 2 , во вкупен износ од 192,000.000 динари. 

782. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА 
НА ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТРАНСКИТЕ 
ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВ-
НИШТВА ВО БЕЛГРАД, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 

ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на вкуп-
ниот износ на средствата за финансирање на Про-
грамата за инвестициони вложувања во изградбата 
на објекти за потребите на странските дипломатски 
и конзуларни претставништва во Белград, во пери-
одот од 1976 до 1980 година, што го усвои Собрани-

ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 25 ноември 1976 година. 

ПР бр. 538 
25 ноември 1976 година 

Белград 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро 1лигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 
ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СТРАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ 
ПРЕТСТАВНИШТВА ВО БЕЛГРАД, ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Вкупниот износ на средствата за финансирање 

на дел од Програмата за инвестициони вложувања 
во изградбата на објекти за потребите на странски-
те дипломатски и конзуларни претставништва во 
Белград, во периодот од 1976 до 1980 година (во на-
тамошниот текст: Програма), се утврдува во износ 
од 220,000.000 динари, што го обезбедува федераци-
јата во буџетот. 

Остатокот од средствата за финансирање на це-
локупната Програма се обезбедуваат од средствата 
на амортизацијата и станарината на објектите што 
служат за потребите на странските дипломатски и 
конзуларни претставкиштва во Белград. 

Член 2 
Средствата Од член 1 ка овој закон ќе се обез-

бедат во буџетите на федерацијата за одделни го-
дини, и тоа: 

Динари 
— во Буџетот на федерацијата за 

1977 година 51,000.000 
— во Буџетот на федерацијата за 

1978 година 73,000.000 
— во Буџетот на федерацијата за 

1979 година 50,000.000 
•— во Буџетот на федерацијата за 

1980 година 46,000.000 

Член 3 
Средствата за реализација на Програмата се 

предвидени врз база на цените од 1975 година. 
Валоризација на износите предвидени за оддел-

ни години ќе се врши во согласност со републиките 
и автономните покраини при донесувањето на буџе-
тот на федерацијата за наредната година, а врз ос-
нова на податоците ол Сојузниот завод за статисти-
ка за движењето на цените на производите и услу-
гите, односно на трошоците за градење, ако расте-
жот на тие трошоци е поголем од 5%. 

Елементите и критериумите за валоризацијата 
од став 2 на овој член ice ги утврди Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 4 
Средствата обезбедени во буџетот на федераци-

јата за извршувањето на Програмата што не ќе се 
потрошат во една година, се пренесуваат за истите 
намени во наредната година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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! 783. 
Врз основа на член 16 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ на 27. 
седница од 25 ноември 1976 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА 
ВТОРОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1976 ГОДИНА НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИС-
ТАТА НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ 
УТВРДЕНА ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО 
ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Личните доходи на функционерите што ги 

избира Собранието на СФРЈ и функционерите што 
ги именува Собранието на СФРЈ според листата на 
именуваните функционери утврдена од потписни-
ците на Општествениот договор за основите и ме-
рилата за утврдување. на личните доходи и на дру-
гите примања на функционерите во федерацијата 
и на делегатите во Собранието на СФРЈ, се зголе-
муваат за 6%, а врз основа на усогласениот предлог 
од Комисијата за следење на применувањето на 
Општествениот договор за основите и мерилата за 
утврдување на личните доходи и на другите при-
мања на функционерите во федерацијата и на де-
легатите во Собранието на СФРЈ. 

2. Правото според точка 1 на оваа одлука им 
припаѓа и на делегатите што остваруваат надомест 
на личните доходи во Собранието на СФРЈ. 

3. Правото според точка 1 на оваа одлука им 
припаѓа и на сојузните пратеници и функционери* 
што остваруваат лични доходи во Собранието на 
СФРЈ според Законот за работата и правата на со-
јузните пратеници и функционерите на кои им 
престанала функцијата. 

4. Правата утврдени според точ. 1, 2 и 3 на оваа 
одлука припаѓаат од 1 јули 1976 година. 

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

Бр. 120-79/76-03 
25 ноември 1976 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, е. р. 

1 784. 
Врз основа на член 43 од Законот за организа-

цијата и делокругот на сујузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76) 
во врска со член 6 од Општествениот договор за ос-
новите и мерилата за усогласување на личните до-
ходи и на другите примања на функционерите кои 
се именуваат или назначуваат во сојузните органи 
и организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/73 
и 1/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ 

НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Личните доходи на функционерите што ги 

именува или назначува Сојузниот извршен совет вф 

сојузниоте органи на управата, во сојузните органи-
зации и стручните служби на Сојузниот изврше!« 
совет се зголемуваат од 1 јули 1976 година за 
6°/о во согласност со критериумите утврдени со Оп-
штествениот договор за основите и мерилата за усо-
гласување на личните доходи и на другите примања 
на функционерите кои се именуваат или назначу-
ваат во сојузните органи и организации. 

2. Функционерите чиј личен доход е поголем од 
вкупниот износ на личниот доход утврден за функ-
цијата што ја вршат, зголемен за соодветниот износ 
на име на работното искуство, го задржуваат лич-
ниот доход во тој износ. 

Функционерите од став 1 на оваа точка стекну-
ваат право на зголемување на личниот доход кога 
личниот доход утврден за функцијата што ја вршат 
ќе се изедначи со личниот доход што го задржале. 

3. Решението за определување на личните до-
ходи и на другите примања на функционерите што 
ги именува или назначува Сојузниот извршен совет 
го донесува Комисијата на Сојузниот извршен со-
вет за кадровски и административни прашања. 

4. Средствата за извршување на оваа одлука ќе 
ги обезбеди Сојузниот секретаријат за финансии. 

5. Оваа одлука се применува и врз функционе-
рите што ГР! именува и назначува Сојузниот извршен 
совет на кои личниот доход и другите примања им 
се утврдуваат врз основа на Општествениот договор 
за основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите ЕО 
федерацијата и на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", број 28/75). 

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

Е. п. бр. 937 
4 декември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р* 

785. I 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-: 

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославије на весникот „Die Welt", од 13 септември 
1976 година, што излегува на германски јазик во • 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/474 ј 
8 ноември 1976 година « 1 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р* 
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786. 

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за мер-
ните единици и мерилата (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/76), претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ШТО МО-
ЖАТ ДА ГИ ПРЕГЛЕДААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Организациите на здружен труд што ќе бидат 
за тоа овластени според одредбите на чл. 22, 23 и 24 
од Законот за мерните единици и мерилата можат 
да вршат преглед и жигосување на следните ме-
рила: 

1) МЕРИЛА ЗА ДОЛЖИНА, и тоа: 

— мерила со нониус (подвижни клунести ме-
рила, длабиномери, висиномери); 

т— микрометарски мерила; 
компаратори; 

— паралелни гранични мерила; 
— гранични мерила (чатали, чепови); 

2) МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНА, и тоа: 

анализатори на гасови за контрола на издувни . 
гасови на моторни возила; 

3) МЕРИЛА ЗА АГОЛ ВО РАМНИНА, и тоа: 

— аголници; 
— агл омери; t 

— либели; 1 : ' 

4) МЕРИЛА ЗА МАСА, и тоа: 

справи за определување квалитет на жито (хек-
толитарска маса и влага); 

5) МЕРИЛА ЗА ЗАФАТНИНСКА МАСА, и тоа: 

изотопски мерила за градежни материјали; 

6) МЕРИЛА ЗА ФРЕКВЕНЦИЈА (ЗАЧЕСТЕ-
НОСТ), и тоа: 

мерила за фреквенција и амплитуди на акус-
тички вибрации; 

7) МЕРИЛА ЗА БРЗИНА, и тоа: 

мерила за контрола на брзина на возила во 
движење (Доплерови радари); 

8) МЕРИЛА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ, и тоа: 

акцелерометри (за испитување на моторни во-
зила); 

9) МЕРИЛА ЗА СИЛА И ТВРДОСТ, и тоа: 

— динамометри со еластичен мерен елемент 
(погонски динамометри); I 

— мерила (машини и алат) за испитување меха-
нички особини на материјали врз основа на мере-
ње на силата и должината; 

— мерила за мерење сила на кочење кај мо-
торни возила; 

:— апарати за мерење тврдост според Роквел, 
Бринел и Викерс; 

10) МЕРИЛА ЗА ПРИТИСОК (НАПОН), и тоа: 
— манометри со еластичен мерен елемент со 

класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1, што се употребуваат 
во лаборатории; 

— барометру 

11) МЕРИЛА ЗА МОЌ, и тоа: 

показни, уписни, контактни и компензациони 
ватметри, варметри и фазметри; 

12) МЕРИЛА ЗА ЈАЧИНА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА, и тоа: 

— показни, уписни, контактни и компензациони 
амперметри; 

— електронски амперметри; ' 

13) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН НАПОН, и тоа: 

— показни, уписни, контактни и компензациони 
волтметри; 

— електронски волтметри; 
— потенциометри и компензатори; 
— анализатори на бранова форма на напонот; 

14) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ, 
и тоа: 

— показни, уписни" и компензациони ом-метри; 
— електронски ом-метри; 
— мерни мостови; 
— апарати за мерење отпор на заземјување: 
— прецизни отпорници со променлива вредност 

(декадни кутии на отпор и др.); 

15) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА СПРОВОД-
НОСТ, и тоа: 

— мерни мостови; 
— електронски мерила за спроводност; 

16) МЕРИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВ-
НОСТ, и тоа: 

— показни микрофарадметри; 
— прецизни кондензатори со променлива вред-

ност (декадни кутии на капацитивност и др.); 

17) МЕРИЛА ЗА ИНДУКТИВНОСТ, и тоа: 

— мерни мостови за индуктивност и меѓуин-
дуктивност; 

— електронски мерила за индуктивност и ме-
ѓуиндуктивност; 

— прецизни индуктивитети и меѓуиндуктиви-
тети со променлива вредност; 

18) МЕРИЛА ЗА ТЕМПЕРАТУРА, и тоа: 

— отпорни термометри; 
— термопарови; 
— термометри со течност (лабораториски и по-

гонски); 

19) МЕРИЛА ЗА ОСВЕТЛЕНОСТ, и тоа: 

мерила за осветленост и насоченост на фаро-
вите на моторни возила; 
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20) МЕРИЛА ЗА АКТИВНОСТ НА РАДИОАК-
ТИВЕН ИЗВОР, и тоа: 

— 4л ^инцидентни апарату ри; 
— 4л бројачи: пропорционални, сцинтилациони 

Гајгер-Милерови бројачи; 
— бројачи во определен просторен агол; 
— Гајгер-Милерови бројачи; 
— полуспроводнички бројачи; 
— јонизациони комори. 
2. Организациите на здружен труд од точка 1 

на оваа наредба можат да вршат преглед и жигосу-
вање на следните еталони: 

1) ЗА ДОЛЖИНА, и тоа: 
еталон паралелни гранични мерила; 

2) ЗА ФРЕКВЕНЦИЈА (ЗАЧЕСТЕНОСТ), и тоа: 
— звучни виљушки; 
— тонгенератори; 
— сигнаЛгонератори; 
— кварцни осцилатори; 

3) ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН НАПОН, и тоа: 
— Вестонови ќелии; 
— електронски еталони на електричниот на-

пон; 
— еталон волтметри; 

4) ЗА МОЌ, и тоа: 
еталон ватметри;' i 

5) ЗА ЈАЧИНА НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА, 
и тоа: 

еталон амперметри; 

6) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ, и тоа: 
— еталон на отпорноста; 
— еталон ом-метри; 

7) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА КАПАЦИТИВНОСТ, и тоа: 
еталони на електрична капацитивност; 

8) ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ИНДУКТИВНОСТ, и тоа: 
— еталони на електричната индуктивност; 
— еталони на меѓуиндуктивноста; 

9) ЗА ТЕМПЕРАТУРА, и тоа: 
— еталон платински термометри; 
— еталон термопарови; 
— контролни термометри со течност; 

10) ЗА АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВЕН ИЗ-
ВОР, и тоа: 

— еталон а — емитери: 241 Am, 210Ро, 2sePu; 
— еталони б — емитери: 3Н, 14С, в0Ѕг-у, 204Т1; 
— еталони б-у — емитери: 60Со, 137Сѕ, 148Еи, Ра-

диум (соли во рамнотежа). 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Број 607/31 
10 ноември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

енергетика и 
индустрија, 

Тушан Илиевиќ, е. р. 

787. 

Врз основа на член 26 од Законот за југосло-
венските стандарди и за нормите на квалитетот на 
производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), во 
согласност со Сојузниот комитет за земјоделство и 
со Сојузниот комитет за здравство и социјална 
заштита, директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, 
НА ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА И 

НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимал-

ните услови што во поглед на квалитетот мораат 
да ги исполнуваат какао-производите, производите 
слични на чоколада и бонбонските производи, како 
и минималните услсњи за обезбедување и зачувува-
ње на квалитетот и хигиенската исправност. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и прометот. 

Член 2 
За производите што со овој правилник не се 

пропишани условите за квалитетот производителот 
донесува, пред почетокот на производството, про-
изводителска спецификација. 

Организациите на здружен труд донесуваат про-
изводителски спецификации и за намирниците за 
кои е тоа изречно предвидено со овој правилник. 

Производителската спецификација мора да ги 
содржи сите податоци од декларацијата според член 
4 на овој правилник и краток опис на технолошката 
постапка за производство на производите. 

Производителската спецификација ја донесува 
органот на управување со организацијата на здру-
жен труд. Организациите на здружен труд водат 
евиденција за донесените производител ски специ-
фикации во која се внесуваат следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив и ознака на производот; 
3) датум на донесувањето • на спецификацијата; 
4) датум на извршеното испитување на произ-

водот од страна на овластената организација; 
5) датум на почетокот на производството според 

предметната спецификација. 

Член 3 
Условите, што во поглед на здравствената ис-

правност мораат да ги исполнуваат какг>о-произво-
дите, производите слични на чоколада и бонбонски-
те производи, се утврдуваат со посебни поописи. 

Член 4 
Ако за одделни производи со овој правилник не 

е поинаку определено, производите што се пуштаат 
во промет во оригинално пакување мораат врз об-
вивката, садот или налепката да имаат деклара-
ција на еден од јазиците на народите на Југосла-
вија. 

Декларацијата мора да содржи: 
1) назив на производот и негово трговско 

име, ако производот го има; 
2) назив на фирмата и седиште на производи-

телот; 
3) датум на производството (ден, месец и го-

дина); 
4) квалитет на производот, ако е тоа со овој 

правилник предвидено; 
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5) нето-количество (маса) на производот; 
6) ознаки за групата на употребените адитиви 

(бојосано, ароматизирано ити.), дозволени со овој 
правилник; 

7) вид и количество на материи од биолошка ' 
вредност додадени на производот заради збогату-
вање на неговиот состав; 

8) основни состојки на производот и количество 
на тие состојки изразено во мерни единици или 
во проценти во однос на нето-количеството на про-
изводот, определени со овој правилник. 

9) рок на употребата на производот и други по-
датоци од интерес за потрошувачите. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ја-
сна и читлива. 

Декларацијата не смее да содржи ознаки (на-
зиви, слики, цртежи и слично) што би можеле да 
го доведат во заблуда потрошувачот во поглед на 
потеклото, количеството, квалитетот и другите свој-
ства на производот. 

Големината и типот на буквите за називот на 
производот и за фирмата, односно називот на про-
изводителот мора да биде поголем од буквите на 
другиот текст на декларацијата. 

Член 5 
Од декларираната нето-маса на производот мо-

же да се отстапи само во случаите предвидени со 
овој правилник. 

Член 6 
Ако производот не го пакува производителот, 

декларацијата мора да ги содржи називот и седиш-
тето на оној што производот го пакувал, датум на 
пакувањето и податоците во член 4 на овој правил-
ник, освен фирмата односно називот на производи-
телот и седиштето на производителот. 

Член 7 
Ако нето-масата на производот што се пушта 

во промет во оригинално поединечно пакување не 
ја преминува масата од 100 g, декларацијата мора 
да содржи само назив на производот, назив (име) 
и седиште на производителот односно на организа-
цијата на здружен труд во областа на стопанството 
што производот го пакувала и нето-маса на произ-
водот. Збирното пакување мора да има комплетна 
декларација. 

Декларацијата од став 1 на овој член мора да 
содржи и податок за бојосувањето и конзервира-
њето, ако производот е бојосан, односно конзервиран. 
За производите за кои со овој правилник е опреде-
лено дека мораат да имаат означен рок на упот-
реба, декларацијата мора да содржи и податок за 
датумот на производството и за рокот на употребата 
на производот. 

Член 8 
Производот што не се пушта во .промет во 

оригинално пакување, мора да има декларација са-
мо кога тоа е определено со овој правилник. 

Член 9 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, забрането е бојосување, заблажување и арома-
тизирани на производот со вештачки средства, кон-
зервирање на производот со хемиски средства и 
зрачење со јонизирачки или ултравиолетови зра-
ци, како и додавање на производите на други хе-
миски средства. 

Член 10 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

и на увезените производи, како и на производите 
наменети за извоз, ако за одделни производи со по-
себни прописи не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, овој , правилник нема да се применува на 

производите наменети за извоз ако прописите на 
земјата увозничка или обичаите на странскиот 
пазар бараат отстапување од условите во поглед на 
квалитетот пропишани со овој правилник. 

Член 11 
Производите мораат да се транспортираат и да 

се складираат под условите што обезбедуваат за-
чувување на нивниот квалитет и хигиенската ис-
правност. 

Член 12 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, неговите одредби се однесуваат на сите орга-
низации на здружен труд, други правни лица и 
граѓани, што произведуваат и пуштаат во промет 
какао-производи, производи слични на чоколада и 
бонбонски производи. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Какао-производи 
! ! ' Член 13 

Какао-зрна се семки на плод од какао-стебло 
(Theobroma cacao L), ферментирани и исушени. 
Квалитетот на какао-зрната мора да ги исполнува 
условите пропишани со југословенскиот стандард 
JUS Е.В8.022. 

Член 14 
Под какао-производи, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат: 
1) какао-крш; 
2) какао-маса; 
3) какао-путер; 
4) какао-прав; 
5) чоколада; * 
6) други какао-производи. 

Член 15 
На какао-производите можат да им се додадат 

емулгатори во вкупно количество од 0,3°/о, сметано 
на масата на готов производ. Емулгаторот не мора 
да се декларира. 

Член 16 
Какао-производите не смеат да содржат мине-

рални масла, ниту тие масла можат да се употребат 
при производството на какао-производи. 

Член 17 
Какао-производите мораат да се чуваат на суво 

и ладно место, не смеат да бидат изложени на вли-
јанието на сончевата светлина, на влага, на големи 
промени на температурата и не смеат да стојат бли-
зу стоки чија миризба можат да ја апсорбираат. 

Член 18 
Какао-крш е очистено и од лушпа ослободено 

јадро на какао-зрно на начинот предвиден во член 
19 на овој правилник. 

Какао-маса е производ добиен со механичко 
иситнување на какао-крш, без одземање или дода-
вање на какви и да било состојки, освен ако е во 
прашање алкализиран производ. 

Какао-ситнеж е мешаница на фино иситнето 
какао-јадро, какао-лушпа и какао-никулец, што нас" 
танува при лупење на какао-зрно. 

Какао-погача настанува кога од какао-крш или 
какао-маса по механички постапки ќе се одземе 
еден дел од маста. 

Експелер какао-погача е какао-погача добиена 
со експелер-постапка од какао-зрно со додаток на 
какао-крш и на каќао-погача или без нив. 
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Член 19 
Какао-кршот и какао-масата не смеат да со-

држат какао-лушпи повеќе од 4% ниту вкупен пе-
пел повеќе од 10%, сметано на безмасна сува мате-
рија, односно пепел повеќе од 14%, ако е во праша-
ње алкализиран производ. 

Какао-кршот не смее да содржи пепел нерас-
творлив во солна киселина повеќе од 0,3%, сметано 
на безмасна сува материја. 

Член 21 
Какао -прав е производ добиен со мерење на 

какао-погача. 
Какао-прав може да се произведува со алкали-

зирање на какао-маса или на какао-крш со доз-
волени алкалии, со тоа што таквиот какао-ирав не 
смее да содржи повеќе од 5% алкалии, сметани ка-
ко безводен калиумов карбонат на безмасна сува 
материја на какао-прав. 

Член 20 
Какао-путер е маст добиена од какао-зрно, ка-

као-крш, какао-маса. какао-погача, или од какао-
-ситнеж со помош на механички постапки. 

Какао-путерот може: 
1) да се филтрира и центрифугира; 
2) да се отслужи и дезодорира со водена пара 

со вакуум или на друг вообичаен начин; 
3) да се обработи со натриумова база или со 

друго вообичаено средство за неутрализација; 
4) да се обработи со земја за белење, со активен 

јаглен или со друго вообичаено средство за бојосу-
вање (белење). 

Какао-путерот може да биде: 
1) пресуван какао-путер, што претставува маст 

добиена со пресување на какао-крш, или на какао-
-маса. Тој натаму може да се обработува само на 
начинот предвиден во одредбите под 1 и 2 <дав 2 
на овој член; 

2) експелер-какао-путер, што претставува маст 
добиена од какао-зрно или какао-крш, какао-маса, 
какао-погача во експелер-преси. Тој натаму може 
да се обработува само на начинот предвиден во од-
редбите под 1 и 2 став 2 на овој член; 

3) рафиниран какао-путер, што претставува 
маст добиена на начинот предвиден во одредбата 
под 1 или под 2 став 2 на овој член или на двата 
начина, или на начинот предвиден во одредбите под 
3 и 4 став 2 на овој член. 

Бојата, миризбата и вкусот на одделни видови 
какао-путер мораат да им одговараат на каракте-
ристиките од тие видови и не смеат да имаат туѓа 
миризба и вкус. Одделните видови на какао-путер 
мораат да ги исполнуваат следните услови: 

Индекс на рефракцијата 
nD 40°С 

Точка на топење, метод 
според Финке (Fincke) 

— матна 

1456 до 
1459 

1456 до 
1459 

1456 до 
1459 

— бистра 

Слободни масни киселини 
(пресметани како процент 
на олеинска киселина) 

Број на сапунисување 
(пресметано како mg KOH/g 

30 до 
34°С 
31 до 
35° С 

0,5 до 
1,75 

30 до 30 до 
34°С 34°С 

31 до 31 до 
35°С 35°С 

маст) 

Јоден број според 
Вије (Wijs) 

Несапунливи материи во 
% (петролетер) не пове-
ќе од 

192 до 
196 

33,8 до 
39,5 

0,35 

0.5 до 
1,75 

192 до 
196 

35,6 до 
40,6 

0,4 

0,5 до 
1,75 

192 до 
196 

36,7 до 
41,0 

0,5 

Член 22 
Какао-правот што се пушта ЕО промет мора да 

ги исполнува следните услови: 
1) да содржи најмалку 17,5% на ќакао-маст, 

сметано на сува материја; 
2) да не содржи повеќе од 8% вода и 8% пе-

пел, а солубилизиран какао-прав — повеќе од 11% 
пепел и 0,3% песок во однос на безмасна сува ма-
терија; 

3) да не содржи примеси на скроб, желатин и 
слични материи, туѓи минерални материи и бои, 
туѓи масти или какви и да било други материи што 
се ставаат само заради зголемување на масата, при-
кривање на лошиот квалитет или постигање на при-
видно подобар квалитет; 

4) да не е вжегнат, кисел или мувлосан, зага-
ден со инсекти или со ни{шо изметиште и според 
изгледот, вкусот или миризбата да не е толку изме-
нет што да е непогоден за исхрана. 

Какао-правот може да се ароматизира со ва-
нила, со ванилин или со етил-ванилин, што не мо-
раат да бидат означени во декларацијата. 

Во промет може да се пушта и какао-прав што 
содржи помалку од 17,5% какао-маст, сметано на 
сува материја, но не помалку од 10%, сметано на 
сува материја на какао-прав. Декларацијата за 
таквиот какао-прав мора да има ознака: „Немасен 
какао-прав". Какао-правот што содржи помалку од 
10% какао-маст не смее да се пушти во промет за 
непосредна потрошувачка. 

Член 23 
Дозволено е да се пуштаат во промет: 
1) заблажен^ какао-прав, односно смеса на ка-

као-прав и шеќер, со тоа што таквиот производ 
може да содржи најмногу 60% шеќер, а мора да 
содржи најмалку 6% какао7маст, сметано на сува 
материја на готов производ; 

2) смеса на какао-прав, шеќер и млеко во прав, 
со тоа што таквата смеса мора да содржи најмалку 
20% какао-прав и најмалку 5% какао-маст, а може 
да содржи најмногу 50% шеќер, сметано на сува 
материја на готов производ. 

Член 24 
Какао-прав и смеса на какао-прав со шеќер ши* 

со шеќер и млеко во прав, можат да се пуштаат во 
промет само во оригинално пакување. 

Декларацијата за производите од став 1 на овој 
член не смее да содржи ознаки што би упатувале 
на тоа дека производот претставува чоколада (на 
пример: чоколада во прав и ел.). 

Декларацијата за смеса на какао-прав мора да 
содржи и податок за составот на смесата. 

Ако во смесата на какао-прав е употребено об-
ране млеко во прав. таквиот производ мора да се 
декларира како: „Заблажен какао-прав со обрано 
млеко во прав". 

Член 25 
Се дозволува отстацување од декларираните 

нето-маси на оригинални пакувања на какао-прав, 
и тоа: за пакување до 50 g — до 8%; за пакување 
над 50 g до 100 g — до 5%; за пакување над 100 g 
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до 1000 g — до 3°/о и за пакувања над 1000 g — до 
1%, сметано на просечната нето-маса најмалку 10 
издвоени и измерени пакувања. 

Просечната нето-маса на оригиналните пакува-
ња што е утврдена кај производителот мора да in 
одговара на декларираната нето-маса на поединеч-
ните пакувања. 

Член 26 
Чоколадата е хомоген производ добиен со спе-

цијален технолошки метод, со обработка на шеќер 
и еден или повеќе од следните СОСТОЈКИ: какао-
-крш, какао-маса, какао-пресувана погача, какао-
-прав, немасен какао-прав, какао-путер и со доз-
волени додатоци или без нив. 

Посебни видови на чоколада се: чоколада со 
зголемена содржина на шеќер, млечна чоколада, 
млечна чоколада со висока содржина на млеко, 
млечна чоколада со павлака, чоколада со обрано 
млеко, бела млечна чоколада, чоколада во прав, де-
сертна чоколада и чоколаден прелив. 

Член 27 , 
Под шеќер во производството на какао-произ-

води, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат сахарозата, декстрозата (безводна или монохи-
дратна), сувиот скробен сируп, лактозата и фрук-
тозата. 

Член 28 
Чоколадата што се пушта во промет мора да 

ги исполнува следните услови на квалитетот: 
1) да содржи најмалку 18% на какао-путер, 

сметано на сувата материја на чоколадата; 
2) да содржи најмалку 14% безмасна сува ма-

терија на какао-делови, сметано на сувата матери-
ја на чоколадата; 

3) да содржи најмалку 35% вкупно сува мате-
рија на какао-дел ови, сметано на сувата материја 
на чоколадата; 

4) да содржи најмногу 65% шеќер, од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 29 
Чоколадата со зголемена содржина на шеќер 

што се пушта во промет, мора да ги исполнува 
следните услови на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 18% на какао-путер, 
сметано на сувата материја на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 12% безмасна сува мате-
рија на какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата; 

3) да содржи најмалку 30% вкупна сува мате-
рија на какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата; 

4) да содржи најмногу 70% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 30 
Млечната чоколада е хомоген производ, добиен 

со специјална технолошка обработка на смеса на 
шеќер и една или повеќе од следните состојки: ка-
као-крш, какао-маса, какао-пресувана погача, ка-
као-прав, немасен какао-прав и состојки на млеко 
со додаток на какао-путер и дозволени додатоци 
или без нив. 

Млечната чоколада што се пушта во промет, 
мора да ги исполнува следните услови на квали-
тетот. 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува ма-
терија на какао-дел ови, сметано на сувата мате-
рија на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 25% вкупна сува мате-
рија на какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата: 

3) да содржи најмалку 3,65% млечна маст, сме-
тано на сувата материја на млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 10,5% безмасна сува ма-
терија на млеко, сметано на сувата материја на 
млечната чоколада. 

5) да содржи најмалку 25% вкупна маст, смета-
но на сувата материја на млечната чоколада; 

6) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 31 
Млечната чоколада со висока содржина на мле-

ко што се пушта во промет, мора да ги исполнува 
следните услови на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува ма-
терија на какао-делови. сметано на сувата мате-
рија на млечната чоколада, и најмалку 20% вкупна 
сува материја на какао-делови, сметано на сувата 
материја на млечната чоколада; 

2) да содржи најмалку 5% млечна маст, смета-
но на сувата материја на млечната чоколада; 

3) да содржи најмалку 15% безмасна сува ма-
терија на млекото, сметано на сувата материја на 
млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, смета-
но на сувата материја на млечната чоколада; 

5) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата, 

Член 32 
Млечната чоколада со павлака што се пушта 

во промет, мора да ги исполнува следните услови 
на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува ма-
терија на какао-дел ови, сметано на сувата матери-
ја на млечната чоколада, и најмалку 25% вкупна 
сува материја на какао-делови, сметано на сувата 
материја на млечната чоколада; 

2) да содржи најмалку 7% млечна маст, сметано 
на сувата материја на млечната чоколада; 

3) да содржи најмалку 3% а најмногу 14% без-
масна сува материја на млекото, сметано на сувата 
материја на млечната чоколада; 

4) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сме-
тано на сувата материја на млечната чоколада; 

5) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 33 
Чоколадата со обрано млеко што се пушта во 

промет, мора да ги исполнува следните услови на 
квалитетот; 

1) да содржи најмалку 2,5% безмасна сува ма-
терија на какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата, и најмалку 25% вкупна сува мате-
рија на какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 14% безмасна сува ма-
терија на млекото, сметано на сувата материја на 
чоколадата; 

3) да содржи најмалку 25% вкупна маст, сме-
тано на сувата материја на чоколадата; 

4) да содржи најмногу 55% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 34 
Белата млечна чоколада е хомоген производ 

добиен со специјална технолошка обработка на сме-
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са на шеќер, млеко, какао-путер со дозволените до-
датоци или без нив. 

Белата млечна чоколада што се пушта во про-
мет мора да ги исполнува условите за млечната чо-
колада од член 30 на овој правилник, со тоа што 
не смее да содржи безмасни СУБИ материи на ка-
као-делови. 

Член 35 
Чоколадна може да се пушта во промет како 

чоколада во прав, со тоа што да ги исполнува ус-
ловите од член 28 на овој правилник. v 

Млечната чоколада може да се пушта во про-
мет како млечна чоколада во прав, со тоа што да 
ги исполнува условите од член 30 на овој пра-
вилник. 

Се дозволува отстапување од декларираните не-
то-маси на оригиналните пакувања на чоколада во 
прав, односно на млечна чоколада во прав, и тоа: 
за пакување до 50 g — до 8%, за пакување над 
50 g до 100 g — до 5°/о, за пакување над 100 g — 
до 3% и за пакување над 1000 g — до 1%, сметано 
на просечната нето-маса на најмалку 10 издвоени 
и измерени пакувања. 

Просечната нето-маса што е утврдена кај про-
изводителот мора да и одговара на декларираната 
нето-маса на поединечни пакувања. 

Член 36 
Десертната чоколада (чоколада со многу фина 

структура, што се пушта во промет, мора да ги ис-
полнува следните услови на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 30% какао-путер, сме-
тано на' сувата материја на чоколадата, и најмалку 
17% безмасна сува материја на какао-делови, сме-
тано на сувата материја на чоколадата; 

2) да содржи најмалку 49% вкупна сува мате-
рија на ^какао-делови, сметано на сувата материја 
на чоколадата; 

3) да содржи најмногу 51% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Член 37 
Чоколадниот прелив (кувертира, тунк-маса) што 

се пушта во промет, мора да ги. исполнува следните 
услови на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 31% на какао-путер, 
сметано на сувата материја на чоко ладниот прелив, 
и најмалку 2,5% безмасна сува материја на какао-
-делови, сметано на сувата материја на чоколад-
ниот прелив; 

2) да содржи најмалку 35% вкупна сува мате-
рија на какао-дел ови, сметано на сувата материја 
на чоколадниот прелив; 

3) да содржи најмногу 65% шеќер од вкупната 
маса на чоколадата. 

Млечниот чоколаден прелив (млечна тунк-маса) 
што се пушта во промет, мора да ги исполнува 
следните услови на квалитетот: 

1) да ги задоволува сите услови за млечната 
чоколада од член 30 на овој правилник, освен ус-
ловите за вкупната маст; 

2) да содржи најмалку 31% на вкупна маст, 
сметано на сувата материја на млечниот чоколаден 
прелив. 

Член 38 
На чоколадата можат да & се додаваат кафе, 

лешник, орев. бадем и друго јадресто овошје, како 
и нивни преработки (грилаж, крокант и ел.), суво 
грозје, кора од портокал, кандирано овошје, пу ску-
вани жита и слично, со тоа што во готовиот про-
извод да не може да има помалку од 12% ниту по-
веќе од 30% од овие состојки, освен пуфувани жи-

та, кои не смее да ги има повеќе од 12% и КОКО-
СОВО брашно, кое не смее да го има помалку од 8%. 

Чоколадата со кафе мора да содржи најмалку 
2% фино сомелено цечено кафе. 

Во декларацијата за .чоколадата што ги со-
држи состојките од став 1 на овој член мора да 
биде означено дека чоколадата содржи определен 
додаток (на пример: „Чоколада со лешник"). 

На чоколадата може да и се додаде во вкуп-
ното количество до 5% лешник, бадем и друго ј ад-
ресно овошје без посебно декларирање. 

На чоколадата можат да и се додадат расти-
телни масти најмногу до 5%, при задолжителна 
декларација за видот и количеството. 

Член 39 
Чоколадата може да се ароматизира со ванила, 

со ванилин или со етил-ванилин без посебна декла-
рација. 

Ароматизирани на чоколадата со други дозво-
лени ароми мора посебно да се декларира. 

Член 40 
Чоко лагата со бел слој на ^кристализиран 

шеќер или какао-маст не се смета како расипана, 
ако според квалитетот и вкусот им одговара на ус-
ловите пропишани со овој правилник за соодвет-
ниот вид на чоколада. 

Член 41 
Чоколадата во табли се пушта во промет во 

парчиња на нето-маса од 5 до 1000 g. 
Секое парче на чоколадна табла мора да биде 

посебно завиткано во алуминиумски лист или друг 
материјал предвиден за пакување на прехранбени 
производи, на кои мора да биде отпечатена задол-

жителната декларација или обвиена однадвор заш-
титна обвивка (налепка). 

Разликата помеѓу фактичната маса на чокола-
дата и касата означена во декларацијата не смее 
за таблите до 100 g да биде поголема од 3%, а за 
таблите над 100 g — поголема од 2% од просечната 
нето-маса на најмалку десет издвоени и измерени 
пакувања. 

За чоколадата со додаток на јадресто и друго 
овошје, разликата помеѓу фактичната маса на чо-
коладата и масата означена во декларацијата не 
смее за таблите до 100 g да биде поголема од 5%, 
а за таблите над 100 g — поголема од 4% од про-
сечната нето-маса на најмалку десет издвоени и 
измеоени пакувања. 

Просечната нето-маса на оригиналните пакува-
ња мора да ft одговара на декларираната нето-маса 
на поединечно пакување. 

Чоко лад ата во блокови, наменета за натамошна 
преработка, може да се пушти во промет и во пар-
чиња на маса поголеми од еден килограм. 

Член 42 
Под други чоколадни производи, во смисла на 

овој правилник, со подразбираат полнета чоколада, 
чоколадни десерти и чоколадни дражеа. 

Член 43 
Полнетата чоколада е производ што се добива 

така што цврсто, полуцврсто или течно полнење 
од фондан или трајни кондиторски, односно други 
погодни маси се поевлече со чоколаден прелив или 
на друг начин се покрие со чоколаден слој. при 
што готовиот производ мора да содржи најмалку 
30% чоколадна маса. 

Член- 44 
Масата за полнење на чоколада не смее да со-

држи материи што ја намалуваат хранливата вред-
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ност на полнетата чоколада, односно чоколадниот 
десерт (брашно, сахарин и ел.). 

Масата за полнење може да се бојосува и аро-
матизира со дозволени природни и вештачки бои 
и ароми дозволени за бојосување, односно арома-
тизирани на намирници, со тоа што вкупното ко-
личество на бојата не смее да биде поголемо од 
0,03%. Количеството на аромата во прав (крути или 
пасти) не смее да биде поголемо од 3°/о, на етерично 
масло — од 0,4% а есенција 0,5% сметано во од-
нос на масата на готовиот производ. Во деклараци-
јата мора да се назначи дека производот е бојосан 
и ароматизиран. 

На масата за полнење на чоколада и чоколадни 
десерти може да и се додаде ензим инвертаза или 
сорбитол заради одржување на свежината. 

За конзервирање на полнењето, може да се 
употреби сорбинска киселина од нејзината сол до 
0,15%, сметано на количеството на полнењето. 

Член 45 
Полнетата чоколада се пушта во промет во таб-

ли на нето-маса од 5 до 1000 g. Секоја табла мора 
да биде посебно завиткана во алуминиумон лист 
или други материјали дозволени за ракување на 
прехранбени производи, на кои мора да биде отпе-
чатена задолжителната декларација или обвиена 
однадвор заштитна обвивка (налепка). 

Разликата помеѓу фактичната маса на полнета-
та чоколада и масата означена во декларацијата не 
смее за таблите до 100 g да биде поголема од 5%, 
а за таблите над 100 g — поголема од 4% од просеч-
ната нето-маса на најмалку десет издвоени и изме-
рени пакувања. 

Просечната нето-маса на оригиналните пакува-
ња што е утврдена кај производителот мора да ќ 
одговара на декларираната нето-маса на поединеч-
ните пакувања. 

Во декларацијата за полнетата чоколада мора 
Да биде видно означено дека производот е полнета 
чоколада, како и видот на полнењето (на пример: 
„Чоколада полнета со фондан" и ел.). 

Член 46 
Чоколадице десерти се производи што се до-

биваат така што на кондиторските производи им се 
додава чоколадна маса или што одделни течни, по-
лутечни, цврсти, полуцврсти или пенеста полнења 
се превлекуваат со чоколаден прелив, односно се 
влеваат во шупливи чоколадни обвивки од разни 
облици. За чоколадни десерти можат да се употре-
бат како додатни суровини бадем, орев, лешник, ки-
киритки, пуфувани жита, кекс или вафлов лист ка-
ко подлога, сушено овошје и кандирано овошје. 

Чоколадните превлечени десерти мораат да со-
држат најмалку 22% чоколадна маса, а чоколадните 
полнети и други десерти најмалку 40% од таа маса. 

Член 47 
Чоколадниот десерт што поединечно се'' пакува 

мора да биде завиткан во алуминиумски лист (нела-
киран, лакиран, некаширан и каширан) или дпуги 
материјали дозволени за пакување на прехранбени 
производи, а ако се пакува во кутии — мора да 
биде сложен така што за време на транспортот да 
остане неоштетен и со него да може хигиенски да 
се ракува при продажбата. 

Чоколадниот десерт може да се пушта во про-
мет СР мо во оригинално пакување. 

Отстапувањето од декларираната нето-маса на 
оригиналните пакувања на чоколаден десерт може 
да биде: за пакување до 100 g — најмногу 5%, за 
пакување од 100 до 500 g — најмногу 4%. за паку-
вање од 500 до 1000 g — на i многу 2%, а за пакува-
ње над 1000 g — најмногу 1% од просечната нето-
-маса на најмалку десет издвоени и измерени па-
кувања. 

Просечната нето-маса на оригиналните пакува-
ња што е утврдена кај производителот мора да и 
одговара на декларираната нето-маса на поединеч-
ните пакувања. 

Член 48 
Ако количеството на алкохол во какао-произ-

водите од член 42 на овој правилник преминува 
0,5% од масата, сметано на целокупната содржина 
на пакувањето, количеството на алкохолот мора да 
биде декларирано. Отстапување од декларираната 
содржина на алкохол се дозволува во границите 
± 0,4% од масата, сметано на целокупната содржи-
на на пакувањето. 

Член 49 
Чоколадно драже е производ во овален об-

лик со сјајна површина и се состои од јадро (кор-
пус) и чоколаден плашт. Чоколадниот плашт мора 
да изнесува најмалку 50% од вкупната маса на 
производот. 

Јадрата можат да бидат произведени од трај-
ни кокдиторски маси, од јадресто или суво овошје, 
како и од други овошни преработки. 

2. Производи слични на чоколада \ 

Член 50 
Дозволено е производство на производи слични 

на - чоколада. 
Производите слични на чоколада мораат во 

прометот да ги исполнуваат следните услови на 
квалитетот: 

1) да содржат најмалку 21% маст, сметано на • 
сувата материја на готов производ; 

2) да содржат најмалку 5% на какао-прав, сме-
тано на сувата материја на готов производ; 

3) да содржат најмногу 60% на шеќер, сметано 
на сувата материја на готов производ. 

Член 51 
Производите изработени со шеќерен прелив (ка-

ко превлечени или како полнети производи) мо-
раат да содржат најмалку 20% од тој прелив, сме-
тано во однос на сувата материја на готов производ. 

Шеќерниот прелив мора да ги исполнува след-
ните услови на квалитетот: 

1) да содржи најмалку 25% на маст, сметано 
на сувата материја на готов производ; 

2) да содржи најмалку 5% на какао-прав, сме-
тано на сувата материја на готов производ; 

3) да содржи најмногу 55% на шеќер од вкуп-
ната маса на преливом 

Член 52 
Производите слични на чоколада и на чоколад-

ни производи се пуштаат во промет во оригинално 
пакување. 

• Декларацијата за производите слични на чоко-
лада или за чоколадните производи мора да содр-
ж и податоци за основните состојки. 

На обвивката на производите слични на чоко-
лада мора да се стави ознаката: „Шеќерна табла". 
Таа ознака мора да биде во средината на просторот за 
декларацијата. Големината на буквите на оваа оз-
нака мора да биде за пакување над 125 g најмалку . 
15 mm а за пакување до 125 g најмалку 10 mm. 

На обвивката на производите изработени со ше-
ќерен прелив мора да се стави ознаката: „Со ше-
ќерен прелив". Таа ознака мора да биде во среди-
ната на просторот за декларацијата, а големината 
на буквите како во став 3 на овој член. 

На обвивката на производите слични на чоко-
лада односно на чоколадните производи е забране-
то да се ставаат ознаките: „чоколада", „какао", „чо- ^ 
кол аден десерт" и слично. 

Страна 1672 — Број 54 
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3. Бонбонски производи 

Член 53 
Босанските производи, во смисла на овој пра-

вилник, се производи добиени со преработка на ше-
ќер, скробен сируп, инвертен шеќер и други суро-
вини, со додавање на средства за постигање на 
изглед, вкус и миризба својствени на одделни ви-
дови бонбонски производи. 

Бонбонските производи и бонбонските маси мо-
жат да се бојосуваат и ароматизираат со дозволени 
природни или вештачки бои и ароми или со нивни 
мешаници. Вкупното количество на боја не смее 
да биде поголемо од 0,03% освен за шеќерно драже 
каде што вкупното количество на боја не смее да 
биде поголемо од 0,1%. Количеството на аромите во 
прав (крути или паста) не смее да биде поголемо 
од 3°/о, етерско масло — од 0,4%, а есенции — од 
0,5%, сметано во однос на масата на готов производ. 
Во декларацијата мора да се назначи дека произво-
дот е бојосан и ароматизиран. 

Како бонбонска маса, во смисла на овој пра-
вилник, се смета полупроизвод добиен од шеќер, 
скробен сируп или инвертен шеќер, со додавање 
средства за постигање на изглед, вкус и миризба 
својствени на одделни видови бонбонска маса. 

Член 54 
Под шеќер во производството на бонбонски про-

изводи, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат сахарозата, декстрозата (безводна или монохид-
ратна), сувиот скробен сируп, лактозата и фрукто-
зата. 

! 1 Член 55 
Според начинот на производството и видот на 

употребените полупроизводи и други суровини и 
средства, бонбонските производи се пуштаат во про-
мет како: 

1) тврди бонбони; 
2) тврди полнети бонбони; 
3) свилени бонбони; 
4) свилени полнети бонбони; ! 1 

5) драже-бонбони; 
6) караме ли: 
7) желе-производи; 
8) фондан-бонбони; 
9) гумени бонбони; 

10) шеќерни фигури; 
11) компримати и па сти ли; 
12) лакриц-бонбони; 
13) пенести производи; 
14) ликерни бонбони; 
15) марципан-производи; 
16) персипан-производи; 
17) нугат-производи; 
18) грилаж-производи; 
19) локум и тан-ал ва; 
20) други шеќерни производи. 1 1 

Член 56 
Се дозволува отстапување од декларираните не-

то-маси на одделни оригинални пакувања на бонбо-
н ч е од член 55 на овој правилник, и тоа: за паку-
вање до 100 g — 5%, а над 100 до 500 g — 4% во 
однос на просечната нето маса на најмалку десет 
издвоени и измерени оригинални пакувања. 

Просечната нето-маса на оригиналните паку-
вања што е утврдена кај производителот мора да 
6 одговара на декларираната нето-маса на пакува-
њето. 

Под нето-маса се подразбира масата на бон-
б о н ч е заедно со масата на обвивката (масата на 
поединечно завитканите бонбони). 

Член 57 
Тврдите бонбони се изработуваат од бонбонска 

маса и соодветни средства со кои се постигаат из-
глед, вкус и миризба својствени на одделни видови 
од овие бонбони. 

Тврдите бонбони можат да бидат со додатоци и 
без додатоци (обични). 

Тврдите бонбони можат како додаток да содр-
жат какао-делови, слад, мед и др., со тоа што мо-
раат да содржат најмалку 5% додаток што е озна-
чен во декларацијата и по кој го носат името. 

Бонбоните декларирани како млечни бонбони, 
мораат да содржат најмалку 25% млечна маст, сме-
тано на сувата материја на готов производ. 

- Бонбоните со кафе мораат да содржат најмалку 
1,5% печено мелено кафе, односно соодветно ко-
личество екстракт на кафе, сметано на количество-
то на полнењето. 

Бојосаните, ароматизираните и закиселените 
тврди бонбони мораат, да содржат најмалку 0,1% 
киселина, сметано како винска киселина. 

Тврдите бонбони, и тоа само бојосаните, се пуш-
таат во промет со ознаката: „И квалитет". 

Тврдите бонбони не смеат да содржат повеќе од 
2,5% вода, освен леаните бонбони што можат да со-
држат најмногу 4% вода: 

Тврдите бонбони можат да се пуштаат во промет 
под називот што им одговара на својствата на 
одделните видови на тие бонбони (дропс, роке, слад-
иќ, ментол и др.). 

Член 58 
Тврдите полнети бонбони (фури) се состојат од 

внатрешен дел (полнење) и надворешен дел (плашт). 
Плаштот се изработува од бонбонска маса. 
Полнењата можат да бидат масни, млечни, ше-

ќерно-дирупни, овошни, медени, фондан, пенести и 
др. Количеството на полнењето мора да изнесува 
најмалку 18% од вкупната маса на готовиот про-
извод, освен за полнетите бонбони со пенесто пол-
нење кај кои количеството на полнењето мора да 
изнесува најмалку 12%. 

Член 59 
Свилените бонбони се изработуваат од бонбон-

ска маса и соодветни средства со кои се постига 
изглед, мириз и вкус својствени на одделни видови 
од тие бонбони, со тоа што бонбонската маса мора 
да биде обработена така што готовите бонбони да 
добијат свиленкав сјај. Свилените бонбони се,про-
изведуваат и се пуштаат во промет како свилени 
тврди бонбони и свилени тврди бонбони со дода-
тоци. 

Свилените тврди бонбони можат да се пуштаат 
во промет под трговски назив што им одговара на 
својствата на одделните видови од тие бонбони. Тие 
бонбони не смеат да содржат повеќе од 1,5% влага. 

Член 60 
Свилените полнети бонбони (фури) се состојат 

од внатрешен дел (полнење) и надворешен дел 
(плашт). 

Полнењата можат да бидат исти како полне-
њата за трвди полнети бонбони (член 58) и изнесу-
ваат најмалку 16% од вкупната маса на готов про-
извод. ^ 

Член 61 
Драже-бонбоните се состојат од јадро (корпус)' 

прев лечено со шеќерен плашт. 
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Јадрото може да биде изработено од шеќерна 
маса на бонбонски производи или овошје (бадем, 
лешник, суво грозје) и др. 

Во драже-бонбоните што содржат јадро на леш-
ник, бадем или друго јадресто овошје, јадрото мора 
да изнесува најмалку 1/3 од масата на готов про-
извод. 

Член 62 
Карамелите се меки бонбони изработени од ше-

ќер, скробен сируп или инвертен- шеќер, маст и 
други додатоци вообичаени за одделен вид кара-
мела 

Член 63 
Карамелите се пуштаат во промет како: 
1) карамели; 
2) полнети карамела, 
3) млечни карамела, 
4) млечни и полнети караме ли; 
5) пластично-еластични карамели. ; 

Член 64 
Карамелите се млечни бонбони изработени од 

шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, маст и 
други додатоци вообичаени за одделен вид кара-
мела 

"Млечните карамели се меки бонбони изработе-
ни од шеќер, скробен сируп или инвертен шеќер, и 
мораат да содржат најмалку 2,5% млечна маст и 
6% сува материја на млеко, сметано на сувата ма-
терија на готов производ. v 

Карамелите, освен полнетите карамели, можат 
да содржат најмногу 8% вода. 

Полнетите и млечните полнети карамели можат 
да содржат најмногу 50% полнење и најмногу 10% 
вода. 

Пластично-еластичните карамели се меки бон-
бони од посебен вид што се одликуваат со пласти-
чно-еластична компетенција. Во тие карамели 

.спаѓаат пластмчно-еластичните карамели со дода-
тоци, пластично-еластичните карамели без додато-
ци, пенестите карамели со додатоци и пенестите 
карамели без додатоци. 

Карамелите можат да бидат без додатоци или 
со. додатоци. 

Карамелите со додатоци мораат да содржат нај-
малку 5% додатоци на јадресто овошје и ел., освен 
карамелите со кафе, што мораат да содржат најмал-
ку 1,5% печено мелено кафе, односно соодветно ко-
личество екстракт на кафе, и карамелите со какао-
-делови и со сусам, што мораат да содржат најмал-
ку 3% на какао-делови, односно сусам. 

Член 65 
Желе-производите (желе-бонбони и ел.) се из-

работуваат од шеќер, скробен сируп со додаток на 
дозволени средства за желирање (агар-агар, пектин 
и ел.) и средства за постигање на изглед, вкус и ми-
ризба својствени за овој вид бонбони. 

Желе-производите мораат да содржат најмалку 
72% сува материја, од што најмалку 60% шеќер, 
сметано како вкупен инвертен шеќер. 

Член бб 
Фордан-бонбоните се изработуваат од шеќер, 

скробен сируп или инвертен шеќер со додаток на 
средства за постигање на изглед и вкус, а имаат на 
површината кристална структура што се постига со 
специјална постапка во текот на изработката (фон-
дан-боибони глазирани и Кандирана, фондан-крем-
бонбони глазирани и кандирани). 

Фотедан-бонбоиите не смеат да содржат повеќе 
од 14% вода. Количеството на масата за глазирање, 
односно кандирана мора да изнесува најмалку 6%. 

Ако фондан-бонбоните, покрај додатоците од 
став .1 на овој член содржат и други додатоци (ка-
фе, какао-делови и др.), во поглед на количеството 
на тие додатоци се применува одредбата на член 64 
став 7 од овој правилник. 

Член 67 
Гумените бонбони се изработуваат од шеќер и 

скробен сируп со додаток на гуми-база, желатин, 
гумарабика, преработки на скроб и ел., бои, прехран-
бени киселини и ароми, со тоа што наместо природ-
на гуми-база можат да се употребат и нештетни 
синтетички термопластични маси (поливинилацетат 
и ел.). 

При производството на гумени бонбони може да 
се употреби ксилит. 

Во гумените бонбони спаѓа и гумата за џва-
кање. 

Гумените бонбони мораат да содржат најмалку 
80% сува материја. Количеството на р а створ лив ите 
состојки не смее да биде помало од 70%. 

Член 68 
Шеќерните фигури се изработуваат од шеќерна 

маса и соодветни средства со кои се постига изглед, 
миризба и вкус. својствени на одделни видови од 
тие производи. 

Шеќерните фигури можат да бидат полни и шу-
пливи шеќерни фигури. 

Одредбите на член 56 од овој правилник се од-
несуваат и на шеќерните фигури. 

Член 69 
Комприматите и пастилите се производи добие-

ни со пресување на шеќер, декстроза со додавање 
на средства за врзување (желатин, скробен сируп, 
малтодекстрин, трагант, гумарабика и др.), лизгави 
средства (старинска киселина, калциум и магнези-
ум стеарат, триглицериди на заситени масни кисе-
лини), овошни сокови, прехранбени киселини, аро-
ми и бои. 

Комприматите и пастилите не можат да содр-
жат повеќе од 1% лизгави средства и повеќе од 9% 
вода. 

Член 70 
Лакриц-бонбоните и основната лакриц-маса се 

изработуваат од шеќер и скробен сируп со додаток 
на лакриц, гумарабика, скроб или преработки на 
скроб, брашно, меласа на шеќерна трска, растител-
на маст, бои и ароми. ' 

Лакриц-бонбоните можат да бидат лакриц-бон-
бони полнети и обични лакриц-бонбони. 

Полнетите лакриц-бонбони мораат да содржат 
најмалку 25% основна лакриц-маса. 

Лакриц-бонбоните мораат да содржат најмалку 
5% лакриц, а можат да содржат до 50% скроб и до 
18% влага. 

Член 71 
Пенестите производи се производи добиени од 

шеќер или декстроза и скробен сируп, со додаток на 
средства за создавање пена (белтачиви, желатин и 
др.), средства за врзување на пената, аромата и бо-
јата. 

Пенестите производи можат да бидат меки пе-
н е с т производи и тврди п е н е с т производи. 

Пенестите производи можат да бидат со дода-
тоци и без додатоци. Ако пенестите производи содр-
жат додатоци, во поглед на количеството на тие до-
датоци се применува одредбата на член 64 став 7 од 
овој правилник. 

Меките пенеста производи можат да содржат 
најмногу 30% влага, а тврдите пенеста производи 
најмногу 10% влага. 
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Член 72 
Бонбонските производи со ликер, сливовица и 

со други алкохолни пијачки се полнети бонбонски 
производи што содржат разни алкохолни пијачки. 
Ликерните бонбони се полнети бонбонски произво-
ди со додаток од најмалку 0,5°/о алкохол во однос 
на масата на готов производ. 

На оригиналните пакувања на бонбоните од став 
1 на овој член мора да бидеt видна ознаката за ви-
дот на полнењето. : 

Член 73 
Марципан-производите се производи добиени од 

сурова марципан-маса. 
Суровата марципан-маса се изработува од слат-

ки бадеми со додаток на шеќер, или до 3,5°/о скро-
бен сируп. Содржината на бадемово масло во суро-
вата марципан маса мора да изнесува најмалку 
28%. 

Марципан-производите се изработуваат од нај-
малку 50% сурова марципан-маса на шеќер во прав 
и други дозволени додатоци. 

Марципан-производите можат да бидат марци-
пан-маса, кандирани марципан производи, глазира-
ни марципан-производи и полнети марципан-про-
изводи. 

Количеството на полнењето во марципан-произ-
вод може да изнесува најмногу 30% а влагата нај-
многу 20% во однос на вкупната маса на производот. 

Член 74 
Персипан-производите се производи добиени од 

сурова персипан-маса. 
Суровата персипан-маса се изработува. од јадра 

на кости л ки од кај сим, сливи, горчлив бадем, прас-
ки, вишни или цреши од кои е претежно отстранет 
амигдалинот со додаток на шеќер или до 3,5% скро-
бен сируп. 

Количеството на заостанатиот амигдалин во тре-
тираните јадра на костилките од овошјето не смее 
да изнесува повеќе од 0,17%, сметано на сувата ма-
терија што одговара 10 mg% за ензиматски ослободе-
ната цијановодородна киселина. Количеството на 
амигдалинот во готовите персипан-лроизводи не 
смее да премине 0,09 односно 5 mg% на ензиматски 
ослободената цијановодородна киселина. 

Персипан производите можат да бидат канди-
ран^ глазирани или полнети. 

Количеството на полнењето во персипан-произ-
водот може да изнесува најмногу 30%, а влага може 
да има најмногу 20% во однос на вкупната маса на 
производот. 

Член 75 
Нугат-производите се производи добиени од ну-

гат-маса. 
Нугат-масата се изработува од лешник со дода-

ток на шеќер. На нугат-масата можат да се дода-
ваат и како-состојки. Содржината на маслото во 
производот што потекнува од лешникот и од какао-
-состојките, мора да изнесува најмалку 30%, а вода 
не смее да има повеќе од 2% во однос на вкупната 
маса на производот. 

Бадем-нугат-производите се производи добиени 
од бадем-нугат-масата. Бадем-нугат-масата се изра-
ботува од бадем со додаток на шеќер, какао-состој-
ки и лешник. Во поглед на содржината на масло и 
процентот на водата за овие производи се примену-
ва одредбата на став 2 од овој член. 

На нугат-производите и на бадем-нугат-произ-
водите можат да им се додаде растителна маст нај-
многу 5% сметајќи на готов производ. 

Член 76 
Гри лаж (прокант)-производите се производи 

Добиени од бадем, лешник и друго јадресто овошје, 

како и карамелизиран шеќер. Тие производи можат 
да содржат марципан-маса, нугат-маса, овошни со-
стојки, млеко во прав, скробен сируп и растителна 
маст. 

Грилаж-производите можат да бидат тврди, ме-
ки и лиени. 

Грилаж-производите мораат да содржат најмал-
ку 20% јадро, а можат да содржат најмногу 5% вода. 

. Член 77 
Локумот е производ добиен од шеќер и соодве-

тен вид скроб, со додаток на средствата и бои доз-
волени за ароматизирани, односно бојосување на 
прехранбени производи. 

На локумот можат да му се додаваат јадра од 
орев, бадем, лешник, кикиритки и ел. 

Локумот што се пушта во промет како локум со 
јадрести додатоци мора да содржи најмалку 3% 
јадро во локум-масата. 

Наместо шеќер (сахароза) при производството 
на локум можат делумно да се употребат скробен 
сируп и декстроза. 

Локумот мора да содржи најмалку 65% вкупен 
шеќер, не сметајќи го шеќерот во прав што служи 
за обложување, а вода во локум-масата не смее да 
има повеќе од 20%. 

Член 78 
Локумот се пушта во промет во оригинално па-

кување, во картонски кутии и во други кутии што 
однатре мораат да бидат обложени со целулозна 
фолија (целофан), пергамин-хартија или сличен 
материјал. 

Член 79 
Тан-алвата е производ добиен од шеќер, скро-

бен сируп, сусам (тан) маса според соодветна тех-
нолошка постапка со која се создаваат иглести чес-
тици што на алвата и даваат влакнеста структура. 

При производство на тан-алвата можат, заради 
постигање на специјален вкус, миризба и компетен-
ција, да се употребат и лимонска киселина, средство 
за создавање пена (желатин), белка од јајце, сопна 
белтачина и корен од растението сапонарија, чоко-
лада и какао во прав. 

Член 80 
Тан-алвата што се пушта во промет мора да ги 

исполнува следните услови на квалитетот: 
1) да има крем до жолтикаво-сивкава боја, со 

умерено сладок вкус и со умерено масен изглед и 
да има миризба својствена на су самово масло; 

2) да содржи најмалку 50% шеќер и најмалку 
40% сусамово масло од сусамова маса; 

3) да не содржи повеќе од 5% вода; 
4) да нема миризба на збајатеност, мувлосаност 

и вжегнатест; 
5) да нема вкус на загореност; 
6) да не содржи дебели влакна или парчиња на 

бонбонска маса. 

Член 81 
Тан-алвата мора да се чува на суво и ладно 

место. Декларацијата за тан-алеата што се пушта 
во промет во оригинално пакување мора да содржи 
и податок за рокот на употребата. 

Член 82 
Белата алва е производ добиен со варење на 

бонбонската маса на која & се додаваат пржени ја-
дра, од орев, бадем и сусамово семе, како и арома-
тизирани пенливи, материи чија употреба е дозво-
лена во производството на тан-а пра, освен екстракт 
од корен на растението сапонартпа. 
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Белата алва што се пушта во промет мора да 
биде тврда и леплива маса во бела боја. 

Член 83 
Забрането е да се произведуваат и да се пуштаат 

во промет бонбонски производи што содржат: 
1) нитробензол; 
2) синтетички сапонин; 
3) кумарин; 
4) минерални материи; 
5) скроб или брашно, други слични материи, за-

ради полнење производи и зголемување на масата 
на производите, освен ако со овој правилник не е 
определено поинаку; 

. 6) вештачки средства за заблажување; 
7) масло од горчливи бадеми. 
Забрането е да се пуштаат во промет бонбонски 

производи што поради лошата технолошка постап-
ка или непрописно^ складирање ги загубиле пр-
вобитните својства. 

Член 84 
Во производството на бонбонски производи мо-

же како средство за конзервирање да се употреби 
ОД5°/о сорбинска киселина, односно соодветно коли-
чество на нејзина сол. 

Во производството на бонбонски производи за 
одржување на свежината може да се додаде сорби-
тол, глицерин, инвертаза и слично. 

На бонбонските производи можат да им се до-
дадат емулгатори БО вкупно количество до 0,3%. 
Емулгаторот не мора да се декларира. 

Во производството на бонбонски производи за 
постигање на вкус можат да се користат следните 
прехранбени киселини: винска, лимонска, јаболко-
ва, аскорбинска и млечна, како и нивни соодветни 
соли. 

Бонбонските производи што во полнењето содр-
жат природни додатоци, а плаштот им е ароматизи-
ран со вештачки или природни ароми и бојосан со 
природни или вештачки бои, можат на амбалажата 
да имаат слики или цртежи на употребените при-
родни додатоци. 

Член 85 
Бонбонските производи мораат да се чуваат на 

суво и ладно место, не смеат да бидат изложени на 
влијанието на сонцето, на влага и на големи про-
мени на температурата и не смеат да се држат во 
близината на стоки чија миризба можат даја апсор-
бираат. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 86 
Со денот на почетокот на применувањето на 

овој правилник престануваат да важат одредбите 
на чл. 57 до ВО и на чл. 91 до 122 од Правилникот за 
квалитетот на маста и маслото од растително по-
текло, маргарином мајонезот, шеќерот и другите са-
хариди, слаткарските производи, медот, какао-про-
изводите и производите слични на чоколада (..Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 19/63, 2/64, 1/67 и 27/71). 

Член 87 
Овој правилник влегува во сила осмиот де« од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 12466/1 
8 декември 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

,788. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 6/74 и 36/75), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАН-
СКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ И ПО СТРАНСКИ 

ДЕПОЗИТИ 

1. Организациите на здружен труд што користат 
финансиски кредити во странство и овластените 
банки што користат финансиски кредити во стран-
ство и примаат странски неорочени и орочени де-
позити, должни се за време на траењето на обврс-
ката по тие кредитни работи да држат кај надлеж-
ната народна банка на републиката, односно кај 
надлежната народна банка на автономната покра-
ина депозит во динари. 

Положениот депозит од став 1 на оваа точка ос-
танува кај надлежната народна банка на републи-
ката, односно кај надлежната народна банка на 
автономната покраина до намирувањето на кредит-^ 
ката обврска спрема странство. 

На депозитот од став 1 на оваа точка не се 
плаќа камата. 

2. Депозитов од точка 1 на оваа одлука се по-
лага: 

1) на финансиските кредити — пред поднесува-
њето на пријавата за склучената кредитна работа; 

2) на странските депозити — на денот на прие-
мот на депозитот, односно одобрувањето на стран-
ската банка, а најдоцна наредниот работен ден. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини не можат да ги 
регистрираат кредитните работи од одредбата под 1 
став 1 на оваа точка ако организациите на здружен 
труд или овластените банки не поднесат доказ за 
положениот депозит. 

3. Височината на депозитот изнесува 75% од из-
носот на кредитот, односно на странскиот депозит, 
без оглед на должината на рокот на отплатата на 
кредитот, односно на периодот за кој се прима де-
позитот. 

Отплатување™ на финансиските кредити може 
да почне најрано по истекот на 24 месеци од денот 
на користењето. 

4. За странските кредити што се користат спо-
ред прописите на Собранието на СФРЈ или на Со-
јузниот извршен совет, депозитот се полага во ви-
сочината определена со тие прописи. 

5. Одредбите на .точка 1 од оваа одлука не се; 
однесуваат на: 

1) странските финансиски кредити што орга-
низациите на здружен труд или овластените банки 
за организациите на здружен труд ги користат во 
странство по основ на есконт, реесконт или ломбард 
побарувања за извезени бродови и опрема на кре-
дит и за извршени инвестициони работи во стран-
ство на кредит, ако за таквите финансиски кредити 
претходно е прибавена потврда од Народната бан-
ка на Југославија; 

2) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд и овластените банки за организациите 
на здружен труд ги користат во странство за фи-
нансирање изведување на инвестицони работи во 
странство, под услов враќањето на финансискиот 
кредит да се врши од приливот што организациите 
на здружен труд ќе го остварат со своето работење; 

3) девизите од кредитите добиени преку или врз 
основа на меѓудржавни спогодби што ги склучила 
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федерацијата, како и девизите од кредитите доби-
ени од меѓународни финансиски организации во чие 
основање или капитал учествува федерацијата или 
овластената банка. Советот на гувернерите утврду-
ва на кои меѓудржавни спогодби, односно меѓуна-
родни финансиски организации се однесува оваа 
одредба; 

4) девизните депозити што овластените банки ги 
примаат по налог на странски амбасади и други 
дипломатски претставништва на име редовни сред-
ства за издржување на тие амбасади и претстав-
ништва; 

5) финансиските кредити што во странство ги 
користат организациите на здружен труд или ов-
ластените банки за организациите на здружен труд 
за кредитирање на инвестициони проекти во стран-
ство; 

6) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд непосредно или преку овластена бан-
ка ги користат во странство заради обезбедување 
на влогот во девизи или заради купување на опре-
ма во странство во рамките на договор за заедничко 
вложување во претпријатија во странство; 

7) финансиските кредити што во странство ги 
склучуваат организациите на здружен труд или ов-
ластените банки за организациите на здружен труд, 
ако со девизите на тие кредити се отплатуваат пос-
тојните финансиски кредити или ако се продолжу-
ва рокот на отплатата на кредитите. 

Износот на кредитите од став 1 на оваа одредба 
не може да биде поголем од 50°/о од износот на фи-
нансиските кредити што втасуваат за отплата на 
1977 година; 

8) финансиските кредити што организациите на 
здружен труд и овластените банки за организациите 
на здружен труд ги склучуваат во странство заради 
обезбедување на сопствено учество во финансира-
њето на изградбата или реконструкцијата на објек-
ти — ако во кредитирањето учествуваат и странски-
те извори наведени во одредбата под 3 на оваа 
точка. 

Износот на странските финансиски кредити од 
став 1 на оваа одредба што се користат во текот на 
тековната година, не може да биде поголем од из-
носот на траншата на кредитите договорена со 
странскиот кредитор за таа година; 

9) финансиските кредити што во странство ги 
користат организациите на здружен труд или ов-
ластените банки за организациите на здружен труд, 
ако девизните средства од . тие кредити ги користат 
за плаќање во готово на увозот на опрема. 

6. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на 
финансиските кредити, и на странските депозити по 
кои пријавата за склучената кредитна работа е ре-
гистрирана до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука кај надлежната народна банка на репуб-
ликата, односно кај надлежната народна банка на 
автономната покраина. 

7. Со денот на влегувањето ро сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на депозитот по странски финансиски кредити и по 
странски депозити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/76 и 18/76). 

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

О. бр. 84 
24 ноември 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
Гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановић, е. р. 

789. 

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 и 
13/76), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1577 

ГОДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-
ните пензии, остварени или усогласени според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници, определени од пензискиот 
основ што го сочинува платата според прописите за 
платите на активните воени лица што важеле во 
декември 1975 година, се усогласуваат во 1977 го-
дина. -

2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат со утврдување на нов пензиски основ, што 
го сочинуваат платата на чинот односно на класата 
ве смисла на член 17 став 4 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници, која, според прописите за платите на ак-
тивните воени лица што важеле во декември 1976 
година, му припаѓа на активно воено лице од соод-
ветен чин, односно класа, како и посебните додато-
ци во смисла на член 62 став 3 на тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на нов основ за определување на семејната пен-
зија, што го сочинува усогласената старосна, однос-
но инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа 
точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи 
на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јану-
ари 1977 година. 

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

Бр. 35 
23 ноември 1976 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници 

Претседател, 
генерал -потполковник 

Мирко Нововиќ, е. р. 

790. 

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 ГАЛО* 

ВИ, ТЕХНИЧКИ И ПЛОЧЕСТИ СИНЏИРИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 јули 1976 година! 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за талови, технички и плочести син-
џири, со тоа што производителската организација 
на здружев труд да може да ги зголеми своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, за талови и технички синџири до 15%, 
а за плочести синџири — до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2660/3 од 17 ноември 
1976 година. 

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

Претставник на производителот: „Филип Кља-
иќ" — Крагуевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: И 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

т . 

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 АВТО-
МОБИЛСКИ ХИДРАУЛИЧНИ ДИГАЛКИ И ЗА 

ДРУГА ГАРАЖНА СЕРВИСНА ОПРЕМА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 9 септември 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за автомобилски хидраулични ди-
галки и за друга гарантна сервисна опрема, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите затечени продаж-
ни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3992 од 25 ноември 
1976 година. 

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

Претставник на производителот: „Универзал", 
Фабрика хи драу личних у реѓа ја и гаражне сер-
висне опреме — Бања Лука. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Аутохрватека" — Загреб, „Аутодубрава" — 
— Загреб. „Агровојводина" — Нови Сад, „Агро-
опрема" — Белград, „Братство-јединство" — 
— Прибој на Лим, ,.Босна ауто" — Сараево, 
„Југо-ауто" — Белград, „Метал" — Бања Лука, 
„Металсервис" — Белград, „Руднап" — Белград, 

„Технопромет" — Белград, „Пољоопрема" — Са-
раево, „Агротехника" — Љубљана, „Автосер-
вис" — Бања Лука и „Металка" — Љубљана. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д В о е н а т а п о ш т а 2 2 8 0, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Јакупец Владимира Стјепан, Јокимов 
Сонде Драган, Љаћи Ћазме Саваш, Маркотић Анте 
Недељко, Михајловић Новака Милутин; 

разводник Кардум Мијата Маринко; 
војници: Азизи Јунуса Екрем, Бановић Илије 

Јозо, Георгијев Јакима Цветан, Хржењак Андре 
Иван, Коларић Милана Бранко, Лазић Живојина 
Живко, Марковић Видоја Србислав, Мартини Михе 
Бранко, Надаревић Абде Але, Несторовић Влади-
сава Александар, Петровић Стеве Здравко, Потурица 
Јанка Златко, Солић Јосипа Мирко, Стојановић 
Мирослава Миленко, Урлеп Ивана Драго; 

О д в о е н а т а п о ш т а 1912 , Н и ш 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водник — стажиста Брекало Стјепана Никола; 
десетара. Берјан Душана Љубомир, Тукић Мате 

Анте; 
разводнили: Илић Ранђела Драган, Вуловић Ми-

ладина Душимир; 
војници: Кора чин Павла Лео, Ђорђевић Вито-

мира Благоје, Стоилков Никифора Јованчо, Вукосав 
Рајка Невен; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Чернелић Антуна Романо, Јевтић Мио-
драга Будимир, Петковић Часлава Драган, Столар 
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Мартина .Франц, Величковић Божидара Драгутин, 
Врбан Ивана Мате, Врдољак Томе Крунослав, Жив-
ковић Јована Воислав; 

разводнице Црвенковић Иве Илија, Димитров 
Николе Ђорђе, Ђорђевић Ранка Србислав, Врабац 
Сулејмана Идриз, Врдољак Мирка Ервин, Вујано-
вић Радивоја Новак; 

војници: Абаз Сулејмана Узеир, Бојанић Јакше 
Петар, Бокшан Јосифа Никола, Божичковић Раде 
Драган, Бранковић Миле Столе, Црљен Јосипа Мар-
ко, Чинкл Ивана Анто, Дошић Миладина Спасоје, 
Ђокић Борислава Радомир, Франчић Стјепана Бо-
рис, Хусић Хусеина Ибрахим, Јањетовић Гојка Ви-
досав, Јовановић Милана Живорад, Костадиновић 
Жарка Тихомир, Ковачевић Илије Ненад, Крајновић 
Матије Велимир, Липовача Адема Јусуф, Мицевски 
Гене Циле, Петрих Фрање Иван, Реп ар Миле Жељ-

гко, Станковић Милана Драгомир, Шкрбић Стојана 
Ђурађ, Шперјак Стјепана Ѓ1ван, Штимац Антона 
Емил, Тодоровић Бошка Милан, Трумбеташић Павла 
Владо, Загорац Ивана Иван, Закошек Ладислава 
Борис, Зејнел Усеина Сефер; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5 5 7 3, С к о п ј е 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО "МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ЛЕТЕЛИ 
! водник — стажиста Трајков Неделка Атанас; 

десетари: Мешкин Изета Мехрин, Печевски 
I Фрање Иван; 

бојници: Алибеговић Севдаге Сакиб, Боровина 
Касима Касим, Дакић Анте Јуро, Глумбић Лазе Ми-
лорад, Кантић Узеира Зехрудин, Кочовски Стојана 
Гоце, Лежаић Мирка Стјепан, Милинчић Драгутина 
Радивој, Петровић Михаила Драгомир, Стојчев Ки-
ров Томислав, Шеремет Боже Драшко, Шогаљ Ха-
мида Ћазим, Шу ва ковић Николе Слободан, Томасо-
вић Марина Мате, Вајда Фрање Иван, Зечевић 
Олге Дњепар; 

Од В о е н а т а п о ш т а 8115 , З е м у н 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водници — стажасти: Коцић Цветка Милорад? 
Милетић Дмитра Саво; 

десетара Бамбир Драге Светко. Бикић Стјепана 
Антун, Бранков Неде Ђорђе, Ценгер Карла Јерко, 
Ђорђевић Владимира Зоран, Гомерчић Петра То-
мислав, Јанковић Александра Миодраг, Јеремић 
Десимира Новак, Каламбура Кузмана Милан, Карић 
Асима Сулејман, Кароглав Јуре Мирко, Климовски 
Томе Јосип, Крижиќ Јаноша Јожеф, Крнета Дане 
Данило, Махмути Амди Нехру, Марјановић Милана 
Мирко, Марковић Владимира Живорад, Мијушко-
вић Данила Радослав, Сабо Иштвана Иштван, Срук 
Фрање Стјепан, Станић Ђуре Небојша, Стипетић 
Владе Владимир, Шахмановић Ахмета Абдулах. Та-
сић Радомира Душан, Типура Викторија Ласло, Вла-
ховић Имбре Владо, Волшански Карла Јосип: 

разводнице Бербер Стевана Стеван, Борак Мар-
јана Жељко, Дукај и Иштвана Иштван, Хрустић 
Ибрахима Абдуселам, Пунтарић Ивана Вид, Ристић 
Добривоја Новица, Суша Мила Камило; 

војници: Хајрић Мехе Мидхад, Ивановић Душа-
на Гојко; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник — стажиста Шокић Роберта Марко; 
помлад водник Колчин Милана Душан; 
десетаре Арсов Михаилов Ангел, Божић Стеве 

Ђуро, Брандејс Славка Алојз. Цверлин Станка Стан-
ко, Чресник Станка Силво. Дивац Здравка Драго-
слав, Дрнковски Благоја Николче, Ђурђевић Ибра-
хима Шефкија, Ферко Павела Јан, Ху мар Марјана 
Маријан, Ивановић Милорада Младен, Ивановски 
Божина Боро, Јањус Милоша Борислав, Јеличић 
Анте Мијо, Јурак Јосипа Маријан, Јуриша* Ивана 
Антун, Ковачевић Петра Бранко, Ќрањц Марије 
Драго, Мијић Борислава Берислав, Милојевић Дра-
гомира Милорад, Милосављевић Радована Радиша, 
Младеновић Мира Иван, Некић Славка Милан, Ни-
колић Димитрија Драган, Павловић Драгутина Ра-
досав, Петковић Велимира Драгољуб, Петровић Ра-
дисава Милан, Петровић Јандрије Никола, Петровић 
Ђорђа Светозар, Радаковић Драгољуба Драган, Ра-
дић Петра Драган, Радић Станка Милорад, Репух 
Ша хина Расим, Сачић Мехмеда Халид, Сарајлић 
Сакиба Енес, Стојановић Светозара Новица, Стојчев-
ски Александра Милојче, Шантек Драгутина Фрањо, 
Шапина Пере Драго, Шуштић Драге Борислав, Те-
шић Вељка Мирослав, Томић Божидара Милутин, 
Вацић Љубомира Зоран, Вигњевић Милоша Милен-
ко, Војводић Илије Никола, Врбос Звонимира Мари-
јан, Вучићевић Мате Јосип, Живој иновић Алексан-
дра Радомир, Жупан Ивана Бранко; 

развод ници: Алексић Мирка Живко, Ангелов 
Душана Владимир, Арсланагић Хамдије Ведад, Ар-
тиновски Васила Трајко, Вагаш Миладина Драго-
љуб, Брајовић Глиге Жарко. Цокић Славољуба Зо-
ран, Давидовић Станимира Зоран, Динић Драгомира 
Радивоје, Дивић Јозе Иван, Дрмоњи Јана Зденко, 
Ђокановић Милана Зоран, Ђорђевић Александра 
Зоран, Ергарац Ђуре Жарко, Фератовић Јусе Зенел, 
Хаји ал Андраша Иштван, Илић Стајка Новица. 
Ирић Бој мира Радомир, Иванић Ерне Брно, Ивичић 
Фрање Недељко, Катић Боже Петар, Клисурић 
Јанка Иван, Клобучар Јосипа Владимир, Кнежић 
Богдана Ђорђе, Колев Иванов Тушо, Костадиновић 
Миладина Милун. Ковачески Стојка Никола, Кова-
чевић Љупка Жељко, Кранчевић Николе Јосип, 
Кузмић Илије Драго. Лаловић Васе Никола, Ледин-
ски Габпе Бранко. Ленео Детала Аптпл. Лпттић Му-
стафе Едхем, Лорковић Стјезана Ивица, Лукиним 
Јураја Иван, Мађер Ивана Вјекослав. Мандић Петра 
Младен, Манојловић Јовама Љубиша. 'Марјановић 
Петра Милан, Мартиниз Гули јано Павел, Миланко 
Миле Јован. Миливојевић Момчила Милорад, Ми-
шовић Милана Драгиша. Митић Драгољуба Небојша, 
Маленовић Младена Драги, Мурати Невзада Сабит, 
Ненадовић Марка Зоран, Остојић Радисава Свети-
слав, Пајић Марка Данило, Панић Миливоја Миро-
слав, Пејовић Крста Ратко, Пепур Анте Миле, Пер-
ковић Фране Јозо, Петровић Драгутина Радољуб, 
Поповић Миленка Радиша, Поштић Вељка Драган, 
Пресек Николе Јосип, Прелц Јоже Мирко. РациК 
Стевана Милорад, Раданов Славка Стева, Радуловић 
Илије Рајко, Ракоњац Ђола Видоје, Рашчанац Ђуре 
Жељко, Селмановић Мехмеда Халид, Симић Марка 
Миодраг, Симић Стеве Војислав, Симоновић Дра-
гутина Зоран, Спировски Славе Стојан, Станојчић 
Милана Драган, Стојсављевић Дане Томислав, Сви-
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нлри Сали Ахмет, Шаћири Шећа Хајрулах, Трајко-
вић Љубомира Чедомир, Трпковски Владе Драги, 
Узелац Слободана Максим, Виценциновић Сергија 
Александар, Вукмановић Срете Влајко, Зоричић 
Марјана Ивица; 

војници: Абаџић Милана Светозар, Ахмети Ја-
шара Елмаз, Ајдоник Михаила Стојан, Алексић 
Гојка Миладин, Алић Алије Шахбаз, Андрејић Ђур-
ђа Велибор, Анђелић Мирка Жељко, Анћелковић 
Јована Драгиша, Анђић Светозара Рајко, Арсењук 
Антона Матјаж, Арсић Миодрага Милан, Арсић 
Миодрага Милорад, Аврамовски Јордана Златомир, 
Бачи Павла Златко, Бачић Давида Петар, Балашко 
Стјепана Иван. Балић Илије Јозо, Бандић Јеролима 
Иван, Баришић Мате Никола, Басталић Ловре Јо-
сип, Башић Душана Мирко, Вазић Миладина Жарко, 
Бег Николе Иван, Бегановић Есада Мирсад, Бељан 
Винка Мате, Вењак Валента Здравко. Берћењи Ја-
ноша Атила, Березњак Николе Драган, Берталанич 
Франца Штефан. Бертиновац Јожета Антон, Бешић 
Заима Енвер, Без јак Јанеза Јожеф, Бишевац Све-
тислава Момир, Бјелица Видака Радослав, Благо-
јевић Љубивоја Драган, Благојевић Обрада Радис-
лав, Блашковић Мише Фрањо, Бобан Едварда 
Споменко, Богдановић Милана Драган, Бојичић Бо-
ривоја Владислав, Бошевски Митра Развигор. Бош-
ковски Драгутина Страшко, Божић Манојла Зоран, 
Бранделик Ловре Иван, Бркић Милоша Миодраг, 
Бркљач Милана Драган, Брујић Будимира Милан, 
Буцић Томе Петар, Бучар Михајла Емил, рудески 
Илије Божо, Будимир Петра Жељко, Букал Стјепа-
на Јосип, Цакић Радивоја Зоран, Царић Драгана 
Милан, Циврић Душана Милован, Цветић Милорада 
Љубомир, Цветковић Властимира Ацо, Цвијетиновић 
Боре Горан, Чалков Момчила Кирил, Чатак Муха-
рема Сувад, Чонка Ђуре Ђуро, Човић Селима Салих, 
Чово Андрије Никола, Чучић Мирослава Златко, 
Чуп Милана Мирослав, Чурлинов Крсте Љубчо, 
Ћебирић Емина Авдија, Ћосић Драгољуба Светозар, 
Дабић Вељке Мирко, Дачић Ивана Драгиша, Данић 
Бојка Драгиша, Деги Маћаша Тибор, Дејић Ђорђа 
Светислав, Демировић Расима Омер, Дервиши Фери* 
ма Рефик, Дмитровић Косте Никола, Добрић Дра-
гомира Велибор, Драгичевић Цветка Раденко, Дра-
гишић Николе Богдан, Дукић Драгомира Михаило, 
Дуковски Спире Димче, Ђапић Ђуре Мирко, Ђекић 
Јована Милојица, Ђокић Радивоја Драган, Ђоковић 
Милуна Стеван, Ђуловић Расима Митхат, Ђурано-
вић Ђорђа Будимир, Ђурђевић Милана Славко, Ђу-
ретец Петра Рафаел, Ђурић Боривоја Драган, Ђурић 
Драгомира Драгослав, Ђурић Драгомира Славко, 
Епер Антала Золтан, Ерцеговац Живана Ђорђе, 
Фајт Стјепана Драгутин, Фаркаш Андрије Андрија, 
Ферјанчић Франца Драго, Фетал Џемаила Мухамер, 
Филиповић Драге Миломир, Флорин Мирослава Ми-
рослав, Форст Карла Јосип, Гагула Јозе Мирослав, 
Галфи Кароља Винце, Гардашевић Бошка Жељко, 
Гарић Душана Петар, Глумац Које Никола, Глушац 
Милана Бранко, Голубовић Властимира Добриша, 
Голубовић Остоје Љубо, Госарић Ивана Бранко, 
Грах Лудвика Лудвик, Гргуриновић Ивана Мате, 
Груденић Владимира Јасенко, Хабековић Бранка 
Бранимир, Хаџивасилев Мите Тодор, Хајек Јосипа 
Иван, Хасановић Расима Мехмед, Хасић Абдулаха 
Ариф, Ходош Имре Имре, Христовски Ангела То-
дор, Хоњак Милице Рајко, Хусеиновић Сакиба Си-
фет, Игњатовић Радослава Драгослав, Илић Дра-
гутина Миодраг, Илић Јована Слободан, Имаљ 
Арифа Мустафа, Ивановић Иве Анте, Ивановић 
Бранислава Зоран, Јакшић Обрада Драган, Јанежић 
Франца Франц, Јањић Александра Слободан, Јеле-
нец Марија Душан, Јеренић Мирослава Слободан, 
Јерман Давида Марјан, Јоцић Мирослава Србислав, 
Јосић Косте Јовица; • 

Јовановић-Каталинић Милана Владимир, Јова-
новић Радомира Слободан, Јовић Живадина Драги-
ша, Јурчић Миле Марко, Кадирић Мустафе Мирзет, 
Кафрле Јожета Јоже, Кахрић Хусе Сафет, Камник 

Филипа Роман, Карадаглић Војина Боривоје, Кере-
ши Винце Тибор, Кесеровић Карла Жељко, Климент 
Станислава Жељко, Кнего Антуна Никша, Којић 
Доагомира Сретен, Колак Јосипа Томица, Копиловић 
Јосипа Томо, Кос Леополда Леополд. Кошчак Стје-
пана Жељко, Кота Ференца Ђула, Котник Грегори-
ја Јоже. Ковачевић Драгослава Бранко, Ковачевић 
Николе Чедомир, Краљић Ивана Иво, Кретић Алекс-
андра Стојан, Крнић Дане Рајко, Крстић Станислава 
Обрад, Крунић Владана Радомир, Кучинић Марка 
Миле, Кулагић Мустафе Хазим, Куњадић Бранка 
Ненад, Курти Вељија Бећир, Кустић Вјекослава 
Антиша, Кузмић Валента Јосип, Лаловић Ратка Ми-
лић, Лазанин Марјана Ђуро, Лазаревић Славка 
Драган, Лазаревић Драгана Милинко, Лазаревић 
Радосава Радиша, .Лазаревић Ранка Живадин, Ле-
жајић Воје Слободан. Личина Николе Жељко, Ликар 
Емила Милан, Љатифи Амдије Адем, Љувичић Бо-
ривоја Милета. Мачек Лудвика Лудвик, Мачвански 
Срете Илија, Маљак Томе Стјепан, Мандић Николе 
Бранко. Мандић Душана Стево, Маргетић Николе 
Лука. Марић Ђорђа Миливоје, Марјановић Микана 
Бранко, Марјановић Стипе Иво, Марушић Ивана 
Јосип, Мастнак Јоже Франц, Матек Јосипа в Владо, 
Матетић Рудолфа Јосип, Матијевић Ивана* Мато, 
Матијевић Милоша Ристо, Матко Штефана Игор, 
Матовић Јована Мирко, Медвед Станислава Антун, 
Мехић Тахира Хилмија, Мех ле Лудвика Матко. Ми-
хановић Јозе Павао, Мијаиловић Мирослава* Милоје, 
Микић Боривоја Часлав, Милаковић Момира Милу-
тин, Милановић Ђорђа Александар, Миленковић 
Јелене Миленко, Миличевић Боривоја Зоран, Милун 
Јуре Анте, Милош Ив<ана Срећко, Миловац Митра 
Раде, Миловановић Мирослава Драган, Миловић 
Николе Никола, Миниге Ивана Ивица, Мирковић 
Стеве Милутин, Митев Ванче Наце, Митић Ђорђа 
Михајло, Митровић Мирослава Милутин, Митровић 
Драгомира Вељко, Миучин Петра Петар, Младенов 
Страша Никола, Младеновски Спире Апостол, Мо-
тали Михе Антон, Мудрић Ђуре Бранко, Нађ Ан-
доаша Болдижар, Нађ Јосипа Ернест, Наумовски 
Блаже Лазар, Недељковић Живомира Борислав, 
Николићи Аслана Скендер, Нижић Анте Златан, 
Нуждић Миливоја Горан, Њесарић Игњаца Стјепан, 
Обрадовић Миодрага Мирољуб, Обрадовић Стевана 
Стеван, Орловић Владимира Милан, Освалд Благоје 
Илија, Отовић Александра Велимир, Овчаровски 
Димитра Перо, Панчован Тројана Миленко, Паша-
лић Омера Исмет, Пашић Мухарема Мирсад, Павло-
вић Милорада Миодраг, Пауновић Вучка Душан, 
Пелко Антона Антон, Пешић Стевана Новица, Петек 
Ивана Михаљ, Петковски Стојка Миле, Петровић 
Веселина Зоран, Плано јевић Живојина Миљко, 
Платиша Богдана Петар, Поленик Станислава Бран-
ко, Прах Мартина Јанез, Прашевић Акије Алија, 
Прелић Илије Спасоје, Прстец Владе Ивица, Птичек 
Рудолфа Иван, Пурак Ивана Иван, Пурић Миодрага 
Добривоје, Пушка Џанка Сафет, Радић Раденка 
Миле, Радујковић Вида Миле, Рахић Шемса Шабан, 
Ракамарић Звонка Јурица, Рајковић Момчила Небој-
ша, Ракић Милана Томислав, Ранђеловић Милана 
Никола, Ранковић Милутина Драган, Рашковић Дра-
гана Мирослав, Рашо Милана Божидар, Ристић 
Бранка Његован, Родгисер Вилима Динко, Рогић 
Сретена Зорко, Рожман Ивана Иван, Рубин Антона 
Антон, Рудолф Франца Славко; 

Рушчић Шимуна Станко, Садовић Хаска Џафер, 
Сакић Милоша Драгиша, Сали Салиа Ердуан, Са-
марџић Ђурађа Драгутин, Самец Јожефа Франц, 
Сапунџијев Ристе Петар, Сарић Пере Славко, Савић 
Стојана Драган, Секелшек Франца Франц, Селима} 
Кадрије Таиб, Север Фрање Златко, Сич Шандора 
Шандор, Симић Драгише Милош, Симић Саве Ранко, 
Симовић Милутина Зоран, Симовски Томе Благоје, 
Ситаш Маћаша Деже, Скала Фрање Иван, Слишко-
вић Ивана Марко, Смајовић Адема Мурат, Сопјани 
Раме Хамит, Спасић Томислава Драгиша, Сримшек 
Рудолфа Дуџган, Сршен Валентина ̂ Бранко, Стајко-
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1 вић Милића Живорад, Стакић Милоша Бранислав, 
ј Сталетовић Сталета Миливоје, Стаменовић Живо-
; јина Новица, Станковић Миладина Миливоје, Стан-
,' ковић Будимира Слободан, Станковић Милуна Зо-
ран, Станојевић Светомира Драган, Станојевић Ра-

' дислава Примислав, Станојевић Живојина Радомир, 
Стефановић Миљка Милојко, Стевановић Милутина 

; Вукадин, Стевановић Гвоздена Зоран, Стојадиновић 
Светомира Драган, Стојаковић Божидара Бранимир, 
Стојановић Николе Славиша, Стојановић Стојадина 
Станко, Стојков Милована Драган, Стојковић Алек-
сандра Душан, Стрилић Милана Стјепан, Светковић 
Матије Иван, Шабан Самија Јусуф, Шауер Јосипа 
Јосип, Шахановић Исмета Хадодо, Шеперавец Јанеза 
Августин, Шеро Емина Енвер, Шестић Љубе Мило-
рад, Шимуновић Петра Милан, Шиндик Шћепе 
Жељко, Широл Винича Виктор, Шпрајц Владе Кре-
шо, Штегили Фрање Јосип, Штимац Лудвика Бо-
жидар, Штрукељ Антоније Борис, Тачи Хаљима 
Кемаљ, Тадић Алексе Сретен, Таталовић Гојка Сло-
бодан, Татовић Луке Томислав, Тодоровић Радољуба 
Драган, Тодоровић Вељибора Радољуб, Тот Винцеа 
Габор, Трифковић Душана Јово, Ухларик Јанка 
Миша, Вачара Плеша Илеш, Вајђак Мише Јано, 
Валка Рудолфа Рудолф, Варјачић Живадина Рајко, 
Васић Бранислава Миодраг, Васић Србољуба Петар, 
Василов Тодора Рашко, Видовић Јозе Иво, Виолић 
Шимуна Петар, Вошинек Карела Драго, Врцић Мар-
ка Јосип, Вречер Емила Бојан, Вучетић Ђетка Мом-
чило, Вучковић Шиме Марко, Вучковић. Душана 
Славко, Вујиновић Николе Драган, Вујиновић Ми-
ладина Драгослав, Вујовић Јована Видо, Вукић 
Ивана Борис, Вуковић Раде Милован, Зарић Бла-
гоја Јеленко. Зец Антуна Стипан, Зелган Гезе Геза, 
Зисовски Цветка Дмитар, Злопорубовић Милоја 
Драган, Зоркић Жарка Драган, Зушчак Јозе Иван, 
Звер Фрање4 Иван, Жавби Станислава Станислав, 
Жикић Драгослава Љубинко, Живковић Радивоја 
Бошко, Живковић Радомира Хранислав; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4 7 9 5, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетаре Даниловић Душана Ненад, Дебевц 
Ивана Игор, Лазендић Петра Бошко; 

Разводник: Покрајац Владимира Владимир; 
војници: Алексић Лазара Војислав, Балигач Јо-

жефа Јожеф, Бегић Шефик, Билановић Драге Сто-
јан, Божиновски Благоја Димитрије, Цамај Садика 
Сејди, Цоковић Наке Борис, Црљеница Адама Жар-
ко, Цветковић Драгољуба Живојин, Чорлија Крсте 
Богдан, Фиолић Јосипа Маријан, Глигорић Сретена 
Берислав, Голек Ивана Иван, Грбец Викторија 
Стели јо, Хајро Мехмеда Рамо, Капларевић Сретена 
Милутин, Катанић Стојана Милан, Катанић Ивана 
Милојко, Кнежевић Ранка Драган, Конрад Јоже 
Милан, Крајник Габре Стјепан, Куртовић Шабана 
Есад, Кубат Мује Фахрудин, Љубичић Дује Никола, 
Мајсторовић Спасоја Милован, Матић Остоје Добро-
слав, Мазавац Пере Марко, Мицић Антоније Жика, 
Миловић Милана Драго, Мехиновић Ибрахима Есад, 
Нуредини Османа Нуха, Пауновић Вукашина Мио-
драг, Петровић Милоја Томислав Пирновар Антона 
Борне, Поетот Петера Ласло, Радоман Душана Ми 
лован, Рађен Драгомира Ђуро, Саљихи Сељима Ук-
шин, Сандев Трајчета Вано, Симкић Цвијетина Ра-
дивоје, Санковић Јурај а Жарко, Старчевић Игњата 
Стего, Шабановић Адуре Салко, Штикавац Стевана 
Ђуро; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7 3 4 5, С п л и т 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

помлади водници: Чебић Халила Ибрахим, Ни-
колић Слободана Милутин, Симић Бошка Илија; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

помлади водници: Брагуљан Крсте Марио, Глишић 
Милована Верољуб, Хамза Алије Назиф, Кавазовић 
Ивана Богдан, Коцић Јосипа Мато, Мицић Идриза 
Алага, Милас Мартина Стјепан, Мујкић Адета Рамо, 
Орландо Антона Душко, Павловић Милоша Божи-
дар, Перковић Ивана. Томислав, Петовић Стеве Ни-
кола, Скиндер Фрање Жељко, Шупе Иве Драго, 
Вегељ Ивана Бранко, Векић Нике Бранко, Жега-
рац Душана Стеван; 

десетаре Богдановски Бранка Богдан, Коваче-
вић Ивице Пејо; 

разводник Тодоровић Живорада Милан 
морнари: Цвитановић Матије Никола, Радишић 

Светислава Првослав, Топовшек Лудвига Јанез; 

О д В о е н а т а п о ш т а 3 9 4 5, С а р а е в о 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Диздаревић Мустафе Златко, Гулан 
Николе Желимир; 

војници: Абдул овски Бекира Неки, Брегар Лео-
полда Миран, Грубин Србољуба Аца, Керт Алојза 
Фулвио, Матору га Ибре Ешреф, Нумановић Сулеј-
мана Рифат, Рижнар Јожефа Фране, Ружић Ивана 
Ђани, Сршан Матије Владимир; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5 7 2 0, Б е л г р а д 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Ђорђевић Слободана Димитрије, Ђор»-
ђевски Велчо Драган, Вукашиновић Гојка Јовица; 

разводници: Цвијановић Живка Милош, Ђозо 
Мухарема Сафет, Калајџисалиховић Хашима Јунуз, 
Ковачевић Марка Стјепан, Лазовић Василија Зоран, 
Палић Лоренца Драгутин, Пејковић Османа Шериф, 
Рутић Настоса Миладин; 

војници: Душановић Драгослава Драган, Милен-
ковић Љубомира Властимир, Милошевић Драге Бу-
де, Радишевић Драгутина Душко, Ситнић Мехмеда 
Емир, Смео ду Филипа. Виктор, Станковић Драгосла-
ва Радиша; 
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О д В о е н а т а п о ш т а 1 08 9-20, Б е л г р а д 

— за примерна работа на развивањето полет за 
Остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што служат за пример на другите 

ј СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

водници — стажисти: Драгомановић Срђе Ни-
кола, Гутић Луке Миленко, Стојанов Трајана Бла-
гој; 

десетари: Грм Јоже Франц. Корић Халила Ра-
миз, Радуновић Саве Љубиша, Трифуновски Петра 
Бранко; 

разводнице Братуша Ивана Франц Карабојев 
Миће Звонко, Мијатовић Боже Велимир, Зелихић 
.Фадила Суад; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници — стажисти: Богосављевић Предрага 
Живан, Дмитрашиновић Миле Радоје, Сутовић Ра-
ме Сулејман; 

десетар Петровић Светомира Драган; 
разводнице Болић Расима Фикрет, Чивчић Бо-

жидара Душко, Илић Миће Радивоје. Јањић Фрање 
Драго, Јапић Суље Расим. Јовановић Љубише Мом-
чило, Костић Ратомира Зоран, Поштрок Ииана Бо-
рис, Прившек Франка Петер. Ппокоппрцћ Јосифа 
Томислав. Шаровић Милисава Ненад. ИТкрабо Цви-
јете Нико, Топић Томе Иван. Вуковић Саве Вук; 

војници: Апро Јаноша Карољ, Булатовић Ми-
лисава Веселин. Ђанић Златка Маријан, Хуремовић 
бехида Мирза, Ивиш Ив^ Перо; 

О д р а з н и е д и н и ц и — у с т а н о в и 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетаре Ћупрић Драгана Радоје. Ђоковић Ос-
тоје Тихомир. Гошевац Миленка Драган, Карабуха 
Ђуре Милан. Миловановић Драгољуба Љубиша, Ша-
ламун Алојза Винко; 

разводник Игњатијевић Првослава Зоран; 
војници: Булатовић Милорада Милија, Дудаш 

Гезе Геза, Ђорђевић Радише Драгољуб. КузмановиЋ 
Милована Љубо. Милићевић Златибора Зоран, Нико-
лић Ђорђа Милан, Опалк Франца Марјан, Панић 
Љубише Драгомир, Печи Иштвана Шандор, Подхос-
ник Ивана Јожеф, Сланчек Јожефа Јанош, Вршкић 
Азиза Шафет. 

Бр. 36 1 

§ мај 1976 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод педесетгодишнината на радиодифу-
зијата во Југославија, а за особени заслуги во орга-
низирањето на програмската соработка на РТБ ус-
танова и за значаен придонес на развивањето на 
братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности ' 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Заједница ра дио дифузних установа СФР-Југо-
словенска радиотелевизија; 

( 

О д С Р Х р в а т с к а V 

— по повод педесетгодишнината на радиодифу-
зијата во Југославија, а за истакнати заслуги на 
полето на јавната дејност, со која се придонесува за 
општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ-

Радиотелевизија Загреб; х 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Летица Љубе Звонко, Мацановиќ Петра Хрвој е Ј 

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

t 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Божић Живка Жарко, Долежал-Никшић Неда, 
Душановић Стјепана Клара, Fanelli Mario Mauri-
zzio, Грубишић Филипа Јосип, Hetrich Dure Ivan, 
Карај ковић Павла Бранко, Крунић Гаврила Ристо, 
Мирковић Мије Владимир, Миладинов Сифрида Ан-
гел, Павловић Павао Ђуро, Pomykalo Јосипа Јосип, 
Шкреблин Стјепана Стјепан, Шундић Ристе Ми лика; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Драгишић' Стеве Милош, Каталинић Анте Пал-
ма, Миховиловић Николе Шиме, Пухарић Јосипа 
Бранко, Winter Франка Франко; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

Сб ОРД*ЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Божић Живка Томислав, Черњул Вјекослава 
Златко, Господиновић Петра Звонко, Камић Карла 
Влахо, Каурић Петра Јосип, Кнежевић Стевана 
Вељко, Кулушић Петра Антун, Палангић Хусеина 
Ибрахим, Павлинић Ивана Бранко, Пољак Јанка 
Берислав, Pomykalo Јосипа Звонко, Радановић-
-Глатки Ивана Паулаг Сердар-Дорчић Еде Вишња, 
Шустар Анђелка Милан, Тамхина Фрање Владимир, 
Тешија Андрије Борис, Војковић Анте Марко, Ву-
келић Стјепана Јосип; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бјажиќ Крешимира Младен, Вариола Ивана 
Недомил; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брајан Ивана Берислав, Чизмековић Ђуре Бран-
ко, Чизмић Луке Душан, Чосић-Хајдин Николе Со-
ња, Дудић Милоша Лазар, Ерцег Ивана Фране, Ко-
зарић Матије Вилим, Куспилић Марина Јоаким, 
Маровић Јуре Иво, Матић Луке др Катарина, Ма-
жар Јосипа Милан, Михаљевић-Валић Рудолфа Ми-
гнон, Модрић Јакоба Драгољуб, Новак Вилибалда 
Драгутин, Орешковић Људевита Људевит. Оршанић 
-Жубринић Антуна Вера, Пицер Стјепана Јосип, 
Рошко Фране Дане, Шверер Стјепана Валика, Ву-
ковић Томе Јосип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бабић Мате Мира, Бол фан Стјепана Стјепан, 
Букач Славка Нада, Црљеница Николе Милутин, 
Дуги Јосипа Фрањо, Фистрић Људевита Жељко, 
Fridricx Јули јуса Александар, Главиновић Ивана 
Јосип, Ихарош-Сикирић Анте Мирјана, Илић Ма-
тије Мира, Колар-Кесер Ивана Љубица, Коларић' 
Јове Чедомир, Ковач-Геровац Зденка, Краговић-Но-
ваковић Стјепана Штефица, Кратковић Матије Ани-
ца, Кренцер Драгутина Миодраг, Крижан Мате 
Иван, Кукоља Ивана Иван, Махечић Фрање Миро-
слав, Мајоли Филипа Карло, Марачић Младина Бог-
дан, Михаљевић Петра Бранко, Михел-Хорватић 
Ивана Аница, Окички Фрање Златко, Павлица Ми-
лана Петар, Пештић Ивана Зденко, Радојчић Ста-
менка Милан, Смолчић Милије Владимир. Шнидар-
шић-Матековић Фрање Марија, Штакић-НаИег Дра-
гутина Мира, Тановић Бећира Сулејман, Тројнар 
Мије Бранко, Урличић Марка Ивица, Веселиновиќ 
Лудвига Драгутин, Вондрачек Ивана Бранко, Жли-
чар Мате Стјепан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Лилић Мате Мирослав, Рабљеновић-Коша Ђуре 
Магдалена, Павлић Пеј е Владимиру Рогић Луке Бо-
жидар;. 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Борчић Данка Ненад, Боровац Ивана Борис, 
Filli Ivana Bruno,. Grunfeld Dezidera 2eljko, Јајчевић 
Ивана Никола, Кулушић Михе Перо, Микинац Ђу-
ре Ђуро, Полић-Богдан Мате Дора, Шипек Ивана 
Крунослав, Вукановић Милана Јово, Жежељ-Крајњ-
чец Алојза Ана. 

Бр. 37 
7 мај 1976 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се,одликуваат: 

О д С А П К о с о в о т 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бакали' Илијаза Јолдуза, Бериша Авдул аха 
Енвер, Павичевић-Лучев Анте Горо слава, Сука Су-
лејмана Хајрула, Шаби Мустафе Зумбер, Вулевић 
Војислава Драгомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Траканић Аљуша Шабан; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНР1 
МЕЧЕВИ 

Хоџа Шерифа Салих; 

— за заслуги на полето на јавната дејност с0 
која се придонесува за општиот напредок на земјата^ 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

_ богићевић Станише Младен, Брљајоли Фета 
Авдуљ, Врући Реџепа Мађун, Миладиновић Мила«* 
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на Крсман, Радосављевић Марка Радојко, Шаља 
Џавид а Меџид; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Баровић-Мијановић Божа Крстиња Бериша 
Цана Садик, Витић Авдула Осман. Цветковић Ра-
денка Хранислав, Хасај Цољи Авдулах, Хоџа Ха*-
лима Неџмије, Милановић Јеротија Радослав, Пепај 
Чрима Хасан, Ралевић Томаш Војин, Трбољевац 
Љубомира Богдан, Вуксановић Уроша Лазар, Зви-
цер-Мил ошев ић Јова Стана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахмети Мала Ибро. Аличка1 Махмута Вињак, 
Аташи Садрије Рагип, Благојевић Саватија Стојан, 
Борисављевић Радомира Михајло, Брахими Фејзу-
лаха Небих, Демај Јаха Бинак, Доганџић Косте 
Младен. Дунић Радојка Тодор, Цолић Живојина Ра-
томир, Џули Ука Реџеп, Ђуричић Десимира Драгу-
тин, Фазекаш Јосипа Јосип. Феризај Авдија Њази, 
Хабити Рамиза Хисен, Хаџај Дервиша Хал.иљ Ису-
фај Мифтари Beqir, Јаковљевић Луке Василије, 
Јоксимовић Данилов Милош, Кастрати Ука Ћерим, 
Ковачевић Анђелка Витомир. Кући Мусе Брахим, 
Лалић-Цвејић Данила Викторија, Љуши Османа 
Браим, Милатовић-Мирчић Милорада Мируна Ми-
лојевић Милоје Сретко, Миловић Тодора Милан, 
Мулхаџа Рашита Мухамед, Несторовић Милоша 
Радмила. Обрадовић Мата Александар, Радосавље-
вић Јеврема Божидар, Радосављевић Миладина 
Светомир, Радуловић Милете Никола, Радуновић 
Мирка Момчило, Ракић Будимира Богић, Рустем 
Мал Ћекај, Сахатџија Мехмета Шефћет, Савић 
Бранислава Миломир, Тодосијевић Милоша Лазар, 
Тољај Јаха Нимон, Томић Вељка Владимир, Тошко-
вић Павла Радослав; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Армуш Ђорђа Здравко. Асовић Панте Милић. 
Бећири Селима Енвер, Ћоровић Обрена Милутин, 
Иванчевић Арсе Новак, Селманај Рустема Садрија, 
Вулевић Стевана Владимир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агај Брахима Јусуф, Бакић Војна Мируша, 
Бинакај Халила Неко, Брајовић Јована Персида, 
Чавдарбаша Ђемајља Хидаверди, Дедушај Сокоља 
Садрија. Дервишај Сахита Мухарем, Девић Вука-

шина Велимир, Ђокић* Милачић Драгутина Станка, 
ХакљаЈ Рустема Ређеп, Јовановић Владимира Мо-
мир. Катаноди Јусуфа Муса, Краснић Фазлије Рус-
тем, Краснићи Брахима Јануз, Кући Нена Бинак, 
Пецић Раденка Бранко. Симоновић Вукота Весељин, 
Томовић Марка Радивоје, Величковић Радомира 
Братислав, Вучак Гаврила Мирослав. 

Бр. 43 
27 мај 1976 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

779. Закон за здружување на организациите 
на здружен труд во општи здруженија и 
во Стопанската комора на Југославија — 1653 

780. Закон за заштита од јонизирачки зра-
чења — — — — — — — _ _ 1658 

781. Закон за Програмата за модернизација 
на царинската служба од, 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 1662 

782. Закон за утврдување на вкупниот износ 
на средствата за финансирање на Про-
грамата за инвестициони вложувања во 
изградбата на објекти за потребите на 
странските дипломатски и конзуларни 
претставништва во Белград, во периодот 
од 1976 до 1980 година — — — — — 1664 

783. Одлука за усогласување на личните до-
ходи за второто полугодиште на 1976 го-
дина на функционерите што ги избира 
Собранието на СФРЈ и функционерите 
што ги именува Собранието на СФРЈ спо-
ред листата на именуваните функционе-
ри утврдена од потписниците на Опште-
ствениот договор и на делегатите што 
остваруваат надомест на личниот доход 
во Собранието на СФРЈ — — — — 1665 

784. Одлука за усогласување на личните до-
ходи на функционерите што ги имену-
ва или назначува Сојузниот извршен со-
вет — — — — — — — — — — 1665 

785. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 1665 

786. Наредба за определување на мерилата 
што можат да ги прегледаат овластени-
те организации на здружен труд — — 1666 

787. Правилник за квалитетот на какао-про-
изводите, на производите слични на чо-
колада и на бонбонските производи — 1667 

788^ Одлука за височината на депозитот по 
странски финансиски кредити и по 
странски депозити — — — — — — 1676 

789. Одлука, за усогласување на пензиите за 
1977 година — — — — — — — — 1677 

790. Спогодба за промена на затечените цени 
за талови, технички и плочест синџири 1677 

.791. Спогодба за промена на затечените цени 
за автомобилски хидраулични дигалки 
и за друга гаражна сервисна опрема — 1678 

Одликувања — — . — — — — — — — 1678 

Меѓународни договори — — — — — — 1089 
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот . фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


