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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Царинскиот закон, што го усвои Собранието на 
СФРЈ. на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 20 јули 1979 година. 

ПР бр. 798 
20 Јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковик, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 10/76) во член 18 став 2 точка 7 на крајот точка-
та се заменува со точка и запирка и се додава нова 
точка, која гласи: 

„8) сите видови блокови, фасцикли, хартија, мо-
ливи и друг потрошен материјал што бесплатно се 
примаат од странство, а што се наменети исклучиво 
за учесниците на меѓународни симпозиуми, конфе-
ренции и слични состаноци што се одржуваат во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија." 

Член 2 
Во член 19 став 1 во точка 5 на крајот точката 

се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат 
две нови точки, кои гласат: 

„6) за стоки што од консигнационен склад се 
пренесуваат во царински магацин, царинско стова-
риште или царински склад — со денот кога стоките 
се изнесени од консигнациониот склад; 

7) за превозни стоки што се задржани на ца-
ринското подрачје на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија заради увоз — со денот на 
поднесувањето на декларацијата за царинење на 

тие стоки, односно ако декларација не е поднесена — 
со денот на пуштањето на стоките во слободен 
промет." 

Член 3 
Во член 22 по став 6 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„(7) Износот на царината за стоки, што од кон-

сигнационен склад се пренесуваат во царински ма-
гацин, царинско стовариште или царински склад 
(член 19 став 1 точка 6) се утврдува според про-
писите што важат на денот кога стоките се изнесени 
од консигнациониот склад. 

(8) Износот на царината за провозни стоки што 
се задржани на царинското подрачје на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија заради 
увоз (член 19 став 1 точка 7) се утврдува според про-
писите што важат на денот на поднесувањето на де-
кларацијата за царинење на тие стоки односно ако 
декларација не е поднесена — според прописите што 
важат на денот на пуштањето на стоки во слободен 
промет." 

Член 4 
Во член 25 став 3 зборовите: „став 3" се замену-

ваат со зборовите: „став 2". 

Член 5 
Во член 26 став 3 зборовите: „став 3" се заме-

нуваат со зборовите: „став 2". 

Член 6 
Во член 27 став 1 во уводната реченица зборот: 

„Југославија" се заменува со зборовите: „Соција-
листичка Федеративна Република Југославија", а во 
став 3 зборовите: „став 3" се заменуваат со зборо-
вите: „став 2". 

Член 7 
Во член 28 точка 3 ст. 1 и 2 зборот: „употребу-

вани1' се брише на сите три места, а зборовите: „на 
своето домаќинство" се заменуваат со зборовите: „за 
своето домаќинство" на обете места. 

Во точка 3 став б се брише. 
Во точка 3 став 7 зборот: „употребувани" се 

брише. 
Во точка 4 став 1 зборовите: „југословенските 

дипломатски и конзуларни претставништва" се за-
менуваат со зборовите: „дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија", а зборовите: „на сво-
ето домаќинство" со зборовите: „за своето домаќин-
ство". 

Во точка 11 став 2 зборовите: „на предлог од 
претседателот на Сојузниот комитет за труд и вра-
ботување" се заменуваат со зборовите: „во соглас-
ност со претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита". 
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Член 8 
Во член 29 став 1 точка 1 став 1 зборовите: ,Ју-

гословенско државјанство", се заменуваат со зборо-
вите: „државјанство на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија", а на крајот точката се 
брише и се додаваат зборовите: „за вршење на една 
дејност со личен труд". 

Во став 1 точка 1 став 3 се менува и гласи: 
„Под стопански инвентар, во смисла на оваа точ-

ка, се подразбираат само оние предмети што му се 
неопходни на доселеното лице за вршење на една деј-
ност со самостоен личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓани, без кои не би можела да се 
врши односната дејност, ако според прописите може 
да се занимава со таа дејност во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. Превозните 
средства се сметаат како стопански инвентар во 
смисла на оваа точка ако корисникот на повласти-
ца се занимава со превознички дејност како един-
ствена дејност. Сојузниот извршен совет може да ја 
пропише вредноста до која може да се користи осло-
бодување од плаќање царина на предмети на не-
опходниот стопански инвентар." 

Во став 1 точка 1 став 4 зборовите: ,,користат и 
намалената царинска стапка од член 30 на овој за-
кон"' се заменуваат со зборовите: ,.користат и по-
властицата од член 30 на овој закон на другите пред-
мети на стопанскиот инвентар." 

Во став 1 точка 1 став 5 зборовите: „шест ме-
сеци" -се заменуваат со зборовите: ,,една година". 

Во став 1 точка 2 по зборот:,, работници" за-
пирката се заменува со точка и запирка, а текстот 
до крај се брише. 

Во став 1 точка 3 се менува и гласи: 
,,З) организациите на здружен труд што се за-

нимаваат со научноистражувачка, наставна или кул-
турна дејност како основна дејност — на машини, 
апарати, уреди и инструменти, и во случај кога се 
монтирани на превозни средства, од оддели XVI, 
XVII и XVIII од Царинската тарифа, и на нивни де-
лови, што не се произведуваат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а служат за 
непосредна примена за нивната научноистражувач-
ка работа, наставна односно културна дејност. 

Повластицата од став 1 на оваа точка не се од-
несува на превозни средства;". 

Во став 1 точка 8 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои 
гласат. 

„9) организациите на здружен труд во областа 
на здравството — на специфична опрема, уредр1 и 
инструменти за здравството и на резервни делови 
и потрошен материјал за користење на таа опрема, 
што не се произведуваат во земјата; Сојузот на 
слепите на Југославија — на специфична опрема, 
уреди и инструменти за потребите на слепи лица, 
што не се произведуваат во земјата; Сојузот на здру-
женијата на дистрофичарите на Југославија — на 
специфична опрема, уреди и инструменти за потре-
бите на лица заболени од мускулни и невромускулни 
болести, што не се произведуваат во земјата, како 
и граѓаните — на специфична опрема, уреди и ин-
струменти за здравство, за лична употреба, што не 
се произведуваат во земјата. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојуз-
ниот секретар за финансии, утврдува кои произво-
ди се ослободени од плаќање царина врз основа на 
став 1 од оваа точка; 

10) противпожарните огранизации — на специ-
фична опрема и на делови за таа опрема, што не се 
произведуваат во земјата, а што им е неопходна за 
вршење на нивните задачи во функцијата на само-
управното општество на подрачјето на самозаш-
титата. 

Сојузниот извршен совет утврдува кои произ-
води се ослободени од плаќање царина врз основа на 
став 1 од оваа точка.". 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став 3, кој станува став 2, се ме-

нува и гласи: 
„(2) Ако лице од член 28 точка 3 став 1 и 2 и 

точка 4, член 29 став 1 и член 30 од овој закоп пред 
истекот на рокот од пет години од денот на увозот, 
има намера увезените стоки на кои не е платена 
царина и други увозни давачки да ги отуѓи, да 
му ги даде на друг на употреба или да ги употреби1 

на некој друг начин за други цели а не за оние по-
ради кои е ослободено од плаќање царина, должно 
е претходно да ја плати царината и другите увозни 
давачки од кои било ослободено. Царината и дру-
гите увозни давачки се пресметуваат на утврдената 
основица и по стапките што важеле на денот на 
увозот, со тоа што така утврдениот износ на цари-
ната и на другите увозни давачки се намалува за 
една петтина за секоја измината година од денот на 
увозот." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: ј 
,,(З) Одредбите од став 2 на овој член не се при-

менуваат ако корисникот на повластената ед член) 
29 став 1 точка 1 и член 30 на овој закон здружува 
труд и средства ослободени од плаќање царина во 
организација на здружен труд односно договорна 
организација на здружен труд односно ако со тие 
средства работат членовите на неговото семејство 
или други лица што се во работен однос со корис-
никот на повластената." 

Член 9 I 
Во член 30 ст. 1 и 2 зборовите: „услужно-зана-

етчиски и земјоделски дејности" се заменуваат со 
зборовите: „услужни, занаетчиски и земјоделски 
дејности засновани врз личен труд, што ќе ги утврди 
Сојузниот извршен совет", а зборовите: „во рок од 
шест месеци" со зборовите: „во рок од една година." Ј 

Член 10 
Во член 36 во уводната реченица зборот: „одре-

ди.шната" се заменува со зборот: „граничната". ј 

Член 11 I 
Во член 39 став 2 се менува и гласи: ј 
„(2) Ако вредноста на стоките означени во фак-

турата е изразена во странска валута, пресметување 
на валутата во динари се врши по курсот што е во 
сила на денот на настанувањето на обврската за 
плаќање царина (член 19), а што Сојузниот извршен 
совет го утврдува во согласност со курсевите на ме-
ѓубанкарскиот состанок на девизниот пазар,." 

Член 12 
Во член 42 став 1 зборот: „југословенски" се за-

менува со зборовите: ,,државјани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија". 

Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Листата на царинските основици се утврду-

ва најмалку еднаш годишно врз основа на просеч-
ните тековни цени на странските пазари и просеч-
ните трошоци за превоз и доставување до југосло-
венската граница, согласно со член 34 од овој закон." 
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Во став 3 зборовите: „во смисла на став 2 од 
овој член се заменуваат со зборовите: „врз основа на 
тековните цени на пазарот на земјата од КОЈ а се 
увезуваат стоките и просечните трошоци за превоз и 
доставување до југословенската граница, согласно со 
член 34 од овој закон." 

Член 13 
Во член 50 ст. 1 и 2 се заменуваат со три нови 

става, кои гласат: 
„(1) Сојузниот извршен совет, во соработка со 

надлежните републички и покраински органи, ги 
утврдува критериумите што ќе се применуваат при 
донесувањето на решенија за рампласман. 

(2) Врз основа на критериумите од став 1 на овој 
член, Сојузниот извршен совет може да одобри увоз 
на стоки без плаќање царина, под услов увозникот, 
пред увозот на стоките или најдоцна во рок од една 
година од денот на преминувањето на стоките преку 
царинската линија, да извезе во странство стоки во 
иста вредност. 

(3) Сојузниот секретар за финансии, во спогод-
ба со сојузниот секретар за надворешна трговија, 
врз основа на критериумите од став 1 на овој член, 
може да одобри увоз на стоки без плаќање царина 
или со намалена царинска стапка, под услов увозникот 
пред увозот на стоките или најдоцна во рок од шест 
месеци од денот на преминувањето на стоките преку 
царинската линија да извезе во странство стоки во 
исто количество и од ист тарифен став." 

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до б. 

Член 14 
Во член 52 став 3 на крајот се додаваат зборо-

вите: ,врз основа на усогласените ставови со над-
лежните републички и покраински органи;". 

Член 15 
Во член 53 ст. 1 и 2 по зборот: „совет" се додава 

запирка и зборовите: „врз основа на усогласените 
ставови надлежните републички и покраински ор,-
гани,". 

Член 16 
Во член 54 став 1 по зборот: „совет" се додава 

запирка и зборовите: „врз основа на усогласените 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи," 

Член 17 
Во член 55 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Враќање на царината се врши врз основа 

на чл. 82 и 83 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство" 

Член 18 
Во член 95 ст. 1 и 2 зборот: „Југословенски" се 

заменува со зборовите: „Државјанин на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија." 

Член 19 
Во член 100 став 4 по зборовите: „надлежната 

царинарница" се додава запирка и зборовите: „од-
носно организацијата овластена со сојузен закон за 
продажба на моторни возила". 

Член 20 
Во член 101 став 1 по зборовите: „во рок од се-

дум дена" запирката и зборовите: „преку Сојузната 
управа за царини" се бришат, зборот: „лежарина" 
се заменува со зборот „чување", а зборовите: „во 

определен рок, кој не може да биде пократок од 60 
дена" се заменуваат со зборовите: „во рок од три 
месеци". 

Во став 2 зборовите: ,Сојузната управа за ца-
рини" се заменуваат со зборот: „царинарницата", а 
по зборот: „царинарницата" се додава запирка и 
зборовите: „односно организацијата овластена со со-
јузен закон за продажба на моторни возила". 

Член 21 
Над член 104 се додава називот на новиот оддел, 

кој гласи: ,,Пристанување на бродови". 

Член 22 
Називот на одделот над член 109 се менува и 

гласи: ,,Надзор над бродовите". 
Во член 109 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„(3) Како манифест, во смисла на ст. 1 и 2 од 

овој член, може да се прифати и друга исправа од-
носно збир на исправи што содржат податоци про-
пишани за манифестот." 

Член 23 
Во член 113 ст. 1 и 2 по зборот: „Југославија" се 

додаваат зборовите: „утврдени со републичките ус-
тавп". 

Член 24 
Во член 114 полузаградите пред бр. 1 до 8 се 

бришат. 

Член 25 
Во член 116 ст. 1 до 3 зборовите: „поморските и 

речните агенции" се заменуваат со зборовите: „пло-
видбените агенти". 

Член 26 
Во член 129 став 2 зборовите: „царинскиот рабо-

тник да може брзо" се заменуваат со зборовите: „на 
царинскиот работник да му се овозможи да може 
брзо". 

Член 27 
Во член 133 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„(5) Се овластува директорот на Сојузната упра-

ва за царини да донесе поблиски прописи за ис-
правите за пријавување на стоките врз основа на 
податоците од манифестот." 

Член 28 
Во член 167 став 3 се менува и гласи: 
„(3) Поблиски прописи за начинот на пријаву-

вање на делови за замена и на резервни делови за 
воздухоплови што сообраќаат со странство, за мер-
ките на царински надзор над тие делови и за по-
себните мерки на царински надзор на воздухоплов-
ните пристаништа определени за меѓународен воз-
душен сообраќај, донесува директорот на Сојузната 
управа за царини." 

Член 29 
Во член 174 по зборот: „Југославија" се дода-

ваат зборовите: „утврдени со републичките устави". 

Член 30 
Во член 179 став 3 бројот: „80" се заменува со 

бродот: „74". 

Член 31 
Во член 180 по став 3 се додава нов став 4, ко^ 

гласи: 
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„(4) Под рачен багаж, во смисла на одредбите од 
овој закон, со кои се регулира постапката во воз-
душниот сообраќај, се подразбираат сите предмети 
што патниците односно членовите на екипажот ги 
внесуваат во просторот на воздухопловот опреде-
лен за патници и за членовите на екипажот." 

Член 32 
Во член 188 став 1 зборовите: „Југословенските 

претпријатија за воздушен сообраќај" се заменуваат 
со зборовите: „организациите на здружен труд што 
вршат јавен превоз во воздушниот сообраќај." 

Член 33 
Во член 189 став 3 зборовите: „претпријатието 

за воздушен сообраќај" се заменуваат со зборовите: 
„организацијата на здружен труд што врши јавен 
превоз во воздушниот сообраќај". 

Член 34 
Над член 212 се додава називот на новиот оддел, 

кој гласи: „Други простории и простори". 
Во член 212 став 1 зборовите: „Во исклучителни 

случаи царинарницата" се заменуваат со зборот: 
„Царинарницата". 

Член 35 
Во член 219 став 3 на крајот се додаваат запир-

ка и зборовите: „ако решението за ослободување од 
плаќање царина не е донесено пред издавањето на 
стоките од консигнациониот склад". 

Член 36 
Во член 226 став 3 зборот: „купени" се бррпле, 

а зборовите: „30 дена" се заменуваат со зборовите: 
„60 дена". 

Во став 4 зборовите: ,,Сојузната управа за ца-
рини" се заменуваат со зборот: „царинарницата". 

По став Ѕ се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) Роковите за лежење на стоките од овој член 

се однесуваат на стоките што се увезуваат во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија". 

Член 37 
Ве член 230 зборовите: „југословенското царин-

ско подрачје" се заменуваат со зборовите: „царин-
ското подрачје на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија". 

Член 38 
Член 232 се менува и гласи: 
„Слободна царинска зона може да основа орга-

низација на здружен труд што ја искористува лу-
пата односно пристаништето (во натамошниот текст: 
основач)." 

Член 39 
Во член 235 став 3 на крајот, се додава нова ре-

ченица, коза гласи: „Во оправдани случаи (ако сто-
ките привремено се увезуваат, ако се наменети за 
продажба преку консигнационен склад и др.) цари-
нарницата може да одобри стоките да се упатат на 
царинење до друга царинарница". 

Член 40 
Во член. 249 на почетокот од ставот се додава 

број: М 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
.,(2) Ако царинските стоки се ставени во слобо-

ден промет пред спроведената царинска постапка и 
пред наплатата на царината и на другите увозни да-
вачки, надлежните царински органи можат да пове-
дат постапка за царинење по службена должност.44 

Член 41 
Во член 254 по став 6 се додава нов став 7, кој 

гласи: 
„(7) Директорот на Сојузната управа за царини 

ќе пропише обврска за внесување во образецот на 
извозната царинска декларација од став 5 на овој 
член, на податоци за вредноста на остварениот извоз 
на стоки франко југословенска гранрша, што овоз-
можуваат следење на извозот по републиките и авто-
номните покраини спрема седиштето на основната 
организација на здружен труд чии стоки се предмет 
на извозот, вклучувајќи го и извозот врз база на 
склучени самоуправен спогодби според член 67 од 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство. Преку образецот на увозната царинска 
декларација ќе се обезбеди врз основа на вредноста 
франко југословенска граница, следење на увозот 
по републиките и автономните покраини, како и на 
увозот за потребите на органите и организациите на 
федерацијата, спрема седиштето на основната орга-
низација на здружен труд — корисникот на стоките 
за чија сметка се врши увозот на стоки. Податоците 
во декларацијата внесени врз основа на овој став не 
се сметаат како податоци со кои се утврдуваат фак-
тите во врска со применувањето на прописите за 
пресметка и наплата на царината." 

Член 42 
Во член 255 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„(4) Сојузниот секретар за финансии ќе пропише 

начин на утврдување на потеклото на стоките кога 
наплатата на царината и на другите увозни давачки 
зависи од потеклото на стоките." 

Член 43 
Во член 256 став 1, точка 3 се менува и гласи: 
„3) поштата — за поштенски пратки што содр-

жат лекови односно други предмети, до вредноста 
што ќе ја пропише Сојузниот извршен совет;". 

Во точка 4 зборовите: ,,чија вредност не преми-
нува износ од 500 динари;" се заменуваат со зборо-
вите: „до вредноста што ќе ја пропише Сојузниот 
извршен совет;". 

Во точка 7 на крајот, точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 8, 
која гласи: 

„8) лицата што увезуваат или примаат од стран-
ство односно испраќаат во странство предмети што 
не се сметаат како царински стоки.". 

Член 44 
Во член 266 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Податоците за стоките во поглед на вред-

носта, количеството и квалитетот што се запишани 
во декларацијата можат да се сметаат како привреме-
ни ако во моментот на царинењето постојат околнос-
ти што ја исклучуваат можноста за нивно конечно 
утврдување од страна на подносителот на деклара-
цијата односно на царинарницата, во смисла на чл. 
261 и 262 од овој закон (примена на лизгава скала, 
котизација на берзата, квалитативно и квантита-
тивно преземање на стоките и др.)." 

Став 4 се менува и гласи; 
„(4) Подносителот на декларацијата е должен во 

рок од 30 дена од денот кога настапила можноста за 
располагање со потребните податоци за стоките за 
конечно утврдување вредноста, количеството или 
квалитетот, а најдоцна во рок од три месеци од денот 
на увозот, да поднесе до царинарницата исправи за 
тие факти. Во определени случаи, царинарницата 
овој рок може да го продолжи." 
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Во став 5 зборовите: ,.вредноста на стоките и на 
износот на царината и на другите увозни давачки" 
се заменуваат со зборовите: „вредноста, количество-
то, односно квалитетот на стоките, заради утврдува-
ње на износот на царината и на другите увозни да-
вачки". 

Член 45 
Во член 270 став 1 точка 1 втора реченица, по збо-

рот: „давачки" се додаваат зборовите: -,,и камати". 
Во став 2 по зборовите: „во смисла на член на" 

се додаваат зборовите: .,249 став 2, на член", а бро-
јот: „397" се заменува со бројот: „389". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Роковите од став 1 на овој член, во случаи 

во сукцесивен увоз на опрема, почнуваат да течат 
од денот кога настанала обврската за плаќање на 
царината за последната редовна пратка на опре-
мата". 

Член 46 
Во член 271 став 1 по зборот: „исправи" запир-

ката се брише, а зборот: „односно" се заменува со 
зборот: „и". 

Член 47 
Во член 21'2 став 2 зборовите: „член 28 точка 3 

став 2" се заменуваат со зборовите: „член 28 точ. 3 
и 4", зборовите: „од пет години од денот на изврше-
ниот увоз", се заменуваат со зборовите: „од две го-
дини од денот кога за тие стоки престанало ограни-
чувањето пропишано во тие членови", а зборовите: 
„став 3" се заменуваат со зборовите: „став 2". 

Член 48 
Во член 275 став 3 зборовите: „и прекршочната4 ' 

се бришат. 
Член 49 

Во член 277 по зборот: „давачки", се додаваат 
зборовите: „и камати 

Член 50 
Член 279 се менува и гласи: 
„(I) Увезените стоки можат да се вратат во 

странство и по нивното предавање на царинскиот 
обврзник: 

1) ако за време на траењето на гарантниот рок: 
е утврдено дека не им одговараат на договорените 
усло-ви; 

2) ако гарантниот рок не бил договорен а сто-
ките се враќаат поради тоа што во рок од шест ме-
сеци од денот ,на плаќањето на царината и на дру-
гите увозни давачки, од страна на корисникот му е 
ставен приговор на испорачувачот на стоките дека 
стоките не им одговараат на договорените услови; 

3) ако странска фирма, освен во случаите пред-
видени во точ. 1 и 2 на овој став. испраќа други 
стоки со соодветна вредност или го враќа износот 
што и одговара на вредноста на вратените стоки; 

4) ако машини, апарати, уреди, превозни сред-
ства, инструменти и сл. се враќаат поради тоа што 
при нивниот увоз, а врз основа на прописите, била 
договорена можност за нивно враќање. 

(2) Како враќање на стоки во странство, во смис-
ла на одредбите од став 1 на овој член, се смета и 
предавањето на стоките на царинарницата на сло-
бодно располагање или уништување на стоките под 
царински надзор." 

Член 51 
Член 280 се менува и гласи: 
„(1) ако стоките се враќаат според член 279 став 

1 точ. 1 и 2 на овој закон во рок од шест месеци од 
денот на враќањето на стоките во странство, може 
да се под,несе барање за враќање на платената ца-
рина и на другите увозни давачки до царинарницата 
што извршила царинење на увезените стоки вратени 
во странство, Врз стоките што се увезени како за-
мена за стоките што се вратени во странство односно 
чиешто враќање царинарницата го одобрила, се при-
менуваат прописите што важеле на денот на наста-
нувањето на обврската за плаќање царина за стоки-
те што се враќаат во странство. 

(2) За стоките што не се вратени во странство, 
чија вредност е намалена поради причините од чле^ 
279 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, а странскиот про-
давач враќа соодветен износ од платената цена, ко-
рисниците на општествените средства можат, во рок 
од шест месеци од денот на извршеното враќање на 
соодветен износ на платената цена, да поднесат ба-
рање за враќање на дел од царината и на другите 
увозни давачки сразмерно на намалувањето на вред-
носта на увезените стоки. 

(3) Сојузниот извршен совет може да ги пропише 
условите за враќање на царината и на другите увоз-
ни давачки за стоките вратени во странство според 
одредбата на член 279 став 1 точка 4 од овој закон." 

Член 52 
Член 284 се менува и гласи: 
„(1) Царинарницата што ги оцаринила стоките 

наменети за извоз, ги упатува стоките, под царински 
надзор, до царинарницата преку која стоките ќе се 
извезат во странство (излезна царинарница). 

(2) По барање на царинскиот обврзник, денков-
ните пратки оцаринети за извоз можат да се упатат 
од страна на царинарницата што извршила царине-
ње, под царински надзор, до друга царинарница за-
ради сместување во собирниот центар за такви 
стоки. 

(3) По приемот на стоките од став 2 на овој член, 
приемната царинарница ја спроведува постапката 
пропишана во чл. 285 и 286 на овој Закон." 

Член 53 
Во член 286 став 3 по зборот: „изменети", се до-

даваат зборо-вите: „односно дека е во прашање друг 
вид на стоки,". 

Член 54 
Во член 299 став 3 по зборот: „изменети" се до-

даваат зборовите: „односно дека е во прашање друг 
вид на стоки,". 

Член 55 
Во член 305 став 1 точка 10 по зборот: „извезат" 

се додава запирка и зборовите: „односно увезат". 
Во став 6 зборовите: „Сојузниот извршен совет'' се 

заменуваат со зборовите: ,,На предлог од сојузниот 
секретар за финансии. Сојузниот извршен совет во 
согласност со надлежните републички и покраински 
органи", а по зборот: „увезуваат" се додаваат збо-
ровите: „односно извезуваат". 

Член 56 
Во член 306 став 3 на крајот се додаваат запир-

ка и зборовите: „вклучувајќи ги и обрасци те што ќе 
ги пропише директорот на Сојузната управа за 
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рини за следење на движењето на стоките за време 
на нивното задржување на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија". 

Член 57 
Во член 320 на почетокот на ставот се додава 

број: „(1)". 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Ако со стоките, привремено увезени во смис-

ла на член 305 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, се 
вршат повеќе фази на преработка, доработка, обра-
ботка или поправка, а на царинарницата и се при-
јавени податоци само за една фаза, ниедна следна 
фаза на преработка, доработка, обработка или поп-
равка не може да започне без претходно одобрение 
од царинарницата." 

Член 58 
Во член 321 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Одредбите од став 1 на овој член согласно 

се применуваат врз привремениот извоз на репро-
дукционен материјал (суровини, помошен материјал 
или Полупроизводи) односно на готови делови за 
вградување заради производство на стоки што ќе се 
увезат." 

Член 59 
Во член 323 став 5 зборовите: „кога е утврдено 

дека стоките се наоѓаат во слободен промет" се за-
менуваат со зборовите: „кога истекол рокот за вра-
ќање на стоките во странство". 

Член 60 
Во член 358 по зборот: „патниците" се додаваат 

запирка и зборовите: „членовите на екипажот и 
возниот персонал". 

Член 61 
Во член 359 зборовите: „со строг затвор" се за-

менуваат со зборовите: „со затвор од една". 

Член 62 
Во член 360 став 1 зборовите: „со строг затвор до 

пет години" се заменуваат со зборовите: „со затвор 
од една до три години". 

Во став 2 зборовите: „со строг затвор до осум 
години" се заменуваат со зборовите: ,,со затвор од 
една до пет години". 

Член 63 
Во член 361 став 1 зборовите: „со строг затвор 

до десет години" се заменуваат со зборовите: „со 
затвор од една до седум години". 

Во став 2 зборовите: „најмалку три месеци" се 
заменуваат со зборовите: „до две години". 

Член 64 
Во член 362 зборовите: „со строг затвор до десет 

години" се заменз^ваат со зборовите: „со затвор од 
една до седум години". 

Член 65 
Во член 363 на почетокот на ставот се додава 

број: „(1)". 
Се додаваат ст. 2 и 3. кои гласат: 
, (2) Ако стоките не се пронајдат, од сторителот 

на кривичното дело ќе се наплати нивната вредност 
којашто, според одредбите на овој закон, претставу-
ва царинска основица и ќе се спроведе постапка за 
наплата на царината и на другите увозни давачки. 

(3) Ќе се смета дека стоките не се пронајдени 
ако од која и ла било причина не можат да се одзе-
мат од нејзиниот држател." 

Член бб 
Во член 369 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Со парична казна од двократен до дваесет-

кратен износ на избегнатата царина односно до 
осумкратен износ од вредноста на стоките, ако сто-
ките не подлежат на плаќање царина или на стоките 
не се плаќа царина, ќе се казни за прекршок: 

1) тој што во исправите што се поднесуваат кон 
царинската декларација означи друг квалитет, вид, 
количество, вредност или потекло на стоките однос-
но на друг начин овозможи неточно пријавување на 
стоките пррг преминот на царинската линија или при 
царинењето, со намера да избегне плаќање на цари-
на и на други увозни давачки (член 254 став 4 и 
член 255); 

2) тој што во исправите што се поднесуваат кон 
царинската декларација означи друг квалитет, вид, 
количество, вредност или потекло на стоките, со 
намера при извозот на стоките да се избегне точно 
искажување на наведените податоци во царинската 
декларација (член 254 став 4 и член 255)." 

Член 67 
Во член 370 став 1, во уводната реченица, зборо-

вите: „петнаесеткратен износ на царината" се заме-
нуваат со зборовите' „иетнаесеткратен износ на из-
бегнатата царина". 

Член 68 
Во член 371 став 1, во уводната реченица зборо-

вите: ,,десеткратен износ на царината" се заменуваат 
со зборовите: „десеткратен износ на избегнатата ца-
рина". 

Во точка 9 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 10, 
која гласи: 

,ДО) тој што патничкото моторно возило со ре-
довна странска регистрација, со кое дошол од стран-
ство во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија заради постојано настанување, пред под-
несувањето на декларација до царинарницата, го 
отуѓи или му го предаде на друг на употреба (чл. 93 
и 304).". 

Член 69 
Во член 372 став 1, во уводната реченица, збо-

ровите: „петкратен износ на царината" се заменуваат 
со зборовите: „петкратен износ на избегнатата ца-
рина". 

Точка 2 се менува и гласи: 
„2) тој што со намера да предизвика плаќање на 

царина и на други увозни давачки во помал износ, 
во увозната царинска декларација неточно ќе ги 
означи количествотр, видот, квалитетот или вред-
носта на стоките или не ги наведе сите стоки (член 
255);". 

Во став 4 зборовите: „износ на царината" се заме-
нуваат со зборовите: „износ на избегнатата царина". 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„(7) Ако за стоките од овој член не можат да 

се утврдат количеството и вредноста, сторителот на 
прекршокот ќе се казни со парична казна до 5.000 
динари." 

Член 70 
Во член 373 на почетокот на ставот се додава 

бројот: „(1)". 
Се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: ^ 
„(2) За прекршок од став 1 на овој член ќе Св 

казни со иста казна и организацијата на здружев 
труд или друго правно лице. 
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(3) За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одго.ворното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друго правно лице со парична 
казна до 5.000 динари." 

Член 71 
Во член 374 став 1, во уводната реченица, збо-

ровите: „трикратен износ на царината" се заменуваат 
со зборовите: „трикратен износ на избегнатата ца-
рина". 

Точка 2 се менува и гласи: 
2. Тој што не ќе и ги пријави на царинарница 

стоките што ги пренесува преку царинската линија, 
што се наменети за негови лични потреби или - за 
лични потреби на членовите на неговото потесно 
семејство, за лична потрошувачка за потребите на 
неговото домаќинство или за вршење дејност со са-
мотен личен труд со средства на трудот во сопст-
веност на граѓани (член 350);". 

Во точка 3 точката на крајот се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 4, 
која гласи: 

„4) тој што патничко моторно возило со редовна 
странска регистрација со кое доаѓа во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија заради 
постојано настанување, не ќе и го пријави на над-
лежната царинарница (чл. 16 и 91).". 

Член 72 
Во член 377 став 1 во точка 5, точката на крајот 

се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат 
две нови точки, кои гласат: 

„6) тој што не се придржува кон обврските во 
поглед на обезбедувањето на условите за спроведу-
вање на мерките на царинскиот надзор за стоките 
привремено увезени според член 305 став 1 точ. 1 и 
2 од овој закон (член 320 став 2); 

7) тој што не се придржува кон обврските 
да го огради целото подрачје на слободната царин-
ска зона. да ја одржува во исправна состојба огра-
дата и другите предмети и инсталациите потребни 
за вршење на царинскиот надзор во зоната и да 
обезбеди простории потребни за вршење на царин-
ската служба во зоната (член 234 став 2).". 

Член 73 
Во член 380 став 1 точка 1 по зборовите: „при-

јава" се додаваат зборовите: ,,односно манифест", а 
по бројот: „117" се става запирка и се додава бројот: 

Во точка 12 бројот: „118" се заменува со бројот: 
„188". 

Во точка 14 точката на крајот се заменува со 
точка и запирка и потоа се додава нова точка 15, 
која гласи: 

„15) тој што ќе го пречекори рокот за прија-
вување на патничкото моторно возило со редовна 
странска регистрација на царинарницата со кое до-
шол во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија заради постојано настанување (член 91)." 

Член 74 
Во член 383 став 1 по бројот: „369" запирката се 

брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точ-
ка 1,". 

Член 75 
Член 384 се менува и гласи: 
„Присилна наплата на вредноста на стоките од 

член 383 став 3 од овој закон и на трошоците на 
постапката, ќе се изврши според постапката и на 

начинот што се пропишани во член 164 на Законот 
за прекршоците со кои се повредуваат сојузните 
прописи." 

Член 76 
Во член 385 став 1 по зборовите: „член 369" за-

пираката се брише и потоа се додаваат зборовите: 
„став 1 точка 1,". 

Во став 3 зборовите: „став 2" се заменуваат со 
зборовите: „став 3". 

Член 77 
Во член 386 став 1 по зборовите: „превоз на сто-

ки" се додаваат запирка и зборовите: „преку царин-
ската линија односно на територијата -на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, а", а по 
бројот: „369" запирката се брише и потоа се дода-
ваат зборовите: „став 1 точка 1,". 

Член 78 
Во член 387 ст. 1 и 2 по бпојот: „369" запирката 

ое брише и потоа се додаваат зборовите: „став 1 точ-
ка 1,". 

Член 79 
Во член 388 став 2 по зборовите: ,,одземат" се до-

даваат зборовите: „односно да се наплати нивната 
вредност", а на крај се додава запирка и зборовите: 
„освен во случај на настапување на апсолутна зас-
тареност (член 381 став 2)". 

Член 80 
Во член 389 став 1 по збопот: „прекршокот" се 

додаваат зборовите: „од член 370 став 1 точ. 1 до И, 
од член 371 став 1 тон. 1 до 3 и 6 до 9, од член 372 
став 1 точ. 1 и 3 до 5 и од чл. 373 и 374 став 1 точка 
2 на овој закон". 

Во став 3 бројот: ,.З" се заменува со бројот: ,.2" 

Член 81 
Во член 390 зборовите' ,,од член 371 став 1 точка 

1 на овој закон" се заменуваат со зборовите:1 „за кои 
е пропишана заштитната мерка одземање на стоките 
(член 383)". 

Член 82 
Член 393 се менува и гласи: 
„(1) Прекршочната постапка во прв степен ја 

води и решение за прекршокот донесува Комисијата 
за прекршоци (во натамошниот текст: Комисија) 
составена о.д три члена, од кои еден член е претседа-
тел. Претседателот и членовите на Комисијата мо-
жат да имаат заменици. 

(2) Комисијата може да овласти одделен свој 
член да презема одделни дејствија во прекршочната 
постапка. 

(3) Претседателот и членовите на Комисијата 
како и нивните заменици^ ги определува управни-
кот на царинарницата од редот на работниците на 
царинарницата. 

(4) По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од 
овој член, прекршочната постапка според чл. 379 и 
380 од овој закон ја води и решение за прекршокот 
донесува овластеното службено лице на царинар-
ницата." 

Член 83 
Член 394 се менува и гласи: 
„(1) За водење на прекршочна постапка месно е 

надлежна царинарницата на чие подрачје е стореа 
прекршокот. 
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(2) Ако надлежноста не може да се определи 
според местото на извршувањето на прекршокот, 
таа се определува според живеалиштето односно 
престојувалиштето на поединецот - сторител на пре-
кршокот, а ако прекршокот го сторило правно лице 
— според седиштето на правното лице." 

Член 84 
Член 395 се менува и гласи: 
„(1) Против решението за прекршокот донесено 

во прв степен може да се изјави жалба до Сојузниот 
совет за прекршоци. 

(2) Жалбата се поднесува во рок од осум дена 
од денот на донесувањето на решението. Жалба се 
изјавува до царинарницата чија комисија односно 
овластено службено лице, донело решение за пре-
кршокот во првостепен." 

Член 85 
Член 396 се менува и гласи: 
„Комисијата води прекршочна постапка според 

одредбите на Законот за прекршоците со кои се по-
вредуваат сојузните прописи, ако со овој закон не е 
определено поинаку/1 

Член 86 
Во член 397 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„(4) Сојузниот извршен совет може независно од 

одредбите на овој закон, да им ја отстапи продаж-
бата на царинските стоки на организациите на здру-
жен труд и на други организации, што со сојузен 
закон се овластени да можат да вршат продажба на 
царински стоки." 

Член 87 
Член 399 се брише. 

Член 88 
Во член 3 став 1, член 100 став 1, член 148 став 

2, член 164 став 1 и член 327 став 1 зборовите: 
„територијата на Југославија", се заменуваат со 
зборовите: „територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија". 

Во член 18 став 2 точка 4, член 26 став 2, член 28 
точ. 3, 4. 5, 6, 9 и 14, член 29 став 1 точка 1, член 30 
ст. 1 и 5 и во член 46 ст. 1 и 2 зборовите: „југосло-
венски државјани" односно „југословенските држав-
јани" се заменуваат со зборовите: „државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја" односно „државјаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија". 

Член 89 
Член 400 се менува и гласи: 
„Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат Одлуката за ослободу-
вање на организациите на здружен труд од плаќање 
царина на увозот на авиони што се увезуваат како 
замена за авиони уништени во несреќи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 55/76) и Одлуката за условите 
за враќање на царината платена на увезените стоки 
употребени во производството на домашни стоки 
што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/73. 61/75 и 33/77)." 

Член 90 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Соборот на републиките и покраините на Собра име-

то на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на 
Цар.инскиот закон. 

Член 91 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 септември 1979 година. 

586. 

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 ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ 

НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за отстапување изградба на инвестици-
онен објект на странски изведувач, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 20 јули 1979 година. 

ПР бр. 804 
20 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИО-

НЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

Член 1 
Во Законот за отстапување изградба на инвести-

ционен објект на странски изведувач („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/76) во член 1 став 2 зборо-
вите: „или физичко" се бришат. 

Став 3 се брише. 

Член 2 
Во член 2 став 1 точка 4 по зборот: „опремата14 

се додаваат запирка и зборовите: „надзор над из-
градбата на објектот", а на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) давање стручна помош во текот на градењето 
и во работите на изградените објекти." 

Во став 2 зборот: „три" се заменува со зборот: 
„четири". 

По став 2 се додава нов Став 3, кој гласи: 
„Под изведување на одделни видови работи или 

работи што се дел од дејствијата на инвестициониот 
објект, се подразбираат работите во врска со изве-
дувањето на инвестиционите работи што се составен 
дел на работите од точ. 1 до 5 став 1 на овој член, 
кои се врзани за определен инвестиционен објект 
и се вршат со учество на странски изведувач." 

Член 3 
Во член 5 став 1 точка 2 зборовите: „или физи-

чки" се бришат. 
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Член 4 
Во член 7 став 2 точка 1 се менува и гласи: 
,Д) ако инвеститорот има со договор обезбедена 

долгорочна производствена кооперација или сорабо-
тка остварена според договор за вложување сред-
ства на странски лица заради заедничко работење; 
или". 

Член 5 
По член 11 се додава нов член Па, кој гласи: 
„Договорот за отстапување изградба на инвес-

тиционен објект на странски изведувач не може да 
биде во спротивност со општествениот план на Ју-
гославија, со договорите за основите на општестве-
ниот план на Југославија, со општествениот план на 
републиката односно со општествениот план на авто-
номната покраина, со договорот за основите на оп-
штествениот план на републиката односно на авто-
номната покраина и со општествените договори, 
како и со самоуправните спогодби што ги склучиле 
организациите на здружен труд. 

Договорот од став 1 на овој член ќе може да 
биде во спротивност со проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија и со проекцијата на девизниот 
биланс на Југославија, со проекцијата на платно-
биланската позиција на републиката односно на 
автономната покраина и со проекцијата на девизно-
билансната позиција на републиката односно на 
автономната покраина, а мора да биде во согласност 
со самоуправната спогодба за" начинот и постапката 
за остварување на договорениот обем на увозот на 
стоки и услуги и друг одлив на девизи склучена во-
рамките на самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство на републиката од-
носно на автономната покраина." 

Член 6 
Во член 12 став 2 точка 2 се мен.ува и гласи: 
„2) дека со договорот е предвидено применување 

на меѓународни или странски стандарди, странски 
. прописи за техничките нормативи односно за нормите 
на квалитетот, а за тоа не се исполнети условите од 
член 13 на овој закон;". 

На крајот на точка 4 точката се заменува со 
точка и запирка и потоа се додаваат две нови точки, 
кои гласат: 

„5) дека не е поднесен доказ оти се обезбедени 
девизи за плаќање на странскиот изведувач според 
склучениот договор, во согласност со Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство: 

6) дека договорот не содржи обврска за изведу-
вачот при изведувањето на инвестиционите работи 
да се придржува кон техничките прописи во Југо-
славија " 

Во став 3 бројот: „30" се заменува со бројот: „45". 
Став 6 се меѓава и гласи: 
„Решението за запишување на договорот во по-

себен пегистар се доставува до подносителот на 
бараното, до надлежниот републички односно пок-
раински орган и до народната банка на републиката 
односг.о до народната банка на автономната покра-
ина." 

Став 8 се брише. 
По досегашниот став 9. кој станува став 8, се до-

даваат четири нови става, кои гласат: 
„Извод од регистарот може да се издаде само ако 

за тоа постои оправден интерес на организацијата 
или на лицето што го бара изводот. 

Организацијата или лицето што сака да добие 
'извод од регистарот поднесува за тоа писмено образ-
ложено брарање до Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија. 

Изводот од регистарот се доставува до надлеж-
ниот републички односно покраински орган. 

Поблиски прописи за начинот и постапката за 
издавање изводи од регистарот донесува, по потреба, 
претседателот на Сојузниот комитет за енергетика 
и индустрија." 

Член 7 
По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи; 
„Кон барањето за запишување на договорот во 

посебен регистар се поднесува: 
1) договорот составен на еден од јазиците на на-

родите на Југославија, во три примероци; ^ 
2) потврда од Стопанската комора на Југослави-

ја дека се исполнети условите од член 4 и мислењето 
на Стопанската комора на Југославија од член 12 на 
овој закон; 

3) доказ дека се обезбедени девизи за плаќање на 
странскиот изведувач според склучениот договор; 

4) потврда од Сојузниот завод за стандардиза-
ција дека предметот на договорот е во согласност со 
техничките нормативи, со нормите на квалитетот и 
со југословенските стандарди односно дека се испол-
нети условите од член 13 на овој закон. 

Ако органите и организациите од чл. 4, 12, 13 и 
15 на овој закон не дадат потврда односно мислење 
во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето, ќе се смета дека мислењето на тие органи 
односно организации е позитивно. 

Барањето за запишување на договорот во посе-
бен регистар се поднесува во рок од 30 дена од денот 
на склучувањето на договорот." 

Член 8 
Член 13 се менува и гласи: 
„При изградбата на инвестиционен објект одно-

сно при изведувањето на одделни работи на инвес-
тициониот објект од страна на странски изведувач, 
можат по исклучок да се применуваат стандарди 
на меѓународни или странски национални организа-
ции за стандардизација, како и прописи на странски 
држави за техничките нормативи, нормативите за 
хигиеиско-техничка заштита и заштита на човеко-
вата средина односно за нормите на квалитетот што 
не се во спротивност со прописите за југословенски-
те стандарди, техничките нормативи односно за нор-
мите на квалитетот. 

Ако за определен производ (материјал, градежен 
или друг објект, постројка, уред, опрема), производ-
ствен процес, услуга односно работи не се донесена 
прописи за југословенските стандард,и, техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот, при 
изградбата на инвестиционен објект односно при 
изведувањето на одделни работи на инвестициониот 
објект од страна на странски изведувач можат да 
се применуваат стандарди на меѓународни или стран-
ски национални организации за стандардизација 
како и прописи на странски држави за техничките 
нормативи односно за нормите на квалитетот. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, меѓународ-
ни стандарди и странски стандарди и прописи мо-
жат да се применат само ако тоа го одобри Сојузни-
от извршен совет на предлог од Сојузниот завод за 
стандардизација и ако примената на тие стандарди 
и прописи е предвидена со договорот со кој изград-
бата на инвестиционен објект односно изведувањето 
на одделни работи на инвестициониот објект му се 
отстапува на странски изведувач. 

За примена на меѓународните стандард,и и на 
странските стандарди и прописи во случаите од ст. 
1 и 2 на ОВОЈ член, пред склучувањето на договорот 
мора да се прибави потврда од Сојузниот завод за 
стандардизација дека се исполнети условите од став 
3 на овој член." 
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Член 9 
Во член 15 став 1 зборовите: „и странскиот изве-

дувач" се заменуваат со зборовите: ,,домашниот ин-
веститор". 

Во став 2 зборовите: „странскиот изведувач" се 
заменуваат со зборовите: ,.домашниот инвеститор." 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Одобрението од став 2 на овој член се дава кон 

решението за запишување на договорот во посебен 
регистар од член 12 на ОВОЈ закон. Составен дел на 
одобрението е спецификацијата што се одобрува". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 10 
Член 22 се менува и гласи: 
„Домашниот инвеститор врши плаќање според 

договорот за отстапување изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач врз основа на правото 
на плаќање што е утврдено со самоуправната спо-
годба според член 69 од Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство во рамките 
на самоуправната интересна заедница за економски 
односи со странство на републиката односно на 
автономната покраина". 

Член 11 
Член 23 се брише. 

Член 12 
Во член 25 став 1.точка 3 зборовите: „или фи-

зички" се бришат. 

Член 13 
Член 27 се брише. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

587. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМ-
ЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 

1979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување сред,ства 
за отстранување на последиците од катастрофалниот 
земјотрес што го погоди подрачјето на ,Социјалис-
тичка Република Црна Гора во 1979 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на сед,ницата на Соборот 
на републиките и покраините од 20 јули 1979 година. 

ПР бр. 793 
20 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛ-
НИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА 

ГОРА ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за от-

странување на последиците од катастрофалниот зем-
Зотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка 
Република Црна Гора во 1979 година. 

Член 2 
Средставата од член 1 на овој закон ги обезбе-

дуваат републиките и автономните покраини со свој 
придонес. 

Придонесот од републиките и автономните по-
краини се утврдува сразмерно на нивното учество 
во номиналниот општествен производ на вкупното 
стопанство на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија остварен во претходната година 
пресметан според принципот на чисти дејности, а врз 
основа на последните официјални статистички по-
датоци со кои се располага во време на утврдување-
то на тој придонес. 

Член 3 
Износот на средствата за каме е од овој закон 

ќе се утврди со посебен сојузен закон што ќе се 
донесе до 15 декември 1Ѕ79 година, врз основа на 
конечната процена на височината на штетата што ја 
претрпело подрачјето на Социјалистичка Република 
Црна Гора од катастрофалниот земјотрес во -1979 
година, 

Са законот од став 1 на овој член ќе се утврди 
и периодот во кој републиките и автономните по-
краини ќе ги обезбедат со свои придонеси средствата 
од тој закон и ќе се регулира утврдувањето на из-
носите на придонесите од републиките и од авто-
номните покраини за одделни години на тој период. 

Процената на штетата од став 1 на овој член ќе 
се утврди врз основа на Упатството за Единствената 
методологија за процена на штетите од елементарни 
непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/79). 

Член 4 
Ако во текот на обновата и изградбата на под-

рачјето на Социјалистичка Република Црна Гора, 
што го погоди катастрофалниот земјотрес, се утврди 
дека дошло до зголемување на цените на инвести-
ционата опрема и цените за градење во однос на 
цените на 31 декември 1979 година, Собранието на 
СФРЈ во рок од 60 дена по објавувањето на подато-
ците за цените, секоја година, за минатата година, 
до крајот на периодот на обновата и изградбата на 
ова подрачје ќе го зголемува износот на средствата 
од член 1 на овој закон за остварениот процент на 
зголемувањето на цените. 

Со законот од член 3 став 1 врз основа на про-
цена на штетите во смисла на член 3 став 3 од овој 
закон, ќе се утврди структурата на штетите која ќе 
служи како основа на Ревалоризација според кри-
териумите од претходниот став. 

Утврдувањето на изменетиот вкупен износ на 
средставата во смисла на претходниот став ќе се 
врши врз основа на официјалните дефинитивни по-
датоци што ги издава Сојузниот завод за статис-
тика. 

Член 5 
Средствата од придонесите што ќе се утврдат 

според член 2 на овој закон ќ се даваат на Соција-
листичка Република Црна Гора без обврска за вра-
ќање. 
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Член в 
Со посебниот сојузен закон од член 3 на овој 

закон, покрај^ средставата што се даваат без обврска 
за враќање, ќе се утврди и износот на средствата што 
републиките и автономните покраини ги обезбеду-
ваат за давање кредити за поправки и изградба на 
станбени згради и станови и на стопански објекти 
во сопственост на граѓани на подрачјето на Соција-
листичка Република Црна Гора што настрада од 
катастрофалниот земјотрес во 1979 година. Со тој 
закон ќе се утврдат и условите под кои тие сред-
ства ќе им се враќаат на републиките и на авто-
номните покраини. 

Член 7 
Републиките и автономните покраини со свои 

прописи ќе ги утрдат изворите на приходите од кои 
ќе обезбедат средства за намените утврдени со овој 
закон. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини придоне-

сите од член 2 на овој закон ќе ги уплатуваат во 
корист на Фондот за обнова и изградба на подрач-
јето настрадано од катастрофалниот земјотрес во 
Социјалистичка Република Црна Гора (во натамош-
ниот текст' Фонд), чиј основач е Социјалистичка 
Република Црна Гора. 

Член 9 
Републиките и автономните покраини придоне-

сите од член 2 на овој закон ќе ги уплатуваат во 
корист на Фондот годишно во 12 месечни рати, и 
тоа најдоцна до 15-тиот во месецот за изминатиот 
месец. 

Член 10 
Ако републиката односно автономната покраина 

не го уплати својот придонес во рокот од член 9 на 
овој ЗРКОН Службата на општественото книговод-
ство на Југославија износот на неуплатениот при-
донес ќе го пренесе од сметката на буџетот на ре-
публиката односно на автономната покраина на 
сметката на Фондот. 

Член 11 
Средставата што се обезбедуваат според одред-

бите од овој закон, поаѓајќи од потребата да се 
обезбеди обновата и изградбата на оштетените и 
уништените објекти во согласно-ст со програмата 
и со планот за употреба на средствата на Фондот, 
се користат за: 

1) обнова и изградба на стопански објекти, на 
објекти од општествениот стандард, на културно-
-историски споменици и на објекти во општа упо-
треба; 

2) реконструкција и изградба на инфраструк-
турни објекти и системи; 

3) поправка и изградба на станови и на станбени 
згради во општествена сопственост; 

4) санација на организациите на здружен труд 
што во своето работење искажуваат загуба која е 
непосредна последица од земјотресот, утврдена врз 
основа на Упатството од став 3 на член 3 на овој 
закон; 

5) обнова и изградба на објектите на Југословен-
ската народна армија и на други објекти во поглед 
на кои федерацијата има право на располагање; 

6) давање дел од средствата на граѓани за поп-
равки односно за изградба на станови и станбени 
згради и на стопански објекти во нивна сопственост; 

7) подготвителни работи за обнова и изградба, 
планирање, проектирање, расчистување и уредува-
ње на земјиште; 

8) отстранување на други последици непосредно 
предизвикани од катастрофалниот земјотрес што ќе 
се утврдат со посебниот сојузен закон од член 3 на 
овој закон. 

Под обнова и изградба на оштетени и урнати 
објекти од став 1 на овој член се подразбира нивно-
то современо техничко-технолошко ниво и развојот 
на капацитетите што би се остварило да не се објек-
тите оштетени односно уништени при катастрофал-
ниот земјотрес. 

Член 12 
Фондот е должен средствата што му се обезбеду-

ваат според одредбите на овој закон да ги користи 
за намените утврдени во член 11 на овој закон. 

Фондот е должен за користењето на средствата 
што му се обезбедуваат според одредбите на овоЈ 
закон да поднесува до Собранието на СФРЈ, до со-
бранијата на републиките и до собранијата на авто-
номните покраини, извештај за користењето на тие 
средства, до крајот на мај тековната година за из-
минатата година. 

Член 13 
Фондот е должен да даде податоци и да му ово-

зможи увид во документацијата на сојузниот орган 
надлежен за работи на финансиите заради контрола 
на наменското користење на средствата што му се 
обезбедуваат според одредбите на овој закон 

Член 14 
До конечното утврдување на износите на сред-

ствата според член 3 став 1 од закон, републиките и 
автономните покраини во 1979 година ќе издвојат на 
име свој придонес 5.000,000.000 динари, и тоа: 

Републики односно 
автономни покраини 

Динари 

1) СР Босна и Херцеговина 627,500.000 
2) СР Македонија 274,500 000 
3?) СР Словенија 804,000 000 
4) СР Србија 1,202,500.000 
6) СР Хрватска 1,328,000.000 
7) СР Црна Гора 96,500.000 
8) САП Војводина 562,500.000 
9) САП Косово 104,500 ООО 

Во износот на средствата од став 1 на овој член 
ќе се засметаат и износите што општествени-
те правни лица од териториите на републи-
ките и автономните покраини, ги уплатиле во 
корист на Фондот до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. Преостанатот износ на име свој 
придонес од став 1 на овој член републиките и авто-
номните покраини ќе ги уплатат на сметката на 
Фондот во три еднакви рати, и тоа: првата до кра-
јот на август, втората до крајот на октомври и тре-
тата до крајот на декември 1979 година. 

Ако републиката односно автономната покраина 
не го уплати придонесот во роковите утврдени во 
став 2 на овој член, Службата на општественото 
книговодство на Југославија, износот на неуплате-
ниот придонес ќе го пренесе од сметката на буџетот 
на републиката односно на автономната покраина на 
сметката на Фондот. 

Член 15 
До донесувањето на посебниот сојузен закон од 

член 3 на овој закон, Народната банка на Југослави-
ја, ако средствата за кредитирање на поправки к 
за изградба на станбени згради и станови и на 
стопански објекти во сопственост на граѓани утвр-
дени со Законот за измени и дополненија на Законот 
за обезбедување средства за отстранување на пос-
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Петиците од елементарни непогоди („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/79) не бидат доволни, на банката 
што ќе ја определи Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Црна Гора, ќе 6 обез-
беди преку Народната банка на Црна Гора, кратко-
рочен кредит од средствата на емисијата во износ 
до една милијарда динари. 

Средствата од став 1 на овој член ќе и се вратат 
на Народната банка на Југославија до 31 декември 
1979 година 

Член 16 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

588. 

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 ПОСЕБ-
НИТЕ НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕ-
НИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 И 

1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за посебните наменски 
дополнителни средства за финансирање на општите 
општествени и на заедничките потреби во Соција-
листичка Република Црна Гора во 1979 и 1980 годи-
на, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 20 јули 
1979 година. 

ПР бр. 795 
2(1 јули 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГО-

ГА ВО 1979 И 1980 ГОДИНА 

Член 1 
На Социјалистичка Република Црна Гора. за-

ради отстранување на последиците од катастрофал-
ниот земјотрес во 1979 година, и се обезбедуваат во 
Буџетот на федерацијата за 1979 година и во Буџе-
тот на федерацијата за 1980 година посебни намен-
ски дополнителни средства за финансирање на 
општите општествени и на заедничките потреби. 

Член 2 
Височината на средствата од член 1 на овој 

закон за 1979 година ќе се утврди во износ со кој 
се обезбедуваат приходи за финансирање на општи-
те општествени и на заедничките потреби во Соци-
јалистичка Република Црна Гора во 1979 година 
(„Службени лист СР Црне Горе", бр. 16/79), а за 
1980 година во износ зголемен за планираната стапка 
на растежот на средствата за општа и заедничка 

потрошувачка утврдена во Резолуцијата за оства-
рување на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1979 до 1980 година во 1980 година. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ќе и се упла-

туваат на Социјалистичка Република Црна Гора 
месечно, во вид на аконтација во рамките на пла-
нираните средства за финансирање на општина 
општествени и на заедничките потреби, а конечната 
пресметка и исплата на тие средства ќе се изврши 
по истекот на -годината врз основа на остварените 
доходи за финансирање на општите општествени 
и на заедничките потреби во Социјалистичка Репу-
блика Црна Гора. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

589. 

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 ПРЕ-
ЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ 
КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
ШТО ГО ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО Ј979 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за преземање обврски на 
федерацијата за враќање на ануитетите по опреде-
лени кредити одобрени на организациите на здру-
жен труд и на други самоуправни организации и 
заедници на подрачјето на Социјалистичка Репуб-
лика Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
20 јули 1979 година. 

ПР бр. 794 
20 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА АНУИТЕТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ 
КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 
ШТО ГИ ПОГОДИ ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
До донесувањето на посебен сојузен закон за ре-

гулирање на враќањето на ануитетите, што ќе се 
донесе најдоцна до 15 декември 1979 година, феде-
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рацијата презема обврска за отплата на ануитетите 
што втасуваат по 15 април 1979 година, по кредитите 
одобрени на основните организации на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници 
што претрпеле штета од земјотресот во 1979 година 
на подрачјето на Социјалистичка Република Црна 
Гора. 

Член 2 
Под кредити одобрени на основните организации 

на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници што претрпеле штета од земјотресот 
во 1979 година на подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора се подразбираат, во смисла на 
овој закон, кредитите што се одобрени од: 

1) странски кредитори; 
2) Фондот на федерацијата за кредитирање на 

побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини; 

3) банките и други финансиски организации, ос-
вен кредитите на Народната банка на Југославија 
што им се дадени на банките во 1975 година за опре-
делени намени. 

Член 3 
Ануитетите по странските кредити од член 2 

точка 1 на овој закон, што втасур во периодот 
од 15 април 1979 година до донесувањето на законот 
од член 1 на овој закон, Народната банка на Југо-
славија ќе ги исплати воз товар на девизните резер-
ви на Југославија, со ангажирање заем од емисијата 
до износот на динарската противвувредност на вта-
саните ан\гитети, а втасаните ан\титети по кредитите 
од член 2 точ. 2 и 3 на овој закон федерацијата ќе 
ги намири од средствата на буџетот. 

Член 4 
Поблиско упатство за поднесување на барања и 

за контрола на втасаните ануитети донесува сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

590. 

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 ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ 
И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМИИ ПОКРАИНИ 

ВО ПЕРИОДОТ ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за преземање на обврс-
ките на републиките и автономните покраини за 
враќање на ануитетите по кредитите дадеви на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот 

до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 20 јули 1979 година. 

ПР бр. 799 
20 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА О ББ СКИТЕ НА РЕПУБЛИКИ-
ТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ВО ПЕРИОДОТ ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд и другите само-

управни организации и заедници од теоиторијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово се ос-
лободуваат од уплата на ануитетите, што се пресме-
туваат до крајот на 1979 година а втасуваат на 1 
јануари 1980 година и на ануитетите што се пресме-
туваат до крајот на 1980 година а втасуваат на 1 
јануари 1981 година, по кредитите дадени од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини ги пое-

земаат обврските од член 1 на овој закон, по креди-
тите дадени од средствата на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини, чии корисници се организациите на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и заед-
ници од територијата на Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово. 

Член 3 
Средствата за намената од член 2 на овој закон 

ќе ги обезбедат републиките и автономните покраи-
ни со свои прописи. 

Член 4 
Во рамките на мерките за развој на Социјалис-

тичка Автономна Покраина Косово, општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година ќе се регулира начинот и условите под кои 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово ќе ги 
намири обврските споела републиките и автономни-
те покраини за преземените ануитети од член 2 на 
овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 
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591. 

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 ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДО-
ДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФ-
РИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД 
ВТОРОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕД-

СТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на федерацијата на додатниот влог на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Африканскиот фонд за развој по повод второто 
општо пополнување на средствата на тој фонд, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките од 18 јули 1979 година. 

ПР бр. 803 
18 јули 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИ-
ЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
ПО ПОВОД ВТОРОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ 

НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД 

Член 1 
За додатниот влог на Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија во Африканскиот 
фонд за развој, по повод второто општо пополнување 
на средствата на тој фонд во буџетот на федераци-
јата се обезбедуваат средства во износ од 125,732.600 
динари, како противвредност на 6,000,000 пресметков-
ни единици на Африканскиот фонд за развој спрема 
односот од 20,955.434 динари за една пресметковна 
единица. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дат во буџетите на федерацијата за одделни години, 
и тоа: 

1) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 
- 62,866.300 динари, како противвредност на 3,000.000 
пресметко-вни единици на Африканскиот фонд за 
развој; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1981 година 
- 62,866.300 динари, како противвредност на 3,000.000 
пресметковни единици на Африканскиот фонд за 
развој. 

Член 2 
Конечниот износ на обврската од член 1 на овој 

закон за одделна година, ќе се утврди при донесува-
њето на буџетот на федерацијата за 1980 година од-
носно за 1981 година, врз основа на односот на прес-
метковната единица на Африканскиот фонд за развој 
спрема динарот во време на донесувањето на буџетот. 

Член 3 
Средствата утврдени според член 2 на овој за-

кон се водат на посебна сметка ка ј Народната банка 
на Југославија и можат, на барање од Африканскиот 
фонд за развој, да се користат во динари или во 
конвертибилни девизи. 

Член 4 
Овој закон легува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

592. 

Врз основа на член 349 став 4 и член 348 став Ј 
6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од претседателот на Сојузниот извршев 
совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Сојузниот со-
бор од 17 јули 1979 година и на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 18 јули 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I 

Се резрешува од функцијата член односно 
потпретседател на Сојузниот извршен совет инж. 
Андреј Марина. 

II 

За член односно потпретседател на Сојузниот 
извршен совет се избира Звоне Драган. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 177 
18 јули 1979 година 

Белград 

' Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 
Претседател на 

Соборот на републиките Претседател на Сојузниот 
и покраините. собор, 

Зоран Полич, с. р. Доброслав Ќулафиќ, с. Р' 

593. 

Врз основа на член 288 точка 3, во врска со 
член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Соција-
листјчка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на седницата на Со-
јузниот собор од 17 јули 1979 година и на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 18 
јули 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За судии на Уставниот суд на Југославија се 
избираат: 

1. д-р Васил Гривчев од СР Македонија, 
2. Јаким Спировски, од СР Македонија, 
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3. Иван Франко, од СР Словенија, и 
4. д-р Јосип Трајковиќ, од СР Србија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 179 
18 јули 1978 година 

Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател на 
Соборот на републиките Претседател на Сојузниот 

и покраините. собор, 
Зоран Полич, с. р. Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

594. 

Врз основа на член 78 став 2 во врска со член 
127 став 2 од Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласноста на из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ УСЛУГИ И СО ПРОДАЖБА НА 
СТОКИ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН 

ПРИЛИВ ВО 1979 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под 
кои динарите остварени со давање определени ус-
луги во земјата и во странство односно со продаж-
ба на определени стоки на странски лица во зем-
јата, како и динарите остварени со давање опреде-
лени услуги на домашни лица, се пресметуваат ка-
ко девизен прилив. 

2. Организациите на здружен труд можат како 
девизен прилив да ги пресметуваат динарите оства-
рени со давање на странски лица услуги на смес-
тување, пансион и други угостителски услуги во 
туристичките објекти, во бањски и климатски ле-
кувалишта; услуги на туристичките агенции; ус-
луги на организирање, посредување и вршење на 
туристички патувања и излети; услуги на превез 
на туристи по море, езера и реки; услуги на изнај-
мување возила и пловила; услуги на организирање 
лов и риболов; услуги на марини и терцијарни 
спортско-туристички аеродроми; угостителски ус-
луги дадени во простории на играчници на среќа; 
услуги на сместување во објекти за сместување што 
ги закупиле организациите на здружен труд од фи-
зички лица врз основа на договорот за трајна со-
работка; услуги во врска со посети на природни и 
културно-историски знаменитости; услуги на кори-
стење гаражи, паркиралишта и сали; услуги на 
тераси, плажи и базени; услуги на перење и чи-
стење на рубелина и облека, како' и козметичар-
ски и берберско-фризерски услуги; услуги на из-
најмување реквизити за спорт и разонода; услуги 
на поправки и одржување на возила и пловила и 
други слични услуги; како и со продажба на опре-
делени стоки на странски лица потребни за дава-
ње на наведените услуги. 

Динарите остварени со давање услуги што не-
маат карактер на угостителски услуги, а се вршат 
со угостителските услуги во туристички објекти и 
во бањски и климатски лекувалишта им се пре-
сметуваат на организациите на здружен труд како 
девизен прилив за делот на услугите што ги извр-
шиле на странски лица, ако тие организации во 

своите капацитети даваат и услуги на сместување 
и пансион. 

Основица за утврдување на девизниот прилив 
од ст. 1 и 2 на оваа точка во текот на годината е 
вкупно остварената реализација од извршените ус-
луги од страна на основните организации на здру-
жен труд што имаат капацитети за сместување, по-
делени сразмерно на учеството на ноќевањето на 
странски лица во вкупниот број ноќевања што ги 
остварила основната организација на здружен труд 
во периодот за кој се поднесува пресметката, со 
тоа што од така утврдениот износ се одбива нап-
латата извршена во девизи. 

Од евидентираната реализација на основните 
организации на здружен труд што служи како ос-
новица за утврдување на девизниот прилив од 
став 3 на оваа точка, се иззема реализацијата од 
дејностите што немаат карактер на угоетителско-
-туристички услуги наведени во ст. 1 и 2 на о^аа 
точка, како и реализацијата што се однесува на 
услугите, што по правило не ги користат странски 
гости, како што се: услугите во ресторани што, не 
се непосредно покрај или во рамките на објектите 
на сместување, во ресторани за општествена ис-
храна и нивни истурени пунктови, во самопослуги, 
во експрес ресторани и киосци за продажба на 
прехранбени и други производи. Во вкупно оства-
рената реализација за утврдување на девизниот 
прилив во смисла на став 3 од оваа точка влегу-
ваат наплатените услуги во истурени пунктови и 
киосци за продажба на прехранбени и други произ-
води ако се наоѓаат тие непосредно покрај кампо-
ви односно објекти или во рамките на кампови 
односно во објекти во кои престојуваат странски 
гости. Основицата за утврдување на девизниот при-
лив се утврдува во смисла на став 3 од оваа точка. 

По исклучок од ст. 3 и 4 на оваа точка, во еви-
дентираната реализација на основните организации 
на здружен труд што служи како основица за ут-
врдување на девизниот прилив од став 3 на оваа 
точка влегува и реализацијата на ресторани што 
не се непосредно покрај или во рамките на објекти 
за сместување а услугите во тие ресторани пре-
тежно ги користат странски гости. Списокот на ре-
сторани што имаат право на таа пресметка го ут-
врдува органот на управување со основната орга-
низација на здружен труд во чиј организационен 
состав се наоѓаат тие ресторани што го потврдува 
надлежниот орган на републиката односно на ав-
тономната покраина на чија територија се наоѓа 
таа основна организација на здружен труд. Осно-
вицата за пресметка на таа реализација ја сочину-
ва вкупно остварената реализација во тие рестора-
ни поделена сразмерно на учеството на ноќевањето 
на странски лица во вкупниот број ноќевања што 
ги остварила основната организација на здружен 
труд во чиј состав се наоѓаат рестораните утврде-
ни со наведениот список. 

Провизијата наплатена по основ на извршените 
менувачки услуги им се признава на основните ор-
ганизации на здружен труд што вршат менувачки 
работи како основица за утврдување на девизниот 
прилив. 

Провизијата наплатена по основ на извршените 
менувачки услуги во основните организации на 
здружен труд што имаат сместувачки капацитети 
посебно се искажува и признава како основица за ут-
врдување на девизниот прилив во смисла на став 
3 од оваа точка за кој износ се намалува вкупната 
реализација од извршените други услуги. 

Основицата од став 3 на оваа точка се утврдува 
врз основа на книговодствените податоци и пода-
тоците за евиденцијата за ноќевања на странски 
лица, заверени од страна на овластеното лице на 
основната организација на здружен труд што ја 
извршила услугата. 
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Организациите на здружен труд што немаат 
сместувачки капацитети, можат како девизен при-
лив да ги пресметуваат динарите што ќе ги оства-
рат со давање на странски лица: услуги на орга-
низирање, посредување и вршење на туристички 
патувања и излети; услуги на марини, геп!-а-саг 
служби; услуги на терцијарни спортски туристички 
аеродроми; угостителски услуги дадени во просто-
риите на играчници на среќа; услуги за изнајму-
вање возила и пловила; агенциски услуги на при-
ватно сместување на странски лица (за износ на 
трошоците и провизиите наплатени од странски 
лица) ^услуги на организирање лов и риболов; услу-
ги во врска со посети на природно-историски об-
јекти; услуги на изнајмување реквизити за спорт 
и разонода, како и други услуги од став 1 на оваа 
точка дадени на странски лица. Основицата за ут-
врдување на девизниот прилив во текот на годината 
ја сочинува остварената реализација од тие услу-
ги дадени на странски лица. Како доказ дека е 
услугата извршена на странско лице, се поднесу-
ва рекапитулација, направена врз основа на доку-
ментацијата од која може да се утврди дека услу-
гата му е дадена на странско лице и од книговод-
ствените податоци, заверена од страна на овласте-
ното лице на основната организација на здружен 
труд што ја извршила услугата. 

Девизниот прилив на поединечните организа-
ции на здружен труд во републиките односно во 
автономните покраини пресметан во тековната го-
дина не може да ги пречекори износите остварени 
во таа година од основите утврдени со точка 5 од-
редба под 3 под б) и в) на Одлуката за методоло-
гијата и критериумите за утврдување и за методо-
логијата за следење на остварувањето на проек-
циите на платнобилансните позиции и проекциите 
на девизнобилансните позиции на републиките од-
носно на автономните покраини во единствената 
проекција на платниот биланс и во единствената 
проекција на девизниот биланс на Југославија за 
1979 и 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/79). 

Пресметката на девизниот прилив според оваа 
точка во текот на годината организациите на здру-
жен труд ја вршат тримесечно и кумулативно за 
изминатиот период. Податоците за остварениот де-
визен прилив по републиките и автономните пок-
раини ги обезбедуваат Народната банка на Југо-
славија и народните банки на републиките односно 
народните банки на автономните покраини. Ако из-
носот на динари по тримесечните пресметки на ор-
ганизациите на здружен труд во републиката од-
носно во автономната покраина блде поголем од 
остварениот износ што според податоците на На-
родната банка на Југославија по тој основ влегува 
во проекцијата на платнобилансната и девизноби-
ланслата позиција на републиката односно на ав-
тономната покраина, пресметаниот износ сразмерно 
им се намалува на организациите на здружен труд. 
Конечна пресметка на девизниот прилив според 
оваа точка се врши во рамките на пресметката за 
четвртото тримесечје. 

3. Организациите на здружен труд што се ре-
гистрирани за продажба на меѓународни карти (ту-
ристички агенции) можат како девизен прилив да 
ги пресметаат динарите остварени со давање услу-
ги на туристичките агенции и услуги на агенци-
ски посредувања за превоз на странск,и релации, 
извршени на странски лица и на домашни лица од 
точка 4 на оваа одлука, под услов да поднесат како 
доказ рекапитулација на продадените превозни ис-
прави (меѓународни карти) со назначување на из-
носот на провизијата што им ја одобруваат пре-
возниците, а превозниците - ргкапптулациза на 
продадените превозни исправи по одбивање на 
провизијата одобрена на туристички агенции. 

4. Организациите на здружен труд можат како 
девизен прилив да ги пресметаат динарите остваре-
ни од домашни лица за: 

1) превоз на патници и стоки по мориња, езе-
ра и реки од домашна лука односно пристаниште 
во други земји и обратно, во меѓународниот сообра-
ќај, како и надвор од територијалните води на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

2) превоз на патници и стоки во меѓународниот 
воздушен сообраќај; 

3) превоз на патници и стоки во меѓународни-
от патен сообраќај, од појдовното место до местото 
на определување и обратно; 

4) превоз на стоки односно превоз на патници 
во меѓународниот железнички сообраќај во износ 
на наплатениот превоз од појдоената станица во 
земјата - до југословенската граница, извршен врз 
основа на меѓународни превозни исправи во ди-
ректно отправање за странство според меѓународ-
ните тарифи; 

5) услуги на влечење, спасување и вадење плов-
ни објекти, извршени надвор од територијалните 
води на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

6) услуги на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоки, за стручни експертизи, анализи, 
студии и проекти како и за други слични услуги 
извршени во странство; 

7) динарски наплати остварени со давање аген-
циски услуги на домашни лица при затапување 
бродски простор во поморски превоз на меѓународ-
ни релации. 

Организацијата на здружен труд — давател 
на услуга при пресметувањето на девизниот прилив 
остварен во динари од домашни лица е должна 
да поднесе доказ за извршената и наплатената ус-
луга од став 1 на оваа точка ^ к а п и т у л а ц и ј а на 
превозни исправи, поставена врз основа на книго-
водствените податоци). 

Организацијата на здружен труд — корисник 
на услуга од став 1 на оваа точка е должна исто-
времено со динарското плаќање на услуга на ор-
ганизацијата на здружен труд — давател на услу-
гата, да и издаде на банката налог за намалување 
на својот девизен прилив. 

Одредбата од став 3 на оваа точка се примену-
ва под услов да не се склучени самоуправните спо-
годби предвидени со член 67 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство. 

5. Упатство за применување на одредбите на 
оваа одлука и за водење, прикажување и доставу-
вање на евиденцијата дава, по потреба, сојузниот 
секретар за финансии. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Е. п. бр. 681 
20 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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595. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и слобод-
ниот промет на стоки и услуги од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

И ЗА ИСХРАНА НА ДОБИТОК 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство на добиточна храна и 
добиток им се забранува да употребуваат пченица 
за производство на добиточна храна и исхрана на до-
биток. 

2. На земјоделците што произведуваат пчени-
ца им се забранува да употребуваат пченица за ис-
храна на добиток. 

^ 3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, во спогодба со претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство, може да одобри 
пченица да се користи за исхрана на риби во риб-
ници, како и пченица што не е погодна за човечка 
исхрана поради тоа што отстапува значително од 
пропишаниот квалитет, да се користи за производ-
ство на добиточна храна. 

4. Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок земјоделец што ја упо-
требува пченицата од точка 2 на оваа одлука за 
исхрана на добиток. 

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

Е. п. бр. 679 
20 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

596. 

Врз основа на член 45 од Законот за пуштање 
на лекови во промет (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), претседателот на Сојузнит комитет за труд, 
здравство и социјална заштиа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОН 
НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пропишување и 

издавање на лекови (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77) во член 15 зборовите: ,и психотропни суп-
станции", се бришат. 

Член 2 
Член 16 се менува и гласи: 
„Како лекови, во смисла на член 15 од овој пра-

вилник, се сметаат лековите кои во својот состав 
содржат една од следните супстанции: 

1) алобарбитон; 
2) амфетамин; 
3) амобарбитон 
4) барбитон; 
5) бралобарбитон; 

6) циклобарбитосз; 
7) дифеноксплат; 
8) фенобарбитон; 
9' фентанил, 

10) фолколин: 
11) глутетимид; 
12) кодеин; 
13̂  кокаин: 
14) мепробамат; 
15) метадон: 
16) метаквалон; 
17) метилфенобарбитон; 
18) морфин; 
19) оксикодон; 
20) опиум; 
21) пентобарбитон; 
22) петидин; 
23) пиритрамид; 
24) секобарбитон; 
25) тилидин; 
26) вини л битон. 
Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 

иа лековите што во својот состав содржат: 
1) повеќе од 100 mg фолкодин во поединечна 

доза односно повеќе од 2 5% во неподелен облик на 
лекот; 

2) повеќе од 30 mg кодеин во комбинации со дру-
ги лековити супстанции, во поединечна доза односно 
повеќе од 2,5% во неподелен облик на лекот: 

3) повеќе од 50 mg амобаритон во комбинации со 
други лековити супстанции во поединечна доза од-
носно повеќе од 2.5% во неподелен облик на лекот; 

4) повеќе од 50 mg фенобарбитон во комбинации 
со други лековити супстанции во поединечна доза 
односно повеќе од 2.5% во неподелен облик на лекот; 

5) повеќе од 25 mg дифеноксилат во облик 
на база. во поединечна доза со соодветна доза на 
атропин." 

Член 3 
Во член 20 став 1 зборовите: „или психотропни 

супстанции" се бришат. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 2417 
10 јуни 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

597. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
CHEPHACARDIlSi ДРАЖЕН а 30 ПАРЧИЊА, БРОЈ 
НА СЕРИЈАТА 1183/77, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКА-
ТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВО-

ДИ „ФАРМАКОВ — ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот CHEPHACAR-
DIN дражен а 30 парчиња, број на серијата 1183/77, 
производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи „ФАРМАКОС" — Призрен, кој е пуштен 
во промет противно на одредбите од Законот за пу-* 
штање на лекови во промет. 
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2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". . 

Бр. У-05-4040 
9 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд. здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

598. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 58/76). Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
ВИТАМИН С ТАБЛЕТИ а 20 х 0,5 5, БРОЈ НА СЕ-
РИЈАТА 120178, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА 
ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

, ФАРМАКОС - ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот ВИТАМИН С та-
блети а 20 х 0,5 број на серијата 120178, производ 
на Фабриката за фармацевтски и хемиски произво-
ди „ФАРМАКОС" — Призрен, кој е пуштен во про-
мет противно на одредбите од Законот за пуштање 
на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во , Служ-
бен лист на СФРЈ".' 

3 Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-05-4038 
9 јули 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р 

МА" - Крушевац, што е пуштен во промет против-
но одредбите од Законот за пуштање на лекови во 
промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-05-4036 
9 јули 1979 година 

Белград 

600. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пушташе на лекови во промет (,.Службен лист на 
СФРЈ'*', бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕKOT 

DIGITOHIN КАПКИ а 16 ml, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 
760201, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМА-
ЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ , .ЗДРАВЈЕ" 

— ЛЕСКОВАЦ 

1. Се повлекува од промет лекот DIGTTOXIM 
капки h 10 ml, број на серијата 760201. производ на 
Фабриката за фармацевтски и хемиски ПРОИЗВОДИ 
„ЗДРАВЈБЕ" — Лесковац, што е пуштен во промет 
противно на одредбите од Законот за пуштање на 
лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 еа ова решение се должи™ 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот па објавувањето на ова решение до , Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-05-4037 
9 јули 1979 година 

Белград 

601. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
ERGOTANR ЛИНГВАЛЕТИ а 12 х 2 mg, БРОЈ НА 
СЕРИЈАТА 760202. ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА 
ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

„ З Д Р А В Ј Е " — ЛЕСКОВАЦ 

1. Се повлекува од промет лекот ERGOTAN 
лингвалети а 12 х 2 mg, број на серијата 760202, 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјал-
на заштита 

Светозар Пеповски, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 
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производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи .,Здравче" — Лесковац, КОЈ е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пушта-
ње на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум дена 
од денот на објавувањето на ова решение во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

3 Ова решение се објавува во ,.Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. У-05-4039 
9 јули 1979 година . 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

602. 

Врз основа на член 30 ст. 1, 4 и 5 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со претседателот на Сој-узниот 
комитет за енергетика и индустрија, со претседате-
лот на С О Ј У З Н И О Т комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита и со сојузниот секретар за вна-
трешни работи, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКТИЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ - РУДИ НА 

ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Како подготвување на минерални суровини — 

руди на обоени метали, во смисла на овој правил-
ник, се сметаат низа технолошки операции што 
според определен ред се одвиваат заради добивање 
на соодветни производи. Под тие операции се под-
разбираат: 1) складирање на рудата; 2) внатрешен 
транспорт на рудата; 3) дробење; 4) мелење: 5) кла-
сирање по крупност; 6) концентрација: 7) лужење; 
8) термичко сушење; 9) окрупнување; 10) хомоге-
низација; 11) транспорт на пулпа; 12) одводнување 
на производите; 13) складирање на производите; 14) 
одвојување на јаловината; 15) снабдување со вода; 
16) опрашување; 17) складирање; 18) подготвување 
и распределба на реагенсите; 19) пречистување на 
отпадните води. 

Одредбите на ОВОЈ правилник не се однесуваат 
на постојните објекти, опремата и инсталацијата 
што не ја загрозуваат техничката безбедност на 
технолошкиот процес. 

Член 2 
Заради избор на најповолниот технолошки 

процес, за подготвување на минералните суровини, 
за пресметка на економичноста на преработката и 
на употребата на производите, за избор на соодвет-
на основна технолошка опрема и заради добивање 
на показатели за видот, квалитетот и вредноста на 
добиените производи, мораат да се извршат лабо-
раториски, полуиндустриски и индустриски испи-
тувања, под условите и на начинот што се опреде-
лени со овој правилник. 

II, Испитување 

Член 3 
Со лабораториските испитувања треба да се 

утврдат: 
1) хемискиот состав на рудата и на производите 

на концентрацијата; 
2) минеролошкиот состав на рудата и на произ-

водите на концентрацијата; 
3) гранулометрискиот состав на мострите на 

рудата и на производите на подготвувањето и кон-
центрацијата; 

4) физичките особини на рудата и на произво-
дите. подготвувањето и концентрацијата на рудата, 
зафатнинската густина на масата и на насилната 
маса, тврдоста, индексот на меливост, уделот на 
влагата, аголот на точење, елементите за одводну-
вање и хидрауличен транспорт на производите на 
концентрацијата; начинот на пречистување на от-
падните води и гасови; 

5) постапките за подготвување и концентрација 
и параметрите што го условуваат процесот; 

6) својствата на конечните производи; 
7) билансот на концентрацијата; 
8) квалитативните шеми на технолошкиот про-

цес; 
9) начинот на определување на физичките, хе-

миските и другите својства на мострите на рудите 
и на производите на концентрацијата според про-
писите за југословенските стандарди. 

Член 4 
ПолуиндустриСките испитувања се вршат спо-

ред шемата и условите утврдени со лабораториски-
те испитувања заради проверка и потврдување на 
резултатите од лабораториските испитувања. Трае-
њето на едно полуиндустриско испитување треба 
да изнесува најмалку шест часови. 

Член 5 
Интегралните индустриски испитувања се вр-

шат според шемата на технолошкиот процес утвр-
ден со лабораториските или полуиндустриските ис-
питувања. 

Парцијалните индустриски испитувања (дробе-
ње, мелење, миење на рудата, гравитациска 
концентрација, магнетна концентрација, магне-
тизирачко пржење и одводнување) можат да се 
извршат без полуиндустриски испитувања. 

Член 6 
Лабораториските и полуиндустриските испиту-

вала ги врши организацијата што е регистрирана 
за вршење на тие работи. 

Член 7 
Испитувања се вршат на мострите на рудата и 

на мострите на производите на концентрацијата. 
Мострите наменети за испитувања во подготву-

вањето на минералните суровини, што му претхо-
дат на проектирањето и на изградбата или рекон-
струкцијата на постројките за подготвување на ми-
нералните суровини, мораат да се земат во такво 
количество така што од нив да можат да се издво-
јат посебни мостри за соодветни испитувања од чл. 
3 до 5 на овој правилник. 

Мострите на рудата мораат да бидат репрезен-
тативни за целото лежиште, односно за дел од ле-' 
жиштето. 

Независно од крупноста и својствата на суро-
вината што лабораториски се испитува, количество-
то на испитаната мостра не може да биде помало 
од 500 кг. За полуиндустриски испитувања коли-
чеството на мострата не може да биде помало од 
30 1. 

Начинот на земање и на подготвување на мос-
трите се врши според прописите за југословенските 
стандарди. 
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Член 8 
Извештајот за извршените испитувања треба да 

содржи: резултати од предвидените испитувања, за-
писник за земањето мостри на рудата, протокол за 
опитите, податоци за опремата и за нејзините ка-
пацитети и список на истражувачите и соработни-
ците. 

III. Постројки и уреди 

Член 9 
Работната платформа на приемните бункери и на 

уредите, мораат да имаат звучна и светлосна сиг-
нализација за предупредување за почетокот и пре-
станувањето на работата. 

Член 10 
превртуваните на вагони што се наоѓаат на 

платформата на приемните бункери мораат да би-
дат оградени со ограда со решетки чија височина е 
најмалку 2 т . Отворите на решетките треба да се 
со големина најмногу-10 до 15 mm. Растојанието 
помеѓу работните платформи и превртувачите на 
вагоните треба да изнесува 60 mm. 

Член 11 
На рабовите на отворите на приемните бункери 

мораат да бидат поставени одбивници. 

Член 12 
Премините што служат за опслужување на 

жичарницата на приемната станица мораат да би-
дат со широчина најмалку 1 т . 

Член 13 
Отворите за полнење на приемните бункери 

мораат да имаат заштитна ограда. 
Приемните бункери на рудата на истоварната 

станица на жичарницата мораат да бидат затворе-
ни со решетка со отвори од 400 X 400 mm. 

Член 14 
Просторот под затезниот тег мора да има огра-

да со височина најмалку 2 т , а бунарите на затез-
ниот тег мораат да бидат покриени со натстрешник. 

Член 15 
На местата каде што се појавува прав мораат 

да се користат уредите за заштита од прав. 

Член 16 
Проточните бункери што не се полнат со ка-

миони истресувачи мораат да бидат покриени со 
заштитни решетки. Ако се користат самоистоварии 
колички, отворите на тие бункери мораат да се 
прекријат со решетки со отвори чија широчина е 
од 200 mm и мораат да имаат ограда со височина 
најмалку 1,2 т . 

Член 17 
Работната платформа за работникот кој ја над-

гледува дпобилката и нејзината работа мора да 
има решетеста ограда за заштита од можно исфр-
лување на парчиња руда од дробплката. 

Заглавените парчиња руда можат да се извле-
к л а i t само со помош на лост, по запирањето на 
дно" алката. 

Член 18 
Спуштањето на луѓе во приемниот, проточниот 

или aкумулациониот бункер се дозволува само под 
следните 'услови: 

1) работниците што вршат ремонт мораат да 
имаат заштитни појаси со јаже, кои мораат да се 
врзат за некој од елементите на конструкцијата на 
објектот; 

2) во текот на изведувањето на работите јаже-
то мора да биде затегнато; 

3) забрането е врзување на јажето на заштит-
ниот појас за шини на железницата, за рамка на 
транспортерот, на истоварната количка и за дру-
га опрема; 

4) при настанувањето на какви и да се опаснос-
ти за работниците во бункерот, работниците треба 
брзо да се оддал ечат од бункерот; 

5) работата од бункерот мора да се одвива при 
присуство и постојана контрола на лицето одговор-
но за технички надзор, 

6) не се допушта симнување во бункерот на 
едно лице туку само на бригада од најмалку три 
лица; 

7) за осветление во бункерот мора да се корис-
ти преносна лампа, со напон најмногу од 12 V; 

8) вршењето миневски работи во бункерите се 
дозволува само на начинот определен со прописите 
за техничките нормативи за употреба на експло-
зивни средства во рударството. 

Член 19 
Уредите за пуштање во работа на дробилка, 

мелници и класифЕ^катори мораат да бидат на мес-
тото од кое може непосредно да се надгледува фун-
кционирањето на опремата што се пушта во погон. 

Член 20 
Платформите за опслужување на класифика-

торите мораат да бидат од ребрест лим или дрво и 
да се поставени 600 mm пониско од работ на кори-
тото на класификаторот. 

На страните наспроти коритата на класифика-
торите, работните платформи мораат да имаат ме-
тална ограда со височина 1200 mm. 

При користењето на греблест класификатор 
или на класификатор со чанак, не смее да се 
врши набљудување и подмачкување на механизмот 
стоејќи на рамката на коритото на класифнкаторот. 

Член 21 
На класификаторите со широчина поголема од 

.1,8 т , покрај бочните платформи, мора да постои 
мост над класификаторите, со ограда за безопасно 
опслужување на механизмот. 

Член 22 
Сипките, со кои материјалот се доведува во 

машините и се одвезуваат производите на концен-
трацијата што имаат наклон поголем од 45°, мораат 
да бидат затворени. 

Член 23 
Радијалните згуснувачи, таложниците и кори-

тата мораат да бидат оградени, ако горниот раб на 
нивниот ѕид е над нивото на работната платформа 
на височина помала од 1 м. 

Член 24 
Покрај главните пулповоди поставени на стол-

бови, мостови, на насипи или засеци. мораат да по-
стојат премини со широчина најмалку од 1,5 т . 
Премините на столбови и мостови мораат да бидат 
оградени со ограда чија височина е најмалку 1,2 m. 

Ремонт не смее да се врши на пулповод кој е 
под притисок. 

Член 25 
Мостовите за поврзување на колекторите на 

избистрените води на јаловиштето или нивното по-
врзување со брегот мора да бидат со широчина нај-
малку од 1 т . Мостот мора да биде ограден со 
ограда чија височина е најмалку 1,2 м. 

Член 26 
Максималното ниво на водата во таложното 

езеро на јаловиштето мора да биде најмалку за l m 
пониско од круната на насипаната брана (завршна 
падина). 
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Член 27 
Јаловиштето мора да биде оградено зависно од 

локалните услови. На приодите мораат да бидат 
поставени знаци на предупредување за опасност од 
користење на водата од јаловиштето (бањање во 
таложното езеро, поење на добиток на приодите и 
ДР-). 

Работен простор 

Одделение под бункерот; галерии 
на транспортни ленти; погон за 
дробење: одделение на опремата 0,5 
за концентрат^, погон за згусну-
вање и сушење 

Одделение на просејување; погон 
за мелење, магнетна концентраци-
ја и флотација; претоварни места 0,5 
на транспортерите, одделение за 
земање мостри и скратување на 
мострите 

Одделение за рачно одбирање на 
јаловината; погон за флотација и 1,8 
гравитациона концентрација 

Одделение за растворање на реа-
генсите 1,0 

Склад за дробење на рудата 0,5 

Склад за концентрат и реагенси 0,25 

Член 29 
Постојаното вештачко осветление мора да биде 

исклучиво електрично. Сигурнссното осветление, 
што е задолжително во просториите за подготвува-
ње на минерални суровини, мора да биде приклу-
чено за независен извор. 

Член 30 
Во просториите загрозени од експлозивни сме-

си мора да се вградува само експлозионо заштите-
на опрема. 

Член 31 
Сите платформи за опслужување, преминувач-

ките мостови и скалите мораат да бидат стабилни 
со ограда чија височина е најмалку 1,0 т , со под 
поставен на височина од 0.3 m со надворешно оп-
шт вање по должината на оградата до височина од 
0,2 т . 

Член 32 
Работните платформи распоредени на височина 

поголема од 1 m мораат да бидат оградени со огра-
да и да имаат скали. 

Аголот на наклонот на скалите, работните плат-
форми и на механизмите не смее да биде поголем: 
од 45° — кога се постојано во експлоатација; 60° 
— кога се користат 1 до 2 пати во смена: 75° — во 
резервоарите во бункермте (се изземаат вертикални-
те резервоари и бункерите со заштита). 

Член 28 
Местата на работата мораат да бидат осветлени 

согласно со нормативите за природно и вештачко 
осветление во работните простории на постројките 
за подготвување на минерални суровини — Р У Д И 
на обоени метали, дадени во табелата Б. 

Табела В 

2 - 15 - 100 

2 — 30 — 120 

3 130 65 - 200 

3 - 25 - 100 

1 — 10 — — 

1 — 10 — — 

Во сите случаи од став 2 на овој член широчи-
ната на скалите мора да биде најмалку 0,6 т , ви-
сочината на скалилото не повеќе од 0,3 т , а широчи-
ната на скалилото — најмалку 0,25 ш. Металните 
скали и платформи мораат да бидат изработени од 
ребрест лим. 

Член 33 
Сите резервоари и канали што се разместени во 

просториите и во индустрискиот круг мораат да 
имаат ограда со височина од 1 т , со надворешно 
опшивање по должината на оградата до височина 
од 0,2 м, а на местата на преминувањето преку нив, 
мораат да постојат мовчиња со широчина најмалку 
од 1 ш. 

Член 34 
Цевките и жлебовите мораат да бидат надвор 

од работната платформа. Не е дозволено да се пос-
тавува цевовод за реагенси над местата за работа и 
на службените и главните премини. 

Цевките и жлебовите што ја пресечуваат прос-
торијата мораат да бидат на височина најмалку од 
1.9 м над нивото на подот. 

Цевките и жлебовите, освен за реагенсите, што 
ги пресечуваат главните премини мораат да бидат 
најмалку 2,2 м над нивото на подот, зависно од 
габаритот на транспортните средства и од товарот 
што се превезува со тоа средство. 

Природно осветление 

Коефи-
циент на 
осветле-
носта при 
горно и 
комбини-

рано осве-
тление 

Вештачко осветление 

Коефи-
циент на 
осветле-

носта при 
бочно ос-
ветление 

Најмала осветленост, 1Х 

Комбини-
рано ос-
ветление 

Едно оп-
што ос-
ветление 

Комбини-
рано ос-
ветление 

Едно оп-
што ос-
ветление 

Со ламба со сијалица При луминисцентни 
ламби 
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Цевките и жлебовите на местата на пресечува-
ње™ на главните премини мораат да бидат поло-
жени во сандак или на дренажни платформи што 
не пропуштаат вода. 

Член 35 
За арматура под притисок, која има автоматско 

управување и контролни мерни прибори, а која е 
поставена над нивото на подот на височина што не 
обезбедува удобност на опслужувањето, по целата 
должина на линијата мора да се постави платфор-
ма со широчина најмалку од 0,8 м. 

Член 36 
Најмалото растојание помеѓу соседни машини и 

апарати и од ѕидот на работната просторија до оп-
ремата во таа просторија изнесува за: 

1) главните премини — 1,5 ш; 
2) работните премини помеѓу машините — 1,2 т ; 
3) работните премини помеѓу ѕидот и машините 

— 1,0 ги; 
4) локалЕште стеснувања на работните премини 

помеѓу машините и помеѓу ѕидот и машините — 
0,9 m; 

5) премините за опслужување и ремонт на ма-
шините — 0,8 т ; 

6) премините за опслужување и ремонт на са-
довите — 0,6 т . 

Член 37 
Најмалата широчина на преминот наменет за 

транспорт на големи делови на опремата во време 
на ремонтот мора да бидат иста со најголемата по-
пречна димензија за тие делови, зголемена за по 
0,6 m од обете страни. 

Член 38 
На експлоатацијата на електричните дигалки и 

на товарните лифтови во постројките, за подготву-
вање на минерални суровини инсталирани на скла-
довите на рудата и концентратите, се применуваат 
прописите за ракување со дигалки и лифтови. 

Член 39 
На експлоатацијата на компресорски станици се 

применуваат прописите за ракување со тие станици. 

Член 40 
Сите подвижни делови на машините и на меха-

низмите, на рамениците и другите преноси мораат 
да бидат заштитени. 

Вртливите депови на трансмисијата (вратило, 
спојница, каишник и др.), мораат да бидат оградени 
со метален лим или со мрежа со отвори чија голе-
мина е од 25 mm X 25 mm. 

Запчестите и верижните преноси, независно од 
височината на која се наоѓаат, како и брзините на 
обртите, мораат да имаат заштита од метален лим. 

Член 41 
За опремата чии подвижни и вртливи делови 

се наоѓаат надвор од зоната на видливоста од плат-
формата на управувањето, покрај с и г н а л и з а ц и ј а 
при пуштањето во работа, мора да постои и двосте-
пена сигнализација на предупредување. 

Член 42 
Во погоните во кои се врши миење и мокро чи-

.стење на подовите, како и во сите погони со мокар 
технолошки процес, подовите не смеат да пропуш-
таат вода и не смеат да бидат лизгави. 

Наклонот на подот поради истечувањето на во-
дата мора да биде најмалку 0 02%«. На магистрални-
те премини наклоните на подовите мораат да бидат 
0.04%о. а на службените премини — 0.1 

Шините положени по подот мораат да бидат во 
нивото на подот, а одводните канали — покриени 
Со заштитни плочи или со решетка. 

Член 43 
Просториите за чување на реагенси мораат да 

бидат од затворен тип. Чувањето на реагенсите на 
отворен простор или под натстрешник не е дозво-
лено. 

Фено л ни аерофлоти, флотациски масла, солна 
киселина и натриум сулфхидрат можат да се чу-
ваат во метални резервоари и цистерни, ако се ло-
цирани на оградена и чувана површина и под нат-
стрешник кој ги штити од сончеви зраци и атмо-
сферилии. 

Садовите во кои се чуваат фенолни аерофлоти 
мораат да бидат бојосани со бела боја. 

Складот за реагенси претставува посебна прос-
торија во однос на одделението за приготвување на 
раствори. 

Во просториите на складовите за чување на 
реагенс,^ мора да се одржува температура според 
прописите за југословенските стандарди. 

Член 44 
Отворени реагенси мораат да се чуваат во по-

себни простории, кои мораат да бидат заклучени. 
Негасена вар не смее да се складира заедно со 

други реагенси. 
Сувите и течните реагенси мораат да се чуваат 

одвоено. 
Член 45 

Во просториите на складот мора да се предвиди 
природна вентилација и вештачка вентилација. 

Отворите за вентилација мораат да бидат во 
пониска зона на влезната врата, а во повисока зо-
на — на-излезната врата. 

Над местото за растовар, пресипување и отвора-
ње на амбалажата и садовите мора да има уреди за 
локална шмукалка вентилација. 

Член 46 
Во просториите за чување на реагенси раствор-

ливи во вода подовите мораат да бидат во наклон 
со канали за отпадни води и со решетеста плат-
форма над подот. Подовите мораат да бидат асфал-
тирани, а во просториите за течни маслести реагенс 
си, подовите мораат да бидат од рапави керамички 
плочки во кисело отпорен малтер. 

Член 47 
Отпадните води од складот не смеат да се ис-

пуштаат во канализацијата без претходно неутра-
лизирање. 

Неутрализирани раствори на соли на цијаново-
дородна киселина можат да се испуштаат во кана-
лизацијата само ако не содржат киселини. 

Член 48 
Височината на просторијата на складот мора да 

биде најмалку 3,5 т од подот до таванот. 
Просториите на складот за реагенси мораат да 

имаат звучна сигнализација и светлосна сигнализа-
ција за работата на уредите за проветрување и те-
лефонска врска со раководителите на флоатација-
та, противпожарната служба и здравствената ста-
ница. 

Член 49 
Одделенијата за реагенси во кои се приготвуваат 

раствори на реагенси мораат да бидат изолирани 
од сите други одделенија на погонот за флотација. 

Сите операции за приготвување и растворање 
на реагенси (транспорт, подигање и преточување на 
готови раствори во резервоарите) мораат да бидат 
механизирани. 

Рачна работа при операциите од овој член се 
дозволува само при дневна потрошувачка" на одде-
лен реагенс до 100 

Просториите за приготвување на раствори на 
реагенси. садовите со уреди за растворање, садови-
те за складирање на готови раствори на цијанид, 
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хсантат и натриухмсулфид, како и садовите со аеро-
флот и др., мораат да имаат уреди за проветру-
вање. 

Член 50 
Течни реагенси и раствори на реагенси не сме-

ат да се додаваат рачно во прифатни резервоари и 
дозери. 

Не смеат да се додаваат цијанид и натриумсул-
фид во сува состојба непосредно во текот на тех-
нолошкиот процес. 

Пренесување на мали количини на реагенси по 
одделението за флотација се дозволува само во за-
творени специјални садови. 

' На платформите за дистрибуција на реагенси, 
садовите и дсзерите за раствор на цијанид мораат 
да бидат во изолирана просторија што се заклучу-
ва. Таа просторија мора да има посебна издувна 
вентилација. 

Член 51 
Цевоводите за отпадните води од платформите 

за дозирање и приготвување на раствори на реа-
генси мораат да бидат надвор од дренажниот сис-
тем на одделението за флотација, односно на це-
лата постројка. 

Член 52 
Просториите за приготвување на раствори на 

реагенси можат да се осветлуваат само со светилки 
со соодветна зашт.итна арматура. За случај на пре-
кин на струјата мора да се предвиди акумулатор-
ското сигурново осветление кое се вклучува авто-
матски. 

Член 53 
Сите садови за растворање и садови за чување 

на готови раствори мораат да бидат покриеш! со 
капак кој може да се симнува. 

Апаратурата за расгворање на ксантат мора да 
биде обложена со соодветен материјал, кој при 
удар не искри. 

Член 54 
Одделението за приготвување на раствор на 

реа ген с и мора да биде снабдено со работни и ре-
зервни вентилатори што меѓусебно се во блокада, 
како и со звучна сигнализација и светлосна сиг-
нализација заради сигнализирање на неисправност 
или исклучување на вентилацијата од работа. 

Во одделението од став 1 на овој член мора да 
се наоѓа инсталација за неутрализација и миење на 
амбалажата, како и резервоар за неутрализирање 
на отпадни води. 

Член 55 
На платформите за дозирање на реагенси, над 

прифатните резервоари и дозери за течни аеро-
флоти, раствори на цијанид и натриумсулфид, мора 
да постои шмукална вентилација. 

Прифатните резервоари и со нив поврзаните 
цевки мораат да имаат дренажа и дренажни резер-
воари, кои овозможуваат, кога е тоа неопходно^ 
потполно празнење на реагенсите. 

Подовите на платформите од став 1 на овој 
член не смеат да пропуштаат вода и мораат да би-
дат од асфалт или керамички плочки од киселоот-
порен малтер, зависно од видот на реагенсите. 

Прифатните резервоари мораат да бидат снаб-
дени со мерачи на нивото и со автоматски преки-
нувачи за исклучување од работа на соодветни 
пумпи, кои ги потекуваат реагенсите во нив. 

Член 56 
Врз просториите за приготвување на минерални 

суровини се применуваат прописите за електрични-
те постројки на надземни места загрозени од екс-
плозивни смеси. 

Член 57 
Вклучувањето и исклучувањето на прекршува-

ните на електромоторите во агрегатите мора да би-
де поединечно. 

Пред почетокот на работите на електромотор^ 
те, мораат да бидат преземени мерки кои спречу-
ваат погрешно вклучување на прекинувачите и 
разделниците со кои е изведено исклучувањето 
(симнување на ракофатите од механизмот, нивно 
заклучување и сл.). 

Член 58 
Елехтр.омоторот мора веднаш да се исклучи од 

мрежата: 
1) ако се појави чад или пламен од електромо-

торот или од неговата ,апаратура за пуштање во 
работа и регулација; 

2) ако дојде до несреќен случај во кој страдало 
некое лице; 

3) ако дојде до вибрации над дозволените нор-
ми што го загрозуваат електромоторот во целост; 

4) во случај на кршење на потонатиот механи-
зам; 

5) при загревање на лежиштата над дозволе-
ните вредности; 

6) при значително намалување на бројот на 
обртите, проследено со брзо загревање на електро-
мотор:! те. 

Член 59 
Постојаните електрозаварувачки работи во згра-

дите мораат да се вршат во согласност со пропи-
сите. 

Во просториите за заварување не смеат да се 
чуваат лесно запални материи. 

Член 60 
Напојување на уредите за врска, сигнализација 

и автоматско вклучување и исклучување во прос-
ториите за приготвување на минерални суровини 
мора да се врши со напон помал од 220 V од мре-
жата за осветлување, од акумулаторска батерии 
или од испраБачките уреди. 

Инсталациите што служат за врска, сигнализа-
ција или за автоматско вклучување и исклучување 
мораат да бидат заштитени од влијание на линии 
на висок напон, громобрани и струи што лутаат. 

Член 61 
Во согласност со прописите за југословенските 

стандарди мораат да се регулираат техничките за-
штитни мерки при транспортот на руда и произво-
ди во постројките за приготвување на минерални 
суровини. 

Член 62 
Растоваривте колички на транспортерите мораат 

да имаат гранични прекинувачи. 
Контактните спроводници за напојување на 

електромоторите, на автоматските растоварил ко-
лички и на подвижните членести транспортери со 
струја, мораат да бидат најмалку 2,2 т од подот 
или работните платформи. 

Член 63 
Ако оските на пониските тапани на транспор-

терите се на височина поголема од 1,5 т над подот 
за опслужување на погонот, мораат да постојат 
платформи со отради и скали. 

Член 64 
Слободниот простор за опслужување на транс-

портери со гумена лента, и тоа за собирни транс-
портери изнесува 700 т ш од обете страни, а за дру-
гите транспортери 700 тт од едната страна, однос-
но 400 шш од другата страна. 

Член 65 
Инсталацијата на членестите транспортери мо-

ра да биде таква што да може да се опслужува од 
двете страни. Широчината на слободните премини 
помеѓу транспортерите мора да биде најмалку 1,2 
пит, а помеѓу ѕидовите на зградата и транспорте-
рите — на ј малку 1 м. 



Страна 1136 - Број 36 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 јули 1979 

Член бб 
За инсталацијата на полжавест транспортер е 

дозволено опслужување од едната страна со слобо-
ден премин со широчина најмалку од 0,8 т . 

Член 67 
Во подземно-надземните простории, и тоа кај 

излезот на површината мораат да бидат предвиде-
ни отвори над транспортерите на височина најмал-
ку од 400 т т над слојот на материјалот што се 
транспортира. 

Член 68 
За премини преку транспортерите во транспор-

тните простории мораат да постојат преминувачки 
мовчиња на меѓусебна оддалеченост од 100 т , а во 
производствените простории на 30 до 50 т . Преми-
нувачките мовчиња мораат да бидат оградени со 
ограда висока 1,2 шш и добро осветлени. 

Член 69 
Во транспортните простории со наклон поголем 

од 70 премините мораат да бидат со скали или со 
дрвени бродски скали со ограда. 

Член 70 
Сите транспортери со гумена транспортна лен-

та, кои имаат наклон поголем од 50, мораат да би-
дат снабдени со уреди за кочење кои при запирање 
на транспортерот спречуваат поместување на опто-
варениот дел од лентата во спротивен правец. 

Елементите на кочницата што се тријат мораат 
да бидат изработени од незапален материјал на кој 
не може да се собира статички електрицитет. 

Член 71 
Брзината на движењето на Транспортната лен-

та при рачно одбирање на руда или јаловина не 
смее да биде поголема од 0,5 т / ѕ . Транспортната 
лента мора да биде оградена од обете страни. 

Член 72 
Над преминот и опремата во работната просто-

рија транспортерот мора да има заштитен под, кој 
исклучува можност за паѓање на растурениот ма-
теријал. 

Член 73 
Транспортерите со гумена транспортна лента, 

наменети за транспорт на суви материјали и мате-
ријали во прав, материјали со висока температура 
или материјал што испушта пареа, мораат да бидат 
затворени на местата на натовар и растовар, или со 
вградени апарати за шмукање, распрскување на 
вода и др. 

Член 74 
Елеватори, скреперни и полжавести транспор-

тери, кои транспортираат суви и материјали во прав, 
мораат да бидат затворени со оклопи по целата 
должина. Местата на натоварот и растоварот мораат 
да бидат постојано затворени. 

Член 75 
Елеваторите кои транспортираат мокри произ-

води мораат да бидат по целата должина покриени 
со оклоп за да се одбегне распрскување на пулпата. 

Член 76 
При истовремена работа на неколку транспор-

тери во низа или при комбинирање на транспорте-
ри со други ? машини, моторите на одделни апарати 
и машини мораат да бидат блокирани. Притоа пу-
штањето и запирањето мора да се одвива по опре-
делен редослед, согласно со технолошката шема на 
постројката, а во случај на ненадејно запирање на 
која и да било машина или транспортер, освен дро-
билката, транспортерите мораат автоматски да се 
исклучуваат. 

Член 77 
Во транспортните простории мораат на почето-

кот и на крајот на транспортерите да бидат поста-

вени сигурносни прекинувачи наменети за нивно 
запирање. 

Во транспортните простории со должина пого-
лема од 30 ш мораат да се постават дополнителни 
прекинувачи на меѓусебно растојание од 30 т . 

Сите прекинувачи мораат меѓусебно да бидат 
поврзани со челично јаже за да може транспорте-
рот во случај на ненадеен дефект да се запре од 
кое и да било место. 

Член 78 
Елеваторите мораат да имаат прекинувач^ ка-

ко на натоварниот, така и на растварниот крај. 

Член 79 
Пред почетокот на тековниот ремонт на опре-

мата, мора да се прекине работата на машините и 
механизмите. 

Ремонт на опремата и апаратите (бункери, дро-
билки, сита, мелници, класификатори, садови, ре-
зервоари. флотациони машини, пулпи и др.) може 
да се врши само по чистење и перење од материја-
лите и правот што се одржани во нив. 

Не смеат да се извлекуваат делови и склопови 
на машини со дигалки со косо натегнување на ја-
жиња. 

Не смее да се работи со неисправни дигалки и 
приклучни справи на кои им изминал рокот на тех-
нички преглед. 

Член 80 
При вршењето на ремонтни работи на дроби јг-

ките, подигање и спуштање на луѓе мора да се вр-
ши со помош на еластични скали, Во работната зо-
на на дробилката не смеат да се спуштаат луѓе без 
заштитен појас и јаже. 

Член 81 
и При ремонтот на мелници и класификатори 
електричната врска за напојување мора да се пре-
кине, а на уредите за пуштање во работа мораат да 
бидат ставени табли со соодветно предупредување. 

Член 82 
При монтажата на транспортна лента или на 

други транспортери, мора да се употреби уред за 
натегнување, со соодветна носивост. 

Член 83 
Полнењето и празнењето на мелниците со ѓу-

лиња или палки (прачки) мораат да бидат механи-
зирани. 

Не смее да се врти тапанот на мелницата, ниту 
да се избиваат вијците од облогите при симнува-
њето на странските облоги, ако во мелницата се на-
оѓаат луѓе. 

При заварувањето и режењето на обложените 
плочи во внатрешноста на мелницата мора да биде 
обезбедено проветрување. 

Член 84 
Блоковите на флотационите машини пред ре-

монтот мораат да бидат исчистени и шрани од 
пулпата и реагенсот. 

Спојување и раздвојување на гумените црева за 
воздух, на пневматските инструменти и уреди смее 
да се врши само по прекинување на доводот на 
воздух под притисок. 

Член 85 
Технолошкиот процес на постројките за приго-

твување на минерални суровини мора систематски 
да се контролира со составување на технолошки и 
товарен биланс на метали според прописите за ју-
гословенските стандарди. 
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Член 86 
Технолошкиот биланс се составува врз основа 

на содржината на метал во преработената руда, 
концентратите и јаловината, за определен период. 

Член 87 
Товарниот биланс се составува врз основа на 

содржината на метал, учеството на руда и концен-
трат и на механичките загуби. 

Член 88 
За составување на товарен биланс мораат да 

бидат утврдени: количеството и влажноста на ру-
дата што е преработена во периодот за кој се прави 
билансот; количеството и влажноста на испорача-
ните концентрат; количеството на јаловината; ко-
личеството и влажноста на производите што оста-
нале како недовршена преработка во бункерите, 
сушилниците и заменуваните, како и другите ме-
ханички загуби; содржината на корисни компонен-
ти во рудата, концентратите, јаловината и во произ-
водите на недовршена преработка; резултатите од 
пресметката на механичките загуби на руда и кон-
центрат (создавање на прав во дробењето и суше-
њето, прелевање на згуснувачите, загуби на складо-
вите и др.). 

Член 89 
Ако при составувањето на технолошкиот и то-

варниот биланс настанат цифрени неслагања, за 
секоја постројка, врз основа на статистичките по-
датоц,и, мора да се утврди големината на дозволе-
ното неслагање. 

IV. Завршна одредба 

Член 90 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11-8226/1 
11 мај 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

603. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-
ИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕ-

РАБОТКА 

Член I 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за земјоделски производи наменети за индустриска 
преработка (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78 и 
39/78), член 3 се менува и гласи: 

„Освен југословенскиот стандард ЈТЈЅ Е. В8.034 
чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандард,и од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз 
пченицата наменета за индустриска преработка 
произведена во Југославија и увезена, почнувајќи 
од 1 јули 1978 година. 

По исклучок од одредбата ша став 1 од овој член, 
Ј1ЈЅ Е. В1 200 ќе се применува со денот на влегува-
њето во сила на овој правилник.44 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 31-12264/1 
12 јули 1979 година 

Белград 

604. 

Врз основа на член 62 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-

ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА 

За атестирање на волна во руно и во растреси-
та состојба, непрана, бањана, испрана-чиста со туѓи 
растителни примеси или без нив, без оглед на на-
чинот на добивање, видот, квалитетот, потеклото и 
земјата на производителот, во смисла на Наредбата 
за задолжително атестирање на волна („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/79), се овластени следните ор-
ганизации на здружен труд: 

1) Работната заедница ТЕКСТИЛЕН ИНСТИ-
ТУТ, со ограничена супсидијарна одговорност, Бел-
град, Воислава Илиќа бр. 88, во состав на Работна-
та организација „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ-ТЕКСТИЛ" 
Експорт-импорт, со неограничена солидарна одго-
ворност на основните организации на здружен труд, 
Белград, Кнез Михај лова бр. 1—3; 

2) Работната организација Волнарски институт 
„ВУНИЛ", со целосна одговорност, Лесковац, Пуш-
манова 19; 

3) Основната организација на здружен труд 
РАЗВОЈНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ВИСОКО, 
со целосна одговорност, во состав на Работната ор-
ганизација Текстилна индустрија „ВИТЕКС", Ви-
соко, со солидарна одговорност. 

Бр. 31-21-12514/1 
19 јули 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

605. 

Врз основа на член 62 од Законот за стандар-
дизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
Сојузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-

ЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУК 

За атестирање на суров памук и памучни 
влакна, наменети за индустриска преработка, без 
оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот 
и потеклото, во смисла на Наредбата за задолжи-
телно атестирање на памук („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/79), овластени се следните организа-
ции на здружен труд: 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 
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1) Работната заедница ТЕКСТИЛЕН ИНСТИТУТ, 
со ограничена супсидијарна одговорност, Белград, 
Воислава Илиќа бр. 88, во состав на Работната орга-
низација „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ-ТЕКСТИЛ" Експорт-
импорт, со неограничена солидарна одговорност на 
основните организации на здружен труд, Белград, 
Кнез Михај лова бр. 1—3; 

2) Работната организација Завод за испитување 
квалитетот на стоки — Загреб, Гаева 17/Ш, со 
целосна одговорност; 

3) Основната организација на здружен труд Тек-
стилен завод за научни истражувања и развој, со 
неограничена солидарна одговорност, во состав на 
Работната организација Текстилна индустрија 
„ПРИНТЕКС" од Призрен; 

4) „ЈУГОИНСПЕКТ-РИЈЕКА", Работна органи-
зација за контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки, со целосна одговорност, Риека, Ѓуро Ѓако-
виќ 17 /б; 

5) Работната организација — Институт за зем-
јоделство. со целосна одговорност, Струмица, Гоце 
Делчев бр. 27; 

6) Основната организација на здружен труд Ра-
з и ј а в е. Марибор, Кралевиќа Марка 21, во состав 
на Работната организација Текстилен институт, со 
неограничена солидарна одговорност, Марибор. 

Бр. 31-21-12513/1 
19 јули 1979 година 

Белград 

Директор ' 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

606. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и на член 66 став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76), во согласност со одредбите на Одлуката 
ѕа остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките ос-
нови на кредитната политика во 1979 година (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 16/79), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/79 и 34/79), во 
точка 12 став 1 бројот: ,40%" се заменува со бро-
јот: „50%". 

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

О бр. 34 
23 јули 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

607. 

Врз основа на чл. 17 и 66 "став 1 точка 14 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за, 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и на точка 15 од Одлуката за остварување на цели-
те и задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во. Одлуката за задолжителна резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79 и 29/79^ 
во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по 
стапка оД- 22%" се заменуваат со зборовите: ,,по 
стапка од 21%". 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва 
според оваа одлука, банките ќе ја извршат според 
состојбата на средствата на 31 јули 1979 година. 

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

О. бр. 33 
23 јули 1979 година 

Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

608. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, 
Сојузниот извршен совет и Деловната заедница на 
радиодифузните организации на здружен труд — 
Југословенска радио-телевизија — Белград склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА СТРАНСКАТА ЈАВНОСТ 

ПРЕКУ РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЈАТА 

Член 1 
Поаѓајќи од заедничкиот интерес и од потребите 

да се развива и унапредува информирањето на 
странската јавност за неврзаната и независната на-
дворешна политика и за развојот на социјалистич-
ките самоуправни односи на Социјалистичка. Феде-
ративна Република Југославија, во согласност со 
одлуките на XI конгрес на Сојузот на комунистите 
на Југославија и со обврските утврдени со Уставот 
на СФРЈ, како и од улогата на Југословенската ра-
дио-телевиција во информирањето на странската 
јавност, учесниците на овој општествен договор (во 
натамошниот текст: Договор се спогоди ја и ги утвр-
дуваат заедничките обврски заради унапредување 
на таа дејност. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се спогоди ја инфор-

мирањето на странската јавност преку радиото и 
телевизијата, што е од интерес за остварувањето 
на функциите на федерацијата, да се врши врз оС-
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нова на програмата што се утврдува за календар-
ската година. 

Средствата за реализација на програмата за 
информирање на странската јавност од став 1 на 
овој член учесниците на Договорот ги обезбедуваат 
според утврдениот сразмер и обемот на таа прог-
рама. 

Член 3 
Програмата за информирање на странската јав-

ност преку радиото и телевизијата, што е од инте-
рес за остварувањето на функциите на федерацијата 
(во натамошниот текст: Програмата за информира-
ње на странската јавност) ја утврдуваат учесниците 
на Договорот. 

Програмата за информирање на странската јав-
ност содржи и претсметка на средствата потребни за 
нејзината реализација. 

Програмата за информирање на странската јав-
ност ја подготвува Деловната заедница на радио-
дифузните организации на здружен труд - Југо-
словенска радио-телевизија — Белград договорно 
со своите членки. 

Член 4 
Средствата за реализација на програмата за ин-

формирање на странската јавност учесниците на 
Договорот ги обезбедуваат во односот 50 : 50. 

Член 5 
Програмата за информирање на странската јав-

ност, во смисла на Договрот, ја остваруваат Делов-
ната заедница на радиодифузните организации не 
здружен труд - Југословенска радио-телевизија -
Белград и нејзините членки. 

Член В 
Извештајот за извршувањето на програмата за 

информирање на странската јавност, во смисла на 
Договорот, го разгледуваат и усвојуваат учесниците 
на Договорот. 

Член 7 
Средствата обезбедени по основ на Договорот 

учесниците можат да ги здружуваат со средствата 
на други носители на информативната дејност спре-
ма странство. 

Член 8 
Измени и дополненија на Договорот се вршат 

според постапката предвидена за неговото донесу-
вање. 

Измени и дополненија на овој договор може да 
предложи еден од учесниците на Договорот. 

Член 9 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на учесниците на До-
говорот. 

Член 10 
1 

Овој договор се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 93-2/79 
13 јули 1979 година 

Белград 

зија, 
Милан Вуков, с. р. 

609. 

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

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

ЦЕВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 17 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУС цевки, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд можат 
своите ^затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3407 од 19 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Каштел Суќурац, „Румапласт" — Рума, 
„Охис" - Скопје, „Милан Благојевиќ" — Лу-
пени, „Тотра" - Љубљана и „Винипластика" -
Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

610. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените ( ,Службен лист на СФРЈ1', 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РУС РОЛЕТНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 16 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУС ролетни, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3405 од 19 јули 1979 
година 

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

Претставниците на производителите: „Југовинил 
— Каштел Суќурац, „Југолластика" - Сплит, 
„Копитарна" — Севница, „Кемопласт" - Задар, 
„Меѓумурјеплет" — Чаковец, „Словенијалес" — 
Кли" - Логатец, „Хипласт" ОЗТ „Пластика" 

За Сојузниот извршен совет 
член на Советот и сојузен 

секретар за информации, 
Исмаил Бајра, с. р. 

За Деловната заедница на 
радиодифузните организации 
на здружен труд — Југосло-
венска радио-телевизија — 

Белград 
претседавач на Извршниот 
одбор на Собранието на Ју-
гословенската радио-телеви-
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— Житиште, „Дрвопласт" — Бузет, „Подига-, 
лант" — Волчја Драга, „Инвапласт" — Удбина, 
„Кострој" — Словенске Коњице, „Корпара" — 
Апзтин и „Металопластика" — Вараждин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

611. 

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

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

ГРАНУЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставници на потрошувачите, на 17 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУС гранулат, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд мо-
жат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3409 од 19 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Каштел Суќурац, „Југопластика" — Сплит, 
„УНИС-СИНТЕВИТ" - Витез, „Панонијачаст" 
- Црепаја, ФКН - Неготино, „ОХИС" - Ско-
пје, „Новкабел" — Нови Сад и „Пластика" — 
Дувно. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

612. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДА-
ЖНИ ЦЕНИ ЗА РУС ТОПЛИ ПОДОВИ НА ЈУТЕН 

ФИЛЦ И НА АЗБЕСТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 7 мај 1979 го-
дина. склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените малопродажни цени за РУС топли по-
дови на јутви филц и на азбест, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени малопродажни цени, при 
условите на продажбата што се утврдени со Спо-
годбата да ги зголемат до 10%, 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3304 од 19 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: Комбинат на 
подови „Синтелон" — Бачка Паланка и „Јутекс" 
— Желец. 
Претставници на купувачите-потрогиувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

613. 

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

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

ФОЛИИ И ПОДНИ ОБЛОГИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 16 април 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за РУС фолии и подни облоги, 
со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 10%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3408 од 19 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југови-
нил" — Сплит, „Цетинка" — Триљ и „Охис" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 ^ 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

614. 

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

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

КЕТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 30 јануари 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за паркет, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 
14%, а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека 
производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги про-
даваат, односно ќе ги купуваат по цените и под з^сло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1282 од 13 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: 20 произво-
дители — потписници на Спогодбата 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 71 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

615. 

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

С П О Г О Д Б А 
З А П Р О М Е Н А Н А З А Т Е Ч Е Н И Т Е Ц Е Н И Н А А Л А Т -
Н И М А Ш И Н И З А О Б Р А Б О Т К А Н А М Е Т А Л И И 
Н И В Н И О Т П Р И Б О Р И Н А Р Е З Е Р В Н И Д Е Л О В И 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 14 фавруари 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на алатки машини за обработка 
на метали и нивниот прибор и на резервни делови, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат, и тоа за: 

1) алатките машини за обработка на метали и 
прибор за тие машини до 8%; 

2) резервните делови за а л а т и машини до 12в/о. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и 
под условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1283 од 18 јули 1979 
година, 

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

Претставници на производителите: ,,Првомај-
ска" - Загреб, „Иво Лола Рибар" - Желез-
ник, „Потисје" — Ада, „Ливница железа и 
темпера" — Кикинда, „Јелшинград" — Бања 
Лука, „Победа" — Нови Сад, „Мајевица" — 
Бачка Паланка, „Металски заводи — Тито" -
Скопје, „Металец" - Чаковец, „Искра Автома-
тика" - Љубљана, Машинска индустрија — 
Ниш — Ниш, „Далмастрој" — Сплит, „Тигар 
ООЗТ „Сарлах" - Пирот, „САС" — Задар, 
Железарна Равне — Равне, „Метал — Прог-
рес'' - Зрењанин, „Крушиќ" - Валево, „Ме-
тална" — Марибор, ,,Стандард" — Осиек и 
„УНИС - ПРЕТИС" - Вогошќе. 
Претставници на купувачите" потрошувачи: 38 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

616. , 

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

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

БЕСТНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 20 март 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за азбестни производи, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата да ги зголемат така 
што најголемите продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

1) облоги на кочници и спојници до 9% 
2) педали за кочење за диск и тапан до 9% 
3) азбестни металопластични дих-

тунзи до 8,5% 
4) теснит (клингерит) материјал за 

дихтување до 10,5в/о 
Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-

ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2631 од 17 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југоазбест" 
— Младеновац, ФИАЗ — Прокупле, „Азбест44 

- Плоче, УНИС-ФЕРОС - Сребреник, „ДО-
БИТ" ТОЗД - „ТЕСНИТ" - Медводе и Донит 
ТОЗД „ТЕСНИЛА" - Велика Лока. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

617. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

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

СТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 21 мај 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за каустично печен магнезит со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
така што најголемите продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

ДинД 
1) каустично печен магнезит во зрно 2.346 
2) каустично печен мелен магнезит 3.257 , 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и 
под условите, што се предвидени во Спогодбата, 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3740 од 17 јули 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: Рудник „Го-
л е т " — Магура. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 5 
купувачи-потрошузачи потписници на Спогод-
бата. 

618. 

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

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

ЦЕН ПЕСОК ЗА ЛЕАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 31 мај 1979 година, 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за кварцен песок за леарската индус-
трија, со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/! 
1) кварцен песок миен 210 00 
2) кварцен песок сушен 428,40 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4078 од 20 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: Рудници на 
неметали „Ваљево" — Валево ,Рудници на квар-
цен песок „Рготина" — "Рготина, „Термит" — 
Домжале, „Кремен" - Ново Место и Рудник 
„Липиќ" — Пакрац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 

купувачи'потрошувачи потписници на Спогодбата. 

619. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КВАР-
ЦЕН ПЕСОК ЗА СТАКЛАРСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 26 април 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 

на затечените цени за кварцен песок за стаклар-
ската индустрија, со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат така што на,јвисоките 
продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

ДинА 
1) стакларски песок од типот 

„Ваљево", „Рготина, „Липиќ" 170,00 
2) стакларски песок од типот 

„Питсбург" 212,40 
3) стакларски песок од типот 

„Ново Место" 229,40 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно ќе ги купуваат по цените и 
под условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3739 од 20 јули 1979 
година. 

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

Претставниц,и на производителите: Рудник на 
кварцен песок „Рготина" — Рготииа, Рудници на 
неметали „Ваљево" — Валево и „Кремен-ка-
мен" - Ново Место. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Стража" — Хум на Сутла, Српска фабрика за 
стакло Параќин и Индустрија на стакло Пан-
чево. 

620. 

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

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

ОМЕКНУВА ЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 мај 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на омекнузачи, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, да ги зголемат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/кѕ 
1) јувинол - 74 19,30 
2) и п л а н о л - ОН 19,30 
3) бриксанол 19,30 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3414 од 19 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југови-
нил" — Каштел Суќурац, „Иплас" — Копер и 
„Бриксол" — Вршац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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621. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ХАР-

ТИИ ОД МАЛИ ФОРМАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 9 март 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за хартии од мали формати, 
со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2434 од 13 јули 1979 
година. 

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

Претставници на производителите: 14 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

622. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ЗА НИВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РЕЗЕРВНИ ПОЛНЕЊА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 6 март 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за противпожарни апарати и за 
нивните делови и резервни полнења, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
можат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 60/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1771 од 19 јули 1979 

бата. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 

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

Претставници на производителите : „Ватро-
спрем" - Белград и „Пастор" — Загреб. 
Претставниции на купувачите-потрошувачи: 
„Ватроспрем" — Белград, „Ватротехна" — Заг-
реб, „Заштита рада" - Белград и „Гасилска 
опрема" — Љубљана. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за патните 
исправи на државјаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, објавен во „Слул^бен 
лист на СФРЈ", бр, 30/79, се потерала долунаведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во член 47 став 1 во уводната реченица наместо 
зборот: „од" треба да стои: „до". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собрани-
те на СФРЈ, 23 јули 1979 година, Белград. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за изземање од забра-
ната на движење на товарни моторни возила на 
општествените правни лица на определени релации 
и превози на определени видови лесно расипливи 
стоки, објавен во „Службен лист на СФРЈ" бр. 
32/79, се поткрале долунаведе-ните грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА 
НА ДВИЖЕЊЕ НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЛАЦИИ И ПРЕВОЗИ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЛЕСНО РАСИИЛИВИ СТОКИ 

Во член 2 во из.менетиот член 1 став 1 по збо-
ровите: „работилницата на тие лица" треба да се 
додадат по грешка изоставените зборови: „ако пре-
возот се врши за сопствени потреби", а наместо 
зборовите: „со општествено правно лице — ако 
превозот се врши за сопствени потреби" треба да 
стои: „со општествено правно лице, како и кога вр-
шат превоз на лесно расипливи стоки од сопствено 
производство". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 20 јули 
1979 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 6 став 2 од Уредбата за 

Сервисот за давање услуги за потребите на репре-
зентација на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕП-

РЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

За директор на Сервисот за давање услуги за 
потребите на репрезентација на сојузните органи се 
назначува Алекса Вујовиќ, досегашен вршител ,на 
должноста директор на тој сервис. 

Е. п. бр. 682 
20 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

>685/ Закон за измени и дополненија на Ца-
ринскиот закон — — — — — — — 1113 

586. Закон за измени и дополненија на Законот 
за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект на странски изведувач — — 1120 

587. Закон за обезбедување средства за от-
странување на последиците од катастро-
фалниот земјотрес што го погоди подрач-
јето на Социјалистичка Република Црна 
Гора во 1979 година — — — — — — 1122 

588. Закон за посебните наменски дополнител-
ни средства за финансирање на општите 
општествени и на заедничките потреби во 
Социјалистичка Република Црна Гора во 
1979 и 1980 година — — — — — — 1124 

589. Закон за преземање обврски на федера-
цијата за враќање на ануитетите по опре-
делени кредити одобрени на организации-
те на здружен труд и на други самоуправ-
ни организации и заедници на подрачјето 
на Социјалистичка Република Црна Гора 
што ги погоди земјотресот во 1979 година 1124 

590. Закон за преземање на обврските на ре-
публиките и автономните покраини за 
враќање на ануитетите по кредитите да-
дени на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово од средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 
во периодот до 1980 година — — — — 1125 

591. Закон за обезбедување средства на фе-
дерацијата за додатниот влог на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Африканскиот фонд за развој 
по повод второто општо пополнување на 
средствата на тој фонд — — — — — 1126 

592. Сдлз^ка за разрешување и избор на чле-
нови на Сојузниот извршен совет — — 1126 

593. Одлука за избор на судии на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 1126 

594. Одлука за условите под кои динарите ос-
тварени со давање услуги и со продажба 
на стоки се пресметуваат како девизен 
прилив во 1979 година — — — — — 1127 

595. Одлука за забрана на употребата на пче-
ница за производство на добиточна храна 
и за исхрана на добиток — — — — 1129 

596. Правилник за измени на Правилникот за 
начинот на пропишување и издавање на 
лекови — — — — — — — — — 1129 

597. Решение за повлекување од промет на ле-
кот CHEPHACARDIN дражен а 30 парчи-
ња. број на серијата 1183/77, производ на 
Фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи „ФАРМАКОВ — Призрен — 1129 
— Презрен — — — — — — — — 1129 

598. Решение за повлекување од промет на 
лекот VITAMIN С таблети а 20 х 0,5 g, 
број на серијата 120178, производ на фа -
бриката за фармацевтски и хемиски про-
изводи „ФАРМАКОВ — Призрен — — ИЗО 

599. Решение за повлекување од промет на 
лекот NEOCENOL А, лосион а 45 ml, се-
рија бр. 7903079, 7903080. 7904083 и 790482, 
производи на Хемиска индустрија „МЕ-
РИМА" — Крушевац — — — — — ИЗО 

600. Решение за повлекување од промет на ле- -
кот „DIGITOXIN" капки а 10 rhl, број на 

Страна 
серијата 760201 производ на Фабриката за 
фармацевтски и хемиски производи 
„ЗДРАВЉЕ" — Лесковац — — — — ИЗО 

601. Решение за повлекување од промет на 
лекот ERGOTANR лингвалети а 12 х 2 
mg, број на серијата 760202, производ на 
Фабриката за фармацевтски и хемиски 
производи „ЗДРАВЉЕ" — Лесковац — ИЗО 

602. Правилник за техничките нормативи за 
подготвување на минерални суровини — 
руди на обоени метали — — — — — 1131 

603. Правилник за измена на Правилникот за 
југословенските стандарди за земјоделски 

• производи на.менети за индустриска пре-
работка — — — — — — — — — И37 

604. Список на организациите на здружен 
труд овластени за атестирање на волна — 1137 

605. Список на организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на памук — — 1137 

606. Одлука за измена на Одлуката за мер-
ките за спроведување на монетарно-кре-
дитната политика во 1979 година — — 1138 

607. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија — — — 1138 

608. Општествен договор за информирање на 
странската јавност преку радиото и теле-
визијата — — — — — — — — 1138 

609. Спогодба за промена на затечените цени 
за FVC цевки — — — — — — — 1139 

610. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС ролетни — — — — — — — 1140 

611. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС гранулат — — — — — — 1140 

612. Спогодба за промена на затечените ма-
лопродажни цени за РУС топли подови ју-
тви филц и на азбест — — — — — 1И0 

613. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУС фолии и подни облоги — — — 1140 

614. Спогодба за промена на затечените цени 
за паркети — — — — — — — — И40 

615. Спогодба за промена на затечените цени 
на алатни машини за обработка на метали 
и нивниот прибор и на резервни делови 1141 

616. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестни производи — — — — — 1141 

617. Спогодба за промена на затечените цени 
за каустично печен магнезит — — — П41 

618. Спогодба за промена на затечените цени 
за кварцен песок за леарската индустрија 1142 

619. Спогодба за промена на затечените "цени 
за кварцен песок за стакларската инду-
стрија — — — — — — — — — П42 

620. Спогодба за промена на затечените цени 
на омекнувачи — — — — — — — 1142 

621. Спогодба за промена на затечените цени 
за хартии од мали формати — — — — 1143 

622. Спогодба за промена на затечените цени 
за противпожарни апарати и за нивните ре-
зервни делови и резервни полнења — — 1143 

Исправка на Законот за патните исправи на 
државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 1143 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за изземање од забра-
ната на движење на товарни моторни 
возила на општествените правни лица 
на определени релации и превози на оп-
ределени видови лесно расипливи стоки 1144 

Назначувања и разрешувања — — — — 1144 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јеваиа Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Белградски издавачко-графички 
завод Белград* Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


