
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гуна со издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
ви«, - Огласи според тарифата. 
Жнро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

794. 

Врз основа на член 10 од Законот за работата 
и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/67 и 34/77) Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 7 декември 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ФУНКЦИИ 
ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОД ЧИЕ ВРШЕЊЕ ПРОИЗЛЕГУ-
ВААТ ПРАВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА 
РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ 

ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА 

1. Избраните функционери на највисоките ор-
гани на. Сојузот на комунистите на Југославија, на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју -
гославија, на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија и на Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна ги имаат, по преста-
нувањето на функцијата во тие организации, пра-
вата предвидени со Законот за работата и правата 
на делегатите во Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на функцио-
нерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата, ако за вршењето на некоја од функ-
циите наведени во став 2 на оваа точка примале 
постојан надомест на личниот доход и ако пред 
некоја од тие функции вршеле некоја функција 
предвидена во член 7 на тој закон. 

Највисоки функции во општествено-политичките 
организации од став 1 на оваа точка се: 

1) во Сојузот на комунистите на Југославија: 
а) членовите на Централниот комитет што се 

Наоѓаат на постојана работа во Централниот коми-
тет на Сојузот на комунистите на Југославија; 

о) претседател и секретар на Статутарната 
комисија на Сојузот на комунистите на Југославија; 

2) во Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Југославија: 

а) претседател, потпретседатели и секретар на 
Сојузната конференција на ССРНЈ; 

б) членови на Претседателството и членови на 
Секретаријатот на Претседателството, претседатели 
На облици на дејствување на Сојузната конферен-
ција и на Претседателството на Сојузната конфе-
ренција на ССРНЈ што се на постојана работа во 
Сојузната конференција на ССРНЈ; 

3) во Сојузот на синдикатите на Југославија: 
а) претседател и потпретседател на Советот на 

Сојузот на синдикатите на Југославија; 
б) секретари на Советот на Сојузот на синди-

катите на Југославија; 

Цена на овој број е 20 динари. -
Претплатата за 1977 година изнесува 
550 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. 1. Пошт фах 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

в) претседатели на Сојузните одбори на синди-
катите на Југославија; 

4) во Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија: , 

— членови на Претседателството на Сојузниот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
Народноослободителната војна на Југославија на 
постојана работа во овој одбор. 

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

Бр. 020-62/77-03 
7 декември 1977 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

795. 

Врз основа на член 8 од Законот за работата и 
правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67 
и 34/77) Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 7 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ И НА 
РАКОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ ЗАСМЕТУВА ПРИ 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РОКОТ ДО КОЈ ДЕЛЕ-
ГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ 
ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУ-
ВААТ РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во времето според кое се определува рокот 
до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и функ-
ционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата ја продолжуваат работата во Собрание-
то на СФРЈ или во друг орган односно организаци-
ја се засметува и времето по 15 мај 1945 година 
Поминато во вршењето на општествено-политички 
функции, ако тие за вршењето на тие функции 
примале личен доход или надомест на личниот до-
ход во следните општествено-политички органи и 
организации: 

1) во Комунистичката партија на Југославија 
односно во Сојузот на комунистите на Југославија, 
како: 

а) член на Централниот комитет на КПЈ однос-
но на СКЈ, член на Централниот комитет на К П 
односно СК на република или член на покраинскиот 
комитет на република; 
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б) претседател или секретар на покраински или 
областен комитет, градски комитет на главните гра-
дови на републиките и покраините, на окружен или 
околиски комитет, претседател односно секретар на 
меѓуопштинска конференција односно регионален 
Орган на СК; 

в) претседател или секретар на Контролната 
комисија на КПЈ односно СКЈ, КП односно СК на 
република, покраина или област односно на стату-
тарните комисии на СКЈ. СК на републиките и по-
краините; 

г) раководител на Управата на ЦК на Југосла-
вија, ЦК на република односно раководител на 
организационо-политички секретаријат или коми-
сија на ЦК на Југославија или ЦК на република, 
ако бил сојузен или републички пратеник; 

2) во Народниот фронт односно во Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ како: 

а) претседател, потпретседател, генерален сек-
ретар, секретар или благајник на сојузниот или 
главниот одбор на Сојузната или републичка кон-
ференција; 

б) претседател, потпретседател или секретар на 
покраински или областен одбор, градски одбор на 
главните градови на републиките, на окружен или 
околиски одбор, претседател односно секретар на 
меѓуопштинска конференција -односно регионален 
орган на ССРН; 

в) претседател на Сојузната, на републичка, по-
краината или обласна конференција за општестве-
на активност на жените односно претседател на 
Сојузниот, на републички, покраински, областен, 
окружен или околиски одбор на Антифашистичкиот 
фронт на жените односно на Сојузот на женските 
друштва; 

3) во Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Како: 

претседател, потпретседател или секретар на 
Централниот, на републички, покраински, овластен, 
окружен или околиски совет или одбор, претседа-
Дател односно секретар на меѓуопштинска конфе-
ренција односно регионален орган на Сојузот на 
синдикатите. 

4) во Сојузот на здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна на Југославија, како: 

претседател, потпретседател или - секретар на 
Сојузниот, на републички, покраински, овластен, 
окружен или околиски одбор, претседател односно 
секретар на меѓуопштинска конференција односно 
регионален орган на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народноослободителната војна на Југо-
славија; 

5) во Сојузот На комунистичката младина на 
Југославија, во Обединетиот сојуз на антифашис-
тичката младина на Југославија и Народната мла-
дина, како: 

претседател или секретар на Сојузниот, на ре-
публички, покраински, овластен, окружен или око-
лиски комитет на СКОЈ или на народната младина 
односно на соодветниот одбор на УСАОЈ; 

6) во претставничките тела, во државните, пра-
восудните, стопанските и други органи, покрај 
функциите од член 7 на Законот за работата и пра-
вата на делегатите но Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на функцио-
нерите во федерацијата на кои им престанала функ-
цијата и на функциите, како: 

а) претседател и член на претседателството 
на република или на автономна покраина; 

б) претседател, потпретседател, секретар или 
повереник на покраински или областен одбор или 
на собрание, на градски одбор на главните градови 
на републиките, па окружен или околиски одбор, 
претседател на регионална заедница на општини и 
претседател на собрание на главен град на репуб-
лика или автономна покраина; 

в) министер на Сојузната или на републичка 
блада, претседател на сојузна или на републичка 

комисија, совет или комитет, генерален ,директор 
на генерална дирекција, генерален секретар или 
секретар на Сојузното или на републичко собрание, 
генерален секретар на Сојузната или на републичка 
влада, повереник на извршен одбор на покраина или 
област односно член на извршен совет на покраина 
или област, гувернер на Народната банка на Југо-
славија, генерален директор на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија, заменик-со-
јузен секретар за надворешни работи, за народна 

одбрана и за внатрешни работи, директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање, директор на 
Сојузниот завод за меѓународна, просветно-култур-
на и техничка соработка, директор на Сојузната 
управа за царини и директор на Сојузниот завод за 
статистика; 

г) државен потсекретар, помошник или заменик 
на министер односно на државен секретар или на 
сојузен секретар во Сојузната влада односно во Со-
јузниот извршен совет, како и во влада на репуб-
лика односно републички извршен совет, доколку 
бил сојузен или републички пратеник, секретар на 

Президиумот на Народната скупштина на Демократ-
ска Федеративна Југославија и секретар на собра-
ние на народна република; 

д) судија на Врховниот суд, на Врховниот сто-
пански суд и на Сојузниот суд; 

ѓ) претседател на републички или покраински 
уставен врховен или виши стопански суд, репуб-
лички или покраински јавен обвинител, републички 
или покраински јавен правобранител, и републички 
или покраински општествен правобранител на само-
управувањето; 

е) претседател на Задружниот сојуз на Југосла-
вија, на републички, покраински или овластен за-
дружен сојуз; 

ж) претседател, потпретседател и генерален 
секретар на Сојузната стопанска комора, претседа-
тел на Управниот одбор на Сојузната комора, од-
носно на Сојузната стопанска комора, на републич-
ки или покраинска комора; 

7) во Југословенската народна армија, како: 
командант на дивизија или на него рамна или 

повисока положба за која со формацијата е исклу-
чиво предвиден старешина најмалку со чинот гене-
рал-мајор односно контраадмирал. 

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

Бр. 020-63/77-02 
7 декември 1977 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

796. 

Врз основа на член 3 од Одлуката за надомес-
тите на личните доходи и другите примања на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/77), а во врска со член бб став 3 
од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на 37. 
седница од 7 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕ-
ТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТО-

ПАНСТВОТО НА СФРЈ ВО 1977 ГОДИНА 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
во Собранието на СФРЈ се зголемува за 12,5% зара-
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ди усогласување со просечниот пораст на личните 
доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во 
1977 година. 

2. Зголемувањето на надоместот од точка 1 на 
оваа одлука им припаѓа и на сојузните пратеници 
и функционери што остваруваат личен доход во 
Собранието на СФРЈ според Законот за работата и 
правата на делегатите' во Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и функ-
ционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата. 

3. Зголемувањето на надомест од точ. 1 и 2 на 
оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1977 година, 
а ќе се изврши врз товар на наменските средства на 
Собранието на СФРЈ. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 120-115/77-03 
7 декември 1977 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

797. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 
личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собраниево на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", би. 54/77), а во 
врска со член бб од Деловникот на Собранието на 
СФРЈ, Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на 37. седница од 7 декември 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕ-
НУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ 
ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕ-
НИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ ВО 1977 

ГОДИНА 

1. Основицата за утврдување на личните доходи 
на функционерите се усогласува со просечниот по-
раст на личните доходи на вработените во стопан-
ството на СФРЈ и се утврдува во износ од 3.850 
динари. 

2. Зголемувањето на личниот доход од точка 1 
на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1977 годи-
на, а ќе се изврши врз товар на наменските сред-
ства на Собранието на СФРЈ. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 120-114/77-03 
7 декември 1977 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, с. р. 

798. 

Врз основа на член 74 став 3 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77), на предлог од генерал-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИС-
НИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ 
КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ 
СМЕТКИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат начинот и ус-

ловите под кои корисниците на општествени сред-
ства можат кај Службата на општественото книго-
водство (во натамошниот текст: Службата) да ги 
отвораат и укинуваат сметките предвидени во член 
72 од Законот за Службата на општественото книго-
водство, и тоа: 

1) жиро-сметките; 
2) сметките на издвоените средства; 
3) сметките на средствата за вршење на функ-

циите на определени корисници (банки и заедници 
на осигурување, како и нивни единици и самоуп-
равни интересни заедници и др.); 

. 4) сметките за уплата на приходи на општест-
вено-политичките заедници и нивните фондови и 
на самоуправните интересни заедници; 

5) проодните сметки за присобираше на реали-
зацијата на средствата на определени корисници. 

Член 2 
Како корисници на општествени средства (во 

натамошниот текст: корисниците), се сметаат: ос-
тавките организации на здружен труд, работните 
организации, сложените организации на здружен 
труд и другите облици на здружување на организа-
циите на здружен труд; договорните "организации 
на здружен труд; народните банки, банките и дру-
гите финансиски организации; заедниците на осигу-
рување на имоти и лица и нивните деловни еди-
ници, заедниците на реосигурување, заедниците за 
ризици и здруженијата на заедниците на осигуру-
вање на имоти и лица; земјоделските и другите 
задруги; самоуправните интересни заедници и нив-
ните основни заедници и единици, месните заедници 
и другите самоуправни организации и заедници "и 
нивните здруженија; општествено-политичките за-
едници и. нивните органи, нивните организации и 
фондови и другите државни органи; Службата на 
општественото книговодство; самоуправните фон-
дови; стопанските комори и општите здруженија; 
општествено-политичките организации и другите 
општествени организации: работните заедници; 
куќните совети и другите општествени правни лица, 
како и другите организации и заедници и фондо-
вите што користат и располагаат со општествени 
средства. 

Како корисници, во смисла на став 1 од овој 
член, се сметаат и привремените основни органи-
зации во состав на работна организација во осно-
вање, работни организации во основање, како и дру-
ги корисници во основање. 

Член 3 
Под сметки кај Службата, во смисла на член 1 

од оваа уредба, се подразбираат сметките на кои 
корисниците, според видот и намената на средст-
вата, ги водат сите свои динарски парични сред-
ства. 

Од сметките од став 1 на овој член можат да се 
вршат плаќања само ако постои покритие во смисла 

\ 
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на член 82 став 2 од Законот за Службата на опш-
тественото книговодство. 

Член 4 
Под жиро-сметка на корисникот ка ј Службата, 

во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката 
преку која се вршат сите плаќања со динарски 
средства во земјата по сите основи од редовното ра-
ботење на корисникот, издвојувањата на паричките 
средства за определени намени и намирувањата на 
Обврските утврдени со закон и други прописи, опш-
тествени договори, самоуправни спогодби и други 
самоуправни општи акти. 

Член 5 
Под сметки на издвоените средства во смисла 

на оваа уредба, се подразбираат сметките што ко-
рисниците ги отвораат кај Службата за средствата 
што се издвојуваат за посебните намени утврдени со 
прописи и самоуправни општи акти, како што се 
средствата на резервите, средствата на заедничката 
потрошувачка и др. 

Сметките од став 1 на овој член можат да ги 
имаат само оние корисници кои имаат отворена 
жиро-сметка, односно сметка за вршење на функ-
циите на определени корисници. 

Член 6 
Под сметка на средствата за вршење на функ-

циите на определени корисници (во натамошниот 
текст: сметка за функционално работење), во смисла 
на oвaa уредба, се продразбира сметката на здружени-
те и другите средства отворена на корисниците со-
гласно со прописите и самоуправните општи акти 
заради извршување на работите поради кои тие 
корисници се и основани (банки и нивни единици, 
заедници на осигурување на имоти и лица и нивни 
заедници за ризици, заедници на реосигурување, 
самоуправни интересни заедници и нивни основни 
заедници и единици, фондови основани со закон, 
самоуправни фондови и др.). 

Член 7 
Под сметки за уплата на приходи на општестве-

но-политичките заедници и нивните фондови и на 
самоуправните интересни заедници во смисла на 
оваа уредба, се подразбираат уплатните сметки 
пропишани врз основа на член 28 став 2 од Законот 
За Службата на општественото книговодство преку 
кои корисниците, во извршувањето на своите об-
врски утврдени со закон и други прописи, односно 
општествени договори и самоуправни спогодби, вр-
шат плаќања од своите сметки во корист на опште-
ствено-политичките заедници и нивните фондови и 
самоуправните интересни заедници. 

Член 8 
Под проодни сметки за присобирана на реали-

зацијата на средствата на определени корисници, 
во смисла на оваа уредба, се подразбираат сметките 
што кај Службата им се отвораат на корисниците 
заради присобирање на реализацијата и пренесу-
вање од таа сметка на сметките на корисниците. 

Преодна сметка за присобирана на реализаци-
јата може да им се отвори: 

1) на работните односно деловните единици на 
организациите на здружен труд; 

2) на организациите на здружен труд што се 
овластени да вршат наплата на побарувањата — 
реализацијата за сметка на други корисници, ако 
таквата дејност е запишана во судскиот регистар; 

3) на интерната банка за наплатување на по-
барувања по основ на заеднички приход; 

4) на заедницата за ризици на осигурување 
на имоти и лица, на заедницата за ризици на ре-
осигурување и на деловната единица на заедницата 
на осигурување на имоти и лица; 

5) на организациите на здружен труд и на дру-
гите корисници на општествени средства за напла-
тување побарувања по основ на заеднички приход. 

II. Начин и услови за отворање на сметка 

Член 9 
Жиро-сметка ка ј Службата се отвора врз основа 

на писмено барање од корисникот. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

жиро-сметка ка ј Службата се отвора и на барање 
од органите овластени според посебни прописи. 

Кон барањето за отворање на жиро-сметка 
корисникот прилага соодветна документација, и тоа: 

1) решение за уписот на корисникот ЕО судскиот 
регистар, односно во регистарот на надлежниот ор-
ган, ако за односниот корисник регистрирањето е 
пропишано; 

2) акт од надлежниот орган за основање на ко-
рисникот ако регистрирањето не е пропишано; 

3) правила или статут на општествената орга-
низација, односно здружението на граѓани; 

4) известување на органот надлежен за работите 
на статистиката за распоредувањето на корисникот; 

5) договор за депонирање на средствата што се 
водат на сметките ка ј Службата, склучен помеѓу 
корисникот и определената банка; 

6) картони на депонираните потписи на лицата 
овластени за потпишување на корисникот заради 
располагање со нивните средства од сметката ка ј 
Службата. 

Воените единици и воените установи, кон бара-, 
њето за отворање на сметка ка ј Службата, подне-
суваат акт од сојузниот секретар за народна одбрана 
дека можат да имаат жиро и други сметки кај Слу-
жбата, картони на депонираните потписи на лицата 
овластени за потпишување налози за располагање 
со средствата од сметката ка ј Службата и другата 
документација што ќе ја пропише сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Член 10 
Корисникот може ка ј Службата да има само 

една жиро-сметка. 
Член 11 

Секоја основна организација на здружен труд, 
односно работна заедница има ка ј Службата своја 
посебна жиро-сметка. 

Член 12 
На корисниците што здружуваат средства за 

определени намени, покрај жиро-сметката, односно 
сметката за функционално работење што ги имаат 
ка ј Службата, може да им се отвори и сметка на 
здружените средства. Таа сметка може да се отвори 
на ниво на работната организација, односно вложе-
ната организација на здружен труд или при еден од 
корисниците. 

Корисниците од став 1 на овој член се должни, 
кон барањето за отворање на сметка на здружените 
средства, покрај соодветната документација од член 
9 на оваа уредба, да поднесат и извод од самоуправ-
ната спогодба, односно статутот за правото на здру-
жување на средствата и на отворање на соодветна 
сметка. 

Член 13 
Корисникот поднесува барање за отворање на 

жиро-сметка, заедно со соодветната документација 
од член 9 на оваа уредба, до организационата еди-
ница на Службата во своето седиште. Ако во 
седиштето на корисникот не постои организациона 
единица на Службата, барањето се поднесува до 
организационата единица на Службата месно над-
лежна според седиштето на корисникот. 

Ако корисникот не е запишан во судскиот ре-
гистар, односно во регистарот на надлежниот ор-
ган, под седиште на корисникот во умисла на оваа 
уредба, се подразбира местото во кое се врши основ-
ната дејност на корисникот, а ако таа дејност се 



Петок, 16 декември 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НК СФРЈ Број Ѕ9 - Страна 2037 

врши вв повеќе места — местото во кое работовод-
ниот орган постојано ја врши својата функција. 

Во градовите со повеќе општини и издвоени еди-
ници на Службата, на барање од корисникот, можат, 
по исклучок, да се отворат жиро-сметки во една 
издвоена единица на Службата за сите основни 
организации на здружен труд и за работната заед-
ница на една работна, односно сложена организација. 

Член 14 
Барањето за отворање сметка на издвоените 

средства корисникот, по правило, го поднесува ис-
товремено со барањето за отворање на жиро-сметка, 
односно сметка за функционално работење. 

Корисникот може и по отворањето на жиро-смет-
ката, односно на сметката за функционално рабо-
тење да поднесе барање за отворање сметка на из-
двоените средства, ако се укаже потреба од тоа. 

Член 15 
Отворањето на сметка за функционалното ра-

ботење на корисниците се врши на начинот и под 
условите предвидени во член 9 на оваа уредба. 

На корисникот можат да му се отворат и посебни 
сметки за функционално работење за средствата на 
фондовите, односно намените за кои со закон е ут-
врдено дека врз товар на тие средства не можат да 
се извршуваат други обврски од тој корисник. 

Кон барањето за отворање на сметка за функ-
ционално работење банките се должни, заради обез-
бедување на дневна ликвидност, истовремено да 
поднесат и барање за отворање сметка на издво-
ените средства за средствата на резервниот фонд 
на банката и за средствата за задолжителната ре-
зерва на банките кај Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 16 
Сметките за уплата на приходите на општестве-

но-политичките заедница и нивните фондови и на 
самоуправните интересни заедници Службата ги от-
вора врз основа на посебни прописи. 

Пренос на средствата од сметките од став 1 hа  
овој член на соодветните сметки на корисникот на 
приходите врши Службата врз основа на закони, 
одлуки и други прописи на општествено-политич-
ките заедници и нивните фондови и самоуправни 
интересни заедници. 

Со средствата од сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заедници и нив-
ните фондови и самоуправни интересни заедници 
не може да се располага пред пренесувањето на 
соодветните сметки на корисниците на тие приходи. 

Член 17 
Барањето за отворање на проодна сметка за 

присобирана на реализацијата поднесува до месно 
надлежната организациона единица на Службата 
овластената работна, односно деловна единица на 
организацијата на здружен труд или организацијата 
на здружен труд за својата работна — деловна 
единица, односно корисниците од член 8 на оваа 
уредба. 

Кон барањето се поднесува следната докумен-
тација: 

1) решение за уписот во судскиот регистар; 
?) извод од самоуправниот општ акт за правото 

на отворање на оваа сметка; 
3) картон на депонираните потписи на лицата 

овластени за располагање со средствата од оваа 
сметка. 

Интерната банка и другите корисници што вр-
шат наплатување по основ на заеднички приход 
поднесуваат и доказ дека се овластени да го вршат 
тоа наплатување. 

Пренос на средствата од проодните сметки за 
присобирање на реализацијата врши Службата врз 
основа на налог од интерната банка или други ко-
рисници. 

Службата може, врз основа на договор, да врши 
пренос на средствата од преодната сметка на жиро-
сметката на корисникот, ако тоа е предвидено со 
самоуправната спогодба за распределба на приходот 
од заедничкиот производ. Преносот на средствата 
врз основа на овластување Службата го врши истиот 
ден, а најдоцна наредниот работен ден од денот на 
приливот на средствата. 

Ако преносот на средствата се врши по налог 
од интерна банка или од други корисници, интер-
ната банка, односно другите корисници се должни 
тие налози да ги издадат истиот или наредниот 
работен ден од денот на приемот на изводот за 
уплатата на средствата, ако со закон не е опреде-
лено поинаку. 

Со средствата од проодните сметки за присо-
бирана на реализацијата не може да се располага 
пред пренесувањето на жиро-сметката на корис-
никот. 

Член 18 
Надлежната организациона единица на Служ-

бата е должна на корисникот, по негово писмено 
барање, ,да му отвори соодветна сметка,, ,ако се ис-
полнети условите предвидени со оваа уредба. 

Ако организационата единица на Службата ут-
врди дека не се исполнети условите за отворање 
сметка по барањето на корисникот, должна е за 
тоа писмено да го извести подносителот на барањето. 

На повторно писмено барање од корисникот, 
надлежната организациона единица на Службата, 
ќе донесе решение за одбивање на барање за отво-
рање сметка кај Службата најдоцна во рок од 5 дена 
од денот на приемот на барањето. 

III. Укинување на сметка 

Член 19 
Сметките на корисникот, што се водат ка ј Служ-

бата, можат да се укинат на барање од корисникот 
чии средства се водат на тие сметки. 

Член 20 
Корисникот е должен веднаш да и ги пријави 

на надлежната организациона единица на Службата 
сите настанати статусни промени, што имаат вли-
јание врз отворањето и врз веќе отворените сметки 
ка ј Службата ж во врска со тие промени да подне-
сат соодветна документација. 

Член 21 
Ако над корисникот се отвори стечајна постапка 

или постапка за редовна ликвидација, надлежната 
организациона единица на Службата е должна, на 
барање од стечајниот управник, односно лицето ов-
ластено да ја спроведува постапката за редовна 
ликвидација, да отвори нова жиро-сметка, односно 
сметка за функционално работење на корисникот 
во стечај или ликвидација и истовремено да ја 
укине постојната жиро-сметка односно сметка за 
функционално работење. 

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот, 
односно ликвидациониот управник прилага картон 
на депонираниот потпис заради располагање со 
средствата од сметките на корисникот во стечај или 
ликвидација. 

Од донесувањето на решение за отворање на 
стечејната постапка, односно на постапката за ре-
довна ликвидација од страна на надлежниот орган , 
до поднесувањето на барањето за отворање нова 
жиро-сметка, односно сметка за функционално ра-
ботење на корисникот во стечај, односно во ликви-
дација, надлежната организациона единица на Служ-
бата не може да извршува налози врз товар на 
постојните сметки на корисникот над кои е отво-
рена стечајна постапка, односно постапка за редовна 
ликвидација. 

Средствата од укинатата жиро сметка, односно 
сметката за функционално работење, Службата ги 
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пренесува на новоотворената сметка. На таа сметка 
истовремено се пренесуваат и средствата од смет-
ките на издвоените средства, на преодната сметка 
за присобирана на реализацијата и на другите смет-
к-и на корисниците над кои е отворена стечајна 
постапка, односно постапка за редовна ликвидација. 

Член 22 
Сметките за уплата на приходите за опште-

ствено-политичките заедници и нивните фондови 
и самоуправните интересни заедници се укинуваат, 
а средствата од нив се пренесуваат на други сметки, 
врз основа на посебни прописи. 

Член 23 
Ако на жиро-сметката, односно на сметката за 

функционално работење немало промени во рок 
од една година, надлежната организациона единица 
на Службата по истекот на тој рок ќе го предупреди 
корисникот во рок од 15 дена да се изјасни за 
натамошно користење на сметката. Ако во тој рок 
корисникот не ја извести Службата, жиро-сметката, 
односно сметката за функционално работење ќе се 
укине, а средствата ќе се пренесат на посебна смет-
ка отворена ка ј Службата за средствата што не се 
користат. За укинувањето на сметката Службата го 
известува односниот корисник, а истовремено за тоа 
го известува надлежниот орган на општествено-по-
литичката заедница на чија територија се наоѓа 
седиштето на корисникот. 

Со укинувањето на жиро-сметката, односно на 
сметката за функционално работење се укинуваат 
и сите други Сметки на односниот корисник, а сред-
ствата се пренесуваат на сметката од став 1 на овој 
член. 

Член 24 
Службата ќе ја укине проодната сметка за при-

собираше на реализацијата ако во рок од една 
година од денот на последната промена немало про-
мени на таа сметка. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Корисниците се должни, во рок од три месеци 

од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
да поднесат барање до надлежната организациона 
единица на Службата за укинување на сметката 
чие постоење не е во согласност со закон и со оваа 
уредба. 

Ако на сметките чие укинувале се бара се на-
оѓаат средства, корисникот е должен истовремено 
да издаде налог за пренос на тие средства. 

Член 26 
Основните организации на здружен труд и работ-

ните заедници, како и другите корисници што до 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба ра-
ботеле преку заедничка жиро-сметка и заедничка 
сметка на издвоените средства, при отворањето на 
своја посебна жиро-сметка и на сметка ^"издвоени-
те средства, кон писменото барање ја поднесуваат и 
документацијата предвидена во одредбите на глава 
II од оваа уредба. Со отворањето на посебната жиро-
сметка и на сметката на издвоените средства прес-
танува работењето на корисникот преку заеднич-
ката жиро-сметка и заедничката сметка на издво-
ените средства. 

Ако и по отворањето на посебната жиро-сметка 
и на сметката на издвоените средства во смисла на 
став 1 од овој член, пристигаат средства на заеднич-
ката жиро-сметка, односно на заедничката сметка 
на издвоените средства таа сметка добива карактер 
на преодна сметка на сите корисници што отвориле 
посебни жиро-сметки, а средствата од таа сметка 
Службата ги пренесува на нивните жиро-сметки 
односно сметки на издвоените средства според спо-
годбата утврдена помеѓу овие корисници и Служ-
бата, 

Службата може да постапи според став 2 од , 
овој член најдолго три месеци од денот на отвора-
њето на посебните сметки на корисниците. 

Член 27 
Организационите единици на Службата се 'дол-

жни, во рок од три месеци по истекот на рокот од 
чл. 25 и, 26 од оваа уредба, да извршат контрола на 
нејзиното применување. 

Ако со контролата од став 1 на овој член се 
утврди дека определени сметки се отворени противно 
на одредбите од оваа уредба, а корисникот не под-
нел барање во смисла на чл. 25 и 26 од оваа уредба, 
организационите единици на Службата ќе го пре-
дупредат корисникот, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на предупредувањето, да поднесе пот-
ребно барање. 

Ако корисникот во рокот од став 2 на овој член 
не поднесе барање, Службата ќе донесе решение 
дека корисникот не може да располага со средствата 
од таа сметка, а средствата ќе ги пренесе на сметката 
на средствата што не се користат. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Упатството за отворање и уки-
нување на жиро-сметки и други сметки на корис-
ници на општествени средства кај Службата на оп-
штественото книговодство (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/73, 15/74, 35/74 и 18/75). 

Член 29 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". . 
Е. п. бр. 968 

8 декември 1977 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Антон Вратуша, с. р. 

799. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за про-

метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на С Ф Р Ј , бр. 15/77), врз основа на согласноста 
од извршните совети на собранијата на републиките 
и од извршните совети на собранијата на автоном-
ните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 

1978 ГОДИНА 

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои е 
пропишано дека можат да се извезуваат, односно 
увезуваат само врз основа на дозвола, ги издава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
а по претходно прибавено мислење од сојузниот 
орган на управата надлежен за соодветната област 
на стопанството. Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени може претходно да прибави и мислење од ор-
ганизациите на здружен труд — производители и 
потрошувачи на односните стоки. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, на предлог од Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени, да издаде дозвола и за увоз на одделни 
стоки или групи на стоки, како и за увоз на стоки 
во определен период (глобална дозвола), водејќи 
при тоа сметка за извршувањето на трговските и 
други меѓудржавни спогодби. Во тој' случај органи-
зацијата на здружен труд ги увезува односните сто-
ки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа 
точка. 
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% Барањето за издавање дозвола за извоз, 
односно увоз на стоки, организацијата на здружен 
труд го поднесува до Сојузниот срекретаријат за 
надворешна трговија, кој е должен да го реши во 
рок од 30 дена од денот на приемот. 

Договорот за извозот, односно увозот на стоки 
со странскиот содоговорач организацијата на здру-
жен труд може да го склучи дури по добивање-
то на дозволата за извоз, односно увоз на стоките 
во смисла на оваа одлука. 

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за 
пазар и цени да издаде дозвола за увоз на стоки, 
ако увозот на односните стоки се предлага заради 
стабилизација на односите на единствениот југосло-
венски пазар и спречување отстапување од утврде-
ната политика на цените, како и да издаде дозвола 
за извоз, односно увоз на стоки ако е во прашање 
извршување на трговските и други меѓудржавни 
спогодби. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, во случајот од став 1 на оваа точка, да изда-
де дозвола за увоз на одделни стоки или групи на 
стоки и за увоз на стоки во определен период. Во 
тој случај организациите на здружен труд ги уве-
зуваат односните стоки без прибавување на дозво-
лата од став 1 на оваа точка. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
може, согласно со член 28 став 3 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство, издавањето 
на дозволите за увоз на определени стоки да го об-
У С Л О В И со обврска организацијата на здружен труд 
да извезе домашни стоки во определено количество 
или вредност или да обезбеди учество на домашниот 
производител во испораката на тие стоки или уво-
зот на определени стоки за кои се издава дозвола 
да може да го изврши само преку организацијата 
на здружен труд што се занимава со работи на за-
стапување на странски фирми. 

5. Дозвола за увоз на предмети на вооружавање 
и воена опрема и нивни делови, како и за увоз на 
опрема и репродукциони материјали, што се потреб-
ни за производство на предмети на вооружување и 
воена опрема во Југославија, издава Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

Дозвола за извоз на предмети на вооружување и 
воена опрема издава Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

6. За склучување договори за извоз или увоз на 
опојни дроги, дозвола се издава во согласност со 
законот со кој се уредуваат производството и про-
метот на опојни дроги. 

7. Плаќањето на увозот на стоки според оваа 
одлука се врши во согласност со самоуправната спо-
годба од член 69 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77). 

8. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, пропис за постапката за изда-
вање дозвола за извоз и увоз на стоки. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
од пука престанува да важи Одлуката за издавање 
дозволи за извоз и увоз на стоки (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/72). 

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година. 

Е. п. бр. 970 
8 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р АНТУН Вратуша, с. р. 

800. 

Врз основа на член 186 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр, 15/77), врз ос-
нова на согласноста од извршните совети на собра-
нијата на републиките и од извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А У С Л О В И Т Е З А Д А В А Њ Е О В Л А С Т У В А Њ Е Н А 
Б А Н К И Т Е З А В Р Ш Е Њ Е Р А Б О Т И Н А П Л А Т Н И О Т 
П Р О М Е Т С О С Т Р А Н С Т В О И К Р Е Д И Т Н И Р А Б О Т И 
С О С Т Р А Н С Т В О И З А В Р Ш Е Њ Е Д Е В И З Н О - В А -

Л У Т Н И Р А Б О Т И В О Ј У Г О С Л А В И Ј А 

1. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина (во ната-
мошниот текст: народната банка) ќе и даде на oc-
новната банка чие седиште е на нејзиното подрачје, 
а на барање од основната банка, овластување да 
врши работи на платниот промет со странство и 
кредитни работи со странство, ако ги исполнува 
следните услови: 

1) ако со самоуправната спогодба за здружуваа 
ње во основна банка, со статутот на банката или со 
друг самоуправен општ акт во согласност со стату-
тот на банката, е предвидено основната банка да 
врши работи на платниот промет со странство и кре-
дитни работи со странство; 

2) ако основната банка ги исполнува пропиша-
ните услови на кредитната способност и ликвид-
ност; 

3) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ње во основна банка и со самоуправната спогодба 
за основите на среднорочниот план на основната 
банка се утврдени обемот на потребните ликвидни 
средства, како и мерките и одговорноста за одржу-
вањето на ликвидноста на основната банка; 

4) ако со, самоуправната спогодба за здружува-
ње во основна банка, согласно со член 158 од Зако-
нот за основите на кредитниот и банкарскиот си-
стем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77), е пред-
видена постапка со која се обезбедуваат средства 
за извршување на обврските и поднесување на ри-
зиците на основната банка; 

5) ако основната банка има определен број ра-
ботници оспособени за вршење работи на платниот' 
промет со странство и кредитни работи со странство 
и ако тие работници ги исполнуваат условите за 
вршење на тие работи што се утврдени со само-
управниот општ акт на банката; 

6) ако основната банка ги исполнува условите во 
поглед на техничката опременост за вршење работи: 
на платниот промет со странство и кредитни работи 
со странство. 

2. Народната банка ќе и даде на здружената 
банка чие седиште е на нејзиното подрачје, а на 
барање од здружената банка, овластување да врши 
работи на платниот промет со странство и кредитни 
работи со странство, ако ги исполнува следните 
услови: 

1) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ње во здружена банка е предвидено здружената 
банка да врши работи на платниот промет со стран-
ство и кредитни работи со странство; 

2) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ње во здружена банка е утврдена супсидијарна не-
ограничена одговорност на членовите за обврските 
на здружената банка и начинот на извршување на 
меѓусебните обврски и побарувања по основ на не-
ограничена супсидијарна одговорност; 

3) ако здружената банка има определен број 
работници оспособени да вршат работи на платниот 
промет со странство и кредитни работи со странствз 
и ако тие работници ги исполнуваат условите за 
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вршење на тие работи што се утврдени со самоуп-
равниот општ акт на банката; 

4) ако здружената банка ги исполнува условите 
во поглед на техничката опременост за вршење ра-
боти на платниот промет со странство и кредитни 
работи со странство. 

3. Народната банка ќе и даде на основната бан-
ка чие седиште е на нејзиното подрачје, а на бара-
ње од основната банка, овластување да врши де-

визно-валутни и менувачки работи во Југославија, 
ако ги исполнува следните услови: 

1) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ње во основна банка, со статутот или со друг само-
управен општ акт во согласност со статутот на бан-
ката е предвидено основната банка да врши девиз-
но-валутни и менувачки работи во Југославија; 

2) ако основната банка ги исполнува пропиша-
ните услови на кредитната способност и ликвид-
ност; 

. 3) ако со самоуправната спогодба за здружува-
ше во сновната банка,. согласно со член 158 од Зако-
нот за основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем, е предвидена постапка со која се обезбедуваат 
средства за извршување на обврските и за подне-
сување на ризиците на основната банка; 

4) ако основната банка има определен број ра-
ботници оспособени да вршат девизно-валутни и 
менувачки работи во Југославија и ако тие работ-
ници ги исполнуваат условите за вршење на тие 
работи што се утврдени со самоуправниот општ акт 
на банката; 

5) ако основната банка ги исполнува условите 
во поглед на техничката опременост за вршење на 
девизно-валутни и менувачки работи во Југосла-
вија. 

4. Народната банка утврдува дека се исполнета 
условите од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука со увид во 
самоуправната спогодба за здружување во основна 
банка, односно во здружена банка и во самоуправ-
ната спогодба за основите на среднорочниот план 
на банката, со преглед на завршната сметка на бан-
ката, за претходната година, со увид во книговод-
ствената и друга документација ка ј банката, како и 
врз основа на други исправи што за таа цел, на 
нејзино барање, и ги доставуваат тие банки 

5. Врз основа на издаденото овластување од 
точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука, основната банка, од-
носно здружената банка го запишува дополнението 
на предметот на своето работење во судскиот ре-
гистар на организациите на здружен труд. 

Работите од овластувањето банката може да ги 
врши по запишувањето во регистарот од став 1 на 
оваа точка. 

6. Ако народната банка утврди дека основната 
банка или здружената банка престанала да ги ис-
полнува условите од оваа одлука, ќе го утврди со 
решение рокот, што не може да биде подолг од една 
година, во кој основната банка, односно здружената 
банка е должна да ги исполни условите пропиша-
ни со оваа одлука. 

Со денот на доставувањето на решението од 
став 1 на оваа точка, основната банка, односно 
здружената банка го губи правото да склучува нови 
кредитни работи со странство. 

Ако банката во рокот од став 1 на оваа точка 
не поднесе доказ дека ги исполнила условите про-
пишани со оваа одлука, народната банка во ната-
мошен рок од 15 дена ќе донесе решение за одзе-
мање на овластувањето за вршење работи на плат-
ниот промет со странство и кредитни работи со 
странство, односно девизно-валутни и менувачки 
работи во Југославија. Со решението со кое се од-
зема овластувањето за вршење работи на платниот 
промет со странство и кредитни работи со странс-
тво, народната банка ќе го определи рокот во кој 
банката е должна да ги ликвидира работите од да-
деното овластување и да ги укине своите сметки во 
странство, 

7.. Банките што до денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука биле овластени да вршат работи 
на платниот промет со странство и кредитни работи 
со странство, односно девизно-валутни и менувачки 
работи во Југославија, продолжуваат да работат 
како овластени банки, со тоа што се должни до 31 
јануари 1978 година да прибават од народната бан-
ка овластување во согласност со одредбите на оваа 
одлука. 

На банката што до рокот од став 1 од оваа точ-
ка не ќе прибави овластување според одредбите од 
оваа одлука народната банка ќе и издаде решение 
согласно со точка 6 од оваа одлука. 

8. Со денот на влегувањето во сил^ на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за условите 
што банките мораат да ги исполнуваат за вршење 
девизни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/73, 
36/73, 13/74 и 18/75). 

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

Е. п. бр. 969 
8 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, с. р. 

801. 

Врз основа на член 43 од Законот за организам 
цијата и делокругот на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77) и член 7 од Општествениот договор за осно-
вите и мерилата за утврдување на личните доходи 
и на другите примања на функционерите во феде-
рацијата („Службен листана СФРЈ", бр. 58/76), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за основите и мерилата за опре-
делување на личните доходи на функционерите што 
ги именува или назначува Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77) во точка 4 
одредба под 2 зборовите: „директорот на Сојузната 
управа за цивилна воздушна пловидба" се за-
менуваат со зборовите: „директорот на Сојузната 
управа за контрола на летањето", по зборовите: 
„сојузниот главен девизен инспектор" зборот: „и" 
се заменува со запирка, а по зборовите: „сојузниот 
главен пазарен инспектор" се додаваат зборовите: 
„и главниот сојузен воздухопловен инспектор". 

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

Е. п. бр. 934/77 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. ф 
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I 802. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „II Piccolo", број 9454 од 
25 октомври 1977 година, што излегува на италијан-
ски јазик во Трст, Италија. 

Бр. 650-1-12/316 
1 ноември 1977 година 

Белград 

803. 

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

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

ЊЕ НА ВЕСНИКОТ „SUD-OST TAGESPOST" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југосчавија на весникот „Siid-ost Tagespost", број, 
247 од 25 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/365 
1 ноември 1977 година 

Белград 

804. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH" 

С.е забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Paris Match", број 1482 
од 21 октомври 1977 година, што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/467 
1 ноември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р. 

805. 

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОПИСОТ (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕТО) НА 
СРЕДСТВАТА И НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства од член 4 на За-
конот за книговодството според одредбите од овој 
правилник вршат попис (инвентарисување) на 
средствата и на изворите на тие средства и се 
должни, согласно со одредбите од Тој закон, да ја 
усогласат кониговодствената состојба со состојбата 
утврдена со пописот. 

Член 2 
Пописот може да биде редовен и вонреден. 
Со пописот можат да се опфатат целокупните 

средства и изворите на тие средства (целосен по-
пис) или дел од средствата и од изворите на сред-
ствата (делумен попис). 

Член 3 
Целосен редовен попис на средствата и на из-

ворите на средствата организацијата на здружен 
труд односно друг кориснрЈК на општествени сред-
ства врши на крајот на секоја деловна година, со 
состојбата на 31 декември заради составување на 
завршната сметка. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите на здружен труд нема да вр-
шат на крајот на деловната година попис на сред-
ствата чиј попис го вршеле непрекинато во текот 
на годината (континуирано инвентарисување) во 
смисла на одредбите од Одлуката за ослободување 
на организациите на здружен труд од обврската за 
вршење редовен попис (инвентарисување) на опре-
делени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55'77). 

Член 4 
Вонреден целосен попис на средствата и на из-

ворите на средствата организациите на здружен 
труд односно други корисници на општествени 
средства вршат: 

1) на почетокот на работењето заради соотавуг 
вање на почетниот биланс; 

2) при статусните промени; 
3) при настапување на редовна ликвидација 

или стечај; 
4) во други случаи определени со закон. 
Вонреден делумен попис па средствата и на из-

ворите на средствата оранизацијата на здружен 
труд односно друг корисник на општествени сред-
ства врши при примопредавањето на должноста 
на лицата што ракуваат со матери-јални и парични 
вредности, и тоа само за вредностите што се пред-
мет на примопредавањето. 

Член 5 
Организацијата на здружен труд односно друг 

корисник на општествени средства може да пред-
види со самоуправен општ акт односно со друг акт 
пописот да го врши и непрекинато во текот на го-
дината (континуирано инвентарисување). 

Член 6 
Вонреден целосен или делумен попис на сред-

ствата и на изворите на средствата се врши кога 
ќе го определи тоа со своја одлука органот на 
управување со организацијата на здружен труд од-
носно на него соодветен орган на друг корисник на 
општествени средства. 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 
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Член 7 
Организациите на здружен труд односно други 

корисници на општествени средства -тежат да за-
почнат редовен попис на основните средства во 
употреба, на суровини и материјали, ситен инвен-
тар и амбалажа, на полупроизводи и делови, на го-
тови производи и стоки на 40 дена пред крајот на 
деловната година така што пописот да биде завр-

' шен до последниот ден на деловната година. 
Орга.низациите на здружен труд со голем број 

артикли, како и организациите на здружен труд 
што поради временските услови не можат да из-
вршат попис на крајот на деловната година, можат 
да започнат редовен попис на суровини и матери-
јали, на полупроизводи, делови и готови произво-
ди и на 60 дена пред крајот на деловната година 
Фаќа што пописот да биде завршен до последниот 
ден на деловната година. 

Член 3 
Под орагнизација на здружен труд со голем 

број артикли, во смисла на овој правилник, се по-
дразбира организација на здружен труд чиј број 
на артикли преминува 5.000. 

Како организација на здружен труд која по-
ради временските услови ќе може да изврши по-
пис на крајот на деловната година, се смета орга-
низацијата на здружен труд кај која, поради при-
родата на дејноста, суровините и материјалите, по-
лупроизводите, деловите и готовите производи се 
складирани на отворен простор и со тоа подложни 
на атмосферските УСЛОВИ што владеат кон крајот 
ka годината. 

Член 9 
Сите промени во состојбата на средствата од 

член 7 на овој правилник настанати од денот на 
попишувањето до крајот на деловната година се 

внесуваат во пописните листи дополнително врз 
основа на веродостојните книговодствени исправи 
за тие промени (влезови, излези и сл.). 

II. ПРЕДМЕТ НА ПОПИСОТ 

Член 10 
Со пописот се утврдува состојбата на средствата 

И на изворите на тие средства затечени на денот 
на пописот, без оглед дали тие средства и припа-
ѓаат на орагнизацијата на здружен труд односно 
ра друг корисник на општествени средства или се 
Наоѓаат ка ј нив по некој друг основ (на чување, 
Послуга, обработка-, доработка, преработка, поправ-
ка и сл.). Средствата што не и припаѓаат на орга-
низацијата на здружен труд односно на друг ко-
рисник на општествени средства се попишуваат во 
Посебни пописни листи. 

При пописот, организацијата на здружен труд 
односно друг корисник на општествени средства ја 
искажува и состојбата на средствата и на изворите 
на средствата што му припаѓаат, а кои ка ј него не 
се затечени на делот на пописот (средства на пат, 
во странство, дадени на послуга, на заем, чување, 
обработка, доработка, преработка, поправка и сл.). 
Тие средства се искажуваат во посебни пописни 
листи. . 

III. КОМИСИЈА ЗА ПОПИС 

Член 11 
Органот на управување со организацијата на 

здружен труд односно на него соодветен орган на 
управување на друг корисник на општествени 
средства формира со писмен акт потребен број ко-
мисии за вршење на пописот и го одредува рокот во 
кој тие мораат да го извршат пописот. Ако постои 
потреба за тоа, се формира уште и централна ко-
мисија за координација на работата на сите коми-
сии за попис. 

Со организацијава на работата во врска со по-
писот раководи работоводниот орган на организа-
цијата на здружен труд односно на него соодветен 
орагн на друг корисник на општествени средства 
или друг работник овластен со самоуправен општ 
акт односно со друг акт. Со организацијата на ра-
ботата во врска со пописот не може да раководи 
раководителот на книговодството, како ни работни-
ците што вршат работи на книговодство. 

Член 12 
Комисијата за попис, како и централната ко-

мисија за попис, има претседател и најмалку два 
члена. Претседателот и членовите на комисијата 
не можат да бидат раководители односно работнион 
што ракуваат со материјални и парични вредности 
како ни раководители односно работници што 
вршат работи на книговодството. 

Член 13 
За попис на сомнителни, спорни, н е н а п л а т е н 

и застарени побарувања, како и на сите други об-
врски и побарувања, се формира посебна комисија. 
За претседател и членови на посебна комисија не 
можат да се определат, покрај работниците од член 
12 па овој правилник, ниту работниците што водат 
евиденција за побарувањата и обврските на орга-
низацијата на здружен труд односно на друг ко-
рисник на општествени средства, без оглед каде се 
водат тие евиденции. 

Член 14 
Членовите нa комисијата за попис се одговорни 

за точноста на состојбата утврдена -со пописот, за 
правилното составување на пописните листи, за на-
времено извршување на пописот и за точноста на 
извештајот за извршениот попис. 

IV. ПОПИС 

Член 15 
За да може пописот да се изврши правилно, 

комисиите за попис составуваат план за работа спо-
ред кој ќе се врши пописот, што мора да ги содр-
жи сите дејствија што ќе се извршат пред или 
при пописот. За секое дејствие се определува рокот 
до кој треба да биде завршено, со тоа што роковите 
се преодуваат така што со пописот да се опфати 
состојбата на последниот ден во годината односно 
на последниот ден на оној период за кој се врши 
пописот. 

Еден примерок на планот за работата според кој 
ќе се врши пописот комисиите за попис доставуваат 
до органот на самоуправната работничка контрола. 

Комисиите за попис треба навреме да ги под-
готват сите материјали! потребни за попишување. 

Член 16 
Основните средства, суровините, материјалите, 

готовите производи, стоките итн., треба пред попи-
сот да се групираат и средат заради што полесно и 
побрзо попишување. При тоа треба да се преземат 
потребни мерки тие да се разместат правилно, да се 
сортираат по видовите и димензиите и да се снаб-
дат со номенклатурни картички според номенклату-
рата што ја употребува организацијата на здружен 
труд односно друг корисник на општествени сред-
ства за да не дојде до погрешно и неправилно ут-
врдување на фактичната состојба. 

Член 17 
Во обрасците за попис (пописните листи) треба 

да се внесат називот и видот на средствата, едини-
ците на мера и номенклатурните броеви за одделни 
категории на материјалните вредности, цената и 
фактичната состојба. 
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Пописните листи треба да се групираат според 
аналитичките сметки на аналитичкиот контен план 
на организацијата на здружен труд односно на друг 
корисник на општествени средства. Во рамките на 
одделни аналитички сметки на материјалните вред-
ности, треба да се изврши класификација по основ-
ните групи на важечката номенклатура. Ако оддел-
ни видови суровини и материјали се водат во мери 
различни од оние што се пропишани во важечката 
номенклатура, тие суровини и материјали треба да 
се изразат и во мерите според таа номенклатура. 

Пописните листи мораат да бидат сложени и ре-
капитулирани по одделни синтетички сметки од 
контниот план за организациите на здружен труд 
односно за друг корисник на општествени средства. 
Пописните листи се пополнуваат со копирање во 
потребен број примероци.Пополнетите пописни ли-
сти ги потпишуваат членовите на комисијата за по-
пис и ракувачите на попишаните средства. 

Член 18 
Работата врз пописот опфаќа: 
1) утврдување, мерење, пребројување и побли-

ско опишување на материјалните вредности во на-
тура и внесување на тие податоци во пописните ли-
сти, како и утврдување на другите средства и нив-
ните извори; 

2) внесување на книговодствените податоци во 
пописните листи; 

3) парично пресметување на попишаните мате-
ријални вредности; 

4) утврдување на разликите помеѓу фактичните 
состојби утврдени со пописот и состојбите искажани 
во книговодството, како и утврдување на причини-
те за тоа неслагање; 

5) други дејствија неопходни за вршење попис 
на средствата и на изворите на средствата. 

Член 19 
Податоците од книвогодството односно од соод-

ветните евиденции за количествата и вредностите се 
внесуваат во пописните листи дури по извршениот 
натурален попис. 

Раководителот на книговодството и работниците 
што вршат работи на книговодство односно работ-
ниците што водат соодветни евиденции не смеат да 
и даваат книговодствени податоци на комисијата за 
попис додека не ќе се уверат дека е завршен на-
турален попис на материјалните вредности за кои 
се бараат тие податоци. 

По завршениот попис, можат да се вршат само 
исправки на очигледни грешки. 

1. Попис на основните средства во употреба 
1 Член 20 

Пописот на основните средства во употреба тре-
н д а ги опфати сите основни средства во, употреба 
според категориите и видовите на основните сред-
ства согласно со одредбите од Законот за амортиза-
ција на основните средства на основните организа-
ции на здружен труд и на други корисници на оп-
штествени средства - („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
58/76). 

Со пописот треба да се опфатат и заедничките 
основни средства сразмерно на височината на вло-
жените средства, како и здружените станбени згра-
ди односно станови. Тие основни средства треба по-
себно да се искажат во пописните листи. 

2. Попис на инвестициите во тек 

Член 21 
Довршените и недовршените инвестиции, било 

да се изведени од други или во сопствена режија, 
треба да се попишат како и основните средства во 
употреба. 

При пописот на инвестициите во тек, комисија-
та за попис треба да утврди дали степенот на до-
вршеноста на инвестициите, искажан и исплатен по 
привремените пресметковни ситуации односно по 
други пресметки, му одговара на степенот на довр-
шеноста и. дали исплатите се извршени правилно. 
Заради тоа, комисијата за попис треба да провери 
дали надлежниот орган на инвеститорот правилно 
ги заверил пресметковните ситуации односно дру-
гите пресметки. 

При извршувањето на задачите од став 2 на 
овој член комисијата за попис може да користи 
вештаци. 

За довршените инвестиции и инвестициите што 
почнале делумно да се употребуваат, треба да се 
утврди денот кога се завршени инвестициите одно-
сно кога почнала нивната употреба. 

Пописот на залихите на инвестициони матери-
јали се врши на ист начин како и пописот на дру-
гите суровини и материјали во смисла на одредби-
те од член 22 на овој правилник. 

3. Попис на суровини и материјали 

Член 22 
Пописот на суровини и материјали треба да ги 

опфати залихите на суровини, материјали, помош-
ни материјали, набавени производи и делови и дру-
ги видови материјали во складови, во обработка, 
доработка и манипулација. 

Пописот на суровини и материјали се врши со 
мерење или со броење. Материјалот што се наоѓа 
спакуван во оригинално пакување, а кое е неповре-
дено не мора да се отвора, туку во пописните листи 
може да се внесе количеството врз основа на пода-
ток п исправи (фактура, спроводник, приемница и 
ДР-). 

Количествата на кабести материјали, чие мере-
ње на тежината би создавало големи трошоци и те-
шкотии, се проверуваат со помош на надворешно 
мерење на обемот, специфичната тежина или на 
друг погоден начин кој мора да биде документиран 
(товарен лист, документ за приемот итн.). Ако про-
верувањето се врши со помош на надворешно мере-
ње, теренот на кој се складирани кабестите матери-
јали треба да биде претходно правилно нивелиран, 
а материјалите сложени во правилни геометриски 
облаци. 

При пописот треба особено внимание да и со 
обрне на зачуваноста на квалитетот на постојните 
залихи, со оглед што извесни количества суровини 
односно материјали, поради истекот на рокот на 
употребливоста, хигроскопичноста и сл. губат во 
својот квалитет. Задача на комисијата за попис е да 
прибави за тие особини на залихите на суровини 
односно материјали, по можност, и мислење од ве-
штаци за да се утврди при пописот нивниот факти-
чен квалитет, рокот на употребливоста и сл. Тие 
залихи треба да се искажат посебно во пописните 
листи. 

Комисијата за попис треба да ги попише И су-
ровините и материјалите што се дадени во произ-
водство, но врз кои уште не започнала работата до 
денот на пописот. Тие количества треба книговод-
ствена (проформа) да се прикажат како да се нао-
ѓаат на залихи, но при тоа да се води сметка да не 
се попишат двапати (и на залихите и во недоврше-
ното производство). 

4. Попис на ситниот инвентар и на амбалажата 

Член 23 
Со пописот се опфаќаат сиот ситен инвентар и 

амбалажа, како и другите предмети што, во смисла 
на важечките прописи, се сметаат за ептен инвен-
тар што се наоѓаат во употреба и на залихи. Прл 
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пописот на ситниот инвентар и на амбалажата тре-
ба посебно да се искажат количествата и вреднос-
тите на средствата што се наоѓаат на залихи а по-
себно количествата што се дадени на употреба. 

Пописот на ситниот инвентар и на амбалажата 
што се наоѓаат на залихи ,се врши во смисла на 
одредбите од член 22 на овој правилник. 

При пописот на ситниот инвентар и на амба-
лажата што се дадени на употреба, треба да се про-
вери дали на залихите на тие средства постои еви-
денција за тоа кому се издадени тие средства (ре-
верси, бонови, жетони, маркички и сл). 

Врз основа на таа евиденција, ќе се утврди ка ј 
кои работници се наоѓаат тие средства, во кои ко-
личества, димензии, итн. Врз основа' на така при-
морани податоци, ќе се утврди дали за тој ситен 
инвентар и амбалажа се задолжени работниците. 
Ако се утврди дека кај одделни работници не се 
наоѓаат тие средства, а нема ни доказ дека ги вра-
тиле како дотраени, тоа треба посебно да се иска-
же ЕО пониските листи. 

При пописот на ситниот инвентар и на амбала-
жата во употреба, комисијата за попис ќе води 
сметка за тоа дали меѓу тие средства има дотраени 
средства. Дотраениот ситен инвентар и амбалажа 
треба посебно да се искажат во пописните листи. 

5. Попис на недовршеното производства 

Член 24 
Недовршеното производство односно производи-

те се попишуваат на посебни пописни листи кои тре-
ба да имаат колони според елементите на пресмет-
ката, а во зависност од начинот на пресметување, 
во согласност со важечките прописи. 

Пописот на недовршеното производство односно 
на производите во поглед на суровини и материјали, 
по правило треба да се врши со мерење, броење или 
на друг погоден начин. Заради тоа, треба да се из-
врши и хронолошки попис на сите работни налози 
а по кои уште не е довршен процесот на производ-
ството односно по кои производството не е преда-
дено на залихи (складови) на готови производи. 

Како недовршено производство односно произ-
вод може да се искаже само производството што од 
гледиштето на технолошки процес на производ-
ството е исправно ѕи врз кое ќе продолжи натамош-
ниот процес на производството. 

Во одвоени пописни листи се искажува откаж-
аното или запреното производство, некомплетирано-
то производство, производството што нема да про-
должи во наредната деловна година, како и кршот 
и ломот ЕО недовршеното производство или во де-
лови од тоа производство. 

При пописот на недовршеното производство по-
себно се искажува дед од производството за кој се 
користени и средства од други организации на здру-
жен труд што по тој основ имаат право на учество 
во заедничкиот доходи освен ако тоа учество е из-
разено со камата. 

6. Попис на готовите производи 

Член 25 
Пописот на залихите на готови производи се вр-

ни' на ист начин како и пописот на залихите на 
суровини и материјали. 

Со пописот се опфаќаат само количествата на 
готови производи што како завршени производи се 
примени на залихи (склад) на готови производи. 

При пописот треба да се обрне внимание дали 
готовите производи се правилно класирани според 
квалитетот. Комисијата за попис ќе ги попише гото-
вите производи за кои рокот на употребата е вре-
Шнсин ограничен одвоено од производите за кои 

рокот на употребата веќе истекол и од производите 
ка ј кои настанала загуба во квалитетот. Како ис-
правни производи не можат да се искажат готовите 
производи кај коп настанала загуба БО квалитетот. 
Таквите готови производи се попишуваат посебно. 

При пописот на готовите производи, посебно се 
искажуваат готовите производи за чие производство 
се користени и средства од други организации на 
здружен труд што по ТОЈ основ имаат право на 
учество во заедничкиот доход, освен ако тоа учес-
тво е изразено со камата. 

7. Попис на полупроизводите и деловите 

Член 26 
Пописот на полупроизводите и деловите се вр-

ши на ист начин како пописот на материјалите од-
носно на готовите прозиводи, при што треба да се 
обрне особено внимание дали полупроизводите и де-
ловите се правилно класирани според квалитетот. 

8. Попис на стоките 

Член 27 
За попис на залихите на стоки (на склад, во 

продавница и др.) се применува истата постапка ка-
ко и за залихите на другите материјални вредности. 
Заради подобра прегледност, се врши, по правило, 
поделба на: 

1) исправни стоки; 
2) стоки оштетени или со грешка, но подобни за 

продажба; 
3) неупотребливи стоки; 
4) некурентни стоки. 
При пописот на оштетени и неупотребливи сто-

ки треба да се води сметка дали оштетувањето или 
неупотребливоста настанала во самата организација 
на здружен труд, или стоките се примени во таква 
состојба. Ако стоките се примени во таква состојба 
и ако е сторена рекламација навреме, ќе се иска-
жат посебно во пописните листи. Ако ош-
тетувањето или неупотребливоста настанала во са-
мата организација на здружен труд, по преземање-
то на стоките тоа ќе се искаже во посебни пописни 
листи. 

При пописот на залихите на стоки, посебно се 
попишуваат и искажуваат во пописните листи сто-
ките примени во консигнација односно во комиси-
он. во согласност со важечките прописи. 

9. Попис на другите залихи 

Член 28 
За да се опфатат со пописот во целост сите за-

лихи на материјалните вредности, сите производи 
односно стоки експедирани до купувачите, до денот 
на пописот мораат да се фактурираат и за износот 
да се задолжи купувачот под истиот ден. 

Ако продавачот нема потврда од купувачот за 
приемот на производите односно на стоките поради 
тоа што се тие експедирани непосредно пред попи-
сот, наместо потврдата за приемот на стоките, екс-
педирањето на стоките ќе се документира со потвр-
да од превозникот кому што се предадени стоките. 

Со пописот треба да се опфатат и сите матери-
јални средства што не и припаѓаат на организаци-
јата на здруен труд односно на друг корисник на 
општествени средства, но на денот на пописот се 
наоѓаат ка ј него (на чување, користење, преработка, 
обработка, доработка, заради продажба и сл.). Тие 
средства мораат да се искажат во посебни пописни 
листи. Организацијата на - здружен труд односно 
друг корисник на општествени средства ка ј кого eel 
наоѓаат средствата еден примерок од пописните ли-
сти ќе достави до организацијата на здружен труд 
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односно до другиот корисник на општествени сред-
ства кому што припаѓаат тие средства. 

При пописот мораат да се искажат во пописни-
те листи и средствата што и припаѓаат на органи-
зацијата на здружен труд односно на друг корисник 
на општествени средства но не се наоѓаат кај него 
во времето на пописот (на пр.: ако се на доработка, 
обработка, преработка, во закуп, на пат, пресметка, 
чување поправка заради продажба и сл.). Состојба-
та на тие средства се внесува во пописните листи 
врз основа на соодветните книговодствени подато-

ц и и друга соодветна документација. 
При пописот на залихите на готови производи, 

посебно се попишуваат готовите производи што се 
предадени односно примени за фазно производство 
односно за вградување во единствен производ, како 
и производите предадени односно примени заради 
нивна продажба во соработка помеѓу производстве-
ните и други организации на здружен труд и орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет на стоки и услуги (заеднички приход). 

19. Попис и утврдување на паричните и другите 
форми ма побарувања и обврски 

Член 29 
Комисијата за попис од член 13 на овој пра-

вилник ќе изврши попис на сите побарувања и об-
врски. Комисијата ќе утврди дали постои правен 
основ засеков побарување односно обврска, дали е 
правилно утврдена височината на побарувањето 
односно обврската, како и да ги испита причините 
,зошто наплатата односно исплатата не е извршена 
навреме, дали побарувањата односно обврските се 
покриени со пропишаните инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето, дали е поведена постапка за 
наплата на побаруваната чиј рок: истекол итн. Ко-
мисијата ќе го испита секој случај на сомнителни, 
спорни, ненаплативи и застарени побарувања. Ако 
комисијата утврди дека одделни побарувања не се 
ликвидни, дека се ненаплативи или застарени, тоа 

, ќе го искаже посебно во Својот извештај. 
Побарувањата односно обврските закон не пос-

тои уредна документација, комисијата за попис ги 
искажува одвоено во пописните листи. 

При пописот на побарувањата и обврските, ко-
мисијата за попис ќе утврди дали е извршено усо-
гласување на побарувањата и обврските во соглас-
ност со одредбите од Правилникот за начинот и ро-
ковите за усогласување на побарувањата и обврски-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77), а побару-
вањата и обврските што не се усогласени во сми-
сла на тој правилник ќе ги искаже посебно 
во пописните листи и во својот извештај. 

Пописот на готовите пари и други вредносници 
во благајната, на чековите, мениците, обврзниците и 
на другите хартии од вредност, како и на странски-
те средства за плаќање се врши со запишување на 
износите со броење. Тие вредности се искажуваат 
во посебни пописни листи, и тоа според видовите. 

Пописот на паричните средства на сметките ка ј 
Службата на општественото книговодство и кај бан-
ките се врши врз основа на изв.оди за состојбата на 
средствата на тие сметки. 

V. ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС 

Член 30 
По извршениот попис, комисијата за попис 

е должена ,да состави исцрпен елаборат за резулта-
тите од извршениот попис. Елаборатот за извршени-
от попис ги содржи пописните листи и извештајот на' 
испиената комисија за извршениот попис. 

Елаборатот за извршениот попис комисијата за 
Зпопис го доставува до органот на управување со ор-
ганизацијата на здружен труд односно до нему со-

одветен орган на управување на друг корисник на 
општествени средства што ја формирал комненја-. 
та, како и до раководителот на книговодството. 

Комисијата за попис доставува еден примерок ' 
од извештајот за извршениот попис и до органот^ на 
самоуправната работничка контрола. 

Комисијата за попис ќе ги внесе во пописните 
листи состојбата на сите средства и нивни извори 
утврдена со пописот, како и книговодствената со-
стојба на тие средства и извори на средства. Кога 
врз основа на состојбата утврдена со пописот ќе се 
изврши пресметување, комисијата ќе ги утврди ку-
сените односно вишоците во рамките на сите кате-
гории средства и нивни извори изразени во нату-
рални односно вредносни показатели. 

Комисијата за попис е должна да ги испита 
причините поради кои дошло до кусоци односно ви-
шоци, како и да испита поради што производите од-
носно стоките на залихи се оштетени, неупотребли-
ви или од послаб квалитет, и по чија вина дошло 
до тоа. Комисијата треба да утврди дали е изврше-
на рекламација за количествата што се примени, ка-
ко неупотребливи, оштетени или со грешки. 

Извештајот од комисијата содржи: мислење за 
утврдените кусоци односно вишоци; предлог во по-
глед на начинот на книжење на утврдените кусоци 
односно вишоци и начинот на ликвидација на раз-
ликата настаната кај производите односно стоките 
што загубиле во квалитетот; мислење за запреното 
производство, шкартот, отпадоците, сомнителните, 
спорните, ненаплатените и застарените побарувања 
итн. Комисијата во својот извештај ќе ги изнесе 
забелешките и изјавите од работниците што раку-
ваат со материјалните и паричните вредности за ут-
врдените разлики помеѓу состојбата утврдена со по-
писот и книговодствената состојба, како и други за-
белешки. Извештајот од комисијата треба исцрпно 
да ги разјасни и случаите на вишоци односно ку-
соци што настанале како последица од можни греш-
ки поради замена на одделни видови односно димен-
зии на истородни материјали, ептен инвентар и ед. 
Утврдените вишоци не смеат да се пребиваат со ут-
врдените кусоци, освен во случај на очигледна за-
мена, на одделни слични видови на материјални 
вредности. 

Комисијата ќе предложи мерки заради отстра-
нување на утврдените недостатоци во материјално-
-финансиското работење на организацијата на здру-
жен труд односно друг корисник на општествени 
средства. 

VI. ЃАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ З А , ПО-
ПИСОТ 

Член 31 
Органот на управување со организацијата на 

здружен труд односно на него соодветен орган на 
управување на друг корисник на општествени сред-
ства го разгледува примениот елаборат за изврш-
ниот попис на посебна седница, на која задолжи-
телно присуствуваат членовите на комисиите за по-
пис, членовите на органот на самоуправната работ-
ничка контрола, како и раководителот на книговод-
ството. 

По извршеното разгледување на елаборатот за 
извршениот попис, органот на управувањето конеч-
но одлучува: 

1) за начинот на ликвидација на утврдените 
кусоци односно вишоци на материјалните и други 
вредности; 

2) за начинот на книжење на утврдените кусо-
ци односно вишоци на материјалните и други 
вредности; 

3) за височината на отписот на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, како и 
наплативите застарени побарувања; 
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4) за расходувањето на материјалните сред-
ства чиј рок на употреба истекол, како и за рас-
ходувањето на другите средства што повеќе не-
маат своја употреба; 

5) за калото, растурот односно ломот; 
6) за начинот на ликвидација на разликите 

утврдени поради намалување на квалитетот на су-
ровините, материјалите, готовите производи, сто-
ките и другите средства; 

7) за другите факти врзани за пописот. 
Ако органот на управување при разгледува-

њето на елаборатот за пописот утврди дека опре-
делени работници се одговорни за утврдените ку-
Соци односно вишоци на материјалните ,и други 
вредности, за загуба во квалитетот на материјал-
ните вредности-, за прекумерното кале, растур или 
лом, како и за ненаплативоста или застареност на 
побарувањата и др. ќе одлучи за мерките што ќе 
се преземат против нив. 

Кон елаборатот за извршениот попис се при-
ложуваат записниците од седниците на органот на 
управување на кои е разгледуван елаборатот за 
извршениот попис, како и одлуките, решенијата и 
заклучоците на органот на управување донесени 
по елаборатот за извршениот попис. 

VII. КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ПОПИСОТ 

Член 32 
Контрола на спроведувањето на пописот вршат 

органите и организациите овластени со закон и 
со прописите донесени врз основа на закону како 
и органите на самоуправната работничка контрола 
на организацијата на здружен труд односно на 
друг корисник на општествени средства. 

VIII. УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА 
СРЕДСТВАТА И НА НИВНИТЕ ИЗВОРИ УТВР-
ДЕНИ СО ПОПИСОТ СО СОСТОЈБАТА ИСКА-
ЖАНА ВО КНИГОВОДСТВОТО НА TИE СРЕД-

СТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

Член 33 
Елаборатот за извршениот попис, заедно со 

одлуките, решенијата и заклучоците на органот на 
управување донесеш! по елаборатот за извршениот 
попис, го доставува до раководителот на' кни-
говодството работоводниот орган на организа-
цијата на здружен труд односно нему соодветен 
орган на друг корисник на општествени средства 
најдоцна до 31 јануари тековната година за прет-
ходната година. 

Член 34 
Врз основа ,на одлуките, решенијата и. заклу-

чоците на органот на управување донесени по 
елаборатот за извршениот попис, раководителот на 
книговодството ќе ги усогласи состојбите на сред-
ствата и на нивните извори искажани во книго-
водството со фактичната состојба на тие средства 
и извори на средства утврдена во елаборатот за 
извршениот попис. Тоа усогласување ќе се извр-
ши во деловните книги на организацијата на 
здружен труд односно друг корисник на опште-
ствени средства под 3-1 декември. 

IX. ПРЕОДНИ' И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
За вршење на вонреден попис, како и за вр-

шење на континуирано инвентарисување согласно' 
ќе се применуваат одредбите од овој правилник 
што важат за вршењето на редовниот попис/ 

Член 36. л 

Организациите на здружен труд односно дру-
ги корисници на општествени средства ќе извр-
шат редовен попис за 1977 година на начинот 
предвиден со својот самоуправен општ акт односно 
со друг акт. 

Член 37 
Разгледувањето на елаборатот за пописот и 

донесувањето на одлуки, решенија и заклучоци на 
органот на управување по елаборатот за изврше-
ниот попис, како и усогласувањето на состојбата 
на средствата и нивните извори утврдеше со по-
писот со состојбата искажана во книговодството 
на тие средства и извори на средства по изврше-
ниот редовен попис за 1977 година, организациите 
на здружен труд односно други корисници на оп-
штествени средства ќе ги извршат на начинот 
предвиден со овој правилник. 

Член 38 
Организациите на здружен труд. односно дру-

ги корисници на општествени средства ќе донесат 
односно ќе ги усогласат своите самоуправни општи 
акти односно други општи акти за пописот на 
средствата и изворите на средствата . со одредбите 
од овој правилник во рок од шеесет дена од денот 
на објавувањето на овој правилник. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила наредниот 

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

Бр. 1-11259-1 
8 декември 1977 година 

Белград . 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с.р. 

806. 

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за за-
штита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76) во согласност со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на 
Сојузниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗ-
НИТЕ СРЕДСТВА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ 
ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗ-
ВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ И ЖИВОТИН-

СКИ ОТПАДОЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на 

дезинфекција на превозните средства со кои се пре-
везуваат пратките од чл. 17 и 18 од Законот за заш-
тита на животните од заразните болести што ја за-
грозуваат целата земја (во натамошниот текст: За -
конот). 

Чистење и дезинфекција на превозното ср.ед-
ство пред натоварот може да се нареди само ако тоа 
го бараат епизоотиолошките или хигиенските при-
чини. 
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Чистењето и дезинфекцијата од ст. 1 и 2 од овој 
член. се врши под. контрола на надлежниот орган 
во републиката, односно автономната покраина од 
член 4,став 1 во врска со член 19 став 2 од Законот 
(во натамошниот текст: надлежниот орган). . 

Надлежниот орган определува и дали ќе се вр-
ши чистење и дезинфекција на превозното средство 
пред натоварот. 

Член 2 
Под превозни средства, во смисла на член 1 од 

овој правилник, се подразбираат сите превозни 
средства на железничкиот, друмскиот, речниот, по-
морскиот и воздушниот сообраќај (во натамошниот 
текст: превозните средства) со кои се превезуваат 
пратките од чд. 17 и 18 на Законот. 

Како превозни средства, во смисла на став 1 
од овој член не се сметаат: скелињата превозници, 
рибарските пловни објекти што се употребуваат ис-
клучиво со цел за риболов и пловните објекти со 
кои во локалниот сообраќај се превезуваат пратки 
на риби во свежа ,состојба или пратки во отворена 
амбалажа наменети за непосредна потрошувачка. 

Член 3 
Под пратки, во смисла на овој правилник се 

подразбираат сите пратки на животни, животински 
производи, животински суровини и животински от-
падоци (во натамошниот текст: пратка). 

Член 4 
Под чистење и дезинфекција на превозно сред-

ство, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
чистењето и д е з и н ф е к ц и ј а на самото превозно 
средство, како и на приборот за врзување, чистење, 
хранење, напојување и истовар на животни (рампа), 
што постојано се наоѓаат во превозното средство. 

Член 5 
Чистење и дезинфекција на железнички вагони 

и камиони се врши во објекти за чистење и дезин-
фекција на превозни средства, а превозни средства 
во речниот, поморскиот или воздушниот сообраќај 
— во луката или пристаништето во кое од пловни-
от објект се извршени последните истоварувања на 
пратката. 

Ако' вагон или камион се праќа на дезинфек-
ција во друго место, мора да се затвори, а вагонот 
и да се пломбира 

Превозните средства и контејнери мораат, по 
правило, да се дезинфикуваат веднаш по истоварот 
на пратката, а вагоните — најдоцна во рок од 96 
часови од часот на истоварот. 

Надлежниот орган што го вршел задолжител-
ниот ветеринарски преглед при истоварот на прат-
ката од вагон, веднаш по истоварот на пратката -ќе 
утврди дали ќе се врши обична или засилена де-
зинфекција и врз вагонот ќе залепи ливче со печа-
тен натпис: „ДА СЕ ДЕЗИНФИКУВА", односно „ДА 
СЕ ДЕЗИНФИКУВА ЗАСИЛЕНО". Во дното на лив-
чето се запишуваат денот и часот на истоварот и 
се става жиг на железничката станица во која е 
извршен истоварот. 

II. Чистење и дезинфекција на вагони и камиони 

Член 6 
. Објектите за чистење и дезинфекција на пре-

возните средства во железничкиот сообраќај се из-
градуваат во кругот на товарни железнички стани-
ци или во друго соодветно место. 

Објектите за чистење и дезинфекција на пре-
возните средства во друмскиот сообраќај се изгра-
дуваат во рамките на ветеринарска организација на 

здружен труд, во рамките на објекти за преработка 
на животински производи или во рамките на други 
организации на здружен труд. Објектите за чистење 
и дезинфекција што се изградени во рамките на 
извозен објект (кланица, млекарница и др.) можат 
да се користат само за сопствена употреба. 

Член 7 
Објектот за чистење и дезинфекција на превоз-

ни средства мора да има: 
1) за дезинфекција на железнички возила: соод-

ветни колосечни капацитети за потребите на .дезин-
фекцијата на железнички возила, ако објектот со 
наоѓа во кругот на железничката станица; 

2) "за дезинфекција на друмски возила: соодвет-
ни пристапни патишта со тврда коловозна^ покривка 
и со бетонски паркинг-простор за сместување на 
друмски возила што се упатуваат на дезинфекција, 

Објектот за чистење и дезинфекција на превоз« 
ките средства од став 1 на овој член мора да има 
уште и: 

1) бетонско и асфалтно плато (покриено иџц 
откриено) на кое се врши чистење и дезинфекција 
на возила со затворена канализација PI со уреди з4 
одведување на отпадните води во колектор или сега-, 
тичка јама; 

2) двокоморни или повеќекоморни базени (јами) 
за собирање на ѓубрето од превозните средства штб 
се чистат, со тоа што базените мораат да имаат ка-
пак што може добро да се отвора и затвора, а можат, 
да се изградат и печки за запалување на ѓубрето; 

3) стабилен или подвижен агрегат со ладна и 
вруќа вода под притисок, со потребна опрема, со 
прскалка и со хемиски средства за дезинфекција 
превозни средства; 

4) потребен прибор за чистење на превозни 
средства (лопата, метли, четки и др.) и заштитна 
опрема, работна облека и обувки. 

Член 8 
Во местата во' кои нема изградени објекти зѕС 

чистење и дезинфекција на железнички вагони или 
камиони, тие превозни средства можат да се чистам 
и дезинфикуваат- и на други места: 

1) на кои ќе биде оневозможено загадување на 
околината со ѓубре и отпадни води, што настану-
ваат при чистењето и дезинфекцијата на превозни« 
те средства; 

2) на кои можат да се обезбедат основни услови 
дезинфекцијата да се изврши стручно; 

3) кои се оддалечени од редовниот промет на 
луѓе и животни. 

Ш. Чистење и дезинфекција на вагони и камиони по 
истоварот 

Член 9 
Чистењето на вагони, односно камиони се врши 

за да се очисти превозното средство од ѓубре и од 
органски и други нечистотии. 

Чистењето од став 1 на овој член се врши на 
следниот начин: 

1) површините на превозното средство и амба-
лажата се полеваат со ладна вода, а при засилена 
дезинфекција против вируси и неспорогени причи-
нители се прскаат со вруќ 2%-тен раствор на кауе-

' тична сода, -па од превозното средство со лопата 
и метла се исфрлаат ѓубрето, длаките, перната и 
другите отпадоци што ќе останат по истоварот на 
пратката; 

2) од таванот, подовите, ѕидовите, приборот за 
хранење, напојување, врзување и другата опрема 
и амбалажа се истружува сета нечистотија така 
што да не останат траги од ѓубре или од други не-
чистотии; 



Страна 2048 - Број 59 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Ј1еток, 1в -декември 1977 

3) сите површини на превозното средство добро 
се перат според редоследот наведен во точ. 2 и 3 
од овој став со вруќа вода (чија температура изне-
сува од 50 до 60оС) под притисок со соодветна прс-
калка, со истовремено триење на површината со 

четки или сиркови метли, со тоа што перењето да 
се врши прво др, внатрешната страна на возилото, 
а ако возилото е загадено однадвор — и од ,надво-
решната страна. 

При обичната дезинфекција за миење од точка 
3 став 1 од овој член може да се употреби ладна 
вода но само со прскалка и под притисок од нај-
малку две атмосфери. 

Член 10 
Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од вагони 

или камиони и на местата за натовар, истовар и 
претовар, мораат да се собираат и сложуваат во бе-
тонски базени за собирање на ѓубре или на место 
определено за тоа и да се долеат со Барово млеко. 

Ако поради сомневање на зараза се врши заси-
лена дезинфекција на превозно средство, а нема 
печки за ,запалување, присобраното ѓубре, нечисто-
тија и отпадоци мораат на бетонска, асфалтна или 
камена подлога добро да се наквасат со раствор на 
ладна вар во која има најмалку 5% раствор на ак-
тивен хлор или капорит, па повеќепати ќе се из-
мешаат и добро ќе се набијат во бетонска јама или 
добро ќе се закопаат. 

Ѓубрето собрано и дезинфикувано на начинот 
определен во ст. 1 и 2 од овој член. може да се ко-
ристи по истекот на три месеци од денот кога е из-

вршена дезинфекцијата. 

Член 11 
Дезинфекцијата на вагони и камиони може да 

биде обична и засилена. 
Засилената дезинфекција се врши ако пратката 

потекува од заразено подрачје или ако при исто-
варот на пратката се утврди дека пратката е зара-
зена или ако постои сомневање дека е заразена со 
некоја од заразните болести на животни од член 1 
на Законот. 

Дезинфекцијата од став 1 на овој член се врши 
по завршеното чистење на превозното средство од 
член 9 на овој правилник и кога превозното средс-
тво ќе се исуши. 

Член 12 
Обична дезинфекција се врши така што сите 

површини на вагонот или камионот се прскаат со 
прскалка со вруќ раствор на дезинфециенс чија 
температура изнесува 50 до 50оС, така што на секој 
квадратен метар површина да се потроши најмалку 
еден литар од споменатиот раствор. 

Како раствор на дезинфециенсот од став 1 од 
овој член може да се употреби 2%-тен раствор на 
каустична сода или 2%-тен раствор на формални 
или раствор на хлорен препарат со најмалку 
3%-тен активен хлор, а може да се употреби и рас-
твор на некој комерцијален препарат за дезинфек-
ција, со тоа што тој препарат чда се употребува на 
начинот назначен во упатството на производителот 
и да се менува месечно. 

Половина час по завршената обична дезинфек-
ција, превозните средства повторно се мијат со вода 
И се сушат. 

Член 13, 
Засилената дезинфекција на вагони и кампо-

ви се врши на различни начини, зависно од тоа 

дали пратката е заразена или постои ,сомневање 
дека е заразена (член П став 2) со некоја од зараз-
ните болести чии причинители не прават спори или 
прават спори или се отпорни. 

Член 14 
Ако засиленатата дезинфекција од член 13 на 

овој правилник се врши поради неспороген причи-
нител, сите внатрешни и надворешни површини на 
превозното средство, по пеењето со вруќа вода и 
сушењето, се прскаат со раствор на хлорна вар што 
содржи 3% активен хлор во растворот (или со со-
одветен хлорен препарат) или со 3%-тен раствор на 
формални. 

Ако засиленатата дезинфекција се, врши поради 
неспороген причинител кој е вирус, превозното 
средство, по перењето, со вруќа вода и сушењето, се 
полева со вруќ 2%-тен раствор на каустична сода. 

Еден час по завршената засилена дезинфекција 
од ст. 1 ,и 2 на овој член, превозното средство пов-
торно се пере со вруќа вода и се суши. 

Член 15 
Засилената . дезинфекција од член 13 на овој 

правилник што се врши поради спорогени причи-
нители што се отпорни, се врши"така што подот од 
превозното средство и сите негови површини најпр-
во добро се наквасуваат со раствор на хлорна вар 
(или друг соодветен хлорен препарат) што содржи 
5% активен хлор во растворот, или со 5%-тен рас-
твор на формални. 

15 минути по квасењето се извршува механичко 
чистење на превозното средство и повторно се ква-
сат сите површини со исто количество и со ист де-
зинфициенс што е употребен и за квасење. . 

Еден час по завршената дезинфекција од ст. 1 
и 2 на овој член превозното средство повторно се 
пере со вруќа вода и се суши. 

Хлорните препарати, а посебно хлорната вар, 
мораат да се чуваат на темно место и во добро зат-
ворени садови, а непосредно пред правењето на нив-, 
ниот раствор мораат да се испитаат на процент на 
активен хлор, за да може да се направи саканата 
концентрација на растворот од ст. 1 и 2 на овој 
член. ^ 

Подготовката на растворите на хлорните препа-
рати мора да се врши непосредно пред излегување-
то на дезинфекцијата. Хлорните препарати со по-
малку од 15% активен хлор не можат да се упот-
ребуваат за правење дезинфекциони раствори. 

Член 16 
Дезинфекцијата на приборот за врзување, чис-

тење, хранење и напојување на животни, на прит-
ворот за чистење на превозните средства, оборите, 
рампите и другите предмети во вагон или кампов, 
што биле во непосреден допир со пратката, се врши, 
зависно, од видот на материјалот, со подарување на 
пламен, со варење во вода, водена пареа или со пе-
рење во дезинфекционо средство — раствор. 

IV. Дезинфекција на вагони и камиони пред нато-
варот 

Член 17 " 
Дезинфекцијата на превозното средство (вагон и 

камион) пред натоварот се врши од причините на-
ведени во член 1 став 2 од овој правилник. 

Дезинфекцијата од став 1 на овој член се врши 
по чистењето на превозното средство на начинот и 
со средствата пропишани во, член 12 ,од овој пра-
вилник со кои се врши обичната дезинфекција. 



Петок, 16 декември 197? СЛУЖБЕН ЛИСТ НК СФРЈ Број 59 - Страна 2049 

Уv Дезинфекција на месната за натовар, претовар и 
истовар 

Член 18 
Местата за натовар, претовар и истовар мораат 

по секој истовар или натовар темелно да се очистат 
и подложат на обична дезинфекција (член 12). 

' Ако постои сомневање на зараза, местата за 
натовар, претовар и истовар ќе се дезинфикуваат 
засилено на начинот од чл. 14 и 15 од овој пра-
вилник. 

VI. Евиденција за извршената дезинфекција 

Член 19 
Организациите на здружен труд што вршат де-

зинфекција водат евиденција за извршената дезин-
.фекција која треба да содржи податоци за: 

1) денот, месецот и годината кога дезиифекци-
јата е извршена и за местото на извршувањето; 

2) видот, серијата и регистарскиот број на пре-
возното средство; 

3) видот на извршената дезинфекција4 обична 
или ,засилена и за тоа кој ја извршил дезинфекци-
јата; 

4) средствата со кои е извршена дезинфекцијата; 
5) потписот на. дезинфекторот. 

VII. Означување на вагоните и камионите што се 
дезинфикувани 

Член 20 
По завршената дезинфекција на вагонот, одго-

ворното лице во организацијата на здружен труд 
ја симнува етикетата со која вагонот е упатен на 
дезинфекција и на истото место става друга етикета 
со отпечатен натпис: „ДЕЗИНФИКУВАНО" или 
„ЗАСИЛЕНО ДЕЗИНФИКУВАНО". 

На етикетата се запишуваат и денот и местото 
каде што е извршена дезинфекцијата и името на 
лицето што раководело со дезинфекцијата. 

По завршената дезинфекција на камион и кон-
тејнер, надлежниот орган издава потврда во која 
се наведуваат податоците од член 19 точ. 1 до 4 од 
овој правилник. 

VIII. Дезикфектори 

Член 21 
Дезинфекција на превозните средства според 

одредбите во овој правилник можат да вршат по 
правило, caivio стручните лица што се оспособени за 
вршење на таа дезинфекција — дезинфектори. 

Лицата што вршат дезинфекција за време на 
работата мораат да бидат снабдени со заштитна оп-
рема. 

IX. Начин на изведување дезинфекција на пловни 
објекти — бродови 

Член 22 
Пловни објекти — бродови (речни и поморски) 

се чистат и дезинфикуваат на начинот и со средс-
твата пропишани за чистење и дезинфекција на 
вагоните и камионите од чл. 9 до 18 од овој пра-
вилник. 

Одговорното лице на пловниот објект мора да 
ја води евиденцијата од член 19 на овој правилник 
за извршените дезинфекции. 

Член 23 ' 
Пловните објекти се чистат и дезинфикуваат 

само од внатрешната страна, и тоа во онаа лука, 
односно пристаниште во кое ќе се . изврши последч 
ното истоварување на пратката од пловниот објект. 

Местото на кое ќе се изврши дезинфекцијата 
на бродот го определуваат лучките, односно прис-
танишните органи. 

Ако чистењето и дезинфекцијата на пловниот 
објект не може да ги изврши во луката или прис-
таништето од став 1 на овој член, надлежниот ор-
ган може да дозволи чистењето и дезинфекцијата 
да може да се изврши во текот на патувањето до 
следната лука или пристаниште. 

Член 24 
Ако пратката е превезувана во издвоена прос-

торија или простор на пловниот објект, се вршат 
чистење и дезинфекција само на тие простории или 
простори. 

-Ако пратката се превезува во просторија или 
простор заедно со други пратки (генерален товар, 
денковни пратки), чистење и дезинфекција ќе се 
изврши само на оној дел од таа просторија или 
простор на кој се наоѓала пратката заради која се 
врши дезинфекција, водејќи сметка со тоа да не 
му се стори штета на товарот што се превезува. 

Член 25 
Ѓубрето; нечистотијата и отпадоците од пловни«« 

-от објект, што настануваат од чистењето и дезин-
фекцијата на пловниот објект не смеат да се ф р -
лаат на отворено море, во слободен речен тек, во 
лука, затворено пристаниште, зимовник или канали. 

Со ѓубрето, нечистотијата и отпадоците ед ста-
вот 1 на овој член ќе се постапи на начинот про-
пишан во член 10 од овој правилник. 

X. Начин на изведувањето на дезинфекција на воз-
душни превозни средства 

Член 26 
Чистење и дезинфекција на воздушни превозни 

средства се врши на начинот и со средствата про-
пишани во чл. 9 до 18 од овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член: 

1) перење на воздухопловни превозни средства 
се врши само со ладна вода, при што мора да се 
води сметка да не се квасат осетливите уреди да 
превозното средство; 

2) обична дезинфекција на воздухопловот се 
врши со 3%-тен раствор а засилена — со 5%-тен 
формални во ладна вода, а ако не е пропишано 
поинаку со меѓународни договори што ги склучила 
Со,цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја или со одредби од општи акти на воздухоплов-
ните организации на здружен труд. 

Хлорни препарати и кауетичка сода не смеат да 
се употребуваат за дезинфекција на воздушни пре-
возни средства. 

XI. Завршни одредби 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за дезин-
фекција на превозните средства со кои се отпре-
маат добиток, производи од добиток, суровини и 
отпадоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65). 
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Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот fta објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 9-3458/1 
19 јули 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

807. 

Брз ocновa на член 42 став 3 од Законот за мер-
ните единици ;и мерилата (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери а 
скапоцени метали, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ОБЛИКОТ НА СЛУЖБЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО 
ВРШАТ РАБОТИ НА КОНТРОЛА НА МЕ-
РИЛАТА И НАДЗОР НАД ИСПРАВНОСТА И УПО-
ТРЕБАТА НА МЕРИЛАТА И ЗА ВОДЕЊЕТО 
НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ 

ЛЕГИТИМАЦИИ 

Член 1 
Образецот на службената легитимација што им 

се издава на работниците што вршат работи 
на контрола на мерилата и надзор над исправноста 
и употребата на мерилата (во натамошниот текст: 
службената легитимација), содржи: 

1) на -првата страна од кориците, на средината 
втиснат грб на СФРЈ, а под грбот назив: „СЛУЖ-
БЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА"; 

2) на првата внатрешна страна од кориците мес-
то за фотографија со големина 55X35 mm и место 
за потпис на имателот на службената легитимација; 

3) на првата внатрешна страна, на врвот, нат-
пис: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА", а под тоа натпис: „СО-
ЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТА-
ЛИ", како и место за запишување на регистарскиот 
број; 
I 4) на втората внатрешна страна место за: запи-

шување на презимето, татковото и личното име на 
овластениот работник на кого му се издава службе-
ната легитимација; натпис: Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали — Белград, а под тоа натпис: 
„Контрола на мери и скапоцени метали 
место за запишување на датумот на издавањето, 
место за ставање опечаток од службениот печат п 
тесто за потпис на лицето овластено за издавање m 
службената легитимација; 

5) на третата внатрешна страна десет отпечатени 
рубрики за заверка; 

6) на четвртата внатрешна страна отпечатени 
овластувања од чл. 41 и 42 од Законот за мерните 
единици и мерилата на работникот на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали, на кого му се 
издава службената легитимација; 

-7) на петтата -внатрешна страна отпечатен из^ 
вод од Законот за мерните единици и мерилата 
(чл. 41 до 49). 

Член 2 
Образецот од службената легитимација е во 

вез од скај во црна боја, големина 105X74 mm. 

Член 3 
Службената легитимација ја издава директорот 

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 
Службената легитимација се заверува за-секојаг 

календарска година. 
Службената легитимација на работниците во 

Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ја за -
верува директорот на Сојузниот завод за мери п 
скапоцени метали, а службената легитимација на 
работниците во подрачните организациони единици 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали — 
раководителот на подрачната организациона еди-
ница. 

Член 4 
Службената легитимација се печати на јазиците' 

и писмата на народите и народностите на Југосла-
вија. 

Член 5 
За издадените службени легитимации се води: 

евиденција во Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали. 

Евиденцијата за издадените службени легити-
мации содржи презиме и име на лицето на кое му 
е издадена службената легитимација, регистарски 
број, датум на издавањето на легитимацијата, и руб-
рика за забелешки. 

Член 6 
Ако работникот на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали ја загуби службената легитима-
ција или на друг начин остане без неа, должен е за 
тоа веднаш, а најдоцна во ро-к од осум дена од денот 
на исчезнувањето на службената легитимација, да го; 
извести непосредниот старешина и исчезнувањето 
на службената легитимација писмено да го образ-
ложи. 

Уништената, загубената или на друг начин печеа-
натата службена ,легитимација се огласува за не-
важечка и за тоа се става забелешка во рубриката' 
забелешки. 

Член 7 
Службената легитимација се одзема: 
1) кога на имателот на легитимацијата ќе му 

престане работниот однос во Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали; 

2) во случај на злоупотреба. 
Одземените службени легитимации ги униш-

тува комисија, чии членови именува директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 8 
Службените легитимации издадени според пора-

нешните прописи, ќе се заменат со службените ле-
гитимации - предвидени со овој правилник, Haј- 
доцна до 31 март 1078 година. 

Член 9 
Образецот на службената легитимација е отпе-

чатен кон овој правилник и е негов составен дел, 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден оД 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-4927/1 
8 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Петар Ковинчиќ, с, р, 
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(прва страна од кориците) (прва внатрешна страна од кориците) 

(прва внатрешна страна) (втора внатрешна страна) 
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(трета внатрешна страна) 

Имателот на оваа легитимација е овластен 
од името на органот на контрола на Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали чиј е работник, 
а во границите на своите службени овластувања, 
да ги врши сите дејствија во постапката за пре-
глед на мерила и надзор над исправноста и 
употребата на мерилата врз основа на одредбите 
од Законот за мерните единици и мерилата. 

Согласно со наведените одредби, работникот 
на Заводот — имател на легитимацијата, може, 
заради преглед и жигосување на мерила, како и 
надзор над исправноста и употребата на мерила-
та, да влегува во простории ВО КОИ тие мерила се 
произведуваат, поправаат, употребуваат, пуштаат 
во промет или се држат подготвени заради упо-
треба, односно пуштање во промет. 

(петта внатрешна страна) 808. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата „Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
во согласност со претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот 
комитет за здравство и социјална заштита, дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА МАСТА И МАСЛОТО ОД РАСТИ-
ТЕЛНО ПОТЕКЛО, МАРГАРИНОТ МАЈОНЕЗОТ, 
ШЕЌЕРОТ И ДРУГИТЕ САХАРИДИ, СЛАТКА РУ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ, МЕДОТ, КАКАО-ПРОИЗВО-
ДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на маста и мас-

лото од растителното потекло, маргаринот, мајоне-
зот, шеќерот и другите сахариди, слаткарските про-
изводи, медот, какао-производите и производите сли-
чни на чоколада („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/63, 2/64, 1/67 и 27/71) во член 82 став 1, во точка 
16 точката се земенува со точка и запирка и по тоѓ 
се додава нова точка 17, која гласи: 

„17) да не содржи остатоци од антибиотици." 

Член 2 
Во член 88 став 3 во точка 12 точката се заме-

нува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка 13, која гласи: 

„13) да ќе содржи остатоци од антибиотици.“ 

(четврта внатрешна страна) 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 07-Ж-8Ѕ09/2 
24 ноември 3977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

809. 

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

П Р А В И Л Н И К 

З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А С В И Т -
Л М В И В Е Н Т И Л А Ц И О Н И Ц Е В К И 

Член 1 
Со ,овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за свитливи вентилациони цевки, 
што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Свитливи вентилациони цевки. 
Технички услови за изработка и ис-
порака - - - - - - - - JUS B.Z2.100 

2) Свитливи вентилациони цевки. 
Цев-ки без зајакнување - — — — JUS B.Z2.101 

3) Свитлмви вентилациони цевки. 
Преоден дел без зајакнување — — JUS B.Z2.1Q2 

4) Свитливи вентилациони цевки, 
Приклучен дел без зајакнување — JUS B.Z2.103 

5) Свитливи вентилациони цевки. 
О двојки без зајакнување, од 450, 60о 

и 90° - - - - - . - - - JUS B.Z2.104 

6) СВИТЛИЕИ вентилациони цевки. 
Кривини без зајакнување — — — JUS B.Z2.105 

7) Свитлмви вентилациони цевки. 
Крстосница без зајакнување — - ; JUS B.Z2.106 

- 8) Свитливи вентилациони цевки. 
Цевки со зајакнување — — — — JUS B.Z2.11! 

9) Свитливи вентилациони цевки. 
Преоден дел со зајакнување — — JUS B.Z2.112 

10) Свитливи вентилациони цевки, 
Приклучен дел со зајакнување — — JUS B.Z2.113 

11) Светливи вентилациони цевки. 
Одвојки со зајакнување, од 450, 603 

и 90о - - - - - - - - JUS B.Z2.114 
12) Свитлив^ вентилациони цевки. 

Кривини со зајакнување, од 30о, 450 

60о и 90о - - - - - - - JUS B.Z2.115 
13) Свитливи вентилациони цевки. 

Крстосница со зајакнување — — — JUS B.Z2.116 
14) Свитливи вентилациони цевки. 

Методи за испитување. Испитување 
на физичко-механичките својства — JUS B.Z2.130 

15) Свитливи вентилациони цевки. 
-Методи за испитувале. Испитување 
на хигиенските својства - — — JUS B.Z2.131 

16) Светливи вентилациони цевки. 
Методи за испитување. Испитување 
на горливоста — — — — — - JUS B.Z2.132 

17) СвИТливи вентилациони цевки. 
Методи на испитување. Испитување 
на антистатичноста - - — — — — JUS B.Z2.133 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој! 

правилник се составен дел од овој правилник а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. : 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целина, а ќе се при-
менуваат врз свитливите вентилациони цевки и ис-
питувањето на свиткуваните вентилациони цевки 
што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи 
од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“ 

Бр. 03-13131/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

810. 

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

П Р А В И Л Н И К 
З А Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е С Т А Н Д А Р Д И З А Е Л Е К -
Т Р О М Е Х А Н И Ч К И С О С Т А В Н И Д Е Л О В И З А Е Л Е К -

Т Р О Н С К И У Р Е Д И 

Член 1 
Со овој правилник ее пропишуваат југословен-

ските стандарди за електромеханички составни де^ 
лови за електронски уреди, што ги ршаат следните 
називи и ознаки: 

JUS N.R4.405 

JUS N.R4.424 

JUS N.R4.426 

JUS N.R4.454 

JUS. N.R4 456 

1) Електромеханички составш1 де-
лови за електронски уреди. Методи 
за испитување. Постапка 1а и 16: ви-
зуелен преглед и димензии — — — 

2) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи 
за испитување. Постапка 86. Акси-
ња лна статичка сила. — — — — 

3) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи 
за испитување. Постапка 8а. Меха-
нички век на траење — — — — 

4) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи 
за испитување. Постапка 15а. Сила на 
задржување на контактите во изола-
ционен тело — — — - — — 

5) Електромехапички составни де-
лови за електронски уреди. Методи 
за испитување. Постапка 15 ц. Задр-
жување на изолационата влошка во 
куќиштето под торзионо оптовару-
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6) Електромеханички составни де-
лови за електронски уреди. Методи  
за испитување,. Постапка 15д. Сила на 
вметнување и на водење на измен-
ливи контакти —^ — — — — — JUS N.R4.457 

Член 2 
Југословенските стандарди во член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз испитувањето на електромеханичките 
составни делови за електронски уреди почнувајќи 
од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 166-13132/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

811. 

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

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

ВАЊЕ НА РАДИЈАТОРСКИ ЧЛЕНОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за спојување на радијаторски чле-
нови, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Спојка за радијатори, со ребро 
и жлеб. Облик, мери и дозволени 
отстапувања - - - - - - - JUS М.Е6.054 

2) Спојка за радијатори, со ребро. 
Облик, мери и дозволени отстапу-
вања - - - - - - - - - JUSM.E6.055 

3) Спојка за радијатори, со дофат 
за клуч и жлеб. Облик мери и 
дозволени отстапувања — - ' — — JUS М.Е6.056 

4) Спојка за радијатори, со до-
фат за клуч. Облик, мери и дозво-
лени отстапувања — - - - - JUS М.Е6.057 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
Објавуваат ВО посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз спојките за радијатори што ќе се про-
изведат односно увезат почнувајќи од 1 јануари 
1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-13134/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

812. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИНК 

И ЛЕГУРИ НА ЦИНК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за методите за испитување на хе-
мискиот состав на цинкот и легури на цинкот, што 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи за испитување на хеми-
скиот состав на цинкот и легури на 
цинкот. Одредување на содржината 
на магнезиумот со атомска апсорпци-
она спектрофотометрија - — — — JUS С.А1.359 

2) Методи за испитувале на хе-
мискиот состав на цинкот и легури 
на цинкот. Определување на групите 
на елементи со спектрографска ме-
тода - - - - - - - JUS С.А1.360 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

Правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз испитувањето на хемискиот состав на 
цинк и легури од цинк почнувајќи од 1 јануари 
1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-13135/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р, 
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JUS C.D6.400 

- - - - - - JUS N.C1.020 

813. 

Врз сенова на член 22 став 2 од Законот ' за 
стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/77), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ , 
Член 1 

Со ОВОЈ правилник се пропишуваат Југословен-
ските стандарди за бакар и бакарни легури што ти 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Бакар и бакарни легури за -
гмечење. Топло валана бакарна жица 
по постапката DIP-FORMING, Тех-
нички услови за изработка и испо-
рака — — — — — — — — -

2) Бакар и бакарни легури за 
гмечење. Топло валана бакарна жица. 
Технички услови за изработка и ис-
порака 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
аавод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди во член 1 на ОЕОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз бакарот и бакарните "легури за гме-
чење што ќе се произведат, односно увезат почну-
вајќи од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Престанува да важи југословенскиот стандард; 
Жешко валана бакарна жица за 

електротехнички цели - - — — JUS N.C1.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за кабелската индустрија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59). ^ 

Член 5 
Југословенскиот стандард од член 4 на овој пра-

вилник престанува да важи на 31 декември 1977 
година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 05-13136/1 

23 ноември 1977 година 
Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од чл-ен 1 на овој пра-

вилник е составен дел од овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва врз означувањето на кабелските отпадоци поч-
нувајќи од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 05-13137/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор. 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

814. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 

стандардизација („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Југословенскиот' завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СЕКУН-

ДАРНИ СУРОВИНИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословен-
скиот стандард за секундарни суровини, што го има 
следниот назив и ознака: 

- Кабловски отпадоци. Означу-
вање - - - - - - - JUS C.Z1.150 

815. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизација („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација пропишува -

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САПУНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

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

1) Калиумов сапун за мачкање — JUS Н.Е2.015 
2) Сапун за перење - - - - JUS Н.Е2.020 
3) Сапун за перење со додатоци JUS Н.Е2.021 
4) Тоалетен сапун ^ - - - JUS Н.Е2.023 
5) Тоалетен глицерин-сапун — JUS Н.Е2.024 
6) Лесен сапун - - - - - JUS Н.Е2.025 
7) Течен сапун - - - - - JUS Н.Е2.028 
8) Сапун за бричење - - - JUS Н.Е2.029 
9) Специјален сапун за перење - JUS Н.Е2.031 

10) Медицински сапун - - - JUS Н.Е2.032 
Член 2 

Југословенските стандарди од член 1 на овој. 
правилник се составен дел од овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Југословенскиот 
завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз сапуните што ќе се произведат, одно-
сно увезат џочнувајќи од 1 јануари 1978 година. 

Член 4 
Престануваат да важат следните југословенски 

стандарди: 
1) Калиумов сапун за мачкање JUS H.E2.015 
2) Сапун за перење - - - JUS Н.Е2.020 
3) Сапун за перење со додатоци JUS Н.Е2.021 
4) Тоалетен сапун - - - - JUS Н.Е2.023 
5) Тоалетен глицерин сапун — JUS Н.Е2.024 
6) Лесен сапун - . - - - - - JUS Н.Е2.025 
7) Течен сапун - - - - - JUS Н.Е2.028 
8) Сапун за бричење II - r - JUS Н.Е2.029 
9) Сапун за бричење I - - JUS Н.Е2.030 

10) Медицински сапуни - - - JUS Н.Е2.032 
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донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на производството на средства за пе-
рење и чистење (сапуни и сапунски прашок) — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/62). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој 

правилник престануваат да важат на 31 декември 
1977 година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-13133/1 
23 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

8 1 6 . 

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во спо-
годба со сојузниот секретар за народна одбрана, 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАР-
СКИОТ СИСТЕМ ШТО СООБРАЗНО СЕ ПРИМЕ-
НУВААТ ВРЗ РАБОТИТЕ НА ВОЕНИОТ СЕРВИС 
ВО СОСТАВ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Со оваа одлука се утврдува кои одредби од 
Законот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77) — (во 
натамошниот текст:. Законот), Воениот сервис во со-
став на Народната банка на ̂  Југославија (во ната-
мошниот текст: Воениот сервис) сообразно ги при-
менува врз работите од член 50 став 1 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини. 

2. Во смисла на точка 1 од оваа одлука, Воени-
от сервис сообразно ги применува: 

1) одредбите на член 10 став 1 под 6 и 9 од За-
конот — врз давање гаранции и авали и врз опреде-
лени работи на платниот промет, во согласност со 
сојузниот закон; 

2) одредбите на чл. 15, 16, 17, 18 и 19 од Зако-
нот — врз паричните депозити што потекуваат од: 

а) паричните средства по видување на сметките 
на воените единици PI воените установи на Југосло-
венската народна армија, Сојузната дирекција за 
промет и резерви на производи со посебна намена, 
Заводот за социјално осигурување на воените оси-
гуреници, Дирекцијата за стопанисување со воено-
-станбеииот фонд и нејзините организациони дело-
ви и депонираните парични средства од другите 
корисници на општествени средства што се намене-
ти за вршење на работите од член 50 став 1 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и -на народните банки на автоном-
ните покраини; 

б) паричните средства по видување на сметките 
на организациите на здружен труд, што се форми-
раат од амортизација на основни средства на капа-
цитети за производство на вооружување и воена 
опрема по член 4 од Законот за амортизација на 
основните средства на основните организации на 
здружен труд и на други корисници на општестве-
ни средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76); 

в) паричните средства што корисниците на оп-
штествени средства ги депонираат врз основа на 
договори по определени работи за потребите на Ју-
гословенската народна армија и за други потреби на 
народната одбрана; 

г) паричните средства што воени и граѓански 
лица на служба во Југословенската народна армија 
ги депонираат за станбената изградба; 

д) паричните средства што се депонираат заради 
извршување работи според девизниот, стоковниот и 
нестоковниот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и депонираните парични средства 
на 'организациите на здружен труд, на органите и 
организациите што девизното работење го вршат 
преку Воениот сервис; 

ѓ) паричните средства што определени капаци-
тети за производство на вооружување и воена оп-
рема и нивните деловни заедници, одвоено општото 
здружение, како и други корисници на општествени 
средства, ги депонираат заради вложување во капа-
цитети за производство на вооружување и воена 
опрема за потребите на Југословенската народна 
армија и за други потреби на народната одбрана; 

е) паричните средства ш,то единиците и устано- -
вите на Југословенската народна армија ги депо-
нираат заради извршување на определени работи 
на Југословенската народна армија и за други по-
треби на народната одбрана; 

3) одредбите на чл. 22, 23, 24 и 25, член 27 став 
1 и чл. 28 и 29 од Законот — врз штедните влогови 
и работењето преку жиро-сметките и тековните 
сметки на лицата во активен состав на Југословен-
ската народна армија; 

4) одредбите на член 31 и член 32 ст. 1 и 3 од 
Законот — врз хартиите од вредност што врз основа 
на сојузен закон се издаваат заради финансирање 
на потребите на Југословенската народна армија и 
на други потреби на народната одбрана; 

5) одредбите на чл. 33, 35 и 37 од Законот — врз: 
а) кредитите со кои врз основа на сојузен за-

кон се финансираат потребите на Југословенската 
народна армија и другите потреби на народната од-
брана; 

6) кредитите, што се земаат за финансирање на 
производството за извоз и извозните работи во де-
лот на вооружувањето и воената опрема; 

в) другите кредити што се даваат за работите 
од член 50 став 1 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки на републиките и на на-
родните банки на автономните покраини. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње во кои работи врз Воениот сервис согласно се 
применуваат одделни одредби од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 25/73). 

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

О. бр. 65 
15 јули 1977 година 

Белград 

Претседател 
на советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Д-Р -Ксенте Богоев, с. р. 
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817. 

Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, Сојузот на заедниците на пензиското И ин-
валидското осигурување на Југославија, СаМоуправ-
ката интересна заедница за додаток на деца на Бос-
на и Херцеговина, Сараево, Самоуправната интерес-
на заедница за социјална PI детска заштита на Црна 

Цора, Титоград, Републичкиот фонд за додаток на 
деца, Загреб, Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на Ма-
кедонија, Скопје, Сојузот на заедниците за детска 
заштита на СР Словенија, Љубљана, Републичката 
заедница за детска заштита, Белград, Самоуправна-
та интересна заедница за заштита на децата на 
Војводина, Нови Сад и Покраинската заедница за 
детска заштита, Приштина, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ОРГАН ЗА 
ВРСКА ВО ВРСКА СО ПРАШАЊАТА НА ДОДА-
ТОКОТ НА ДЕЦАТА СПОРЕД КОНВЕНЦИИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАШЕ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба Самоуправната 

интересна заедница за додаток на деца на Босна 
и Херцеговина, Сараево, Самоуправната интересна 
заедница за социјална и детска заштита на Црна 
Гора^ Титоград, Републичкиот фонд за додаток на 
деца, Загреб, Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на Ма-
кедонија, Скопје, Сојузот' на заедниците за детска 
заштита на СР Словенија, Љубљана, Републичката 
заедница за детска заштита, Белград, Самоуправна-
та интересна заедница за заштита на децата на 
Војводина, Нови Сад и Покраинската заедница за 
детска заштита," Приштина (во натамошниот текст: 
заедниците) му го доверуваат на Сојузот" на заед-
ниците на пензиското и инвалидското осигурување 
на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на 
заедниците) вршењето на работите на орган за врс-
ка според конвенциите за социјалното осигурување, 
во делот што се однесува на додатокот на деца. 

Член 2 
Во својство на орган за врска, во смисла на 

член 1 од оваа самоуправна спогодба, Сојузот на 
заедниците ќе ги врши следните работи за заедни-
ците: 

— ќе подготвува и организира состаноци со 
странски органи за врска заради спроведување на 
конвенциите за социјалното осигурување; 

— ќе ги разработува заклучоците донесени на 
состаноците со странски органи за врска и ќе дава 
упатства и објасненија за работата врз спроведува-
ње на тие заклучоци; 

— ќе подготвува и склучува посебни спогодби во 
врска со спроведувањето на конвенциите за соци-
јалното осигурување и ќе дава упатства и објасне-
нија за работа врз нивното спроведување; 

— ќе ги утврдува, заедно со странскиот орган , 
за врска, текстовите на обрасците потребни во 
постапката за остварување на одделни права според 
конвенциите за социјалното осигурување и ќе дава 
упатства и објасненија за нивната употреба; 

— ќе решава начелни и спорни прашања нас-
танати во врска со применувањето на одделни од-
редби од конвенциите за социјалното осигурување, 
заедно со надлежните југословенски органи, орга-
низации, заедници и со странските органи за врска; 

— ќе учествува во постапката за давање правна 
помош на странски орган за врска на начинот пред-
виден со конвенцијата за социјалното осигурување; 

— ќе учествува во постапката за остварување 
на правата на заинтересираните лица според наци-
оналното законодавство со применување на соодвет-
ните одредби од конвенцијата за социјалното оси-
гурување, а по барања примени ,од заедниците и од' 
други југословенски органи, дипломатски и кон-
зуларни претставништва на Југославија во« стран-
ство, од̂  странски органи за врска и од поединци, 
како и ќе. ги обработува, односно ќе им ги отстапува 
барањата на надлежните заедници и други југос-
ловенски органи и организации или на странските 
органи; 

— ќе врши работи во врска со учествување на 
заедниците во склучувањето на нови и во изме.на 
и дополнение на важечките конвенции за социјал^ 
ното осигурување, и во врска со тоа ќе ги обра-
ботува и усогласува предлозите и мислењата на 
заедниците, односно на други органи и организации; 

— ќе учествува во преговори за склучување, 
односно за измена и дополнение на. конвенциите за 
социјалното осигурување и ќе дава потребни упат-
ства и објасненија за применувањето на тие кон-
венции;. 

— ќе го следи и анализира спроведувањето на 
конвенциите за социјалното осигурување, ќе им 

дава стручна помош на службите на заедниците за 
спроведување на конвенциите за социјалното оси-
гурување и ќе одржува стручни состаноци и сове-
тувања; 

— ќе предлага определени мерки заради. подоб-
рување на положбата и информирањето на југосло-. 
венските граѓани и ' нивните семејств,а за правата 
и за постапката за остварување на правата в.о 
врска со додатокот на децата; 

— ќе ги следи промените во југословенските и 
странските прописи за додатокот на деца, како и во 
конвенциите за социјалното осигурување што - rifl 
склучуваат странските земји, а посебно земјите со 
кои Југославија има склучени конвенции за соци-
јалното^ осигурување; 

— ќе изработува прикази и ќе врши преводи 
на публикации и други материјали, што се однесу-
ваат на додатокот на деца. -

Член 3 
Во вршењето на работете на орган за врска, 

Сојузот на заедниците соработува со заедниците', 
а особено во подготвувањето на состаноци со стран-
скиот орган за врска, во утврдувањето на ставовите 
по одделни прашања, во спроведувањето на конвен-
циите за социјалното осигурување и на заклучоците 
на органот за врска и во разгледувањето на други, 
прашања. . 

Член 4 
Заради вршење на работите на орган за вр.ска, 

заедниците му обезбедуваат на Сојузот на заедни-
ците соодветни прописи, документација, инф.ормации 
и други потребни материјали, и учествуваат во 

работата на органот за врска. ; 

Член 5 ! 
Одржувањето на состаноци на Сојузот на заед-

ниците во својство на орган за врска и странските 
органи за врска и учеството на одделни заедница 
на тие состаноци во работа на органот за врска г(Ј 
утврдуваат со посебна програма Сојузот на заедин^ 
ците и координациониот одбор на заедниците. 

Сојузот на заедниците, односно Координациони^ 
одбор на заедниците може да предложи одржување 
на состанок на органот за врска и вон од програм 
мата, ако постои оправдана потреба од тоа. -

Член б , V 
Сите трошоци потребни за вршењето на работите 

на Сојузот на заедниците во својство на орган за 
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врска и за одржување на состаноци на органот за 
врска ги поднесуваат заедниците. Во тие трошоци 
спаѓа и бруто личниот доход на стручниот работник 
што ќе ги врши тие работи. 

Височината на трошоците за вршење на работите 
на органот за врска се утврдува годишно во финан-
сискиот план на Сојузот на заедниците. 

Учеството на одделни заедници во трошоците 
ги утврдува координациониот одбор на заедниците 
и за тоа го известува Сојузот на заедниците најдоцна 
до крајот на март за тековната година. 

Обврските на заедниците во смисла на став 3 
од овој член се извршуваат до 30 јуни тековната 
година. 

Член 7 
Сојузот на заедниците еднаш годишно подне-

сува до заедниците извештај за работите и задачите, 
што ги извршил во својство на орган за врска. 

Член 8 
Секој учесник на оваа самоуправна спогодба мо-

же со писмена изјава да ја откаже оваа самоуправна 
спогодба. 

Изјавата дадена во смисла на став 1 од овој 
член се поднесува до Сојузот на заедниците, кој за 
тоа ги известува сите учесници на оваа сомоуправ-
на спогодба. 

Обврските и правата од оваа самоуправна спо-
годба за учесниците што ќе ја откажат оваа само-
управна спогодба престануваат кон крајот на кален-
дарската година во која истекол рокот од 6 месеци 
од денот на доставувањето на писмената изјава за 
отказот. 

Член 9 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склу-

чена кога ќе ја потпишат сите овластени претстав-
ници на заедниците и на Сојузот на заедниците. 

Член 10 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

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

28 септември 1977 година 
Белград 

За Сојузот на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигу-
рување на Југославија, Белград, 

д-р Бојан Шпицар, с. р. 

За Самоуправната интересна заед-
ница за додаток на деца на Босна 

и Херцеговина, Сараево, 
Душан Цвиетиќ, с, р. 

За Самоуправната интересна заед-
ница за социјална и детска зашти-

та на Црна Гора, Титоград, 
Боса Буковиќ, с. р. 

За Републичкиот фонд за додаток 
за деца, Загреб, 

Милица Почуча; с. р, 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена 
заштита на децата на Македонија, 

Скопје 
Цвета Филиповска, с. р. 

За Сојузот на заедниците за детска 
заштита на СР Словенија, Љубљана, 

Франц Шкуфца, с. р. 

За Републичката заедница за дет-
ска заштита, Белград, 

Миодраг Борчевиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заед-
ница за заштита на децата на Вој-

водина, Нови Сад, 
Мирко Јаниќ, с. р. 

За Покраинската заедница за 
детска заштита, Приштина, 

Раде Радевиќ, с. р. 

818. 

( 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 ЧЕ-
ЛИЧИ!! И ЛЕАНИ КОТЛИ И НИВНА ДОДАТНА 

ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за челични и леани котли, и нивна 
додатна опрема, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата; да ги зголемат во просек до 9%, а 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

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

. 3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 2011 од 3 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ — Ма-
р,ибор, ТТУ — Лабин, „Феромото" — Марибор и 
„Радијатор" - Зрењанин. 

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
16 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

819. 

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 склу-
чуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНСКИ РЕЗНИ АЛАТ, ДИЈАМАНТСКИ, ПНЕВ-
МАТСКИ И РАЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕН АЛАТ И ПРИ-

БОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТОЈ АЛАТ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 20 јули 1977 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за машински резни алат, дијамантски, 
пневматски и рачен електричен алат и прибор и 
резервни делови за тој алат, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 9%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2699 од 3 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 12 произво-
дители потписници на Спогодбата. . 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

820. 

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

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

ИЗВОДИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА СТОЛАРИЈА 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите на 22 април 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за производите на градежната сто-
ларија, со тоа што производителските организации 
на здружен труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, во просек до 7,5''/о, а според Ценовни-
кот што е составен дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1466 од 3 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 29 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: - 46 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

821. 

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

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

-КАМП ПРИКОЛКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 3 април 1977 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за авто-камп приколки, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да може своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, да ги зголеми за 
7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се оОврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат, односно купуваат по цената и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1527 од 5 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: „Браќо" - Ти-
тов Велес. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Автотехна" — Љубљана, , Пољоопскрба" — За-
греб,' „Емона" — Љубљана, „Ловац" — Белград, 
„Бродоимпекс" — Белград и . „Аутомакедонија" 
— Скопје. 

822. 
Врз основа на член 22 од. Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на . 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОП-
РЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛО-

ВИ ЗА ТАА ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за опрема за големи кујни и 
резервни делови за таа опрема, со тоа што произ-
водителските организации на здружен труд да мо-
жат да ги зголемат своите затечени продажни це- , 
ни, при постојните услови на продажбата, до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 403 од 5 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: „Раде Кон-
чар'5 - Загреб, ИГО - Љубљана, „Ковина-
строј" — Гросупле и „Југострој" — Белград. 
Претставници. на купувачите-потрошувачи: 
34 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

823. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА НЕНА ЗА АЗОТ-

НА КИСЕЛИНА 98% 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 15 јули 1977 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за азотна киселина 98%, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да може својата затечена продажна цена, при по-
стојните услови на продажбата, да ја зголеми така 
што највисоката продадена цена да изнесува 3.500 
динари за една тона. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност ,Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3313 од 3 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: „Азот" — Го-
ражде . 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
,.Милан Благојевиќ" — Лучани, „Зорка" — Ш а -
бан, „Слободан Принцип - - Сељо" — Витез и 
„РТБ" — Бор. 

824. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АМО-^ 

НИУМ НИТРАТ 34,5% N - Т Е Х Н И Ч К И 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43а од Законот за организа-

цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на -сојузните организации („Службен лист на 

СФРЈ" , бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
84/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
'СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ З А ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-

Н И Р А Њ Е 

Се -разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за општествено планирање Златко Ренду-

лиќ, генерал-потполковник на ЈНА, а за член на тој 
Комитет се назначува Анте Дамиќ, генерал-потпол-
КОВНИК, началник на Петтата управа на Генералшта-
бот на ЈНА. 

Е. п. бр. 935 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Д-р Берислав Шефер, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Драговић Новице Миодраг, Поп-Антоска Алексе 
Христина; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
-ВЕНЕЦ 

Ђорђевић Живо јина Мутимир, Вајнбергер Мир-
ка Мира; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во р а -
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Балабан Милана Борислав, Јанкетић Николе 
Милутин, Кончар Стевана Десанка, Обрехт Ј о ж е ф а 
Штефан, Поповић Гроздена Милијан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мићановић Чедомира Душанка, Перовић-Миџор 
Стевана Марија ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бојковић-Томљеновић Анте Марија, Бонић Бр Ја-
нис лава Божида,р, К л и ш а н и ћ Тихомира Наталија , 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 24 август 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за амониум нитрат 34,5 N — технички, 
со тоа што производите леќата организација на здру-
ж е н труд да може својата затечена продажна цена, 
при постојните услови на продажбата, да ја зголе-
Ш1 така што највисоката продажна цена да изне-
сува 3.110 динари за една тона. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
аавод за цени, со решение бр. 3162 од 3 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: „Азот" — Го-
ражде. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Милоје Закиќ" — Крушевац, „Камник" — 
Камник и „Витезит" — Витез. 
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Комленовић-Бркић Илије Даница, Марковић Здрав-
ка Александар, Нешковић Бењамина Никола, Пав-
лак Карла Хилда, Ристић Мите Василије, Секулић 
Миодрага Ђорђе, Стаић Жива Анђелка, Стевано-
вић Вукосава Божидар, Вукићевић-Лопичић Ђуре 
Милица; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Јевтић Добросава Олга, Петровић Тодора Не-
венка, Плетикосић-Мојсиловић Живка Бранка, Су-
лејмани Ализата Азис; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стипаничић Ивана Владимир, Шумоња Илије 
Миле; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Баћина Тодора Ћетко, Крашовец Стјепана 
Ивица; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бариловић Мирка Рудолф, Дувњак Јуре Анте, 
Јосиповић Ивана Фрањо, Јурић Петра Ловро, Нор-
ма нић Јосипа Јанко, Печник Алојза Људевит, Пи-
жев Ивана Стјепан, Сертић Марка Мирко, Смиља-
нић Марка Јанко, Станивуковић Јоце Милан, Штрок 
Ловре Винко, Влашић Мате Марко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Королија Стевана Рајко, Кунић Матије Ђуро, 
Павлењак Петра Петар, Петковић Ва лента Вилим, 
Рупчић Фрање Миле, Станић Милана Мане, Вун-
д ер л их Матије Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН "ВЕНЕЦ 
/ 

Баретић Мартина Звонко, Бартолић Алексе 
Јосип, Бевдеља Едуарда Иван. Бишкуп Ивана Јакоб, 
Борлинић Стјепана Винко, Чака ла Анте Божо, Дра-
вић Симе Владо, Гмаз Јура Ја Рудолф, Груба че в ић 
Михајла Перо, Херцигоња Драгутина Аугуст, Хруш-
ха Јосипа Фрањо, Хуњадк Матије Ловро, Јакелић 

Анте Шиме, Јовић Ивана Иван, Кецман Пантелије 
Бранко, Копривић Вјекослава Стјепан,. Ластавец 
Флоријана Винко, Матић Љубомира Јозефина, Ма-
тијевић Михајл^ Ђуро, Млинарић Мирка Иван, 

Перички Драгутина Славко, Петковић Мартина 
Роко, Поштолка Петра Иван, Пуцак Фрање Томо, 
Скерлетовић Стевана Митар, Соколић Драгутина 
Славко, Шапоња Ћире Стеван, Шегота Мије Винко, 
Шкет Фрање Фрањо, Шкреблин Фрање Стјепан, 

Швенда Маркаѕ Ђуро, Тепеш Вјекослава Теодор, 
Вукушић Стјепана Мијо, Заводник Јосипа Анђелко; 

— за заслуга во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Мирковић Јакова Ђуро; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ципек Валента Вид, Ћопић Раде Стево, Фундѕк 
Павле Мато, Грудић Марка Фрањо, Хорват Имбре 
Мирко, Јагечић Вида Драго, Кукуљевић Антуна 
Јосип, Лукман Лудвига Лудвиг, Новак Стјепана 
Ладислав, Петак Стјепана Иван, Писаровић Милана 
Марко, Понграчић Мије Антун, Премуш Мије Иван, 
Сањковић Антуна Станислав, Шмитран Драгутина 
Саво, Шобота Стеве Ђорђе.. Шушњар Николе Славко, 
Вундерлих Матије Мато; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антолић Ивана Иван, Бакек Стјепана Јурај, 
Биркић Анте Јуре, Божићевић Јуре Стјепан, Цеце-
в а Ловре Филип, Цулеј Петра Јурај, Додлек Ивана 
Славко, Дворшчак Винка Стјепан, Фот Јура ја Стје-
пан, Грабушић Јосипа Владимир,, Грандић Иаагеа 
Динко, Ханжек Јосипа Иван, Ханжек Јосипа Стје-
пан, Ходак Миле Јура, Хофман Александра Алек-
сандар, Јагић Виктора Бранка Јагић. Фрање Владо, 
Јамбрешић Ивана Јосипа, Карабулка Вечерава 
Драго. Келчец Станка Иван, Ковачић Јураја Јосип, 
Ковачић Марка Стјепан, Ковачић Мирка Стјепан, 
Лешковић Томе Драго. Лончар-Костанаров Вјекот 
слава Бисерка, Лончарић Фрање Бранко, Љубић 
Јурата Иван, Малкоч-Ивањко Ћирила Зита, Маљ-
ковић Игњатије Душан, Мехић Незира Сабрија, 
Микулчић Стјепана Милан, Некић Јакова Звонко, 
Норак Стјепана Божидар, Новак Стјепана Винко, 
Оловец Јосипа Јосип, Пандек Фрање Славко, Петак 
Ивпна Антун, Рихтер Мије Фрањо, Сечењ Алојза 
Мирослав. Сикетић Милана Драгица, Синковић Стје-
пана Јосип, Шерман Јосипа Валентин, Шгсворп Мије 
Томо, Штампар Матије Винко, Тралић Анте Драго, 
Вугринец Марка Валент, Зорц Мије Петар; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ „ 

Демшар Павел; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кожељ Лојзе, Видрих Едварда Здравко; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Поленшек Антон; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Поленшек Антон; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јекић Михајла Никола; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Грабар Штефана Јанез, Миленковић Драгослава 
Миленко, Штиблијановић Стојана Мирјана; 

Бр. 27 
7 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

О д В о е н а т а п о ш т а 4795, Б е л г р а д 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетар: Родаљевић Млађена Миљко; 
Војници: Аћимовић Радосава Миладин, Бањац 

Станка Милан, Цупан Иван, Цу рк Јанеза Изток, 
Цвејанов Гавре Војислав, Ћировић Драгослава Ра-
дован, Цано Хасана Мунир; 

Гајић Бошка Милорад. Гајић Драге-Вучен, Га-
лић Косте Бранислав, Граховец Раде Младен, Сге-
1Ј:опег Франца Станислав, Јаковљевић М. -Слободан, 
Јанчић Трифуна Славко, Јанићијевић Радомира 
Милутин, Јовановић Луке Јован, Кеуп Мартина 
Мартин, Ковачић Иван, Крајнц Рудолфа Виктор, 
Крањец Милана Фрањо, Ленчрчић Франчишка Ро-
ман, Луковић Видоја Љубинко, Мандарић Милана 
Душан, Марковић Вука Миладин, Минков Стојана 
Милан, Михајловић Ратко, Мијатовић Животе Ра-
дивоје. Милетић Звонимира- Ратко, Милошевић Ни-
коле Сава, Миљковић Живорад, Мезгец Ивана Кла-
удио, Николић Радомира Драгољуб, Пајић Алексан-
дра Стеван, Петковски Стевана Бранко, Ранковић 
Милосав, Стаменовић Добривоја Божур, Шешум 
Миленка Мирко, Шетек Николе Жељко, Шкорић 
Миленка Жељко, Татлић Сабита Ифет, Тодоровић 
Тихомира Љубиша, Тучкар Ивана Дамир, Вујевић 
Павла Крешо; 

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

— зо примерна работа на развивањето на полето^ 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Десетар: Жоле Николе Светке; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетар: Шарац Стјепана Звонко; 

Развод ници: Чопец Ивана Владимир, Делић Ива-
на Живко; 

Војници: Башић Рудолфа Дарио, Бичанин Дена 
Ненад, Драгила Иве Звонко, Филиповић Звонка Ма-Ѕ 
рио, Ибрахимовић Атифа Мујо, Ивековић Станка 
Златко, Калабушић Узеира Сабит, Кунић Адема 
Фикрет, Куреж Франца Векослав, Малеш Јосипа 
Мирослав, Пелемиш Јове Лазо, Раубић Ивице Дра-
ган, Селеши Јаноша Л^дослав, Шакић Мухамеда 
Хамид, Вујић Милована Ђуро, Згомбић Звонка Звон-
ко, Жмирић Гојка Жељко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5573, С к о п ј е 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Андрић Владимира Берислав, ЧосиН 
Слободана Љубомир, Јанковић Живорада Драган^ 
Окорен Ивана Јоже, Палибрк Спасоја Стојан, Рач 
денковР1ћ Момира Саво, Вогљи Хиљми Фљамур; 
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Разводници: Гавриловић Боривоја Мирослав, 
Кременовић Драгана Винко, Спасовић Јована Ми-
хајло, Степић Јосипа Звонко, Тешановић Младена 
Душан; 

Војници: Драговић Рајка Светислав, Ђорђевић 
Добрице Борисав, Грујичић Веселина Бранислав, 
Марковић Ми.ладина Никола, Павловић Јуре Анто, 
Прглић Николе Никола, Звер Штефана Штефан; 

Од В о е н а т а п о ш т а 7250, З а г р е б 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Дујмић Фрање Томо, Илијевић То-
мислава Стеван, Јовановић Миливоја Милорад, Јо-
вановић Радула Новак, Кајзер Драге Драго, Јелисић 
Саве Милан, Рашић Драгослава Драгиша, Стојано-
вић Душана Александар, Шкарек Ферде Ото, Та-
севски Јордана Јордан; 

Разводник: Ивковић Живорада Радиша; 
Војници: Циндрић Ивице Драган, Илић Раде 

Срђан; 

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

за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешински и војнички особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Десетари: Јеремић Миливоја Драгиша, Лонић 
Шерифа Осман; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетара Јурковски Ристе Исо, Виолић Нике 
Перо; 

Разводници: Јовичић Димитрија Добро, Лаза-
ревски Тодора Дончо, Лилић Петра Драгољуб^ По-
лић Кадре Исмет; ' 

Војници: Балинт Иштвана Имре, Богојевски 
ронча Благојче, Дворшчак Јосипа Мирко, ДвиззЦ 
ЗЕјуба Ведат, Феризовић Расима Јован, Герзић Са-
биха Есад, Јанковић Радована Драго, Карић Раши-
да Емир, Марчетић Васе Миодраг, Мијановић Мује 
(Абдурахман, Мулалић Емина Сенаид, Мутић Ко-
виље Слободан, Смиљанић Остоје Милорад, Тот 
."ђерђа Силвестар, Томашевић Томе Васо; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2939, Т и т о г р а д 

— за примерна работа на развивањето на полето? 
8а остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особит! 
што ИМ служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ . 

Војник: Протић Јована Небојша; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Десетари: Антоновић Тадије Иван, Чаушевић 
Емина Адем, Чех Ференца Ференц, Делић Милорада 
Веселин, Дробњак Драгана Светислав, Грбеша Мар-
ка Драгутин, Грмашкоски Злате Ацо, Јаничијевић 
Милоја Радосав, Јанковић Властимира Славољуб, 
Јотановић Ратка Милош, "Јовић Жарка Јован, Ју-
ришић Јанеза Јанез, Куван Славка Ненад, Поточник 
Феликса Макс, Радовић Момчила Миодраг, Ристић 
Миливоја Душко, Родић Стеве Милорад, Шаламу-
нец Винка Ивѕ̂ н, Вербошт Михаила Јанез, Вукиће-
вић Миливоја Драго, Загорац Илије Мирко; 

Војници: Алимановић Селима Хазим, Буха Ви-
де Војислав, Бунчевски Глигора Борис, Човић Јозе 
Мато, Дервић Зе јака Есад, Фл орић Глигорија Чедо-
мир, Франчић Рудолфа Рудолф, Јанков Данила Ро-" 
дољуб, Јеремић Живорада Драган, Камчев Методиј^ 
Спасо, Колоски Мире Никола, Лучић Радоја Драгов 
љуб, Мијатовић Јована Петар, Пејак Стевана Сава, 

ЈГСевец Јанеза Јоже, СадиковрГћ Авдије Фаик, Сења-
^новић Бориса Бојан, Сос Фрање Тихомир, Совтић 
Александра Љубиша, Таневски Страхила Петар, 
Вукшић Стеве Даворин; 

О д В о е н а т а п о ш т а 9922, Б е л г р а д 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Развод ници: Барбарић Мартина Жарко, Стевић 
Миломира Милован; 

Војник: Станковски Санде Димче. 

Бр. 64 
9 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката,, 
јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
К! член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликуваат: 

О д СР Ср б и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
работата, а за особени заслуги во здравствената за-
,штита на населението и за' значаен придонес кон 
развојот на здравствената служба и медицинските 
кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Клиничко - болнички центар „Дедиње" — ООУР, 
Клиничка болница „Др Драгиша Мишовић"; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Клајн Артура др Владислав, Плећаш Илије др 
Богдан. 

" Бр. 69. 
11 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

794. Одлука за утврдување на највисоките 
функции во определени општествено-по-
литички организации, од чие вршење про-
излегуваат правата предвидени со Зако-
нот за работата и правата на делегатите 
во Собранието на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои. 
им престанала функцијата — — — — 2033 

795. Одлука за времето поминато во вршење-
то на општествено политички функции и - . 
на раководни положби во Југословенската 
народна армија, кое се засметува при 
определувањето на рокот до кој делега-
тите во Собранието на СФРЈ и функцио-
нерите во федерацијата на кои им пре-
станала функцијата ја продолжуваат ра-
ботата во Собранието на СФРЈ — — — 2033 

796. Одлука за усогласување на надоместот на 
личниот доход на делегатите во Собрани-
ето на СФРЈ со просечниот пораст на лич-
ните доходи на вработените во стопан-
ството на СФРЈ во 1977 година — — — 2034 

797. Одлука за усогласување на личните до-
ходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ со про-
сечниот пораст на личните доходи на вра-
ботените во стопанството на СФРЈ во 1977 
година — — — — — — — — — 2035 

798. Уредба за начинот и условите под кои 
корисниците на општествени средства мо-
жат кај Службата на општественото кни-
говодство да отвораат и укинуваат сметки 2035 

799. Одлука за условите и начинот на издава-
ње дозволи за извоз и увоз на стоки во 
1978 година — — — — — — — — 2038 

800. Одлука за условите за давање-овластува-
ње на банките за вршење работи на плат-
ниот промет со странство и кредитни ра-
боти со странство и за вршење девизно-
-валутни работи во Југославија — — 2039 

801. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за основите и мерилата за определу-
вање на личните доходи на функционери-
те што ги именува или назначува Сојуз-
ниот иззршен совет — — — — — — 2040 

802. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Il Piccolo" — — 2041 

803. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Sudost Tagespost" 2041 

Страна 
804. Решение за забрана на внесувањето и рас-

турањето на списанието ,,Paris Match" — 2041 
805. Правилник за пописот (инвентарисување-

то) на средствата и на изворите на сред-
ствата — — — — — — — — — 2041 

806. Правилник за начинот на дезинфекција 
на превозните средства со кои се преве-
зуваат пратки на животни, животински 
производи, животински суровини и жи-
вотински отпадоци — — — — — — 2046 

807. Правилник за содржината и обликот на 
службената легитимација на работниците 
што вршат работи на контрола на мери-
лата и надзор над исправноста и упо-
требата на мерилата и за водењето еви-
денција за издадените службени легити-
мации — — — — — — — — 2050 

808. Правилник за дополненија на Правилни-, 
кот за квалитетот на маста и маслото од 
растително потекло, маргаринот, мајоне-
зом шеќерот и другите сахариди, слат-
карските производи, медот, какао-произ-

водите и производите слични на чоколада 2052 
809. Правилник за југословенските стандарди 

за свитлизи вентилациони цевки — — 2053 
810. Правилник за југословенските стандарди 

за електромеханички составни делови за 
електронски уреди —. — — — — — 2053 

811. Правилник за југословенските стандарди 
за спојување на радијаторски членови — 2054 

812. Правилник за југословенските стандарди 
за цинк и легури на цинк — — —4 — 2054 . 

813. Правилник за југословенските стандарди 
за бакар и бакарни легури — — — — 2055 

814. Правилник за југословенскиот стандард 
за секундарни суровини — — — — — 2055 

815. Правилник за југословенските стандарди 
за сапуни — — — — - — — — — 2055 

816. Одлука, за утврдување на одредбите од 
Законот за основите на кредитниот и бан-
карскиот систем што сообразно се приме-
нуваат врз работите на Воениот сервис во 
состав на Народната банка на Југославија 2056 

817. Самоуправна спогодба за вршење на ра-
ботите на орган за врска во врска со пра-
шањата на додатокот на децата според 
конвенциите за социјалното осигурување 2057 

818. Спогодба за промена на затечените цени 
за челични и леани котли и нивна додат-
на опрема — — — — — — — — 2058 

819. Спогодба за промена на затечените цени 
за машински резни алат, дијамантски, 
пневматски и рачен електричен алат и 
прибор , и резервни делови за тој алат — 2058 

820. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите на градежната столарија 2059 

821. Спогодба за промена на затечените цени 
за авто-камп приколки — — — — — 2059 

822. Спогодба за промена на затечените цени 
за опрема за големи кујни и резервни ^де-
лови за таа опрема — — — — — — 2059 

823. Спогодба за промена на затечената цена 
за азотна киселина 98'% — — — — — 2059 

824. Спогодба за промена на затечената цена 
за амониум нитрат 34,5% N — технички — 2060 

Назначувања и разрешувања — — — — 2060 
Одликувања — — — — — — — — — 2060 

Издавач: Новинско-издавачка установа Слзжбек лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јогана Ристиќа бр. 1. Пот, фах 226. — Директор и главен и одговорен Уредник 

Душан Машовиќ! Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко -графичка 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр« 17« 


