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549. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА 

МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Месните заедници водат книговодство според 

системот на единствените сметки пропишани со 
Контниот план за месните заедници, што е отпеча-
тен кон оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените 

на средствата и на изворите на средствата, прихо-
дите и расходите и распоредот на приходите месните 
заедници ги искажуваат на соодветниве синтетички 
сметки (трицифрени конта) пропишани во Контниот 
план за месните заедници. 

Сметките пропишани со Контниот план за мес-
ните заедници, месните заедници ги расчленуваат на 
аналитички. сметки според своите потреби и по-
требите на општествено-политичгсата заедница. 

Член 3 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата месните заедници ја искажуваат на Образе-
цот Биланс на состојбата на 19 годи-
на, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин сос-
тавен дел. 

Член 4 
Приходите и расходите и распоредот на прихо-

дите месните заедници ги искажуваат на Образецот 
Приходи и расходи во текот на годината — Биланс 
на приходите и на расходите од 1 јануари до -
19 година, што е отпечатен кон оваа уредба и е 
нејзин составен дел. 

Член 5 
Состојбата на средствата и на изворите на сред-

ствата на почетокот на годината, промените на сред-
ствата и на изворите на средствата во текот на годи-
ната и состојбата на средствата и на изворите на 
средствата на крајот на годината, месните заедници 
ги искажуваат на Образецот Заклучен лист на 

19 година, што е отпечатен кон 
оваа уредба и е нејзин составен дел. 

Член в 
"Утврдувањето на приходите и на расходите во те -

кот на годината (периодична пресметка) месните 
заедници го вршат на Образецот Приходи и расходи 
во тикот на годината — Биланс на приходите и на 
расходите од 1 јануари до 19— година, од 

член 4 на оваа уредба. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
месните заедници нема да ги утврдуваат приходите 
и расходите за периодот јануари — јуни 1977 го-
дина. 

Член 7 
Утврдувањето на состојбата на средствата и на 

изворите на средствата и утврдувањето на приходите 
и на расходите за деловната година (завршна сметка) 
месните заедници ги вршат на обрасците: Биланс 
на состојбата на 19 година, Приходи 
и расходи во текот на годината — Биланс на прихо-
дите и на расходите од 1 јануари до 1 9 — 
година и на Заклучен лист на - 19 го-
дина од чл. 3 до 5 на оваа уредба. 

Член 8 
,Образецот Биланс на состојбата на ; 19—-

година и Образецот Приходи и расходи во текот на 
годината — Биланс на приходите и на расходите од 1 
јануари до 19 година, Службата на 
општественото книговодство на Југославија ќе ги 
приспособи за механографска обработка. 

Член 9 
Месните заедници ќе го усогласат водењето на 

книговодството со одредбите од оваа уредба најдоц-
на до 31 декември 1977 година. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 629 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

КОНТЕН ПЛАН ЗА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, ДОЛГОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБ-
НИ НАМЕНИ 

00 — Основни средства во употреба 

ООО — Земјишта 
002 — Градежни објекти 
003 - Опрема 
008 — Други основни средства 

01 — Основни средства во стопанството 

010 — Издвоени парични средства за инвес-
тиции 
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011 — Побарувања за аванси по основ на ин-
вестиции 

012 — Побарувања по основ на заедничка из-
градба на основни средства 

014 — Инвестиции во тек — градежни објекти 
015 — Инвестиции во тек — опрема 
016 — Инвестиции во тек - друго 

02 — Исправка на вредноста на основните средства 

022 — Исправка на вредноста на градежните 
објекти 

023 — Исправка на вредноста на опремата 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 

03 — Здружени средства 

030 — Здружени средства во ОЗТ 
031 — Здружени средства во други СИЗ 
035 — Здружени средства кај други КОС 

04 — Други долгорочни пласмани 

040 — Долгорочни депозити 
041 — Побарувања по долгорочни кредити 
045 — Вложени средства во банки и во други 

финансиски организации 
048 — Други долгорочни пласмани 

05 — Средства на резервите 

050 — Парични средства на резервите 
055 — Побарувања од средствата на резервите 

' 06 — Средства на солидарноста 

060 - Парични средства на солидарноста 
065 — Побарувања од средствата на солидар-

носта 

07 — Средства за други намени 

070 — Парични средства за други намени 
075 - Побарувања од средствата за други на-

мени 

09 — Средства вон од употреба и непокриени расходи 

090 — Трајно неупотребливи основни средства 
091 — Исправка на вредноста на трајно поу-

потребливите основни средства . 
092 - Запрени инвестиции 
093 — Сомнителни и спорни побарувања 
094 — Исправка на вредноста на сомнителии-

ните и спорните побарувања 
095 — Непокриени' расходи 

КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 

10 — Парични средства 

100 — Жиро-сметка 
301 — Благајна 
102 — Девизни средства 
103 — Отворени акредитиви 
108 — Други парични средства 

11 — Хартии од вредност — инструменти за плаќање 

НО — Чекови 
111 — Меници 
118 — Други хартии од вредност 

12 - Побарувања по основ на придонеси 

120 - Побарувања по основ на придонес од 
доход л 

122 — Побарувања по основ на самопридонес 
128 — Побарувања по основ на други придонеси 

13 — Побарувања по основ на непокриени расходи 

130 — Побарувања по основ на непокриени 
расходи 

14 - Други побарувања 

140 - Побарувања за аванси 
142 - Побарувања од СИЗ 
1 4 3 П о б а р у в а њ а од ОПЗ 
144 — Побарувања од други КОС 
147 — Побарувања по основ на повеќе плате-

ни даноци и придонеси од приходи 
148. — Други побарувања 

15 — Краткорочни пласмани 

150 — Краткорочни депозити 
151 — Побарувања по краткорочни кредити 
153 — Здружени средства во ОЗТ 
154 — Здружени средства во други СИЗ 
156 — Здружени средства во банки и други 

финансиски организации 
157 — Здружени средства кај други КОС 
158 — Други краткорочни пласмани 

16 - Финансиски и пресметковни односи во рамки-
те на месната заедница 

160 — Побарувања од работната заедница 
168 — Други побарувања од односите во рам-

ките на месната заедница 

19 — Активни временски разграничувања 

195 — Наплатени приходи 
196 — Пренесен вишок на приходи од претход-

ната година 
198 — Други активни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 

20 — Обврски по запрени даноци и придонеси 

200 — Обврски по запрени даноци и придонеси 

21 -г- Обврски по инструменти за плаќање 

210 — Обврски по чекови 
211 — Обврски по меници 
238 — Обврски по други инструменти за пла-

ќање 
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22 - Обврски спрема добавувачи 

.. 220 - Добавувачи 
224 - Обврски за нефактурирани стоки и ус-

луги 

225 — Добавувачи-граѓани 

23 — Други обврски 

230 - Обврски за аванси 
237 - Обврски по основ на помалку платени 

даноци и придонеси од приходи 

238 — Други обврски 

25 - Обврски по основ на лични расходи 

250 - Обврски по основ на лични расходи 

26 — Финансиски и пресметковни односи во рамки-те на месната заедница 

260 — Обврски спрема работната заедница 
268 — Други обврски од односите во рамките 

на месната заедница 

28 — Обврски по запрени даноци и придонеси на 
лични расходи 

280 — Обврски по запрени даноци и придоне-
си на лични расходи 

29 — Пасивни временски разграничувања 

295 — Пресметковни приходи 
296 - Дел од вишокот на приходи за пренос 

во наредната година 
298 - Други пасивни временски разграничу-

вања 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

31 — Залихи на материјали 

310 - Залихи на материјали 

35 — Ситен инвентар на залиха 

350 — Ситен инвентар на залиха 

36 — Ситен инвентар во употреба 

330 — Ситен инвентар во употреба 
361 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар во употреба 

КЛАСА 4: РАСХОДИ 

40 - Материјални расходи и амортизација 

400 — Материјали 
401 - Потрошена енергија 
402 - Производствени услуги од други 
403 - Непроизводствени услуги од други 
404 — Издатоци за репрезентација 
406 — Амортизација 
408 — Други материјални расходи 

41 — Други расходи 

410 - Надомести за банкарски услуги 
411 - Надомести за услуги на службата на 

општественото -книговодство во платни-
от промет 

412 — Камати на кредити 
413 - ' Премии за осигурување 
414 — Дневници за службени патувања 
416 — Отплати на кредити и заеми 
418 — Други расходи 

43 - Пренесени средства 

430 — Средства за други месни заедници 
431 - Средства за СИЗ 
434 — Средства за други КОС 

46 — Лилчни расходи, средства за работната заед-
ница, даноци и придонеси и други наменски 
средства 

460 - Лични расходи 
461 - Средства за работната заедница 
463 — Даноци и придонеси од приходи 
465 — Средства за инвестиции 
466 — Помошти и дотации на други организам 

ции 
468 — Надомести и помошти на работни луѓе 

и граѓани 

49 — Распоред на расходите 

490 — Распоред на расходите 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА 

КЛАСА 6: СЛОБОДНА 

КЛАСА 7: ПРИХОДИ 

70 — Пренесен дел од вишокот на приходи од пре?.4 
. ходната година 

700 - Пренесен дел од вишокот на приходи ОД 
претходната година 

71 — Приходи од придонеси 

710 - Приходи од самопридонеси 
711 — Приходи од придонеси од доходот? 
718 — Приходи од други придонеси 

72 — Приходи од општествено-политичките заедин^ 
ци и други заедници 

720 - Приходи од буџетот на ОПЗ 
721 - Приходи од СИЗ 
728 - Приходи од други КОС 

73 — Приходи од сопствена дејност 

730 — Приходи од вршење на стопанска деј^ 
ност 

731 — Приходи од вршење на вонстопанскв 
дејност 

738 — Други приходи од сопствена дејност 

76 - Други приходи 

760 - Приходи од камати 
762 - Приходи по основ на солидарност 
768 - Други приходи 
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79 - Распоред на приходите 

790 — Распоред на приходите 

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

80 — Вишок на приходи 

800 — Вишок на приходи 
, 809 — Распоред на вишокот на приходи 

82 — Распоред на вишокот на приходи 

820 .— Дел од вишокот на приходи за делов-
ниот фонд 

821 - Дел од вишокот на приходи за резерв-
ниот фонд 

822 — Дел од вишокот на приходи за фондот' 
на солидарноста 

823 - Дел од вишокот на приходи за другите 
фондови 

824 — Дел од вишокот ,на приходи за пренос во 
наредната година 

89 — Непокриени расходи 

890 — Непокриени расходи 
899 — Покритие на расходите 

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОГОВОРНИ СРЕДСТВА 

90 — Фонд на основните и смртните средства 

900 — Деловен фонд 

91 — Здружени средства 

910 — 3држени средства на ОЗТ 
911 — Здружени средства на СИЗ 
916— Здружени средства на други КОС 
917 - Здружени средства на населението 

Месна заедница: . 

92 — Други долгорочни обврски 

920 - Обврски по долгорочни "кредити 
928 - Други долгорочни обврски 

93 — Краткорочни извори на средства 

930 - Обврски по краткорочни кредити 
938 — Други краткорочни обврски 

95 — Извори па средствата на резервите 

950 — Резервен фонд 
958 — Други извори на средствата на резер-

вите 

96 — Извори на средствата на солидарноста 

960 — Фонд на солидарноста 
968 - Други извори на средства на солидар-

носта 

97 — Извори на средства за други намени 

970 — Други фондови 
978 — Други извори на средствата за други 

намени 

99 — Вонбилансна евиденција 

990 - 999 - Слободни конта 

З А Б Е Л Е Ш К А : 

Кратенките употребени во овој контен план ги 
имаат следните значења: 

1) ОЗТ - организација на здружениот труд 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 
3) ОГ13 — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА 
НА 19 ГОДИНА 

А К Т И В А 

И з н о с 
Реден на претход- на теков-

број Конто П о з и ц и ј а ната година ната го-
дина 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

а) Парични средства 

1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 103 Отворени акредитиви 
5 108 Други парични средства 

б) Хартии од вредност 
6 110 Чекови , . ' ' 
7 111 Меници 
8 118 Други хартии од вредност 
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в) Побарувања 

9 120 Побарувања по основ на придонес од доход 
10 122 Побарувања по основ на" самопридонес 
11 128 Побарувања по основ на'други придонеси 
12 130 Побарувања по основ на непокриени расходи 
13 140 Побарувања за аванси 

.14 142 Побарувања од СИЗ 
15 143 Побарувања од ОПЗ 
16 144 Побарувања од други КОС 
17 147 Побарувања по основ на повеќе платени даноци и придонеси од 

приходи 
18 148 Други побарувања 

г) Средства во пресметка 

19 160) Побарувања од работната заедница 
20 163 Други побарувања од односите во рамките на месната заедница 

д)' Активни временски разграничувања 

21 195 Наплатени приходи 
22 196 Пренесен вишок на приходи од претходната година 
23 198 Други активни временски разграничувања 

II. ЗАЛИХИ 

24 310 Залихи на материјали 
25 350 Ситен инвентар на залиха 
26. 360. Ситен инвентар во употреба 

361 

III. ПЛАСМАНИ ОД ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни пласмани 

27 150 Краткорочни депозити 
28 151 Побарувања по краткорочнР1 кредити 
29 153 Здружени средства во ОЗТ 
30 154 Здружени средства во СИЗ 
31 156 Здружени средства во банки и во други финансиски организации 
3? 157 Здружени средства кај други КОС . ч 
33 158 Други краткорочни пласмани 

б) Долгорочни пласмани 

34 030 Здружени средства во ОЗТ 
35 031 Здружени средства во "СИЗ 
36 035 Здружени средства кај други КОС 
37 040 Долгорочни депозити 
38 041 Побарувања по долгорочни кредити 
39 045 Вложени средства во банки и во други финансиски „организации 
40 048 Други долгорочни ,пласмани 

IV. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во употреба 

41 ООО Земјишта 
42 002 Градежни објекти 
43 003 Опрема 
44 008 Други основни средства 
45 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО УПОТРЕБА ПО НАБАВНА-

ТА ВРЕДНОСТ (ред. бр. 41 до 44) 
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46 022 Исправка на вредноста на градежните објекти 
47 023 Исправка на вредноста на опремата 
48 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 
49 ВКУПНО ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА (ред. бр. 46 до 48) 
50 ВКУПНО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ПО СЕГАШНАТА ВРЕДНОСТ 

^(ред. бр. 45 минус ред. бр. 49) 

б) Основни средства во подготовка 

Издвоени парични средства за инвестиции 
Побарувања за аванси по основ на инвестиции 
Побарувања по основ на заедничка изградба на основни средства 
Инвестиции во тек — градежни објекти в 
Инвестиции во тек — опрема 
Инвестиции во тек "— друго 

в) Деловни средства вон од употреба 

Трајно неупотребливи основни средства 

Запрени инвестиции 
Сомнителни и спорни побарувања 

Непокриени расходи 

Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Парични средства на резервите 
Побарувања од средствата на резервите 

В. СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА 

Парични средства на солидарноста 
Побарувања од средствата на солидарноста 

V 

Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

Парични средства за други намени 
Побарувања од средствата за други намени 

ВКУПНА АКТИВА 

АКТИВНИ КОНТА Н А ' 
ВОИБИЛАКСНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

П А С И В А 

1 2 3 ' 4 5 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

67 900 Деловен фонд и 

II. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

68 910 Здружени средства на ОЗТ 
69 911 Здружени средства на СИЗ 

51 
52 
53 
54 
55 
56 

010 
011 
012 
014 
015 
016 

57 

58 
59 

60 

090, 
091 
092 
093, 
094 
095 

61 
62 

050 
055 

63 
64 

060 
065 

65 
66 

070 
075 
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70 916 Здружени средства на други КОС 
71 917 Здружени средства на населението 
72 920 Обврски по долгорочни кредити 
73 928 Други долгорочни обврски 

III. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

а) Краткорочни обврски 

74 930 Обврски по краткорочни кредити 
75 938 Други краткорочни обврски 

б) Тековни обврски 

76 200 Обврски по запрени даноци и придонеси 
77 210 Обврски по чекови 
78 211 Обврски по меници 
79 218 Обврски по други инструменти за плаќање 
80 ' 220 Добавувачи 
81 224 Обврски за нефактурирани стоки и услуги 
82 225 Добавувачи-граѓани 
83 230 Обврски за аванси 
84 237 Обврски по основ на помалку платени даноци и придонеси од при-

ходи ^ 
85 238 Други обврски 
86 250 Обврски по основ на лични расходи 
87 280 Обврски по основ на запрени даноци и придонеси на лични рас-

ходи 

в) Средства во пресметка 

88 260 Обврски спрема работната заедница 
89 268 Други обврски од односите во рамките на месната заедница 

х г) Пасивни временски разграничувања 

90 295 Пресметани приходи 
91 296 Дел од вишокот на приходи за пренос во наредната година 
92 298 Други пасивни временски разграничувања 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

93 950 Резервен фонд 
94 958 Други извори на средствата на резервите 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА 

95 960 Фонд на солидарноста 
96 968 Други извори на средствата на солидарноста 

Г. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ 

97 970 Други фондови 
98 978 Други извори за други намени 

ВКУПНО ПАСИВА . 1 

ПАСИВНИ КОНТА 
ВОНБИЛАНСНАТА 

НА - Ш 
ЕВИДЕНЦИЈА 

Раководител на книговодството, '' ! Претседател, ! 

, а,. ир 
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З А Б Е Л Е Ш К А : 

Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 
1) ОЗТ — организација на здружениот труд 
2) СИЗ — самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

/ 
Месна заедница: 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И НА РАСХО-
ДИТЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

И з н о с 
Реден Конто Е л е м е н т и 

број на претходи на теков-
ната година ната го-

дина 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ 

I. РАСХОДИ 

а) Материјални расходи и амортизација 

1 400 Материјал 
2 401 Потрошена енергија 
3 402 Производствени услуги од други 
4 403 Непроизводствени услуги од други 
5 405 Издатоци за репрезентација 
6 406 Амортизација 
7 408 Други материјални расходи 

. 8 Вкупно (ред. бр. 1 до 7) 

б) Други расходи 

9 410 Надомести за банкарски услуги 
10 411 Надомести за услуги на службата на општественото книговодство 

во платниот промет 
11 412 Камати на кредити 
12 413 Премии за осигурување 
13 414 Дневници за службени патувања 
14 416 Отплати на" кредити и заеми 
15 418 Други расходи 
16 Вкупно (ред. бр. 9 до 15) 

в) Пренесени средства 

17 430 Средства за други месни заедници 
18 431 Средства на СИЗ 
19 434 Средства за други КОС 

Вкупно (ред. бр. 17 до 19) 

г) Лични расходи, средства за работната заедница, даноци и при-
донеси и други наменски средства 

21 460 Лични расходи 
22 461 Средства за работната заедница 
23 463 Даноци и придонеси од приходи 
24 465 Средства за инвестиции 
25 466 Помошти и дотации на други организации 
26 468 Надомести и помошти на работните луѓе и граѓани 
27 Вкупно (ред. бр. 21 до 26) 
28 ВКУПНО (ред бр. 8 + 16 + 20 + 27) 
29 ВИШОК НА ПРИХОДИ (реден број 48 минус реден број 28) 
30 ВКУПНО (реден број 28 плус реден број 29 - реден број 48) 
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П. ПРИХОДИ 

а) Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година 

31 700 Пренесен дел од вишокот на приходи од претходната година 

б) Приходи од придонеси 

32 710 Приходи од самопридонеси 
33 711 Приходи од придонеси од доход ' 
34 718 Приходи од други придонеси ( 
35 Вкупно (ред. бр. 32 до 34) 

в) Приходи од општествено-политичките заедници и од други за-
едници 

Приходи од буџетот на ОПЗ 
Приходи од СИЗ 
Приходи од други КОС 
Вкупно (ред. бр. 36 до 38) 

г) Приходи од сопствената дејност 

40 730 Приходи од вршење на стопанска дејност 
41 731 Приходи од вршење на вонстопанска дејност 
42 738 Други приходи од сопствена дејност 
43 Вкупно (ред. бр. 40 до 42̂  

V 

д) Други приходи 

44 760 Приходи од камати 
45 762 Приходи по основ на солидарност 
46 768 Други приходи 
47 Вкупно (ред. бр. 44 до 46) 
48 ВКУПНО (ред. бр. 31 -г35 г 39 4-43 + 47) 
49 НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (реден број 28 минус реден број 48) 
50 ВКУПНО (реден број 48 плус реден број'49 - реден број 28) 

Б. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

I. РАСПОРЕД НА ВИШОКОТ НА ПРИХОДИ 

Дел од вишокот на приходи за деловниот фонд 
Дел од вишокот на приходи за резервниот фонд 
Дел од вишокот на приходи за фондот на солидарноста 
Дел од вишокот на приходи за други фондови 
Дел од вишокот на приходи за^ пренос во наредната година 
ВКУПНО (ред. бр. 51 до 55) 

II. ВИШОК НА ПРИХОДИ 

57 800 Вишок на приходи (реден број 57 = реден број 29) 

В. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И НИВНО ПОКРИТИЕ 

^ I. ПОКРИТИЕ НА РАСХОДИТЕ 

58 899 Покритие на расходите без обврска за враќање 
59 095 Непокриени расходи 
60 ' ВКУПНО (ред. бр. 58 и 59 = реден број 61) 

ЗР 720 
37 721 
38 723 
39 

51 820 
52 821 
53 822 
54 823 
55 824 
56 
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1 2 3 4 Ѕ 

И. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 

61 ' 890 Непокриени расходи (реден број 61 в реден број 49) 

Раководител на книговодството, - Претседател, 

З А Б Е Л Е Ш К А : 
Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 
1) СОК — служба на општественото книговодство 
2) СИЗ - самоуправна интересна заедница 
3) ОПЗ — општествено-политичка заедница 
4) КОС — корисник на општествени средства 

550. 

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗА ЗАВЕРУ-
ВАЊЕ НА ИСПРАВИ ШТО ГИ ПРИДРУЖУ-

ВААТ СТОКИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Издавањето на уверенијата и заверувањето на 

исправите од член 51 на Законт за прометот на сто-

ки и услуги со странство се вршат на начинот и под 
условите што се пропишани со оваа уредба. 

Член 2 
Под уверенија од член 1 на оваа уредба се под-

разбираат: , 
1) уверението за југословенското потекло на сто-

ките; 
2) уверението за фактите за кои Стопанската 

комора на Југославија (член 27 став 1 од Законот за 
здружување на организациите на здружен труд во 
општи здруженија и во Стопанската комора на Ју-
гославија — ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 54/76), 
стопанските комори на републиките, стопанските ко-
мори на автономните покраини и регионалните, од-
носно основните стопански комори водат евиденција; 

3) уверението за виша сила; 
4) уверението за потеклото на стоките од трета 

земја; 
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5) уверението за стоките што се увезуваат заради 
иЗвоз (работа на посредување во надворешнотргов-
скиот промет; 

6) уверението за директна пратка (уверение де-
ка стоките преминале преку царинското подрачје на 
Југославија — транзит и дека биле под царински 
надзор.) 

Уверението од точка 6 став 1 на овој член го из-
дава царинскиот орган, кој според одредбите на Ца-
ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), 
врши надзор над стоките во транзит. 

Стопанската комора на Југославија определува 
кои уверенија од точ. 1 до 5 став 1 од овој член ги 
издаваат стопанските комори на републиките, сто-
панските комори на автономните покраини и регио-
налните, односно основните стопански комори. 

Член 3 
Како заверување на исправите од член 1 на оваа 

уредба се смета заверувањето на фактурите и на 
другите исправи што ги придружуваат стоките при 
извозот ипсое се врши во смисла на член 27 став 2 
од Законот за здружување на организациите на 
здружен труд во општи здруженија и во Стопан-
ската комора на Југославија. 

II. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА И ЗАВЕРУВАЊЕ 
НА ИСПРАВИ 

I. Издавање на уверение за југословенско потекло 
на стоките 

Член 4 
Уверение, за југословенско потекло на стоките 

(член 2 став 1 точка 1) се издава на писмено барање 
од организација на здружен труд. 

Кон барањето од став 1 на овој член организа-
цијата на здружен труд е должна да приложи и по-
полнет образец на уверението за југословенско по-
текло на стоките. 

Член 5 
Образецот на писменото барање и образецот на 

уверението за југословенско потекло на стоките 
(член 4) се еднообразни за целата територија на Ју-
гославија. 

Член 6 
Како стоки од југословенско потекло, во смисла 

на оваа уредба, се сметаат стоки што во целост се 
произведеш! во Југославија, и тоа: 

1) минерални производи извадени од земјината 
почва и од морското дно на Југославија; 

2) растителни производи обрани во Југославија 
и производи на шумарство; 

3) жив добиток оплоден и одгледан во Југосла-
вија; 

!4)" производи добиени од жив добиток од точка 3 
на овој член; . ' 

5) производи од лов и риболов во Југославија; 
6) ,произво,ди на морско рибарење и други про-

изводи од морето што се извадени со југословенски 
бродови; . - г 

7) производи произведени на југословенски бро-
дови —,фабрики, исклучиво од производите од точка 
6 на овој член; . 

8) употребени артикли кои служат само за ре-
генерација на суровини собрани во Југославија; 

9) отпадоци од индустриско производство во Ју-
гославија; . . 

10) стоки произ,ведени во Југославија исклучиво 
од производите од точ. 1 до 9 на овој член. 

Член 7 
Како стоки од југословенско потекло се сметаат 

и стоките што се произведени во Југославија од уве-
зени стоки, ако на увезените стоки е извршена про-

мена која суштествено ги менува нивните првобитни 
својства. 

Се смета дека суштествено се променети прво-
битните својства на стоките во смисла на став 1 од 
овој член: 

1) ако увезените стоки се распоредуваат во еден 
тарифен број, односно став на Царинската тарифа, 
а новопроизведените стоки — во друг тарифен број, 
односно став на Царинската тарифа, или 

2) ако додатната вредност на увезените стоки 
изнесува Најмалку 50%, односно оној процент од 
вкупната вредност на новопроизведените стоки што 
е определен од земјата во која се увезу-
ваат стоките. 

При утврдувањето на додатната вредност во 
смисла на точка 2 став 2 од овој член, како основ 
се зема цената на увезените стоки во однос на це-
ната на новопроизведените стоки, а паритетот фран-
ко фабрика. 

Член 8 
Не се смета дека се суштествено променети 

првобитните својства на стоките (член 7) ако на сто-
ките се извршени следните работи: 

1) пакување и препакување без оглед каде е 
произведена амбалажата; 

2) делење на поголеми количини на помали ко-
личини; 

3) сортирање, класирање, исплазување, подел-
ба со сечење и ставање во шишиња; 

4) брикетирање и обележување; 
5) операција заради конзервирање на стоките 

за транспорт, односно складирање; 
6) слагање по групи. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 6 и 7 од оваа 

уредба уверение за југословенско потекло на стоки-
те може да се издаде и за стоки кои по барање од 
странскиот партнер мораат да исполнуваат опреде-
лени услови. 

По исклучок од одредбите на чл. 4 и 5 од оваа 
уредба, уверение за југословенско потекло на сто-
ките од став 1 на овој член се издава ца писмено 
барање од организација на здружен труд, кон кое 
организацијата на здружен труд е должна да при-
ложи писмена изјава од производителот дека сто-
ките се од југословенско потекло. Организацијата 
на здружен труд што склучила работа на изведува-
ње инвестициони работи во странство наместо пис-
мена изјава од производителот кон барањето може 
да поднесе своја писмена изјава дека стоките се од 
југословенско потекло. 

2. Издавање на други уверенија 

Член 10 
- Уверенијата од член 2 став 1 точ. 3 до 5 на оваа 

уредба се издаваат на писмено барање од организа-
цијата на здружен труд која кон барањето ги прило-
жува следните исправи: 

1) за уверение за виша сила — писмена потврда 
за случајот на виша сила, издадена од надлежниот 
орган на општината на чија територија случајот на 
виша сила се случил; 

2) за уверение за потеклото на стоките од трета 
земја — оригинално уверение за потеклото на сто-
ките од земјата на потеклото издадено од надлеж-
ниот орган на таа земја и, по потреба, заверено од 
дипломатското, односно конзуларното претставниш-
тво на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во таа земја; 

3) за уверение за стоките што се увезуваат заради 
извоз (работа на посредување во надворешнотргов-
скиот промет) — заверен препие на одобрението за 
вршење работи на посредување во надворешнотрго-
вскиот промет. 
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Член 11 
Уверението за директна пратка на стоки од 

член 2 став 2 на оваа уредба го издава, на барање 
од странскиот увозник, влезната, односно излезната 
царинарница. 

Како директна пратка, во смисла на оваа уред-
ба, се смета превоз на стоки преку територијата на 
Југославија (транзит), со претовар или со привре-
мено складирање односно без претовар или привре-
мено складирање ако стоките остануваат под ца-
рински надзор во превозот и не се пуштаат во про-
мет, односно не се пуштаат во потрошувачка. 

Со стоките, од став 1 на овој член не можат да 
се вршат други манипулации освен истовар или на-
товар, делење на стоките на помали количини или 
други дејствија кои се потребни стоките да се зачу-
ваат од расипување или оштетување. 

Член 12 
Стопанската комора на Југославија како и сто-

панските комори овластени во смисла на член 51 од 
Законот за прометот на стоки и услуги од странство 
(во натамошниот текст: овластените комори), вршат 
проверување на точноста на податоците наведени во 
исправите од чл. 4 и 9 став 2 на оваа уредба. 

Стопанската комора на Југославија и овластени-
те комори можат, по потреба, од подносителот на 
барањето за издавање на уверенијата од чл. 4 и 9 
став 2 на оваа уредба да бараат дополнителни ис-
прави, можат да ја проверуваат точноста на пода-
тоците наведени во тие исправи и преку стручни 
лица овластени од нив (контролори) да вршат увид 
во финансиската и друга документација и во про-
изводството на стоки, во врска со издавањето на 
уверението за југословенско потекло на стоките. 

Податоците во исправите и другите податоци од 
, ст. 1 и 2 на овој член се сметаат како доверливи. 

Стопанската комора на Југославија, во спогодба 
со овластените комори, утврдува која најмала стру-
чна подготовка мораат да ја имаат стручните лица 
(контролорите) од став 2 на овој член. 

Член 13 
Стопанската комора на Југославија, овластените 

комори и организациите на здружен труд — подно-
сители на барањата, се должни уверенијата од член 
4, копиите на уверенијата од член 9 и другите ис-
прави од член 12 став 2 на оваа уредба да ги чуваат 
две години од денот на нивното издавање. 

Царинскиот орган што врши надзор над стоките 
во транзит е должен уверенијата и другите исправи 
од член 11 на оваа уредба да ги чува две години од 
денот на нивното издавање. 

Член 14 
Уверението од член 4 на оваа уредба организа-

' цијата на здружен труд е должна да го поднесе кон 
царинската декларација при извозот на стоките. 

Царинскиот орган е должен при царинењето на 
стоките да провери дали фактичната состојба на 
стоките им одговара на податоците од уверението 
од став 1 на овој член. 

Ако царинскиот орган утврди дека фактичната 
состојба на стоките не им одговара на податоците од 
уверението, царинарницата со решение ќе определи 
кои исправи и документација извозникот треба да 
ги поднесе за тие стоки. 

Ако извозникот во рок од 15 дена од денот ,на 
правосилното решение од став 3 на овој член не 
ги поднесе исправите и документацијата наведени 
во тоа решение, царинарницата ќе му го одземе уве-
рението на извозникот и ќе го достави до овласте-
ната комора што го издала уверението. 

Член 15 
Стопанската комора на Југославија и овласте-

ните комори, како и царинските органи што орга-

низираат царинска контрола во смисла на чл. 12 II 
14 од оваа уредба остваруваат соодветна соработга 
со царинските органи на земјата во која ее извезу-
ваат стоките што ги придружуваат уверенијата из-
дадени во смисла на оваа уредба. 

3. Заверување на исправи 

Член 16 
Исправите од член 3 на оваа уредба се заверу-

ваат врз основа на писмено барање од организаци-
јата на здружен труд. 

4. Надомест за издавање на уверенија и за заверу-
вање на исправи 

Член 17 
Стопанската комора на Југославија и овластени-

те комори, во согласност со своите статути, од под-
носителите на барањата за издавање на уверенија 
односно за заверување на исправите од чл. 4, 9, 10 
и 16 на оваа уредба можат да го наплатуваат изно-
сот утврден со нивните општи акти. 

Член 18 
Сојузната дирекција за промет и резерви на 

производи со посебна намена (во натамошниот текст: 
Дирекцијата), за работите што ги врши таа, ги изда-
ва уверенијата од член 2 став 1 точ.У1 до 5 на оваа 
уредба и ги заверува исправите што ги придружу-
ваат стоките при извозот. 

По исклучок, уверенијата од став 1 на овој член 
за работите што ги врши Дирекцијата ги издава 
Стопанската комора на Југославија врз основа на 
барања од Дирекцијата. Кон барањето Дирекцијата 
не приложува друга документација. 

III.. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

- Член 19 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд: 

1) ако даде неточни податоци во писмено бара-
ње, писменатата изјава, образецот на уверението или 
во документацијата во врска со издавањето на уве-
рението (чл. 4, 9 и 10); 

2) ако даде неточни податоци во исправата што 
се заверува (член 16); 

3) ако го употреби уверението од чл. 4, 9 и 10 
на оваа уредба или заверените исправи од член 16 
на оваа уредба кои не и одговараат на фактичната 
состојба во поглед на стоките што се извезуваат. 

За дејствие од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.500 до 30.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Одредбите на оваа уредба се однесуваат на ра-

боти на извоз што ќе се склучуват и ќе и ср при-
јават на банката од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член 21 
4 Стопанската комора на Југославија ќе го опре-

дели начинот на издавање и формите на уверенија-
та од чл. 4, 9 и 10 на оваа уредба и начинот на за-
верување на исправите од -член 16 на оваа уредба. 

Сојузната управа за царини дава упатства за из-
давање на уверението од член 11 на оваа уредба. 
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Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за издавање на 
уверенија и за заверување на исправи што ги сле-
дат стоките при извозот („Службен лист на СФРЈ", 
број 29/71). 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1978 

година. 

Е. п. бр. 635 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

551, 

Врз основа на член 69 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА СО 
СТРАНСКИ ФИРМИ ВО СЛОБОДНИТЕ ЦАРИН-

СКИ ЗОНИ 

Член 1 
Деловно-техничка соработка во слободните ца-

рински зони (во натамошниот текст: зоната), помеѓу 
организациите на здружен труд регистрирани за 
вршење на лучки и пристанишни услуги и стран-
ска фирма, односно помеѓу други домашни органи-
зации на здружен труд и странска фирма, се врши 
под условите пропишани со одредбите на оваа 
уредба. 

Член 2 
Под деловно-техничка соработка во зона помеѓу 

домашни организации на здружен труд и странски 
фирми во смисла на оваа уредба, се подразбира 
особено: 

1) изградба и финансирање на производствени 
погони, складови и други објекти за вршење на 
стопански дејности во зоната. 

2) користење на изградени производствени по-
гони, складови и на други објекти во зоната; 

3) вршење на услуги на облагородување на 
странски стоки (доработка, преработка и обработка) 
и поправки на стоки; 

4) вршење на други вообичаени трговски ма-
нипулации на стоки (сортирање, мерење, маркира-
на, пакување, егализирдње, составување, раставу-
вање, правење мостри и др.). 

Член 3 
За вршење на деловно-техничка соработка во 

зоната, во смисла на оваа уредба, потребна е прет-
ходна согласност од основачот на зоната. 

Член 4 
Деловно-техничката соработка во зоната помеѓу 

домашни организации на здружен труд и странски 
фирми се регулира со договор. 

Договорот за деловно-техничка соработка во 
зоната (во натамошниот текст: договор за соработка) 
мора да биде склучен во писмена форма. 

Член 5 
Со договорот за соработка не може да се пред-

види странскиот содоговарач да има поголеми права 

од правата што ги има домашната организација на 
здружен труд. 

Член 6 
Договор за соработка со кој се предвидува учест-

вување во изградба на производствени погони; 
складови и други објекти и нивно финансирање во 
користењето, може да се склучи; 

1) ако носител на инвестиционата изградба е 
домашна организација на здружен труд; 

2) ако правото на користење и- располагање со 
објектот и припаѓа на домашна организација на 
здружен труд; 

3) ако изградбата на објектот во зоната се из-
ведува според југословенските прописи за изград-
ба на односните објекти. 

Член 7 
Ако со договорот за соработка е предвидено VI 

вложување на средства од странска фирма во до-
машна организација на здружен труд во зоната за-
ради заедничко работење, врз таквото вложување 
согласно се применуваат прописите за вложување 
средства на странски лица во домашна организација 
на здружен труд. 

Член 8 
Договорот за соработка се запишува во реги-

старот што го води Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија. 

Организацијата на здружен труд и странската 
фирма, врз основа на договорот за соработка, можат 
да почнат да работат дури тогаш кога Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија ќе го запише 
договорот во регистарот. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
е должен да изврши упис на договорот во реги-
старот во рок од 60 дена од денот на поднесување-
то на барањето. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
ќе изврши упис на договорот од став 1 на овој член 
во регистарот ако за уписот се исполнети условите 
од оваа уредба. 

Член 9 
Работниот процес во зоната, во врска со оства-

рување.то на деловно-техничката соработка, -може 
да го организира и да го врши само домашна орга-
низација на здружен труд. 

Член 10 
Со средствата што ќе ги оствари според дого-

ворот за соработка „странскава фирма молев да рас-
полага во согласност со Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

Член 11 
Странската фирма во зоната може да основа' 

свое претставништво заради вршење на работите 
во врска со извршувањето на договорот за сора-
ботка. 

Врз основањето,, работењето и престанувањето 
на работата на претставништвото на странската 
фирма од став 1 на овој член се применуваат од-
редбите од Уредбата за основање и работа на прет-
ставништва на странски фирми во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/77). 

Член 12 
Ако стоките што се предмет на договорот за 

соработка се продаваат на југословенскиот пазар, 
врз тие стоки во сето се применуваат прописите за 
стоковниот режим и девизните плаќања што важат 
За увоз на стоки во Југославија. 
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Член 13 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд: 
1) ако почне со работа во зоната, а договорот 

за соработка не е запишан во регистарот (член 8 
став 2); 

2) ако деловно-техничката соработка во зоната 
не е во согласност со склучениот договор за сора-
ботка (член 4 став 1). 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за деловната со-
работка со странски фирми во слободните царин-
ски зони („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1973 

година. 

Е. п. бр. 636 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

552. 

Врз основа на член 36 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА СЕРВИСОТ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за Сервисот за одржување на об-

јектите за потребите за репрезентација на сојузните 
органи (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/75 и 52/75) 
по член 6 се додава чои членка, кој гласи: 

„Со репрезентативните објекти во состав на 
Сервисот, определени со' актот за организацијата 
и работата на Сервисот, раководат управници што ги 
назначува и разрешува од должност Сојузниот из-
вршен совет. 

За. својата работа и за работата на репрезен-
тативните објекти со кои раководат управниците се 
одговорни пред Сој.узниот извршен совет и пред 
директорот на Сервисот." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр 627 
29 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

553. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКИТЕ СТАП-
КИ НА УВОЗОТ НА БРОДОВИ КОЈ СЕ ВРШИ 
ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРИ ЗА КУПУВАЊЕ. 
ПРИЈАВЕНИ НА БАНКА ДО 15 ЈУНИ 1975 ГО-

ДИНА 
1. По исклучок од одредбите на Одлуката за 

критериумите што ќе се применуваат при ^заладу-
вањето на царината на увозот на специфична оп-
рема во 1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/77), врз увозот на бродови по основ на договори 
за купување што 6 се пријавени на банка до- 15 
јуни 1975 годи,на може да се примени пониска ца-
ринска стапка, вклучувајќи ја и царинската стапка 
„Слободно". 

2. Оваа одлука се применува врз увозот на бро-
дови извршен по 1 јануари 1976 година. 

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

Е. п. бр. 624 
29 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

554. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

, О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИ-
УМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НА-
МАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СУРОВИНИ, РЕПРОДУКЦИОНИ МА-
ТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ ВО 

1977 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за критериумите што ќе се при-

менуваат при намалувањето на царинските стапки 
на увозот на суровини, репродукциони материјали 
и делови за вградување во 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/77) во точка 3 по став 3 се 
додава нов став 4, кој гласи: 

„Одредбите од ст. 1 до 3 на оваа точка ќе се 
применат и врз увозот на репродукциони материја-
ли. суровини и делови за вградување кој се врши 
за потребите на бродоградбата заради изградба на 
бродови што им се испорачуваат на организациите 
на здружен труд во областа на поморското стопан-
ство, според посебната „Пиранска" спогодба склу-
чена помеѓу организациите на здружен труд од об-
ласта на бродоградбата и организациите на здружен 
труд од областа на поморството." 

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

Е. п. бр. 625 
29 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 
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555. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со чл. 
11 и 12 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) 
и чл. 68 до 76. 586 и 587 на Законот за здружениот 
труд („Службен лист на С^РЈ", бр. 53/76), Сојуз-
ниот. извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИ-

ТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

. 1. Производителските организации на здружен 
труд ги формираат продажните цени за производите 
на црната металургија до ниво на соодветните цени 
на тие производи на странскиот пазар. 

Под соодветни цени на производите на стран-
скиот пазар, во смисла на став 1 од оваа точка, се 
подразбираат просечните шестме^чни продажни 
цени на тие производи во странска валута, пресме-
тани во динари според просечниот шестмесечен 
продажен курс објавен во официјалните листи на 
домашниот девизен пазар. 

Ако просечните шестмесечни странски продаж-
ни цени во претходниот период од став 2 на оваа 
точка се движат во граници -1- 10% односно — 5% 
во однос на постојните домашни продажни цени, 
домашните цени можат да се зголемат до 10п/о од-
носно да се намалат до 5%. 

Ако просечните шестмесечни странски продаж-
ни цени од став 2 на оваа точка пораснат за повеќе 
од 10% или се намалат за повеќе од 5%, домашни-
те цени можат да се зголемат за 10% и за 50% од 
остатокот на разликата над 10%, односно се нама-
луваат за 5% и за 25% од разликата над 5%. ч 

2. Производителските организации на здружен 
труд ги формираат продажните цени во смисла на 
точка 1 од оваа одлука за следните производи: ма-
совни челици — полуфабрикати, профили, валана 
жица, бетонски челик (мазен, ребрест и тор челик), 
заварени арматурни мрежи, решеткави арматурни 
носачи, жици за преднапрегнат бетон и струкови за 
преднапрегнат бетон, челик ,во прачки, топло валани 
ленти, ладновалани ленти, дебел лим, среден лим, 
тенок лим, поцинкуван лим, железнички шини, 
прибор за шини; благородни челици — полуфабри-
кати, конструкционен нелегиран челик во прачки, 
конструкционен легиран челик во прачки, нерѓосу-
вачки легиран челик во прачки, дебел лим, среден 
лим, тенок лим, динамо и трафо лимови: безрабни 
цевки — спроводни конструкциски цевки, саѕШѕ 
цевки, тубинг цевки, лакови; рабни цевки-гасни, 
водоводни, конструкционен, прецизни; други произ-
води - в.лечена жица, влечен брусен и лупен че-
лик, кован челик, бандажи и колски слогови, сиво 
сурово железо, феролегури. 

3, Формирање на цените според одредбите од 
точка 1 на оваа одлука може да се врши кога про-
изводителските организации на здружен труд за 
тоа ќе склучат самоуправна спогодба со своите ку-
пувачи — потрошувачи, за одделни групи сродни 
производи од точка 2 на оваа одлука, во согласност 
со одредбите на чл. 586 и 587 од Законот за здру-
жениот труд. 

. Со самоуправната спогодба се утврдуваат меѓу-
себните односи во областа на производството, пот-
рошувачката и прометот, како и мерилата односно 
критериумите за самоуправно уредување на цените, 
односно кои странски цени служат за формирање 
на цените од спогодбата. 

Цените од самоуправната спогодба^ се подразби-
раат. како производителски продажни цени и не 
можат да- содржат суперрабати, ризико, количински 
рабати и други бонификации на трговските органи-
зации на здружен труд; 

Склучените самоуправни спогодби од став 1 на 
оваа точка се доставуваат до Сојузниот завод на 
цени заради евиденција. 

Организациите на здружен труд можат да ја 
применат самоуправната спогодба по истекот на 10 
дена од денот на нејзиното доставување" до Сојуз-
ниот завод за цени. Сојузниот завод за цени може 
во тој рок да ја запре примената на самоуправната 
спогодба ако цените од спогодбата не се во согла-
сност ^о одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука, 
и за тоа да го извести Сојузниот извршен совет во 
рок од осум дена. 

4. Организациите на здружен труд односно про-
изводителските организации на здружен труд уче-
снички во самоуправните спогодби склучени до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука се 
должни да ги усогласат мерилата односно критериу-
мите за уредување на цените од спогодбите со од-
редбите од точка 1 на оваа одлука." 

5. По исклучок од одредбите на точка 1 од оваа 
одлука за производите на црната металургија за кои 
не е склучена самоуправна спогодба од точ. 3 и 4 
на оваа одлука, производителските организации на 
здружен труд можат своите постојни продажни 
цени формирани според важечките прописи да ги-
зголемат најмногу, и тоа за: 

1) цевки (рабни и безрабни) до 3,8% 
2) благородни челици , до 4,6% 
3) лимови и ленти до 7,4% 
4) други производи на црната мета-

лургија до 9% 
6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Одлуката за начинот на 
формирање цени за производите на црната металур-
гија („Службен лист на СФРЈ",, бр. 29'76). 

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

Е, п. бр. 626 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р 

556. 

Врз основа на член 143 став 1 од Законот на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/76), на предлог од Службата на општественото 
книговодство и Сојузниот завод за општествено пла-
нирање, по претходно прибавено мислење од Сојуз-
от на синдикатите на Југославија и од Стопанската 
комора на Југославија, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА РЕ-
ЗУЛТАТИТЕ ОД ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ^ 

, ЈУНИ 1977 ГОДИНА 

1. Покрај показателите од член 140 на Законот 
За здружениот труд, показателите според кои, врз 
основа на податоците од периодичната пресметка за 
периодот јануари-јуни 1977 година, задолжително 
се искажуваат резултатите од трудот на работни-
ците и работењето на основна организација на здру-
жен труд -се и: 
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1) делот од исплатениот личен доход на работ-
ниците за задоволување на заедничките и на оп-
штите општествени потреби, по работник; 

2) средствата од доходот за задоволување на 
заедничките и на општите општествени потреби и за 
договорните обврски, по работник; 

3) вкупниот приход во однос на просечно кори-
стените обртни средства; 

4) просечно користените деловни средства (ос-
новни и обртни, по работник); 

5) вкупниот приход во однос на потрошените 
средства; 

6) остварениот доход во однос на планираниот 
Доход; 

7) остварениот личен доход во однос на плани-
раниот личен доход. 

2. Пресметување на показателите од точка 1 па 
оваа одлука се врши на следниот начин, и тоа: 

1) делот од̂  исплатениот личен доход на работ-
ниците за задоволување на заедничките и на општи-
те општествени потреби по работник така што из-
носот платен на име придонеси и даноци од лич-
ниот доход се дели со просечниот број работници 
врз база на вкалкулирани^ часови на работа во 
текот на пресметковниот период (месечен просек); 

2) средствата од доходот за задоволување на 
заедничките и на општите општествени потреби и 
за договорни обврски по работник така што изно-
сот на придонесите и даноците и на другите обврски 
од доходот се дели со просечниот број работници 
врз основа на вкалкулирани^ часови на работа во 
текот на пресметковниот период; 

3) вкупниот приход во однос надпросечно кори-
стените обртни средства така што износот на вкуп-
ниот приход се дели со просечно користените обртни 
средства. 

А), просечно користените деловни средства (ос-
новни и обртни) по работник така што збирот на 
износот на просечно користените основни средства 
и на просечно користените обртни средства се дели 
со просечниот број работници врз база на вкалку-
лирани^ часови на работа во текот на пресметков-
ниот период; 

5) вкупниот приход во однос на потрошените 
средства така што износот на вкупниот приход се 
дели со износот на потрошените средства; 

6) остварениот доход во однос на планираниот 
доход така што износот на доходот се дели со пла-
нираниот до,ход; 

' 7) остварениот личен доход во однос на плани-
раниот личен доход така што износот на личниот 
доход издвоен од чистиот доход (бруто) се дели со 
износот на планираниот личен доход, 

3. Оваа одлука сообразно се применува и при 
искажувањето на резулатите од трудот на работни-
ците и работењето на основните организации на 
здружен труд што вршат општесвтена дејност 

4. Пресметување на показателите се врши врз 
основа на податоците од Образецот Биланс на успе-
хот. 

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

Е. п. бр. 628 
8 јули 1977 година 
1 . Белград 

Сојузен извршен совет 

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

557. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА^ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на 
поодделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 
39/75, 59/75, 29/76 и 31/76, точка 3 се менува и гласи: 

„3. Организациите на здружениот труд можат 
според условите на пазарот да ги формираат сво-
ите продажни цени за сите производи односно ус-
луги од надлежноста на федерацијата, што ги про-
изведуваат односно вршат: 

1) под специјални технички услови и специфи-. 
нации на купувачите или врз основа на индивиду-
ално договорени порачки; 

2) врз основа на јавни лицитации според ва-
жечките прописи; 

3) врз основа на ^операциски работи по долго-
рочни договори за репродукциона и инвестициона 
потрошувачка. 

За цените што ќе ги формираат според одред-
бата под 1 став 1 на оваа точка, организациите на 
здружениот труд ќе достават до Сојузниот завод 
за цени ценовници, со тоа што претходно ќе при-
бават мислење од Стопанската комора на Југосла-
вија дека цените од ценовниците се на ниво на 
постојните цени на соодветни производи 'односно 
услуги. 

Организациите на здружениот труд за цените 
што ги формираат според одредбата под 3 став 1 
на оваа точка, ќе достават ценовник до Сојузниот 
завод за цени, пред покачувањата што ќе ги извр-
шат со примена на лизгава скала или на друг на-
чин од долгорочните договори од тој став. 

Сојузниот завод за цени може да ја запре при-
мената на цените од ценовниците од ст. 2 и 3 на 
оваа точка, во рок од 30 дена од денот кога му е 
доставен ценовникот, ако цените од ценовникот не 
се на ниво на постојаните цени на соодветни про-
изводи односно услуги." 

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

Е. п. бр. 630 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с. р. 

558. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
сбвет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

1. Во Одлуката за максималните цени за дери-
вати на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/74, 
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38/74 и 11/77) по точка 1 се додава нова точка 1а, 
која гласи: 

,Да. Производителските организации на здру-
жен труд можат своите постојни продажни цени, 
формирани според одредбите на точка 1 одредби 
под 7, 8, 9 и 12 на оваа одлука, да ги зголемат, и 
тоа за: 

1) примарен бензин, петролеј (мото-
рен, за осветление, сигнален), спе-
цијални бензини, white шпирит до 19%) 

2) моторни масла до 220/о 
3) индустриски масла, базни масла 

и маслени дестилати до 20% 
4) минерални масти до 140/о 
5) битумен до 17%". 
2. Сојузниот секретаријат за пазар и цени мо-

же, по потреба, да дава објаснение за тоа кои про-
изводи спаѓаат во групите производи од точка 1а 
на Одлуката за максималните цени за деривати на 
нафта. 

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

Е. п. бр. 631 
„ 29 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

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

559. 

Врз основа на член 36 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОМПЛЕТИРА 
СО КУПУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ДЕЛ ОД ОП-

РЕМА БЕЗ УВОЗ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Организација на здружен труд што извезува 
комплетна опрема или изведува инвестициони рабо-
ти во странство, може без увоз во Југославија да ку-
пува во странство дел од опрема заради комплетира-
ње на испорачана опрема или комплетирање на ин-
вестиционен објект што се гради под условите и 
на начинот пропишан со оваа одлука. 

2. Организација на здружен труд може да ку-
пува во странство дел од опрема за целите од точка 
1 на оваа одлука, ако вредноста на таа опрема не 
преминува 5% од вредноста на опремата што се из-
везува. 

Ако вредноста на купената опрема од став 1 на 
оваа точка преминува 5% од вредноста на опремата 
што се извезува, организацијата на здружен труд 
е должна пред склучувањето на работат^ на купу-
вање опрема во странство да прибави согласност 
од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
дадена во спогодба со Сојузниот секретаријат за 
финансии, по прибавено мислење од Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија и од Стопанската 
комора на Југославија. 

За купување на опрема од странство организа- " 
цијата на здружен труд мора да прибави и потврда 
од Стопанската комора на Југославија дека одно-
сната опрема не се произведува во Југославија. 

Одредбите на оваа точка не се однесуваат на 
работите од точка 1 на оваа одлука. За вршење на 

тие работи договори склучува Сојузната дирекција 
за промет и резерви на производи со посебна намена. 

3. Врз купувањето на стоките од точка 2 на 
оваа одлука не се применуваат прописите што ва-
жат за увоз на тие стоки во Југославија. 

4. Технички упатства за применување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

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

Е. п. бр, 632 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

560. 

Врз основа на член 47 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 15/77) и член 118 од Законот за девиз-
ното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ в о 
МАЛОГРАНИЧНИОТ И СОСЕДНИОТ ПРЕКУМОР-

СКИ ПРОМЕТ 

1. Под малограничен и соседен прекуморски про-
мет (во натамошниот текст: малограничен промет) 
помеѓу Југославија и соседните земји, се подразбира 
промет на стоки и услуги што се врши во погранич-
ното и во соседното прекуморско подрачје. 

Малограничен промет може да се врши само 
ако се склучени меѓудржавни спогодби за таков 
промет. 

Не се смета како малограничен промет, во сми-
сла на оваа одлука, пренесување на стоки и на 
друг материјал што го вршат лица населени во 
определено погранично подрачје за свои лични 
потреби, како и пренесување на производи што 
двосопственици ги пренесуваат од своите имоти, во 
согласност со меѓудржавната спогодба за малогра-
ничниот промет, склучена помеѓу Југославија и од-
носната соседна земја. 

2. Под подрачје на малограничен промет, во 
смисла на оваа одлука, се подразбира област опр-
делена со меѓудржавна спогодба. 

Ако со меѓудржавната спогодба не е определено 
подрачјето на малограничниот промет, подрачјето 
на малограничниот промет на територијата на Југо-
славија го определува Сојузниот извршен совет. 

3. Во малограничниот промет можат да се изве-
зуваат и увезуваат стоки и услуги што се предви-
дени ^0 стоковните листи од меѓудржавните спо-
годби, под условите и на начинот што се определени 
со тие спогодби. 

4. Работи на извоз и увоз на стоки и услуги но 
малограничниот промет можат да вршат организа-
ции на здружен труд што. се регистрирани за тој 
вид работи и чие седиште се наоѓа на подрачјето 
на малограничниот промет, 

Со работите од став 1 на оваа точка можат да 
се занимаваат и основни организации на здружен 
труд на производствени организации на здружен 
труд, организгции на здружен труд што се зани-
маваат со работи на промет на стоки и услуги и 
други организации на здружен труд чие седиште е 
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надвор од подрачјето на малограничниот промет ако 
тие основни организации на здружен труд се ре-
гистрирани за таков промет и ако нивните седишта 
се наоѓаат на подрачјето на малограничниот промет. 

5. Наплатување и плаќање на извозот и увозот 
на стоки и услуги во малограничниот промет се 
врши во согласност со самоуправната спогодба од 
члин 69 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство. 

Ако со меѓудржавната спогодба за малограни-
чниот промет е предвидено наплатување и п,лаќање 
преку посебна сметка, наплатувањето и плаќањето 
се врши на начинот предвиден со таа спогодба, при 
што наплатите по извозот односно плаќањето по 
увозот, по правило, не можат да бидат поголеми од 
плаќањето по увозот, односно од наплатите по из-
возот, 

6. Заради усогласување на работите на извозот 
и увозот на стоки и услуги во малограничниот про-
мет, организациите на здружен труд од точка 4 на 
оваа одлука можат да формираат соодветни тела во 
рамките на Стопанската комора на Југославија. 

7. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука, по потреба, дава Народната банка на Југо-
славија. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за вршење ра-
боти на извоз и увоз на стоки и услуги во малогра-
ничниот и соседскиот прекуморски промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 25/74). 

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

ч 
Е. п. бр. 633 

28 јули 1977 година 
Белград . 

Сојузен извршен совет 

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

561. 

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 118 на Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЃУНАРОДНИ САЕМСКИ КОМ-

ПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ 

1. Извоз и увоз по саемски компензациони ра-
боти што заеднички или поединечно ги склучуваат 
стопанските комори-на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини со соодветни ор-
ганизации во соседните земји, се вршат согласно 
со одредбите на оваа одлука. 

2. Извозот и увозот на стоки по саемски ком-
пензациони работи од точка 1 на оваа одлука со 
вршат како ко.мпензациони работи, во рамките на 
вкупната вредност на извозот и увозот што -за 
одделни саеми, посебно за секоја година, ги утвр/(у-
Еа Сојузниот извршен совет, со согласност од ре-
публиките и автономиите покраини, на предлог од 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да-
ден во спогодбата со Сојузниот секретаријат за 
пазар и цепи, а по прибавено мислење од Стопан-
ската комора на Југославија. 

Предлозите за утврдување на вкупната вред-
ност на увозот и извозот од став 1 на оваа точка 

стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини ги доставуваат 
до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

3. Во рамките на вкупната вредност на извозот 
и увозот од точка 2 на оваа одлука, стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини, во согласност со Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија и со Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени утврдуваат стоковни 
листи на извозот и стоковни листи на увозот спо-
ред вредноста и видовите на" производите за секој 
саем и за секоја година. 

4. Стоковните листи на извозот не можат да 
содржат стоки за кои е пропишана формата на из-
возот врз основа на дозвола, а стоковните листи на 
увозот не можат да содржат стоки за кои е пропи -
шана формата на увозот врз основа на дозвола, 

^ стоковен контингент, односно девизен контингент и 
' стоки за чиј увоз е потребна согласност. По исклу-

чок, такви стоки можат да се внесат во стоковните 
листи само по претходно прибавено одобрение од 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да-
дено во спогодба со Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени, а по прибавено мислење -од Стопанската 
комора на Југославија. 

5. Работите на извозот и увозот на стоки по 
саемски компензациони работи организациите на 
здружен труд ги склучуваат со ,странскиот ^дого-
варач во времето на одржувањето на односниот саем 
односно најдоцна во рок од три месеци по одржа-
ниот саем. 

Работите склучени во смисла на став 1 од оваа 
точка мораат да се извршат во рок од една година 

\ од денот на склучената работа. 
Сојузниот секретаријат за надворешна 'трговија 

може, по исклучок, на предлог од стопанските комо-
ри на републиките и стопанските комори на авто-
номните покраини, да утврди други рокови од ро-
ковите пропишани во ст. 1 и 2 на оваа точка, ако 
е тоа потребно заради извршување на преземените 
меѓународни обврски. 

6. Организациите на здружен труд што увезу-
ваат стоки по саемски компензациони работи од 
точка 1 'ка оваа одлука, увезените стоки ги плаќаат 
слободно до височината на износот на девизите 
остварени со извоз на стоки по тие работи, во со-
гласност со самоуправната спогодба од член 69 на 
Законот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, а стоките што можат да се увезуваат 
само во рамките на стоковниот контингент, девиз-
ниот контингент или дозволата, врз основа на утвр-
дените права на тој увоз. 

7. Стоките во рамките на саемските компенза-
циони работи, склучени според одредбите на оваа 
одлука, можат да ги извезуваат и увезуваат орга-
низациите на здружен труд што се регистрирани 
за вршење на надворешнотрговски промет. 

8. Стопанските комори на републиките и сто-
панските комори на автономните покраини се дол-
жни да обезбедат заедничко настапување во врска 
со извозот и увозот на стоки.во рамките на утврде-
ните стоковни листи од точка 3 на оваа одлука и 
по извршувањето на годишните саемски компен-
зациони работи да поднесат извештај за остварени-
от извоз и увоз на стоки, според видовите и вредно-
ста на стоките до Сојузниот секретајијат за надво-
решна трговија. 

9. Плаќање на саемските трошоци може да се 
врши со девизи остварени со- извоз на стоки по 
саемски компензациони работи од точка 2 на оваа 
одлука со тоа што динарските средства за покри-
тие на тие трошоци договорно да ги обезбедат 
стопанските комори на републиките и стопанските 
комори на автономните покраини сами или заедно 
со заинтересираните организации на здружен труд. 

10. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 
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11. Со денбт на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за вршење на 
работите на извозот и увозот на стоки во рамките 
на одредени меѓународни саемски компензациони 
аранжмани („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/73, 
58/73 и 12/74). 

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

Е. п. бр. 634 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

562. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦАТА 
ОД РОДОТ НА 1977 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ЗА ИСХРАНА НА 

ДОБИТОК . 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство на добиточна храна и 
добиток им се забранува за тоа производство да ја 
употребуваат и користат пченицата од родот на 
1977 година. 

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

Е. п. бр. 637 
28 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

, 563. 
Врз основа на член 30 став 4 и член 31 став 2 

од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/76), во согласност со Сојузниот 
комитет за здравство и социјална заштита, Сојуз-
ниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ И 
НА МЕСОТО И ЗА ВЕТЕРИНАРСКАТА КОНТРО-
ЛА НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО 

Член 1 
Како одредби од овој правилник ќе се приме-

нуваат одредбите од Правилникот за преглед на 
добитокот за колење и на месо и за ветеринарската 
контрола на прехранбените производи од животин-
ско потекло (Додаток на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/52 и „Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/61). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

Бр. 9-3039/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

564. 

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ^ 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВНАТРЕШНОТО УРЕДУВАЊЕ НА ИЗВОЗ"? 
НИТЕ КЛАНИЦИ И ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА 
И ПРЕРАБОТКА НА ЈАЈЦА, МЛЕКО И РИБИ, ЗА 
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ВЕТЕРИНАРСКА КОН-
ТРОЛА ВО ТИЕ ОБЈЕКТИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЈАТА НА РАБОТАТА'ВО НИВ 

Член 1 
Како одредби од овој правилник ќе се примеа 

нуваат одредбите од Правилникот за внатрешното! 
уредување на извозните кланици и објекти за обра-
ботка и преработка на јајца, млеко и риби, за на-
чинот на вршење ветеринарна контрола во тие 
објекти и за организацијата на работата во ниа' 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56 и 44/61 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 40/65). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 9-3040/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет, за 
земјоделство, 

Бранко Турудија, с. р. 

565. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ'' 
бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И МЕРКИТЕ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ЛИ-

ГАВКАТА И ШАПОТ 

Член 1 
Како одредби од овој правилник ќе се примеа 

нуваат одредбите од Правилникот за начинот, пос-
тапката и мерките за сузбивање и искоренување -
на лигавката и шапот („Службен лист на СФРЈ^ 
бр. 5/70 и 32/70). 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр, 9-3040/1 
20 јуни 1977 година 

. Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

566. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА СВИЊСКАТА ЧУМА 

И АТИПИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА 

Член 1 
Како одредби од овој правилник ќе се приме-

нуваат одредбите од.. Правилникот за мерките и 
постапката за отстранување и спречување на чумата 
кај свињите и атипичната чума ка ј пердувестата 
живина („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/65). 

, Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 9-3040/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

567. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИ-
НИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И 
ПРОВОЗ ПА ДОБИТОК, ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВО-
ДИ, СУРОВИНИ, ОТПАДОЦИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ 
СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА 

1. Како одредби од оваа наредба ќе се приме-
нуваат одредбите од Наредбата за определување на 
граничните премини преку кои ќе се врши увоз, 
извоз и провоз на добиток, првизводи од добиток, 
суровини, отпадоци и други предмети со кои може 
да се пренесува зараза („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 45/65). 

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

Бр. 9-3042/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

568. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), претседателот на Сојузниот коми-
тет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕ-
НИ СО КАРАНТИНСКИ РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 

1. Како одредби од оваа наредба ќе се приме-
нуваат одредбите од Наредбата за прогласување на 
подрачјата заразени со карантински растителни 
болести и штетници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/69). 

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

Бр. 9-3046/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 

569. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници што 
ја загрозуваат целата земја „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Сојузен комитет за земјоделство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
ПЛОДОВИ И ДРВЈА ОД ПИТОМ КОСТЕН ЗАРА-

ЗЕНИ СО РАК НА КОСТЕНОВАТА КОРА 

1. Како одредби од оваа наредба ќе се приме-
нуваат одредбите од Наредбата за условите за' пуш-
тање во промет на плодови и дрвја од питом костен 
заразени со рак на костеновата кора („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/67). 

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

Бр. 9-3046/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 

Заменик-Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Бранко Турудија, с. р. 
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570. 

Врз основа на член 12 став 7 од Законот за 
заштита на животните од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗНАЦИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ МОЖЕ ДА 
СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ПОЈАВИЛА ДОБИТОЧНА 
ЗАРАЗА И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЈАВА НА ДОБИТОЧНА 

ЗАРАЗА 

1. Како одредби од ова' упатство ќе се примену-
ваат одредбите од Упатството за знаците врз основа 
на кои може да се смета дека се појавила заразна 
болест кај добитокот и за начинот и постапката за 
известување за појава на заразна болест кај доби-
токот (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 43/67). 

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

Бр. 9-3044/1 
20 јуни 1977 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Бранко Турудија, с. р. 

571. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ИНДУКЦИОНИ 

БРОИЛА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнуваат индукцио-
ните броила за активна електрична енергија, со кла-
са на точност 0,5, 1 и 2 и за реактивна електрична 
енергија, со класа на трчност 3. 

Член 2 
Долунаведените изрази, во симсла на овој пра-

вилник, имаат следни значења, и тоа: 
1) броило на електрична енергија'(во натамош-

ниот текст: броило) е интеграционен апарат, што 
мери електрична енергија во ватчасови или во де-
кадни мултипли на таа единица; 

2) индукционо броило е броило кај кое магнет-
ните флуксови произведени од струи во намотки 
на неподвижни елетромагнети, како и на, систе-
мот за кочење, дејствуваат врз индукуваните струи 
во подвижниот дел — роторот што предизвикува 
негово движење, што е пропорционално на оптова-
рувањето; 

3) еднофазна активна енергија е временски ин-
теграл на производот на ефективната вредност на 
напонот, струјата и на факторот на силата. Фак-
торот на силата кај синусниот напон и синусната 
струја е соѕ (р,,даде што (р е фазна разлика помеѓу 
напонот и струјата; 

4) повеќефазна активна енергија е алгебарски 
збир на активни енергии на одделни фази; 

5) еднофазна реактивна (јалова) енергија е енерч 
гија што ја мери броило на активна енергија, ако 
низ неговото струјно коло протечува иста струја, а 
напонското коло му е приклучено на напонот, кој 
според големината е еднаков на фактичкиот напон, 
но спрема него е поместен за 90о; 

6) повеќефазна реактивна (јалова) енергија е 
алгебарски збир на реактивни енергии на одделни 
фази; 

7) фактор на изобличување (дисторзија) е одно-
сот на ефективната вредност на остатокот (добиен 
со одземање на несинусоидалната големина од ос-
новниот хармоник) и ефективната вредност на не-
сину сонда л ната големина; 

8) процентен фактор на изобличување во про-
центи изразената вредност на факторот на изобли-
чувањето. 

1. Видови броила 

Член 3 
Под броила, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат: 
1) броило на активна енергија (активно броило)' 

кое мери активна електрична енергија во единици 
за енергија; 

2) броило на реактивна (јалова) енергија (ре^ 
активно — јалово броило) кое мери реактивна (ја-. 
лова) електрична енергија во единици за.енергија^ 

Егзактио броило'на реактивна енергија е бро-
ило на реактивна (јалова) електрична енергија, чиј 
внатрешен агол на системот за задвижување изне-
сува 180о односно 0о. 

Броило на реактивна енергија со вештачка спре-
га е броило на реактивна (јалова) енергија со вна-
трешен агол на системот за задвижување различен: 
од 180о односно О0; 

3) трансформаторско броило што е наменето за 
приклучок кон мерен трансформатор односно кон 
мерни трансформатори. 

Броило со примарен број ник е трансформаторско 
броило, чиј бројач регистрира електрична енергија 
мерена на примарната струја на мерните трансфор-
матори. 

Броило со секундарен (полупримарен) број ник, в 
трансформаторско броило кај кого покажувањето 
на бројачот треба да се множи со константата на 
трансформацијата за да се добие електричната енер-
гија мерена на примарната страна на мерните транс-
форматори; 

4) повеќетарифно броило со два или повеќе бро-
јачи кои во определени временски интервали, ре-
гистрираат електрична енергија на различни та-
рифи; , 

5) броило со пакажувач на максимум (максимал-
но броило) со додатна направа што ја мери најго-
лемата вредност на средната сила во периодот по-
меѓу две чрггања едноподруго; 

6) броило со давач на импулси со додатна на-
права што дава импулси за соодветната вредност на 
мерената енергија, кои служат за далечинско ме-
рење. 

2. Делови на конструкција на броилото 

Член 4 
Под делови на конструкцијата на инукционо 

броило, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат: 

1) мерен систем, кој го сочинуваат: системот за 
задвижување, подвижниот дел — ротор и системот 
за кочење, чие меѓусебно дејствување предизвикува 
движење на подвижниот дел — роторот; 

2) систем за задвижување кој како активен дел 
на броилото произведува обртен момент со дејството! 
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на своите магнетни флуксови врз индукуваните 
струи во подвижниот дел — роторот. 

Системот за задвижување се состои од напон-
ски и струен електромагнет со направи за регули-
рање; 

3) систем за кочење што го произведува момен-
тот на кочењето со дејството на својот магнетен 
флукс врз индукуваните струи во подвижниот дел 
— роторот. 

Системот за кочење се состои од еден или по-
веќе трајни магнети и направи за нивно. регули-
рање; ' 

4) подвижен дел — ротор врз кој дејствуваат 
магнетните флуксови на неподвижните електромаг-
нети и на елементите за кочење, а кои го задви-
жува бројникот; 

5) бројник кој служи за регистрирање на елек-
тричната енергија. 

Бројач е дел од број пикот кој служи за ис-
питување односно за определување на електричната 
енергија. 

Иовеќетарифен број ник е број ник со два или 
повеќе бројачи, кои во определени временски ин-
,тервали, регистрираат електрична енергија (броило 
со дботарифен број ник најчесто се нарекува „двота-
рифно броило" а со тротарифен број ник — „трота-
рифно броило"); 

6) куќиште на броилото кое го сочинуваат: ос-
новна плоча и поклопка на броилото. 

Основната плоча е заден дел од куќиштето на 
броилото, кој по правило, служи за негово прицвр-
стување. На основната плоча се прицврстени: носачот 
на мерниот систем, приклучницата и поклопката на 
броилото. ' 

Поклопката на броилото е преден дел од куќиш-
тето на броилото, кој може да биде изработен од 
проѕирен материјал, или ако не е од таков мате-
ријал, може да биде опремен со едно или повеќе 
прозорчиња, така што да е овозможено набљуду-
вање на бројачот и на подвижниот дел; 

7) носач на системот на кој се прицврстени сис-
темот за задвижување и бројникот, системот за ко-
чење и лежиштата на роторот, а во некои случаи 
и направите за регулирање; 

8) приклучница која служи за врска на надво-
решните спроводници со електричните кола на бро-
илото. Се изработува од изолационен материјал, а 
во неа се сместени сите метални стегалки или само 
некои од нив. 

Поклопката на приклучпицата е дел од броило-
то, кој ја покрива приклучницата и краиштата на 
спроводниците или другите приклучни елементи, 
што создаваат врска на броилото со надворешните 
спроводник; 

9) струјно коло во кое се воспоставува струја на 
мерната големина односно струја што на неа и е 
сразмерна; 

10) напонско коло што е приклучено кон на- ' 
попот на електричното коло на мерената големина, 
односно кон напонот што не му е сразмерен; 

11) помошно ко,пе е електрично коло внатре во 
куќиштето на броилото, што го сочинуваат памет-
ните на тарифните и додатните направи и внатреш-
ните врски на броилото преку кои тарифните и до-
датните направи се поврзуваат со соодветни направи, 

-односно со електричните кола (на пример: вклопен 
часовник, релеј, бројач на импулс и др.). 

3. Основни големини 
Член 5 

Основните големини, во смисла на овој правил-
ник, ги имаат следните значења: 

1) основна струја (10) е ефективна вредност на 
струјата во однос на која се определени извесни ка-
рактеристики на броилото; 

2) максимална струја (1м) е најголема ефектив-
на вредност на струјата, кај која броилото во мео-

но-технички поглед мора да ги исполнува метро-
лошките услови пропишани со овој правилник; 

3) термичка струја (It) е ефективна вредност на 
струјата, која броилото мора трајно да ја поднесува 
без оштетување; . 

4) основна (максимална) сила е производ на ос-
новната максималната) струја на референтниот на-
пон и на факторот на силата еднаков еден; 

5) референтен напон е напонот во однос на кој 
се определени извесни карактеристики на брои-
лото; 

6) референтна фреквенција е фреквенција во 
однос на која се определени извесни карактерис-
тики на броилото; 

7) референтна температура е вредноста на тем-
пературата на средината за која е наменето брои-
лото; 

8) константа на броилото е вредноста определена 
со односот на енергијата регистрирана со броилото 
и на таа енергија соодветен број обрти на роторот; 

9) основна брзина на вртењето е размена вред-
ност на брзината на Јзртењето на роторот, изразена 
во обрти во минута, при референтни услови и ос-
новна сила; 

10) основен обртен момент е називна вредност 
на обртниот момент, кој дејствува врз роторот кога 
тој мирува при референтни услови и основната сила; 

11) состојба на бројачот е бројчената вредност " 
дадена со положбата на макарите, скалите и стрел-
ките, земајќи ја предвид евентуалната децимална 
поделба, односно факторот за зголемување на мес-
ната вредност. Состојбата на бројачот се изразува 
во единица' на мерената големина; 

12) покажување на бројачот е разликата на две-
те состојби на бројачот во временски интервал по-
меѓу две читања. Покажувањето на бројачот се из-
разува во единици на мерената големина; 

13) податок на бројачот е фактичната вредност 
на мерената големина ако се земе предвид и евен-
туалната константа на трасформацијата; 

- Ако броилото е приклучено директно или е при-
клучено преку мерните трансформатори и е опре-
мено со примарен бројач, податокот на бројачот е 
еднаков ма покажувањето на бројачот. Кај броила 
со полу примарен или секундарен бројач покажува-
њето на бројачот треба да се множи со константа-
та на трансформацијата за ^а се добие податокот 
на бројачот; 

14) константа на трансформацијата е називен 
однос на трансформацијата на струјните трансфор-
матори при полуиндиректно мерење односно произ-
вод на називните односи на трансформацијата на 
струјните и напонските мерни трансформатори при 
индиректно мерење; 

15) капацитет на бројачот е податокот изразен 
во единици на мерената големина што ќе го покаже 
бројачот кога неговата макара,, скала, односно стрел-
ка на најголемата месна еердиост ќе направи еден 
полн обрт; 

16) проточио време па бројачот е вђ часови изра-
зен КОЛИЧНИК помеѓу капацитетот на бројачот и 
максималната сила; 

17) преносен однос на бројникот е вкупниот пре-
носен однос на бројот на обртите на последната ма-
кара, сксѕла односно стрелка спрема бројот на обр-
тпте па роторот; 

18) воздушно растојание е најкусото растојание 
мерено во воздух помеѓу два спроводливи дела; 

19) струјна патека е најкусото растојание мерено 
на надворешната површина на изо л аци јата помеѓу 
два спроводливи дела, при што не се земаат предвид 
зазорите помали од 1 mm, односно зазорите со вкуп-
на широчина од 1 mm; 

20) тип на броилото е ознаката што се користи 
за означување на ист вид броила произведени од 
ист. производител, кои имаат: 

— исти ̂  метролошки особини, 
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— иста конструкција на елементи, што ги опре-
делуваат метролошките особини, 

— ист број на ампер-навои и ист број волти 
по навој за паповски електромагнет, 

— ист однос на максималната спрема основната 
струја. . 

Броилата од ист тип можат да имаат повеќе 
вредности на основната струја и на референтниот 
напон. 

Типот на броилото производителот го означува 
со низа букви, или броеви или со нивна комбинација. 

21) типско испитување е испитување што се 
спроведува на мостра на броило од ист тип, за да 
се утврди дали броилата од односниот тип ги испол-
нуваат астролошките услови пропишани со овој 
правилник; 

. 22) доказна мостра на тип е избрано броило или 
помал број броила од ист тип на кои е спроведено 
типско испитување и кои им одговараат на метро-
лошките услови за соодветна класа на точност на 
броилото. 

4. Влијателни големини и референтни услови 

Член 6 
Влијателна големина е големината што броило-

то не ја мери, а која влијае врз покажувањето на 
броилото. 

Референтни услови се вредностите на влијател-
ните големини кај кои броилото ги исполнува ме-
тролошките услови во поглед на точноста. 

5. Грешки и варијации 

Член 7 
Апсолутна грешка е алгебарската разлика поме-

ѓу енер.гијата регистрирана со броилото и вистин-
ската вредност на енергијата. 

Релативна грешка е количникот на апсолутната 
грешка и вистинската вредност на енергијата. 

Процентуална грешка е вредноста на релатив-
ната грешка помножена со 100 

Варијација е алгебарската разлика помеѓу ме-
рените вредности на енергијата, ако одбраната вли-
јателна големина добие едноподруго две определени 
вредности. 

Среден температурен коефициент е. количникот 
на в,аријзцијата на грешката во проценти и проме-
ната на температурата што ја создава таа варија-
ција. 

Дозволена грешка во јавниот сообраќај е најго-
лемиот износ на грешката на броилото во експло-
атација пропишан со овој правилник. 

6. Точност на броилото 

Член 8 
Точноста на броилото е особина што ја карак-

теризира способноста на броилото да ја измери енер-
гијата рамна на вистинската вредност на енергијата. 
Точност на броилото е определена со границите на 
грешката и границите на вариј ацијата. 

Класа на тачност е бројот што и е еднаков на 
апсолутната вредност на бројчениот износ на доз-
волената грешка на броилото при основната сила 
при референтните услови. 

И.'КОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВИТЕ ЗА БРОИЛО 

Член 9 
Конструкцијата на деловите за броило и изра-

ботката на броилото мораат да бидат такви што 
броилото под нормални работни услови да ги ис-
полнува условите пропишани со овој правилник. 

Деловите на броилото мораат да бидат изработени 
од материјал чии промени на механичките, топлот-
ните, електричните и магнетните особини нема да вли-
јаат врз точноста на мерењето ни по повеќегодишна 
работа при нормални работни услови. 

Сите делови за броило, кои при нормални работа 
ни услови се изложени на штетното дејство на ко-
розија, мораат да бидат трајно заштитени од коро-
дирања до кои би можело да дојде поради атмос-
ферски влијанија. Заштитните слоеви, мораат да 
бидат изведени така што да не се оштетуваат при 
нормални работни услови. 

При испитување под референтни услови и кое 
и да е оптоварување до максималната сила. и испи-
тувања при промени на влијателните гол чии про-
пишани со овој правилник, броилото не смее да 
шуми. 

1. Куќиште на броилото 

Член 10 
Куќиштето на броилото мора да биде изработено 

така што трајно да овозможува заштита од навлегу-
вање на прав, и броилото да може да се жигоса. 

Куќиштето на броилото мора во целост да- ја 
заштити внатрешноста на жигосаното броило, од-
носно механизмот на броилото од незабележителни 
зафати со кои трајно или повремено -би можеле да 
се менуваат мерните особини на броилото. 

Ако поклопката на броилото не е проѕирна, мора^ 
да има едно или повеќе прозорчиња за набљуду-
вање на подвижните делови и на показните уреди 
за утврдување на состојбата на бројачот и на пода-
тоците за броилото ако тие се наоѓаат во внатреш-
носта на куќиштето. Прозорчињита мораат да бидат? 
затворени со плочки од проѕирен материјал. Голе-
мината и сместувањето на прозорчињата мораат да 
бидат такви така што од оддалеченост од 2 т по-
датоците за броилото да можат лесно да се читаат, 
и при испитувањето на броилото да може лесно да 
се набљудува знакот на макарата на роторот. 

Броилата со метална поклопка или со основна 
плоча што се градени за напон ,спрема земјата по-' 
голем од 250 V, мораат да бидат снабдени со дел за 
заземј ување (на пример со егегалка и со винтот М6). 

Делот за заземјување треба да се наоѓа на достап-
но место на основната плоча на броилото, а неговата 
намена мора да биде јасно означена со симболот за 
заземј ување. 

Деловите за закачување и прицврстување на 
броилото мораат да имаат елипсести дупки кои овоз-
можуваат прицврстување на боси лото со винтот М5 
или со поголем. 

Куќиштето на броилото Со класа на точност 0.5 
треба да е конструирано така што на местото на 
мерењето што им одговара на упатствата од произ-
водителот на броилото и на другите барања може 
лесно да се постави во нормална работна положба 
со отстапување не поголемо од 0,5о во сите правци, 

2. Приклучница на броилото 

Член 11 
Приклучницата на брои поте мора да биде изра-

ботена така да овозможува трајна и добра елек-
трична врска на сите електрични кола на броилото 
со надворешните кола. ' 

Лриклучнпцата што не претставува неразделив 
целина со основната плоча на броилото мора да биде. 
прицврстена на основната плоча на броилото така 
што да не може да се извади ниту повторно ца со 
вметне без оштетување на пломбата на. куќиштето. 

Изолационист материјал на приклучницата мора 
да биде топлотно постојан, нехигроскопен механич-
ки цврст и, довел но отпорен спрема оган и мора да 
биде трајно добар изолатор. 
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Стегалките мораат да бидат сместени во при-
Клучницата така што да не можат од неа да се из-
вадат, а да не се уочи тоа. 

Редоследот на напонските и струјните стегалки 
и на стегалките на помошните кола на броилото 
мора да им одговара на условите предвидени со овој 
правилник и со стандардните шеми на врски. 

Стегалките што се на различни потенцијали, 
освен струјните стегалки на исти СТРУЈНИ кола со 
мала потенцијална разлика, мораат да бидат зашти-
тени од случаен краток спој. Заштитата може да 
биде изведена со помош на степенесто разместува-
ње на стегалките во внатрешноста на изолћционата 
маса или со помош на преграда од изолационен ма-
.теријал. 

Приклучните стегалки за прицврстување на над-
ворешните спроводник на броилото можат да бидат 
во вид на гилзи, еластични и во вид на ножеви 
односно чепови. Стегалките во вид на гилзи за при-
цврстување на спроводници мораат да бидат снаб-
дени најмалку со два винта за стегање од матери-
јал со доволна механичка цврстина. 

За прицврстување на спроводниците на помош-
ните кола, стегалките можат да бидат снабдени само 
со еден винт за стегање. 

Еластичните стегалки и стегалките што се изра-
ботуваат во вид на ножеви, односно на чепови мо-
раат да овозможат добар приклучок на спроводници 
од ист пресек како кај стегалките во вид на гилзи. 

Најмалите димензии на стегалките во вид на 
Гилзи се дадени во следната табела: 

Табела 1 

Табела % 

Отворот во изолационист материјал на приклуч-
ницата на броило за директен приклучок кој води 
до отворот на приклучната стегалка, треба да биде 
најмал 2 mm поголем од отворот на приклучната 
стегалка. Ако отворите во изолационист материјал 
на приклучницата се тркалезни тие мораат да бидат 
конични спрема отворот на приклучната стегалка. 

Кај броило за директен приклучок мора да по-
стои можност напонското коло да може да се раздвои 
од припаѓачкото струјно коло со помош на соодветен 
дел на приклучиицата (на пример мост). Сместува-
њето на тој дел мора да им одговара на стандардните 
шеми на врски. 

Воздушните растојанија и струјните патеки на 
стегалките во приклучницата, како и воздушните 
растојанија и струјните патеки помеѓу стегалките и 
најблиските делови на куќиштето ако се тие од 
метал, не смеат да бидат помали од вредностите 
дадени во следната табела: 

Референтен Воздушно Струјна 
напон растојание патека 

(V) (шш) (тш) 

до 25 1 1 
од 26 до 60 2 2 
од 61 до 250 3 3 
од 251 до 450 3 4 
од 451 до 600 4 6 

Броилата кај кои струјните и напонските кола 
се приклучуваат кон одвоени надворешни кола (на 
пример: кон мерни трансформатори), треба да имаат 
одвоени и лесно достапни напонски и струјни сте-
галки. 

Ако целото помошно коло се наоѓа во внатреш-
носта на броилото, тоа мора да биде приклучено кон 
напонот ЕО внатрешноста на броилото, а ако помош-
ното коло делумно е сместено надвор од куќиштето 
на броилото приклучницата мора да има потребен 
број стегалки кои служат за приклучок на помош-
ните кола. 

3. Поклопка на приклучницата на броилото 

Член 12 
Секое броило мора да има соодветна поклопка 

за покривање на приклучните стегалки. Поклопката 
мора да биде изработена така што стегалките да мо-
жат со жигосување да се обезбедат од непожелни 
зафати и кај приклучното броило да не постои мож-
ност да се пријде до стегалки или до краевите на 
надворешните сирово д Лици, а претходно да не се 
отстрани или оштети жигот со кој е жигосан. 

Поклопката на приклучницата мора да биде из-
работена така што да ги покрива и долните делови 
за прицврстување на броилото, како и под него да 
можат лесно да се сместат спроводниците надвор од 
приклучницата. 

Поклоиката на приклучницата мора да биде из-
работена така што да може лесно да се постави на 
своето место, а жигот со ќој е жигосано куќиштето 
на броилото да не се оштети. 

4. Ротор на броилото 
Член 13 

Работ и дел од горната површина на една макара 
на роторот на броилото мораат да имаат уочлив знак 
чија големина е околу 1/25 од опсегот на макарата, 
која служи за броење на обртите на роторот. Рото-
рот на броилото може да има и други знаци, кои 
не с?леат да го попречуваат индивидуалното или фо-
тоелектричното броење на обртите. Работ на мака-
рата мора да биде изработен така што да може лесно 
да се уочи неговото движење при испитувањето на 
поаѓањето на роторот. 

Насоката на вртењето на роторот, кога броилото 
се набљудува од предната страна, мора да биде од 
лево на десно и мора да биде означена со уочлива 
неподвижна стрелка или со друг уочлив неподви-
жен знак. 

Направата за спречување на вртењето на роторот 
во празен од мора да биде изработена така што 
броилото да ги исполнува условите пропишани со 
овој правилник, што се однесуваат на празниот од 
на броилото. 

5. Бројник на броилото 
Член 14 

Број викот мора да биде изработен така што да 
е овозможено лесно и точно читање на состојбата 
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на бројачот. Бројникот може да биде со макари или 
со тркалезни скали (стрелки). 

Броевите што служат за читање на состојбата 
нa бројачот мораат да бидат рамноправно распоре-

дени по работ на макарата, односно на трказелната 
скала. 

Секој број на бројачот мора да биде висок нај-
малку 4 mm. Макарата на најмалата месна вредност, 
што е во постојан зафат со полжавот на роторот, 
треба на работ да има, по правило, 100 еднакви по-
делоци, при што секоја десетта цртичка - поделок 
е обележан со број. Секоја петта цртичка — поде-
лок мора да биде подолга од другите. Сите цртички 
— поделоци мораат да имаат еднаква дебелина. 

За читање на состојбата на бројачот, број пикет 
треба да има соодветен индекс. Широчината на ин-
дексот односно обликот на индексот треба да биде 
таков што да е овозможено лесно еднозначно 
читање на состојбата на бројачот. Децималните мес-
та на бројачот мораат да бидат обележени со боја 
шт^ се разликува од бојата со која се обележени 
целите места на бројачот и одвоена со запирка. Зго-
лемување на месната вредност на броевите на бро-
јачот поради читање на состојбата на бројачот, е 
дозволено само кај бројник со макари без децимал-
ни места, и тоа само со помош на факторите 10, 100, 
1000 итн. 

За најниско децимално место на бројникот со 
макари смее да се употреби тркалезна плоча (скала) 
со броеви или посебно изработена макара. 

Насоката на вртењето на макарите, ако тие се 
сместени врз хоризонтална оска, треба да биде на-
значена со стрелка на плочката на бројникот, ако 
предната страна при растечка состојба на бројачот 
не се врти одоздола спрема нагоре. 

Пречникот на тркалезната скала на бројникот со 
скалите мора да изнесува најмалку 14 mm. Тркалез-
ните скали мораат да бидат поделени на 10 еднакви 
поделоци. Тркалезните скали можат да бидат изве-
дени како тркалезни плочки со броеви што ротираат 
при неподвижен индекс, или како неподвижни ска-
ли со броеви покрај кои, односно врз кои ротира 
стрелката. Последната тркалезна скала треба, по 
правило, да има 100 еднакви поделоци при што се-
која десетта цртичка — поделок е обележана со број. 
Скалите на децималните места мораат да бидат обе-
лежани со боја, што се разликува од бојата со која 
се обележени целите места на бројачот. 

Декадната вредност на најниското место на бро-
јачот мора да биде еднаква или помала од вредноста 
дадена во следната табела: 

Табела 3 

При определување на вредноста на најмалото 
декадно место на бројачот на трансформаториве 
броила, основната сила се однесува на примарната, 
односно па секундарната струја на струјниот мерен 
трансформатор. 

Проточното време на бројачот не смее да изне-
сува помалку од 1500 часови. 

Непосредно кон бројачите на повеќетарифен 
број лик мора да стои бројот кој го означува тариф-

ниот став. Кај двотарифен број ник бројот 1 го озна-
чува горниот бројач - повисок тарифен став, а бро-
јот 2 долниот бројач — понизок тарифен став. Ви-
сочината на тие броеви не сме да биде помала од 
4 т т . 

Повеќетарифеи број ник мора да им^ индикатор, 
кој покажува кој бројач ја регистрира енергијата во 
односниот момент. 

Бројачите на повеќетарифен број ник мораат да 
бидат обезбедени против вртење за времето за кое 
не се вкопчени. ј 

Релеите за вкопчување на бројачот мораат исч 
правно да работат во опсег од 80% до 120% од ре-ч 
ферентниот напон на релеј от и при промена на ре-
ферентттата фреквенција од 3%. 

6. Направи за регулирање 

Член 15 
Броилото мора да ги има сите потребни напра-

ви за регулирање при големи оптоварувања, и мали 
оптоварувања и за регулирање на внатрешниот агол 
на системот за задвижување, а трофазното броило -
и направа за изедначување на обртните моменти на 
системот за задвижување. 

Направите за регулирање треба што помалку да 
дејствуваат една врз друга. Направите мораат да би-
дат изработени и прицврстени, така што при норма-
лен транспорт и работа на броилото нивната полож-
ба да не смее да се промени. Тие направи мораат 
да бидат лесно достапни. Опсегот на регулирањето 
на тие направи мора да биде во границите пропи-
шани со овој правилник. 

Направите за регулирање на броилото, што е 
регулирано така, што да ги исполнува условите про-
пишани со овој правилник, мораат да имаат опсег 
на регулирање таков што при првиот преглед на 
броилото при референтни услови да е овозможено 
регулирање согласно со вредностите дадени во след-
ната табела: 

Табела 4 
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Броилата наменети за мерење при капацитивно 
оптоварување треба капацитивно да се оптоварат. 

Регулирањето на внатрешниот агол на трофаз-
вите броила треба да е овозможено за секој систем 
на задвижување. 

Опсегот на регулирањето се утврдува ако струј-
ното коло на еден систем за задвижување е оптова-
рено со основна струја, што заостанува за 60о зад 
својот припаѓачки напон. Напонските кола на сите 
системи за задвижување треба при тоа да бидат 
приклучени кои урамнотежените напони, чија вред-
ност е еднаква на референтната, а редоследот на фа-
зите согласен на оној што бил назначен во шемат0 

на врска. 

7. Направа за спречување на спротивно регистри-
рање 

Член 16 
Направата за спречување на спротивно регис-

трирање не смее да овозможи спротивно регистрира-
ње поради пренос на енергија во спротивна насока, 
поголемо од она што му одговара на еден обрт на 
роторот. Ако броилата се опремени со давач на им-
пулси, спротивно регистрирање не смее да биде по-
големо од вредноста што му одговара на еден им-
пулс. 6 

Направа за спречување на спротивно регистри-
рање мораат да имаат сите броила што се во сос-
тавот на мерната група за мерење на примената и 
предадената енергија, како и сите броила на реак-
тивна енергија. 

8. Делови на броило за жигосување 

Член 17 
Делови на броилото на кои се става жиг се: по-

клопка на куќиштето и поклопка на приклучницата. 
Броилото мора да биде изработено така што жи-

госувањето на поклопката на куќиштето и поклопка-
та на приклучницата да може да се изведе неза-
висно едно од друго. 

Деловите па броилото кои и по жигосувањето на 
поклопката на куќиштето остануват достапни, треба 
да бидат сместени така што без повреда на жигот 
да не може да се влијае врз покажувањето на бро-
илото. 

III. ЕЛЕКТРИЧНИ ОСОБИНИ 

1. Основна, максимална и термичка струја 

Член 18 
Вообичаените односно нормалните вредности на 

ссновната струја на броилото се дадени во следната 
табела: 

Табела 5 

Основната струја на броилото за приклучок пре-
ку мерните трансформатори треба да биде дел на 
максималната струја, кој е цел број. 

Најмалата дозволена максимална струја на бро-
илото мора да изнесува 1,2 пати вредност на основ-

ната струја. Максималната струја на броилото што 
е поголема од 1;2 пати вредност на основната стру-
ја, може да биде само цела множина на основната 
струја. 

Максималната струја на броилото за приклу-
чок преку мерните трансформатори може да биде 
1.2А, 2А, 6А и 10А. 

Броилото мора да издржи термичка струја од 
најмалку 1,2 пати вредност на максималната струја. 

2. Референтен напон 

Член 19 
Вообичаените односи нормалните вредности на 

референтниот напон на броилата се дадени во след-
ната табела: 

Табела 6 

Освен за вредноста на референтните напони да-
дени во табелата од овој член, броилата за директен 
приклучок можат да имаат и други референтни на-
пони до 660 V, а броилата за приклучок преку мер-
ните трансформатори — референтни напони до 
400 V. 

Член 20 
Нормална вредност на референцата фреквен-

ција е 50 Hz. 
Нормална вредност на референтиата темпера-

тура е 23СС. 

3. Сопствена потрошувачка на напонон?! и струјни 
кола 

Член 21 
Сопствената потрошувачка на секое напонско 

коло при референтен напон, референтна темпера-
тура и референтна фреквенција не смее да ги пре-
минува вредностите дадени во следната табела: 
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Сопствената потрошувачка на секое струјно коло 
при основната струја, референцата температура и 
референцата фреквенција не смее да ги преминува 
вредностите дадени во следната табела: 

Табела 8 

4. Диелектрични особини 

Член 22 
Изолационите материјали не смеаат во текот на 

времето, при нормална работа на броилото, да ги 
променат своите ДЈелектрични особини во обемот 
така што тоа би можело да влијае битно врз ра-
ботата на броилото. 

Се смета дека броилото го исполнува условот од 
став 1 на овој член ако по наведените диелектрични 
испитувања им одговара на условите пропишани со 
оној правилник. 

Броилото мора да издржи, за време од една ми-
нута, /^електрично испитување со синусен напон 
на'ефективна вредност од 2000 V, со фреквенција 
50 Hz, и тоа: 

1) помеѓу сите кола во кои за време на нормал-
ната работа на броилото се појавува потенцијална 
разлика; 

2) помеѓу деловите на броилото што се под на-
гон, од една страна и металните делови што при 
затворено броило се достапни однадвор, од друга 
страна. 

Испитниот напон треба постепено да се зголе-
мува до пропишаната вредност. 

Ако куќиштето на броилото е од изолационен 
материјал, броилото треба 'при испитувањето да се 
обоив со метална фолија или да се постави на рам-
на метална плоча со која ќе се спојат сите метални 
делови на куќиштето, што се достапни на затворено-
то броило, Струјните и напонските кола и носачот 
на системот треба при тоа меѓусебно да се поврзат. 
Испитниот напон се приклучува помеѓу струјните 
стегалки и металната фолија, односно ^изолирана-
та плоча, Стегалките мораат при тоа да бидат од-
далечени од металната фолија односно од ^ и з о л и -
раната плоча најмалку 2 cm. Условите на испиту-
вањето мораат да бидат исти како условите од став 
3 на овој ''член. 

На условите од став 3 на овој член мора да им 
одговара диепектричната цврстина помеѓу винтот на 
приклучницата и нејзината поклопка. При испиту-
вањето на таа цврстина винтовите мораат да бидат 
одвртени толку што отворот на стегалката да биде 
сосема слободен, а поклопката на приклучницата 
мора да биде прицврстена на приклучницата. 

Изолацијата помеѓу струјните и напонските ко-
ла, што се наменети за приклучок на иста фаза, а 
во нормална работа броилата се поврзани со мовче, 
мора да издржи една минута диелектрично испи-
тување со синусен напон на ефективна вредност 
од 1000 V, фреквенција 50 Hz, ако мовчето е раз-
делено. 

Диелектричното испитувате според условите од 
овој член се врши само еднаш, и тоа на потполно 
составено броило. 

При повтореното испитување, броилото мора да 
издржи напон на испитување што за 20% е помал 
од напоните дадени во ст, 3 и 6 на овој член. 

Диелектричното испитување треба да биде извр-
шено при нормални услови на употреба на броило-
то. Диелектричната цврстина не смее да биде на-
малена со присуство на прав и зголемена влажност 
на воздухот. 

Нормални услови за испитување на диелектрич-
натѕ цврстина се: 

1) температура на средината 15 до 250С, 
2) релативна влажност на воздухот 45 до 75Vo, 
3) атмосферски притисок 86 до 106 кРа (860 до 

1060 mbar). 
При типско испитување, струјните и напонските 

кола на броилото мораат спрема куќиштето да из-
држат ударен напон на темена вредност 7 kV, и 
1,2/50 цѕ. 

5. Дозволено загревање 

Член 23 
При нормални услови на работа на броилото, не-

говите намотки и изолација не смеат да се загреат 
до температура што би можела да влијае врз ис-
правната работа на броилото. 

Ако секое струјно коло се оптовари со максимал-
на струја а секое напонско коло се приклучи кои 
напон што изнесува 1,2 пати вредност на рефе-
рентниот напон, порастот па т е м п е р а т у р а т а на посмат -
раните делови на броилото не смее, при температура 
на средината на броилото што изнесува најмногу 
40оС. да ги премине вредностите дадени во следната 
табела: 

Табела 9 

Одредбите на став 2 од овој член се однесуваат 
и на помошните кола на броилото што периодично 
се приклучени за време подолго од времето што и 
одговара на нивната временска термичка константа. 

За време на испитувањето што трае два часа, 
броилото не смее да биде изложено на струење на 
воздухот, ниту на директно сончево зрачење. 

По испитувањето броилото не смее да' поканев 
никакви оштетувања и мора да ги исполнува усло-
вите на диелектричното испитување дадени во член 
22 на овој прарилник. 

Мерењето на порастот на температурата на па-
метните се врши со метод за мерење на промената 
на отпорот на одделни кола, при што отпорот се 
мери помеѓу приклучните стегалки. При мерењето 
на отпорот на колата, врските што се користат за 
приклучување на броилото треба да бидат со дол-
жина околу 1 т , а со таков пресек што густината 
на струјата да не биде поголема од 4 А/шш1. 
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IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

. 1. Штипена плочка 

Член 24 
Броилото мора да има на видливо место натопена 

плочка на кеја па еден од јазиците и писмата на 
народите на Југославија, се назначени податоците, 
ознаките и 'симболите што при нормални услови на 
работа на броилото треба да останат трајни и лссно 
читливи. 

На броилото морат да се назначат следните по-
датоци, и тоа: 

1) мерната единица што се означува на плочката 
на број кикот или помеѓу основните податоци на бро-
илото со ,,k\Vh", или „MWh", а за броила на реак-
тивната енергија сб „kvarh" или „Mvarh". 

Ако броилото има број ник со тркалезни скали, 
месната вредност на тркалезната скала мора да биде 
означена со броевите: 0,01, ОД, 1, 10, 100, 1000 итн.; 

2) ознаката на видот на броилото, на пример 
,,еднофазно броило", ,,трофазно броило", „трофазно 
броило на реактивна енергија", „трофазно трансфор-
маторско броило" итн. 

Специјалната намена на броилото не мора да 
биде назначена, ако таа јасно се гледа од самиот' 
облик на броилото при затворено куќиште на бро-
илото. Тоа важи и за броила со повеќетарифен број-
ник; 

3) службената ознака на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали, на пример F-4.270; 

4) ознака на типот на броилото; 
5) фабрички број на производството, на пример 

28 045 313; 
6) податоци за референтниот напон во „V" или 

,,kvy, на пример 3 X 220/380 V; 
7) податоци за основната струја, а за броила со 

проширен струен мерен опсег — и податоци за мак-
сималната струја во ,,А", на пример: 10 А, 10—30 А, 
со тоа што максималната струја на броилото, која 
изнесува 1,2 пати вредност на. основната струја, да 
lie се означува. 

Ка ј трансформаторските броила мора пред вред-
носта на струјата на броилото да се назначи ка-
знената вредност на струјата на струјниот мерен 
трансформатор; 

о) податоци за референтната фреквенција во 
„Hz" на пример 50 Hz; 

9) класа на точност, на пример ф или кл. 2; 
10) константа на броилото во о./kWh, односно 

o./kvarh, на пример 1200 o./k\Vh, 1200 o./kvarh; 
11) шема на врска или број на шемата на врска; » 
12) година на производство, на пример 1977 или 

77; 
13) назив на производителот или негов зашти-

тен знак; 
14) натпис „спротивно регистрирање спречено" 

или соодветен симбол — за броилата -со направа за 
спречување на спротивно регистрирање; 

15) обележени сите стегалки на приклучницата 
спрема стандардната шема на врска; 

16) натпис „трансформаторско1 броило" односно 
соодветен симбол за броила за приклучок преку мер-
ни трансформатори. Тој натпис може да се испише 
на посебна натопена плочка или да се комбинира со 
другите главни податоци^ за броилото, на пример 
„трофазно трансформаторско броило". Трансфор-
маторско^ броило мора да има посебна натписна 
плочка, на кој ќе молев дополнително да се запишат 
податоците за мерните трансформатори и за кон-
стантата на трансформацтлата со која треба да се 
множи покажувањето на бројачот, за да се добие 
енергијата на примарната страна на хмерните транс-
форматори ; 

17) натпис „за работа при 40оС" или „40оС" за 
броила наменети за работа при температура пого-
лема од 23СС. 

Ако натписната плочка на која се назначени по-
датоците за броилата од став 2 на овој член е смес-
тена на поклопката на броилото, фабричкиот број. на 
производството на броилото мора да се назначи на 
носачот на мерниот систем или на основната плоч-
ка на броилото. 

Евентуално зголемување на капацитетот на бро-
јачот со макари мора да биде означено нћ плочката 
на бројникот, на пример X 100, X 1000 итн. 

Примери на означување на референтниот напон се дадени во следната табела: 
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Примери за означување на струја се дадени во следната табела: 

Табела 11 

Ако броилата, се така изработени што при по-
правки," регулирање и испитување треба да се при-
мени некој невообичаен начин на ракување, треба 
да илгаат натпис или симбол кој укажува на тоа, на 
пример , лежиштата да не се подмачкуваат", „број-
никот да не се чисти со бензин". 

На намотката на напонското коло мора да бидат 
назначени податоците за намотката: бројот на наво-
ите и пречникот на жицата, 

Броилата чија додатна направа не се приклучува 
кон референтниот напон на броилото, а од шемата 
на врска на броилото не може да се види големината 
на напонот кон кој се приклучува таа, мораат да 
имаат натпис кој предупредува на тоа, Ако додат-
ната направа се приклучува кон еднонасочен напон, 
треба да стои натпис на пример ,,релеј 65 V", а ако 
се приклучува кон наизменичен напон треба да стои 
натпис на пример ,,релеј 100 V, 50 Н Н а м е с т о тие 
натписи е дозволена употреба на соодветни симболи, 

Податоците за имателот на броилото можат да 
бидат посебно назначени на броилото. 

2. Шеми на врски 

Член 25 
Шемата на врска ја определува врната на над-

ворешните спроводници со електричните кола. на 
броилото, а, по потреба, и внатрешната врска на бро-
илото со додатните и тарифните направи, 

Од шемата на врска на броилото кое работи во 
врска со други направи, па пример: со мерни тран-
сформатори или вклопен часовник, мора тасип да се 
види начинот на врзување на броилото со тие на-
прави. 

Секое броило мора да биде снабдено со шема на 
врска. Шемата на врска мора да биде назначена на 
накисната плочка на броилото, односно на едниот 
дел на плочката на број пикот или на внатрешната 
страна на поклопката н^ приклучницата. 

Шемите на врски мораат да бидат нацртани та-
ка, што при нормални услови на работа на броилото 
да останат трајно видливи. Шемите на врски мораат 
да се цртаат со симболи и ознаки предвидени со 
соодветните југословенски стандарди. 

Ознаките на приклучницата ,на броилото мораат 
да им одговараат на ознаките во шемата на врска. 

Приклучокот на броилото мора да им одговара 
на стандардните шеми на врски што се предвидени, 
со соодветните југословенски стандарди. 

Член 26 
За'означување на податоците за броилото се доз-

волува употреба на стандардни симболи според 
соодветните југословенски стандарди. 

V. МЕРНОТЕХНИЧКИ ОСОБЕНИ 

1. Услови под кои се врши испитување 

Член 27 
Услови под кои се врши испитувањето се: 
1) куќиштето на броилото мора да биде затво-

рено; 
2) кај трофазните броила при редоследот на фа-

зите што е назначен во шемата на врски, напоните 
и струката мораат да бидат урамнотежени, а отста-
пувањата не смеат да ги преминуваат вредностите 
дадени ЕО следната табела: 
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Табела 12 

3) влијателните големини мораат да имаат референтна вредност со отстапувањата дадени во след-
ната табела: 

Табела 13 

. ЗАБЕЛЕШКИ: 
1) Ако испитувањето е вршено на температура што 

се разликува од референцата температура, ре-
зултатот се коригира со примена на определен 
температурен коефициент на броилото. 

2) Конструкцијата на броилото треба да е таква 
што вертикалната положба да е обезбедена, (во 
две вертикални меѓусебно исправаш рамнини: 
„напред-назад" и „лево-десно"), кога: 
— основната плоча на броилото е поставена на 

вертикална подлога; 
— референтниот раб (на пример: долниот раб на 

приклучнипата), или референцата линија 
обележена на броилото, е хоризонтална. 

3) Испитување се врши: 
— кај еднофазно броило ќе се определи грешката 

при нормален приклучок, а потоа при обратен 

приклучок на струјното и напонското коло. 
Половината на разликата помеѓу тие две греш-

- ки е варијаџијата на релативната грешка. Ако 
фазата на магнетната индукција од странско 
потекло е непозната, испитувањето се врши 
при 10% соѕ ф а 1 и 20% 10, соѕ ф = 0,5. 

— кај трофазно броило се вршат три мерења при 
оптоварување соѕ ср = 1; по секое мерење при-
клучоците на струјните и напонските кола ќе 
се променат за 120о, без промена на редосле-
дот на фазите. Вредноста на варијантата на 
релативната грешка е најголемата разлика по-
меѓу секоја од грешките определена на наве-
дениот начин и нивната средна вредност; 

4) напонските кола па броилото мораат да се при-
клучат кон референтниот напон односно кон напо-
нот при кој се врши испитување, и тоа: 

— најмалку на 4 часа пред испитувањето на 
броило со класа на точност 0,5; 
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— најмалку на 2 часа пред испитувањето на 
броило со класа на точност 1; 

— најмалку на 1 час пред испитувањето на бро-
ило со класа на точност 2 и на броило на реактивна 
енергија со класа на точност 3. 

Струите при кои се врши испитувањето се регу-
лираат постепено до вредноста на испитувањето во 
пораст или во опаѓање. Тие се воспоставуваат во 
струјното коло на броилото се додека не ќе се по-
стигне термичката стабилност што и одговара на 
кснстантната брзина на вртењето на роторот на бро-
илото; 

5) кај броилата што имаат број ник со макари, во 
работа (зафат) мора да биде само макарата со нај-
ниска месна вредност на бројачот т.е. макарата што 
се врти најбргу; 

6) испитувањето на броилата на реактивна енер-
гија се врши при иидуктивно или капацитивно оп-
товарување зависно од намената на броилото. 

2. Празен од 

Член 28 
При отворено струјно коло на броилото, роторот 

на броилото не смее да направи полн обрт за сите 
напони помеѓу 80% (најмал) и 110% (најголем) рефе-
рентен напон. 

Кај броилата што имаат број ник со макари, во 
работа (зафат) мора да биде само макарата со нај-
ниска месна вредност на бројачот т. е. макарата 
што се врти најбргу. 

Роторот мора да се запре во положба така што 
во отворот на плочката да биде видлив целиот знак 
на колчето на роторот. 

При испитување на празниот од, броилото молев 
да биде изложено на лесен потрес. 

3. Поаѓање 
Член 29 

Роторот на броилото мора да појде без потрес и континуирано да се врти при струја чии вредно-
сти се дадени во следната табела: 

Табела 14 

Граници па процентуалната грешка на еднофазни^ и на трофазпите броила пр урамнотежено оптова-
рување 

Табела 15 
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Граници на процентуалната грешка на трофазните броила оптоварени еднофазно, 'при урамнотежени 
трофазни напони 

Табела 16 

При проверување на границите на процентуал-
ната грешка според табелата 16, испитување се врши 
сукцесивно за секој систем за задвижување. 

Разликата помеѓу процентуалната грешка на 
трофазно броило оптоварено еднофазно со основна 
струја при фактор на сила еднаков еден и процен-
туалната грешка при урамнотежено оптоварување 
не смее да изнесува повеќе од: 

1) 1% за броила со класа на точност 0,5; 
2) 1,5% за броила со класа на точност 1; 
3) 2,5% за броило со класа на точност 2 и за бро-

ила на реактивна енергија со класа на точност 3. 

Табела 17 

5. Граници на дозволени грешки на броила во јавен 
сообраќај 

Член 31 
Дозволените грешки на броилата во јавен со-

обраќа.! можат да имаат вредност двократно пого-
лема од вредностите дадени во табелите 15 и 16 на 
член 30 од овој правилник. 

Ка ј отворено струјно коло, броилото не смее да 
има празен од за сите напони помеѓу 90% (најмал) 
и 110% (најголем) референтен напон. 

Броилото мора да регистрира енергија при стру-
ја што за 0.2% и поголема од вредностите дадени во 
табелата 14 од член 29 на овој правилник. 

Член 32 
Костантата на броилото се проверува така што 

се утврдува дали е исправен односот помеѓу бројот 
на обртите па роторот и покажувањето на бројачот, 

6. Толкување на резултатите од испитувањето 

Член 33 
Поради несигурноста на мерењето и на другите 

параметри што влијаат врз точноста на мерењето 
при типско испитување на броило, некои резултати 
од испитувањето можат да бидат вон од границите 
на процентуалната грешка дадени во табелите 15 и 
16 од член 30 на овој правилник. 

Ако-се изврши поместување на апсцисната оска 
паралелно на самата себе за вредноста дадена во та-
белата 17 од овој член. а сите резултати од испиту-
вањето при тоа ќе останат во границите на грешка-
та дадени во табелите 15 и 16 од член 30 на овој 
правилник, броилото се смета за исправно. 

7. Варијации предизвикани од промена на влијател-
ните големини 

Член 34 
При определување на варијацијата предизвика-

на од промена на една од влијателните големини, 
треба да се исполнети сите услови под кои се врши 
испитувањето од член 27 на овој правилник. 

Влијателните големини што се земаат предвид за 
определување на референтните услови под кои се 
врши испитувањето и за определување на варија-
циите предизвикани од нивната промена се: 

— температура на средината; 
- работната положба; 
- напонот; 
- фреквенцијата; 
— обликот на брановите; 
— магнетната индукција од странско потекло. 
Варијантата предизвикана од промена на тем-

пературата на средината се определува со испитува-
на кое се врши во затворен простор во кое нема 
проѕев. Пред испитувањето броилото мора да биде 
изложено на температура на средината околу 3 часа, 
така што температурата во внатрешноста на ку-
ќиштето на броилото да се затврди. 

Определување на средниот температурен кое-
фициент за дадената температура се врши во тем-
ператуерн опсег од 20оС, и тоа 10оС над и 10оС под 
таа температура. Во секој случај температурата не 
смее да биде под О0С ниту над 40оС. 

Средниот температурен коефициент треба во 
секој случај да биде определен барем за референт-
ната температура на броилото и тој при промена на 
температурата на средината за ± 10оС не смее да 
ги преминува границите дадени во следната табела. 
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Табела 18 

Среден температурен коефициент (%/0С) 

бела: 
Варијациите предизвикани од промена на другите влијателни големини се дадени во следната та-

Табела 19 

З А Б Е Л Е Ш К И : 
1) Магнетната индукција од странско потекло 

од t),5 ,шТ произведена од струја со иста фреквен-
ција што има напон птликлучен кон броило, под нај-
неповолни услови на фазата и насоката, не смее да 
предизвикува варијација на грешка во проценти 
која ги преминува вредностите дадени во табелата 
»19 од овој член. 

Броилото е изложено на магнетна индукција од 
0,5 гпТ, ако се постави во центарот на тркалезниот 
калем со среден пречник 1 , со квадратен пресек 
со мала радикална дебелина во однос на пречникот 
и кој има 400 ампериавивки. 

Испитување се врши за три следни насоки на 
магнетна идукција од странско потекло во однос на 
пололебата на броилото: 
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- вектор на индукцијата нормален на основната 
плочка рѓа броилото; 

- вектор на индукцијата вертикален; 
- вектор на индукцијата хоризонтален и пара-

лелен со основната плоча на броилото. 
2) Факторот на изобличувањето на напонот треба 

да биде помал од 1%. 
Варијацијата на грешката во проценти треба да 

биде определена под најнеповолен фазен став на 
третиот хармоник во споредба со основниот бран на 
струјата. 

3) Приклучоците на помошното коло треба да 
бидат точно означени, или да имаат таков систем на 
приклучување кој оневозможува грешка во приклу-
чувањето. 

Варијацијата на грешката во проценти не смее 
да ги преминува вредностите дадени во табелата 19 
од овој член, ако броилото се испитува со приклучни 
помошни кола, чие магнетно поле има ној големо 
влијание врз покажувањето на броилото. 

4) Компензацијата на влијанието на механичкото 
оптоварување на бројникот се врши при регулирање 
на броилото. 

Определување на варијациите предизвикани од 
промена на влијателните големини наведени во овој 
член, се врши само при типско испитување на бро-
илото. 

8. Варијација предизвикана од струја на краток спа! 

Член 35 
Броила на активна енергија за директен приклу-

чок мораат да издржат струен импулс чија темена 
вредност изнесува 50 пати вредност на максималната 
струја (не повеќе од 7000 А), кој одржува вредност 
над 25 пати вредност на максималната струја за вре-
ме од една милисекунда. 

Броила за приклучок преку мерни трансформа-
тори мораат да издржат, за време од 0,5 секунди, 
струја рамна на 10 пати вредност на максимајшата 
струја. 

Броила на ре.активна енергија за директен при-
клучок мораат да издржат, за време од 0,5 секунди, 
струја која, изнесува: 

1) 30 пати вредност на основната струја ,ако ос-
новната струја не е поголема од 10 А; 

2) 20 пати вредност на основната струја, ако ос-
новната струја е поголема од 10 А. 

По испитувањето според условите наведени во ст. 
1 до 3 на овој член, вариј аци јата на грешката не 
смее да ги преминува вредностите дадени во след-
ната табела. 

Табела 20 

Граници на варијацијата на грешката во проценти 

По краток спој, броилото, при приклучени ка-
нонски кола на референтен напон, треба да се остави 
околу еден час за да му се затврди температурата на 
вредноста што ја имало пред краткиот спој. 

Определување на варијаџијата предизвикана од 
струја на краток спој, се врши само при типско ис-
питување на броилото. 

9. Варијација предизвикана од сопствено загревање 

Член 36 
Пред испитување на броило напонските кола на 

броилото мораат да бидат приклучени кон референ-
тен напон најмалку 1 час со тоа што струјните кола 
при тоа се отворени. Броилото се оптоварз^ва со мак-

симална струја при фактор на сила еднаков 1, и не-
посредно по оптоварувањето се определува грешка-
та на броилото. Потоа се определува грешката на 
броилото во доволно кратки временски интервали 
за да се добие правилен тек на кривата линија на 
варијаџијата на грешката на броилото во функција 
на време. 

Испитување на броило под условите од став 1 
на овој. член трае, и тоа: 

. 1) 4 часа за броила со класа на точност 0,5, 
2) 2 часа за броила со класа на точност 1, 
3) 1 час за броила со класа на точност 2 и за 

броила на реактивна енергија со класа ца точност 3. 
Вари)аџијата на грешката за време од 20 мину-

ти не смее да ја преминува вредноста од 0,2%. 
Варијаџијата на грешката предизвикана од соп-

ствено загревање не смее да ги преминува вреднос-
тите дадени во следната табела: 

Табела 21 
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Определување на варијаџијата предизвикана од 
сопствено загревање, се врши само при типско ис-
питување на броила. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
За индукциони броила на активна електрична 

енергија со класа на точност 2 и за индукциони бро-
ила на реактивна електрична енергија со класа на 
точност 3, за кои Сојузниот завод за мери- и ска-
поцени метали издал одобрение за преглед и жи-
госување пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник, важат условите пропишани во Технич-
ките услови за електрични индукциони броила (стру-
јомери) на активна енергија со класа на точност 2, 
1,5 и 2.5 и на реактивна енергија со класа 3 (Глас-
ник на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 
група XII, бр. 9—10) 

Член 38 
За индукциони броила на активна електрична 

енергија со класа на точност 0,5 и 1, за кои Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали издал одоб-
рение за преглед и Жигостување пред денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник, важат одред-
бите на чл. 24 до 36 на овој правилник. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

, Бр. 0206-1403/1 
6 јули 1977 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
Петар Ковинчиќ, с. р. 

572. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИ-

НИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те услова што во поглед на квалитетот мораат да 
ги исполнуваат житата, мелничките производи, ле-
бот, печивото, теетенините и сродни производи (во 
натамошниот текст: производи), како и минимални"4 

те услови за обезбедување и зачувување на ква-
литетот и хигиенската исправност на тие производи. 

Условите пропишани со овој правилник мораат, 
да бидат исполнети во производството и прометот 
на производите од став 1 на овој член. 

Член 2 
За оние производи за кои со овој правилник 

не се пропишани условите на квалитетот и условите 

за обезбедување и зачувување на квалитетот и хи-
гиенската исправност согласно'важат условите про-
пишани со овој правилник за слични производи. 

За производите од став 1 на овој член произ-
водителските организации на здружен труд пред 
'почетокот на производството на тие производи се 
должни да донесат производителската специфи-
кација. 

Член 3 
Производите од член 1 на овој правилник што 

се пуштаат во промет во оригинално пакување мо-
раат на обвивката, садот или етикетата да имаат 
декларација на јазиците и писмата на народите на 
Југославија. 

Производот од член 1 на овој правилник што 
не се пушта во промет,, во оригинално пакување 
мора да има декларација само ако е тоа определено 
со овој правилник. 

Под оригинално пакување, во смисла на овој 
член, се подразбира, производ што му се испорачува 
на потрошувачот во непроменета форма, запакуван 
во организацијата на здружен труд која го произ-
ведува односно пушта во промет. 

Декларацијата од став 1 на овој член содржи 
податоци за: 

1) називот на производот и неговото трговско 
име, ако производот го има; 

2) фирмата односно називот и седиштето на 
производителот; 

3) ознаката на квалитетот на производот ако 6 
тоа определено со овој правилник. 

4) датумот на производството (ден, месец и годи-
на): 

5) нето количината (масата, односно волуменот) 
на производот; 

6) ознаките за групата употребени адитиви, пре-
двидени со овој правилник; 

7) конзервирањето, хемискиот состав и употребе-
ната количина средства за конзервирање ако про-
изводот е конзервиран со хемиски средства; 

8) видот и количината на материите од биоло-
шка вредност додадени на производот заради збо-
гатување на неговиот состав; 

9) основните состојки на производот по редосле-
дот на процентуалната застапеност; 

10) рокот за употреба на производот, како и 
други податоци од интерес за потрошувачите, ако 
е тоа определено со овој правилник. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ја-
сна и читлива. 9 

Податоците за боењето, ароматизирањето и кон-
зервирањето на производот мораат да бидат наве-
дени непосредно под називот на производот. 

Буквите со кои се отпечатени називот на про-
изводот и фирмата, односно називот на производи-
телот мораат да бидат поголеми од буквите со кои 
се отпечатени другите податоци во текстот на де-
кларацијата. 

Член 4 
Ако производот не го пакува производителот, 

декларацијата, покрај податоците од член 3 на овој 
правилник, мора да ги содржи фирмата, односно 
називот и седиштето на организацијата на здружен 
труд или на друг учесник во прометот што го па-
кувал производот, како и датумот на пакувањето. 
На пакувањето на производот од увоз мора да се 
означи земјата од која е увезен производот. 

Член 5 
Ако нето количината на производот која се 

пушта во промет во оригинално, пакување не пре-
минува количина од 200 декларацијата мора да 
содржи само податоци за: називот на производот, 
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фирмата, односно називот и седиштето на произво-
дителот, односно на организацијата на здружен 
труд што го пакувала производот, нето количината 
на запекуваниот производ, и датумот на производ-
ството, како и за ознаките на квалитетот и рокот 
на траењето ако е тоа определено со овој пра-
вилник, 

Декларацијата од став 1 на овој член мора да' 
содржи и податоци за боењето, ароматизирањето и 
конзервирањето ако производот е обоен, ароматизи-
ран, од-носно конзервиран. 

Член 6 
Производителската спецификација мора да со-

држи податоци за: 
1) називот на производот и неговото трговско 

име ако производот го има, како и за групата про-
изводи на која и припаѓа; 

2) фирмата односно називот и седиштето на 
производителот; 

3) нето количината (масата односно волуменот) 
на производот ако производот се пушта во промет 
во оригинално пакување; 

4) состојките на производот и нивната количи-
на изразена во мерни единици или проценти во 
однос на нето количината на производот, а ако про-
изводот се произведува и пушта во промет во по-
веќе квалитети — и за состојките посебно за секој 
квалитет. 

5) хемискиот состав на производот што е утвр-
ден со негово испитување, и тоа: водата, јаглерод-
ните хидрати, мастите, протеините, минералните ма-
терии и витамините; 

6) краток опис на технолошката постапка за 
производство на производот. 

Член 7 
Забрането е боење, засладување, ароматизирани 

со вештачки средства и додавање на други хемиски 
средства на производите, како и конзервирање на 
производи со хемиски средства и зрачење со јони-
зирачки или со ултравиолетови зраци, ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Член 8 
Одредбите на овој правилник се применуваат и 

врз увезени производи како и врз производи наме-
нети за извоз, ако со важечките прописи не е оп-
ределено поинаку. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член. одредбите на овој правилник нема да се при-
менуваат врз производи наменети за извоз ако про-
писите на земјата увозничка или обичаите на стран-
скиот пазар бараат отстапување од условите во 
поглед на квалитетот пропишан со овој правилник. 

Член 9 
Ракувањето, пакз^вањето, превозот и складира-

њето на производите може да се врши само во про-
сториите за производство, во складови и во прево-
зни средства што, по своите особини, ги исполнуваат 
сите пропишани услови за зачувување на квалите-
тот на тие производи. 

Амбалажата во која се пакуваат намирниците 
мора да биде во согласност со одредбите на важе-
чките прописи. 

Член 10 
Ако со овој правилник не е определено поина-

ку, неговите одредби се применуваат врз сите ор-
ганизации на здружен труд, други правни лица и 
поединци кои произведуваат и пуштаат производи 
во промет, 

Под промет во смисла на став 1 од овој член, 
се подразбира и замена на жито за брашно. 

II. ЖИТА 

Член II 
Жита за човечка исхрана, во смисла на овој 

правилник, се плодовите на: 
1) пченица (Triticum vulgare, Triticum durum, 

Triticum fturgidum); 
2) "рж (Secale cereale); 
3) јачмен (Hordeum vulgare); 
4) овес (Avena sativa); 
5) пченка (Zea mays); 
6) ориз (Oryza sativa); 
7) просо (Panicum miliaceum); 
8) елда (Fagopyrum vulgare); 
9) алваџиеко просо (Sorghium vulgare) и 
10) нивни хибриди. 

Член 12 
Квалитетот на житата, во смисла на овој пра-

вилник, е збир на својствата на житата од кои за-
виси нивната употребна вредност како суровина за 
преработка во производи за човечка исхрана, « се 
определени од: 

1) ботаничката припадност; 
2) органолептичките својства; 
3) количината на вода; 
4) количината и видот на примеси; 
5) хектолитарската тежина; 
6) присутноста на штетници; 
7) присутноста на микроорганизми; 
8) присутноста на остатоци од средства за за-

штита на растенија, односно средства за уништу-
вање на плевел и штетници; 

9) квалитетната класа определена врз основа на 
количината на сурови протеини и седиментационата 
вредност (само кај пченицата). 

Органолептички својства на житата 

Член 13 
Житата наменети за човечка исхрана и за пре-

работка мораат да бидат зрели и здрави. Изгледот, 
формата, бојата и сјајот, како и мирисот и вкусот 
на житата мораат да бидат својствени на видот, 
сортата, односно на линијата. 

Житата од став 1 на овој член не смеат да 
имаат никаков надворешен мирис и вкус, а особе-
но не смеат да имаат: 

1) мирис и вкус на семки од житни плевели 
(уродица); ^ , , 

2) мирис и вкус на мувла и гламна; 
3) мирис на складишни штетници; 
4) мирис и вкус на расипаност поради лошо 

складирање; 
5) туѓ мирис апсорбиран во текот на превозот 

или складирањето. 

Примеси ве жито 

Член 14 
Под примеси во жито, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат сите туѓи состојки што 
не претставуваат основно жито. 

Примесите од став 1 на овој член се делат на 
три основни групи, и тоа: 

1) органски бели примеси; 
2) органски црни примеси: 
3) неоогански поимеси. 
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Во органски бели примеси, во смисла на овој 
правилник, спаѓаат: 

1) скршени зрна, односно зрна чие јадро е от-
ворено поради некакво механичко дејство, а отво-
рот претставува основа на еден отсечок во која и 
да е рамнина; 

2) штури зрна, односно зрна кои поради лоши 
вегетациошГуслови заостанале во развојот, а тежи-
ната им е помала од 0,022 g, или пропаѓаат низ ре-
шето чии отвори имаат широчина од 1,75 mm спо-
ред Југословенскиот стандард JUS L.J9.010- (лабора-
ториски сита и решета). 

3) стрип жита, односно жита кои не претставу-
ваат основна житна маса; 

4) из'ртени зрна, односно зрна кои имаат наба-
брен или збрчкан никулец, како и зрна чии при-
марни коренчиња израснале, па се видливи или се 
веќе отстранети со тоа што измените зрна не прет-
ставуваат примеса ако нивната содржина не пре-
минува 4%; 

5) изгризени зрна кои однадвор или однатре ги 
начнале штетници, со тоа што пченицата може да 
содржи најмногу 0,5% заразени зрна од житен црв 
или 1,5% зрна со скриена форма на црвливост или 
1% оштетени зрна од други штетници (молци, гле-
дачи и др.). 

6) издупчени зрна односно зрна што ги издупила 
полска дрвеница (Aelia acumisata, Eurigaster maura) 
во времето на нивното дозревање кои поради тоа 
имаат една или повеќе бели дамки со црна точка 
во средината, со тоа што' издупчените зрна до 0,5%, 
а кај пченицата до 0,2% да не цретставуваат при-
меси; 

7) зрна со темен никулец, односно зрна кој кои 
започнал процес на расипување, но тој процес е 
прекинат, со тоа што содржината на такви зрна до 
2% да не претставува примеса. 

Зрна извалкани со спори на гламна не се убро-
јуваат меѓу другите примеси, туку само се означува 
нивниот процент, со тоа што посебно се искажува 
процентот на наполно извалканите зрна а посебно 
процентот на делумно извалканите зрна. 

Во органските црни примеси, во смисла на овој 
правилник, спаѓаат: 

1) 'житни плевели; 
2) органски нечистотен; 
3) неоргански нечистотен. 
Житни плевели, во смисла на овој правилник се: 
1) отровни плевели, и тоа: 
— какол (Agrostemma githago); 
— блујавица (Lolium temulentum); 
— уродица (Melampyrum arvense) 
— шушкавец (Rhinantus, alectorolophus); 
— гороцвет (Adonis vernalis); 
— сапуника (Vaccaria pyramidata); 
— јармен (Nigella arvensis); 
— лутиче (Rannunculus arvensis); 
— млеч (Euforbia helioscopia); 
— татула (Datura stramonium); 
2) плевели кои влијаат врз вкусот и бојата на 

брашното и тоа: 
— троска (Polygonum convolvulus); 
— главатка сириска (Cephalaria syriaca); 
— див лук (Allium vineale); 
— 'ржена гламна (Secale eornutum, Sclerobia 

од Claviceps purpurea); -
— гламна (Tilletia tritici). 
Органски нечистотии, во смисла на овој правил-

ник, се: 

1) инсекти, живи и мртви и нивни делови; 
2) екскременти од глодачи; 
3) молци; 
4) житни црви; 
5) расипани и мувлосани зрна; 
6) туѓи примеси. 

Се дозволуваат најмногу 3 живи житни цр-
ви 1 на к^, 3 екскременти од глодачи, 20 мртви ин-
секти или нивни делови како и 20 молци на 100 ѕ 
жито. 

Нечистотиите во кои спаѓаат слама, дрво, харти-
ја и други нечистотии од органско потекло претста-
вуваат туѓи примеси. 

Неоргански примеси, во смисла на овој правил-
ник, се: 

1) земја; 
2) прав; 
3) песок; 
4) каменчиња; 
5) метални делови. 

Количина на вода на жито 

Член 15 
Количината на вода во житото што се пушта во 

промет, не смее да биде поголема од 14% ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Квалитетни класи кај пченицата 

Член 16 
Пчениците што се пуштаат во промет се распо-

редуваат во три квалитетни класи: I, II и III, 
Распоредување на пченицата во квалитетни кла-

си се врши врз основа на количината сурови про-
теини во проценти врз основа на седиментационата 
вредност, и тоа: 

Квалитетна Суров протеин Седиментациона 
класа во % вредност 

I класа Најмалку 13% Најмалку 40 
II класа Најмалку 11,5% Најмалку 30 

III класа Најмалку 10,0% Најмалку 18 

I 
Присутност на штетници во жито 

Член 17 
Житата што се пуштаат во промет не смеат да 

содржат живи складишни штетници во кој и да е 
развоен стадиум. 

Присутност на микроорганизми во жито 

Член 18 
Житото што се пушта во промет не смее да со-

држи микрорганизми во количини'поголеми од оние 
што се предвидени со важечките прописи, ниту ми-
котоксини. 

Член 19 
Третирање на жита, складови, превозни сред-

ства, амбалажа и на преработувачки погони заради 
заштита од штетници, е дозволено само со оние сред-
ства и во оние количини што количините на тие 
средства во житото да не ги преминат количините 
предвидени со важечките прописи. 
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Член 20 
Организацијата на здружен труд која пушта жи-

то во промет е должна производот да го снабди со 
лабораториски наод за утврдениот квалитет на жи-
тото. 

Наодот од став 1 на овој член треба да содржи 
податоци за: 

1) ознака (бројот) на лабораторискиот наод; 
2) видот на житото; 
3) количината на вода; 
4) хектолитарската тежина; 
5) вкупната количина на примеси; 
6) квалитетната класа (за пченица); ѓ 

Квалитетот на житата од индивидуално произ-
водство го утврдува овластената организација 
на здружен труд. 

III. ИЗЛУПЕНО ЖИТО 

Член 21 
Излупено жито, во смисла на овој правилник, е 

жито добиено со лупење или со друга соодветна об-
работка на здрави и добро исчистени зрна на јеч-
мен, овес, ориз, пченица, просо и елда. 

Член 22 
Излупеното жито шточ се пушта во промет мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) да има боја, мирис и вкус својствени за тој 

вид жито; 
2) да не содржи неизлупени зрна и делови од 

лушпа, со тоа што оризот може да содржи неизлу-
пени зрна и делови од лушпа. 

3) Да не содржи никакви примеси; 
4) да не содржи живи ни мртви складишни 

штетници во кој и да е развоен стадиум; 
5) да не содржи екскременти и влакна од гле-

дачи; 
6) да не содржи микроорганизми во количини 

поголеми од оние што се дозволени со важечките 
прописи; 

7) да не содржи остатоци од средства за зашти-
та на растенија, односно средства за уништување на 
плевели и штетници во количини поголеми од оние 
што се предвидени со важечките прописи. 

8) излупениот јачмен и пченица да не содржат 
повеќе од 5% искршени зрна; 

9) излупениот овес, просо и елда да не содржат 
повеќе од 10% искршени зрна; 

10) количината вода во излупеното жито, освен 
ка ј оризот, да не преминува 14%; 

11) декларацијата, покрај податоците од член 3 
на овој правилник, да содржи и податоци за коли-
чината на кршот изразена во процент. 

Под крш кај излупеното жито, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат искршени зрна што се 
помали од 2/3 на целото излупено зрно. 

Член 23 . 
При вообичаената соодветна обработка на излу-

пено жито, што се врши заради разубавување на из-
гледот, можат да се употребуваат4само наполно без-
опасни средства (прехранбен талк, сируп и др.), и 
тоа во количини што ги бара технолошката по-
стапка. 

Видот и количината на средствата од став 1 на 
овој член мораат да бидат означени во производи-
тел ската декларација. 

Зголемување на масата на излупеното зрно со 
обработката од став 1 на овој член, може да биде 
најмногу до 1%. 

Член 24 
Оризот се пушта во промет според начинот на 

доработката како ориз од I квалитетна класа и ориз 
од II квалитетна класа. 

Излупениот ориз што се пушта во промет, покрај 
условите Од чл. 21 до 23 на овој правилник мора да 
исполнува определени услови во поглед на квали-
тетот, и тоа: 

1) формата и крупноста на зрното на оризот 
мораат да и бидат својствени на декларираната 
сорта; 

2) во ориз со декларирана сорта и класа, не смее 
да има повеќе од 2% други сорти ориз од ист ква-
литет за' I квалитетна класа ниту повеќе од 5% за 
II квалитетна класа; 

3) со варење од 20 до 25 минути зрната на ори-
зот мораат еднолично да набабрат, да ја задржат 
својата форма и не смеат да се залепуваат ниту да 
се распаѓаат.; 

4) мирисот и вкусот на варениот ориз мораат да 
ЈЛ бидат својствени на сортата на зрел и здрав ориз. 

Покрај податоците од член 3 на овој правилник 
декларацијата за ориз мора да содржи податоци за 
количината на кршот изразена во проценти, како и 
податок за потеклото на оризот. 

Оризот од I квалитетна класа мора да ги испол-
нува следните услови: 

1) да има изразито бела до крем бела боја и 
сјајна глазура; 

2) да не содржи повеќе од 1,10% нечистоти; 
3) да не содржи повеќе од 0.05, туѓи зрна; 
4) да не содржи повеќе од 0,25% оштетени или 

жолти зрна; 
5) да не содржи неизлупени зрна; 
6) да не содржи повеќе од 1,50% зрна со црвена 

пруга; 
7) да не содржи повеќе од 2% незрели или кре-

дести зрна; 
, 8) да не содржи повеќе од 2% искршени зрна 

под две третини од големината на зрната; 
, 9) да не содржи повеќе од 1% искршени зрна 

под една третина од големината на зрната; 
10) да не содржи повеќе од 15% вода. 
Оризот од И квалитетна класа мора да ги ис-

полнува следните услови: 
1)' да има бела или крем бела боја; 
2) да нема туѓ вкус и мирис; 
3) да не содржи повеќе од 0,10% нечистото; 
4) да не содржи повеќе од 0,05% туѓи примеси; 
5) да не содржи повеќе од 0,50% оштетени или 

жолти зрна; 
6) да не содржи повеќе од 0,25% неизлупени 

зрна; 
7) да не содржи повеќе од 2% зрна со црвена 

пруга; 
8) да не содржи повеќе од 3% незрели или кре-

дести зрна; 
9) да не содржи повеќе од 15% искршени зрна 

под две третини од големината" на зрната и 5% ис-
кршени зрна под една третина од големината на зр-
ната ; 

10) да не содржи повеќе од 15% вода. 
Одредбите на овој член се однесуваат на глази-

ран и полиран ориз. 
Оризот што не ги исполнува условите од овој 

член може да се пушти во промет под назив „по-
низок квалитет", но со точно декларирани елементи. 

Член 25 
Од излупен овес со посебна технолошка постап-

ка се произведуваат овесни снегулки и инстант-ов-
есни снегулки. 

Член 26 
Излупено жито може да се пушта во промет са-

мо во оригинално пакување, во амбалажа која мо-
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же да биде од јута, сисал-влакна,/картон, хартија, 
'платно, пластична маса и друг соодветен материјал. 
Амбалажата мора да биде добро затворена за да се 
оневозможи секое растурање. 

Член 27 
Амбалажата во која се пакува излупено жито се 

затвора на еден од следните начини: 
1) ако е во прашање големо пакување, односно 

ако се во прашање вреќи, тие се затвораат: 
— со поврзување, со тоа што истовремено се вр-

зува и приврската со декларацијата; така што кра-
иштата на повезот мораат да бидат осигурени со 
лломба, или со поврзување и со осигурување на 
краиштата на повезот со пломба така што деклара-
цијата да биде втисната на вреќата; 

— со прошивање наместо со пломба, со деклара-
ција втисната на вреќата; 

— со затворање со посебна лента, со деклара-
ција втисната на вреќата; 

— со полнење со автоматски полначки (ори-
гинално затворена амбалажа) со декларација втис-
ната на вреќата; 

2) ако е во прашање ситно пакување, односно 
ако се во прашање вреќичка тие се затвораат со ле-
пење, со заварување или на друг соодветен начин, 
со декларација втисната на амбалажата. 

Приврските од став 1 на овој член мораат да 
бидат прицврстени така што да не постои можност 
за нивно отпаѓање или замена во текот на ракува-
њето и превозот. 

Член 28 
Производителот кој пушта во промет излупено 

жито е должен тој производ да го снабди со резул-
тат од' лабораториското испитување со податоци за: 

1) ознаката (бројот) на лабораторискиот наод; 
2) датумот на производство; 
3) количината на искршени зрна; 
4) количината на вода. 

IV. МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 29 
Мелнички производи, во смисла на овој правил-

ник, се производи добиени со мелење на оштетено 
жито, без посебна обработка или пак, со соодветна 
понатамошна обработка. 

Член 30 
Жито подготвено за мелење мора да биде исчис-

тено и измиено така-што производите од мелењето, 
во поглед на составот и хигиенската исправност, да 
ги исполнуваат условите предвидени со овој пра-
вилник. 

Производите од став 1 на овој член особено не 
смеат да содржат: 

1) живи ни мртви складишни штетници во пови-
соки стадиуми на развојот; 

2) повеќе од 0,50/о семки од плевел ако се во пра-
шање пченица и ориз; 

3) повеќе од 0,5% органски примеси; 
4) микроорганизми во количини поголеми од 

оние што се предвидени со важечките прописи; 
5) остатоци од средства за заштита на растенија 

односно средства за уништување на плевели и скла-
дишни штетници во количини поголеми од оние што 
се предвидени со важечките прописи. 

Член 31 
Мелничките производи мораат да имаат карак-

теристична боја, мирис и вкус својствени на тие 
производи и не смеат да имаат никаков туѓ мирис 
И вкус. 

Член 32 
Мелничките производи не смеат да содржат: 
1) живи ни мртви складишни штетници во кој 

и да е развоен стадиум; 
2) екскременти и влакна од гледачи; 
3) песок повеќе од 0,05%, освен ако е во праша-

ње ел да; 
4) микроорганизми во количини поголеми од 

оние што се предвидени со важечките прописи; 
5) остатоци од средства за заштита на растенија 

односно средства за уништување на плевели и скла-' 
дишни штетници во количини поголеми од оние што 
се предвидени со важечките прописи. 

Член 33 
Мелничките производи што се пуштаат во про-

мет можат заради подобрување на квалитетот, да се 
обработуваат со средствата предвидени со овој пра-
вилник, со задолжително декларирање на употре-
бените средства. 

Член 34 
Мелничките производи од пченица и 'рж се 

пуштаат во промет под називи според определени 
типови. 

Типовите мелнички производи се определуваат 
според количината на минералните материи (пепел) 
изразена во проценти и пресметана на сувата мате-
рија на односниот мелничка производ, а се изразу-
ваат со бројот што се добива со множење на тој 
процент со 1000. 

Член 35 
Количината вода во мелничките производи што 

се пуштаат во промет може да биде до 15% 

Член 36 
Мелничките производи можат да се пуштаат во 

промет во растурена состојба (ринфуза), во вреќи од 
јута, платно и хартија и во вреќички од хартија, 
пластична маса и други соодветни материјали. 

Мелничките производи при продажбата на мало 
се пуштаат во промет само во оригинално пакување. 

Член 37 
Амбалажата во која се пакуваат мелничките 

производи мора да се затвора на еден од следните 
начини: 

1) со поврзување, со тоа што истовремено се вр-
зува и приврската со декларацијата, така што краи-
штата на повезот да бидат осигурени со пломба или 
декларацијата да биде втисната на вреќата; 

2) со прошивање на отворот на вреќата заедно 
со приврската на која е втисната декларацијата или 
со прошивање така што декларацијата да биде 
втисната на вреќата; 

3) со затворање со посебна лента, со деклараци-
ја втисната на вреќата; 

4) со полнење со автоматски полначки (ориги-
нално затворена амбалажа), со декларација втисна-
та на вреќата. 

Вреќички и друга амбалажа (ситна амба лажа) се 
затвораат со лепење, со заварување или на друг 
соодветен начин, со декларација втисната на амба-
лажата. 

Приврските од став 1 на овој член мораат да би-
дат прицврстени така што да не постои можност за 
нивно отпаѓање или замена во текот на ракувањето 
и превозот. 

Ако мелничките производи не се продаваат во 
оригинално пакување, означување на називот на 
производот се врши на местото каде што се продава 
производот. 

Член 38 
Производителот на мелнички производи е дол-

жеа кога тие производи ги пушта во промет да ги 



Страна 1616 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ф Петок, 5 август 1977 

снабди со резултатот од лабораториското испитува-
ње со податоци за: 

1) ознаката (бројот) на лабораторискиот наод; 
2) датумот на производството; 
3) количината на вода; 
4) количината на% пепел; 
5) степенот на киселоста; 
6) типот на брашното; 
7) квалитетот според фаринограф. 

Мелиички производи од пченица 

. Член 39 
Мелнички производи од пченица, во смисла на 

овој правилник се: брашно, прекрупа, крупица 
(гриз), никулци, крмно брашно и посие, стерилизи-
р а н крупица, стерилизирано брашно, како и бра-
шно и круница за брзо подготвување на јадења („ин-
стант-производи") и наменско брашно и крупица 
(гриз). 

Член 40 
Пченичкото брашно е производ добиен со меле-

ње на исчистена и измиена пченица. 

Член 41 
Пченичната прекрупа е производ добиен со пре-

крупување на мелнички исчистена пченица без 
просевање, а се пушта во промет под назив „пчени-
чна прекрупа" или „грахам брашно". 

Член 42 
Типови на круница и на брашно од пченица, во 

смисла на овој правилник, се: 
1) крупица (гриз) од типот „400"; 
2) брашно од типот „500", типот „800" и типот 

„1100"; 
3) наменско брашно, во рамките на типовите 

брашно од одредбата под 2 на овој став. 
За наменско брашно, производителот е должен 

да донесе производителска спецификација. 
Типовите крупица и брашно можат да содржат 

пепел, и тоа: 
1) крупица од типот- „400" — до 0,45%; 
2) брашно од типот „500" - од 0,46% до 0,55%; 
3) брашно од типот „800" - од 0,75% до 0,85%; 
4) брашно од типот „1100" — од 1,05% до 1,15%. 

Член 43 
Степенот на киселоста на мелничките производи 

од,^пченица може да биде: 
1) на крупица од типот „400" — 2,5 
2) на брашно од типот „500" — до 3,0 
3) на брашно од типот „800" — до 3,2 
4) на брашно од типот „1100" — до 3,5 
5) на прекрупа — до 5,0. 

Член 44 
Стерилизиран пченична крупица и стерилизи-

рано пченично брашно се производи добиени од пче-
нична крупица и пченично брашно ка ј кои, со по-
себна постапка, е спроведена стерилизација. 

Пченична крупица и пченично брашно за брзо 
подготвување на јадења . („инстант-производи") се 
производи добиени со посебна постапка од пченична 
крупица и од пченично брашно. 

' Член 45 
Стерилизираната пченична крупица и стерилна 

зираното пченично брашно, пченична крупица и 
пченично брашно за брзо подготвување на јадења 
(„инстант-производи") мораат да се произведуваат 
од суровини кои во целост ги исполнуваат условите 
предвидени со чл. 41 до 43 на овој правилник, а 

како готови производи мораат да им одговараат на 
одредбите од наведените членови, освен во поглед 
на големината на честиците. 

/ 

Член 46 
Рокот за задолжително одлежување на пченич-

ното брашно, пред пуштањето во промет, мора да 
изнесува најмалку осум дена. 

Одредбата на став 1 од. овој член не се однесува 
на пченично брашно наменето за производство на 
тестенини. 

Мелничкн производи од 'рж 

Член 47 
Мелнички производи од 'рж, во смисла на овој 

правилник се: 'ржена прекрупа, брашно и посие. 

Член 48 
Типови на прекрупа и брашно од 'рж се: 
1) прекрупа од типот „750", типот „950,, и типот 

„1250"; 
2) брашно од типот ^,750", типот „950" и типот 

„1250". 
Прекрупата и брашното од 'рж, според типовите, 

ги содржат следните количини пепел: 
1) прекрупа - од 1,31% до 1.90%; 
2) брашно од типот „750" - од 0,70% до 0,80%; 
3) брашно од типот „950" - од 0,90% до 1,00%; 
4) брашно од типот „1250" - од 1,20% до 1,30%. 

Член 49 
Степенот на киселоста на прекрупата и на бра-

шното од 'рж што се пуштаат во промет може да 
биде: 

1) на прекрупата — до 5,0; 
2) на брашно од типот „75Р" - до 3,0; 
3) на брашно од типот „950" — до 3,5; 
4) на брашно од типот „1250" до 4,0. 

Мелнички производи од пченка 

Член 50 
Мелнички производи од пченка се: прекрупа, 

крупица, брашно, посие и никулци, како и прекру-
па, крупица и брашно за брзо подготвување на ја-
дења („инстант-производи"). 

Член 51 
Во процесот на мелењето на мелничките произ-

води од пченка мораат да се отстранат никулците. 

Член 52 
Степенот на киселоска на мелничките производи 

од пченка што се пуштаат во промет може да биде: 
1) на прекрупа и крупица - до 3,0; 
2) на брашно — до 4,0. 

Член 53 
Количината на масти во мелничките производи 

од пченка што се пуштаат во промет може да из-
несува кај крупна прекрупа и крупица до 1,5%. 

Член 54 
Од пченкарна прекрупа и крупица, со посебна 

постапка, можат да се произведуваат пченкарни сне-
гулки и слични производи. 

Од пченкарна крупица и пченкарно брашно, со 
посебна постапка можат да се произведуваат пчен-
карна крупица и пченкарно брашно за брзо подгот-
вување на јадења („инстант-производи"). 
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Член 55. 
Пченкарните снегулки и слични производи, и 

пченкарната крупица и пченкарното брашно за брзо 
подготвување на јадења мораат да се произведу-
ваат од суровини што во целост ги исполнуваат ус-
ловите предвидени со чл. 52 до 53 на овој правил-
ник, а пченкарната крупица и пченкарното брашно 
за брзо подготвување на јадења, како готови про-
изводи, мораат да ги исполнуваат условите предви-
дени во тие членови, освен условите предвидени во 
поглед на големината на чеетиците. 

Член 56 
Приврските што се ставаат на вреќите кога во 

нив се пакуваат производи од пченка, мораат да 
бидат изработени од соодветен и доволно цврст ма-
теријал (тврд картон, фолија, ^односно ламинирана 
фолија од пластична маса и др.). 

Формата и бојата на приврската, како и бојата 
со која е отпечатен тесктот на декларацијата на 
приврската, односно на амбалажата во која се па-
куваат производите од став 1 на овој член мораат 
да бидат: 

1) ако е во прашање пченкарна крупица — при-
врската мора да има елипсеста форма со жолтопор-
токалова боја, а текстот на декларацијата — темно-
зелена боја;' 

2) ако е во прашање пченкарно брашно, привр-
ската мора де има форма на правоаголник со 
жолтопортокалова боја, а текстот на декларацијата 
мора да биде со темнозелена боја. 

Мелнички производ од елда 

Член 57 
Мелнички производ од ел д а во смисла на овој 

правилник, е ел дино брашно добиено со мелење на 
здраво и чисто зрно од елда. 

Член 58 
Во брашно од елда кое се пушта во промет, ко-

личината на пепелот изнесува до 2,5%, а степенот 
на киселоста — 3. 

Мелнички производи од јачмен и овес 

Член 59 
Мелнички производи од јачмен и овес се бра-

нша добиени со преработка на здрави и чисти зрна 
од јачмен и овес. 

Член 60 
Количината на пепелот во брашното што се пу-

шта во промет може да биде: 
1) ако е во прашање брашно од јачмен — до 

2,5%; 
2) ако е во прашање брашно од овес — до 3,5%. 

Член 61 
Степенот на киселоста на брашното што се пу-

шта во промет може да изнесува до 4.5, ако се во 
прашање брашно од јачмен и брашно од овес. 

V. ЛЕБ И ПЕЧИВО 

Член 62 
Леб, во смисла на овој правилник^ е производ 

добиен со месење, ферментација, обликување и пе-
чење на тесто замесено од житно брашно, вода или 
друга дозволена течност, пекарски квасец или други 
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средства за ферментација и-кујнска сол, како ос-
новни суровини. ч 

Во производството на леб можат да се употре-
буваат и додатни помошни суровини предвидени со 
овој правилник. 

Печиво е ирорпвод добиен ,на начинот од став 1 
на овој член, чија маса по парче не преминува 
250 е. 

Член 63 
За производство на леб и печиво, како основни 

суровини, можат да се употребуваат пченично, 
држено, пченкарно, јачмено, овесно и елдино браш-
но и прекрупи. Брашното и прекрупите за производ-
ство на леб и печиво, по квалитетот мораат да ги 
исполнуваат условите предвидени со овој правил-
ник. Непосредно 'пред месењето брашното мора да 
биде просеано. 

За производство на леб и печиво може да се 
употребува и вода за пиење или минерална вода 
кои мораат да ги исполнуваат условите предвидени 
со важечките прописи. 

Член 64 
Како додатни суровини за производство на леб 

и печиво можат да се употребуваат: овесни скегул-
ки. брашно од соја, бранат од ориз, брашно од 
компир, исчистен компир, компир-пире. скроб, глу-
тепско брашно, нихулци од жита и производи из-
работени Брз база на тие никулци, млеко, обрано 
млеко, млеко во прав, сурутка, сурутка во прав, 
згуснато млеко, млечни производи, јајца, јајца во 
прав, меланж од јајца, шеќер, мед, глукбза, хидро-
лизати на скроб богати со шеќери, суво овошје, 
сусам, масло за јадење, масти и зачини и други су-
ровини предвидени со овој правилник. 

Синтетички средства за засладување можат да 
се употребуваат само. за производство на леб и пе-
чиво за диететска исхрана. 

За производство на леб и печиво не смеат да се 
употребуваат минерални масла и други производи 
кои не се сметаат к^ко масла за јадење. 

При подмачкување на машините за обработка на 
тесто, како и на калапи (садови) можат да се упо-
требуваат средства наменети за прехранбени цели, 
предвидени со важечките прописи. 

Член 65 
Како помошни суровини за производство на леб 

и печиво можат да се употребат: производи и пре-
парати врз база на дијастази; клајстеризирано бра-
шно; производр! и препарати врз база на масти и 
масла за јадење, глицерин и нивни естери со млеч-
на, винска и оцетна киселина и лецитин, така што 
пероксидниот број на глицеридите да не преминува 
8; производи и препарати врз база на пектини; пек-
ринска киселина; алгинска киселина и нејзините 
натриумови и калциумови соли; брашно од рога-
чово семе; аскорбинска киселина; винска, оцетна, 
млечна и лимонска киселина, како и натриумови, 
калиумови соли на тие киселини; соли на пропион-
ска киселина; сорбинска киселина и нејзини соли; 
сорбитол и негови естри; натриумови, калциумови 
и калиумови соли, на ортофосфорна и пирофосфор-
на киселина; калциум сулфат и калциум карбонат; 
препарати врз база на исушено кисело тесто; сув 
прехранбен квасец и екстракт на овој квасец; квас-
но млеко и други додатоци што се наменети за 
подобрување на квалитетните својства на произ-
водите. 

За производство на печиво и на специјални 
видови леб може да се употребува и прашок за 
печиво, како и средства за ароматизирани, кои 
мораат да ги исполнуваат условите предвидени со 
важечките прописи. 
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Кол-ичината на додадената фруктоза, ксилитол, 
манитол и сорбитол не смее да влијае врз зголему-
вање на калоричната вредност на производите од 
нормален состав. 

Член 66 
Суровините што се употребуваат за поизвод-

ство на леб и печиво, мораат да ги исполнуваат 
условите предвидени со важечките прописи, и не 
смеат да содржат примеси: 

1) што на кој и да е начин би можеле штетно 
да влијаат врз човечкото здравје; 

2) што би можеле лошо да влијаат врз изгледот, 
мирисот, вкусот и другите својства на лебот и печи-
вото, како и врз нивното чување; 

3) што на готовиот леб и печиво би му дале 
привидни својства во поглед на квалитетот, така 
што би можеле потрошувачот да го доведат во за-
блуда. 

Суровините што се употребуваат за производ-
ство на леб и печиво не смеат да содржат микро-
организми во количини поголеми од оние што се 
предвидени со валучките прописи. 

Член 67 
Според видот на употребените суровини, лебот 

и печивото можат да се произведуваат и да се пуш-
таат во промет како: 

1) пченичен леб и пченично печиво; 
2) 'ржен леб и 'ржено печиво; 
3) пченкарен леб; 
4) ел дин леб; , -
5) мешан леб и мешано печиво; 
6) специјален леб и специјално печиво; 
7) посебни видови печиво односно пекарски 

производи; 
8) лебни трошки. 
Специјален леб и специјално печиво се: " 
1) леб со овесни снегулки; 
2) млечни леб и млечно печиво; 
3) леб збогатен со маснотии и печиво збогатено 

со маснотии: 
4) леб со јајца и печиво со јајца; 
5) леб со зачини, суво грозје или со суво овошје, 

односно со овошни преработки и печиво со зачини, 
суво грозје или со овошје односно со овошни пре-
работки; ' 

6) траен леб и трајно печиво; 
7) леб за диететска исхрана и печиво за диетет-

ска исхрана; 
8) бел леб и бело печиво збогатено со минерални 

соли (на калциум и железо) и со витамини; 
9) двопек, млечен двопек и чаен двопек. 
Посебни видови пекарски производи се: 
1) полнето печиво; 
2) бурек - пита; 
3) симид; , 
4) погачи; 
5) крофни; 
6) мекици; 
7) переци, ѓевреци и слични производи; 
8) пенерлии; 
9) други пекарски производи, 

Член 68 
Според типот на употребеното пченично брашно, 

пченичниот леб и пченичното печиво можат да се 
произведуваат и пуштаат во промет како: 

1) бел леб и бело печиво — замесени од брашно 
од типот .,500"; 

2) погубел леб и полубело печиво — замесени 
од брашно од типот „800";, 

3) црн леб и црно печиво — замесени од брашно 
од типот „1100"; 

4) грахам леб и грахам печиво — замесени од 
прекрупа. 

За мешање на пченичен леб без посебна декла-
рација, може да се додаде до 3% брашно од компир 
или до 10% варен исчистен компир или до 5% 
'ржено брашно и до 20/о скроб. 

"Член 69 
'Ржен леб и 'ржено печиво можат да се произ-

ведуваат и да се пуштаат во промет замесени од 
'ржено брашно од типот „750", типот „950" и ти-
пот „1250". 

За мешање на 'ржен леб без посебна деклара-
ција може да се додаде до 20% пченично брашно и 
до 3% брашно од компир или до 10% од варен 
исчистен компир. 

Член 70 
Под назив ,,пченкарен леб" може да се пушта 

во промет леб месен од пченкарно брашно. 
За производство на пченкарен леб без посебна 

декларација може да се додаде до 20% пченично 
брашно или до 20% 'ржено брашно или до 3% бра-
шно од компир односно до 10% -варен исчистен 
компир. 

Член 71 
Под називите „мешан леб" и „мешано печиво11 

можат да се произведуваат и пуштаат во промет 
леб и печиво месени од мешаница на пченично, 
'ржено, јачмено, овесно, елдино, солно и пченкарно 
брашно. 

Мешан леб може да се пушта во промет под 
посебен назив како: „'ржен мешан леб", ,,елдин ме-
шан леб", односно „пченкарен мешан леб" - ако 
за производство на Таков леб е употребено најмалку 
30% од односниот вид брашно: ,.јачмен мешан леб" 
и ,,овесен мешан леб" ако за производство на таков 
леб е употребено најмалку 20% од односниот вид 
брашно и „соин мешан леб" — ако за производство 
на таков леб е употребено најмалку 15% соино 
брашно. 

Одредбата на став 2 од овој член се однесува и 
на мешано печиво. 

Член 72 
Под називите „специјален леб" и „специјално 

печиво" можат да се пуштаат во промет леб и пе-
чиво подготвени со посебна технолошка постапка, 
или леб и печиво за чие производство е потребна 
посебно подготвена суровина или кои се произве-
дуваат со употреба на додатни и помошни суровини 
во количини кои лебот инаку не ги содржи. 

Специјалниот леб и специјалното печиво мораат 
да содржат количина на додатни суровини опреде-
лени со овој правилник. 

Сите видови специјален леб и специјално печиво 
се пуштаат во промет под соодветен посебен назив. 

Член 73 
Лебот и печивото, заради постигање на поубав 

изглед, можат површински да се обработат пред или 
по печењето со нештетни и во производството на 
тие производи дозволени средства. 

Член 74 
Под називот „леб со овесни снегулки" може да 

се пушта, во промет леб кој 'содржи најмалку 15% 
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енегулки од овес во однос на количината на упо-
требното брашно. 

Член 75 
Под називите „млечен леб" и ,,млечно печиво" 

можат да се пуштаат во промет леб, односно печиво 
за чие месење најмалку 50% од потребната коли-
чина вола е заменето со млеко или со соодветна 
количина млеко во прав. Наместо млеко може да се 
употреби обрѕно млеко или обрано млеко во прав, 
со тоа што тоа млеко, со додавање на соодветна 
количина путер или павлака, да содржи 3,2% маст. 

Под називите „леб со обрано млеко'4 и ,.печиво 
со обрано млеко'4 можат да се пуштаат во промет 
производи за чие месење наместо вода е употребено 
само обрако млеко или соодветна количина обрано 
млеко во прав, со тоа што обраното млеко да со-
држи 8.5% сува материја. 

За производство на млечен леб и млечно печиво 
е забрането наместо млечна маст да се употребува 
маргарин или други видови масти и масла. 

Член 76 
Под називите „леб збогатен со маснотии" и „пе-

чиво збогатено со маснотии" (,.мрсен леб" и „мрсно 
печиво") можат да се пуштаат во промет производи 
мои содржат најмалку 6% масти во однос на коли-
чината на употребеното брашно, пресметана врз 
база на 13% вода во брашното. 

Член 77 
Под називите „леб со јајца" и „печиво со јајца'1 

можат да се пуштаат во промет производи на кои 
на 1 кг'брашно се додадени три јајца или 124 џ, 
меланж од јајца со 75% вода или 31 % сува мате-
рија на јајца во прав, пресметан врз база на 13% 
вода но брашното. 

Член 78 
Под називите „леб и печиво со зачини", „леб и 

печиво со суво гројзе" и „леб и печиво со овошје 
или со овошни преработки" можат да се пуштаат 
во промет производи што содржат најмалку 10% 
суво грозје, овошје или овошни преработки, освен 
ако е во прашање леб и печиво со зачини, сме-
тани на готов производ со 35% вода. 

Член 79 
Под називите -,леб со продолжена свежина" и 

„печиво со продолжена свежина" можат да се пуш-
таат во промет производи што ја задржуваат све-
жината и подобноста за човечка исхрана најмалку 
5 дена. 

Член 80 
Под називите ,,леб за дијабетичари" и „печиво 

за дијабетичари" можат да се пуштаат во промет 
специјални видови леб и печива изработени од пче-
нично или од 'ржено брашно, на кои за -месење им 
се додадени суровини богати со белтачини, така што 
количината на јаглеродни хидрати без целулоза да 
не преминува 30%, сметани во однос на истовидни 
производи од нормален состав. Процентот на кало-
рише добиени од маста не смее да преминува 35% 
од целокупната калорична вредност на готовиот 
производ. 

Член 81 
Под називите „бел леб збогатен со соли на кал-

циум и железо" или „бел леб збогатен со витамини", 
односно бело печиво збогатено со тие состојки, мо-
жат да се пуштаат во промет производи изработени 
од пченично брашно од типот „500" на кои им се 
додадени соодветни соли и витамини, со задолжи-
телно декларирање. 

Член 82 
Под називот „двопек" може да се пушта во 

промет производ добиен од тесто замесено од браш-
но. маст, квасец и вода. 

За производство на двопек можат да се употре-
бат и шеќер, јајца, млеко, маснотии, сладен екс-
тракт, сол, суво овошје, глутен од пченично брашно 
и други состојки предвидени со овој правилник. 

Двопекот мора да содржи најмалку 3,5% мас-
нотии во однос на готовиот производ со 7% вода. 

Член 83 
Под називот „млечен двопек" може да се пушта 

во промет производ за чие месење најмалку 50% 
од потребната количина воде е заменето со млеко 
или со соодветна количина млеко во прав. Наместо 
млеко може да се употребува обрано млеко или 
обрапо млеко во прав, со тоа што тоа млеко со до-
даток на соодветна количина путер или павлака да 
содржи 3,2% маст. 

Член 84 
Под називог „чаен двопек" може да се пушта 

во промет производ изработен од некое тесто кое 
содржи брашно, маснотии, шеќер, суво овошје и 
други состојки предвидени со овој правилник. 

Член 85 
Под називот „полнето печиво" може да се пушта 

во промет производ кој е полнет со солена или со 
слатка маса за полнење. 

Полнетото печиво мора да содрхш најмалку 
15% маса за полнење, пресметана на готовиот прои-г 
звод со 35% вода. 

Член 86 
Под називот „бурек-пита" може да се пушта во 

промет производ добиен од пченично брашно од 
типот „500", маснотија и вода, со додаток на мелено 
месо, сирење, овошје и зеленчук и на други произ-
води со важечките прописи. 

Бурек-пита мора да содржи најмалку 15% мас-
нотија, сметана на готовиот производ со 45% вода. 

Бурек-пита со месо мора да содржи најмалку 
20% мелено месо, бурек-пита со сирење — најмалку 
20% сирење, а бурек-пита со овошје или со зеленчук 
— најмалку 10% овошје или зеленчук во однос на 
количината на употребеното брашно, пресметано врз 
база на 13% Бода во брашното. 

Додатоците на бурек-пита во поглед на квали-
тетот, мораат во целост да ги исполнуваат условите 
за квалитетот предвидени со важечките прописи. 

Член 87 
Под називот „симид" може да се пушта во про-

мет производ добиен од пченично брашно од типот 
„500", вода и кујнска сол и други до-зволени додатоци, 
замесен со маја од зрно слануток. 

За производство на маја од слануток може да се 
употребува само здраво зрно од слануток и вода за 
пиење. 

Член 88 
Под називот „погачици" може да се пушта во 

промет производ изработен од листено тесто добие-
но од пченично брашно од типот „500" со додаток 
на растителна или свинска маст, џимиринки или 
сирење. 

Погачиците мораат да содржат најмалку 30% 
маст, сметана на употребената количина брашно, 
пресметано врз база на 13% вода во брашното. 
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Член 89 ' ' 
Под називот ..крофни" може да се пушта во 

премет производ изработен од ферментирано тесто 
добиено со мешање на пченично брашно од типот 
,.500, млеко, Јајца, маснотии, шеќер и др. и додато-
ците предвидени со овој правилник, печен на масло, 
свинска или растителна маст. 

Крофните можат да бидат полнети со марма-
лад, пекмез или со други соодветни производи. 

Член 90 
Под називите „переци" и „ѓевреци" може да се 

пуштаат во промет производи изработени од фер-
ментирано тесто кои преф печењето можат да се 
ст.игаат, во а л кален раствор, а потоа се печат. 

Производот од став I на овој член не смее да 
содржи повеќе од 0.5% натриум хидроксид (ЗМаОН) 
во однос на готовиот производ со 15% вода. 

Член 91 
Под називот „грисини" можат да4 се пуштаат во 

промет производи добиени од тесто замесено од пче-
нично брашно од типот „500" и типот „800" вода со 
додаток или без додаток на квасец, сол, шеќер и 
други состојки, предвидени со овој правилник. 

Грисините можат да се произведат во форма на 
стапчиња, переци, венчиња и во други форми. Тие 
производи можат да се украсуваат со крупна сол, 
ким, кристал-шеќер или со други додатоци, пред-
видени со овој правилник. 

Член 92 
Под називот „трајно солено печиво" можат да 

се пуштаат во промет производи добиени од тесто 
замесено од пченично брашно од типот .,500" или 
типот ,800", вода, сол, шеќер и други состојки пред-
видени со овој правилник. 

Трајно солено печиво може да се произведува 
во форма на стапчиња, переци, венчиња и во други 
форми. 

Производите од став 1 на овој член можат да се 
украсуваат со крупна сол, со ким и со други дода-
тоци дозволени со овој правилник. 

Во производството на трајно солено печиво е 
дозволена употреба на натриум хидроксид во мак-
симална концентрација од 0,5% во однос на гото-
виот производ со 5% вода. 

Член 93 
Под називот „лебни трошки" може да се пушта 

во промет производ добиен со мелење на исушен 
пченичен леб или печиво, кои се хигиенски исправ-

ни и не содржат честици на загорен леб. 
Степенот на киселоста ка ј лебните трошки може 

да биде: 
1) за трошки произведени од бел леб и печиво 

од типот „500" — до 3; 
2) за трошки произведеш! од полубел леб и 

печиво од типот „800" — до 3,5; 
3) за трошки произведени од црн леб и печиво 

од типот „1100" - до 5,5%. 
Лебните трошки смеат да содржат најмногу 13% 

вода. 
Лебните трошки не смеат да содржат микро-

организми во количини поголеми од оние што се 
предвидени со важечките прописи. 

Лебните трошки мораат да бидат оригинално 
запекувани, а во декларацијата мораат да имаат 
ознака за рокот на траењето. 

Член 94 
Лебот и печивото што се пуштаат во промет 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да се добро нараснати и да имаат правилна 
форма -- според видот на производите; 

2) кората на лебот да е дебела од 2 до 4 т т , 
и постепено да преминува во средина, еднолично 
да е печена, со ароматичен мирис и вкус, со посвет-
ла и потемна румена до мрка боја, зависно од типот 
на брашното и од употребените додатни и помошни 
суровини, и да не е испукана загорена, јагленисана, 
нечиста, оштетена или излупена; 

3) средината да е еднолична, со природна боја 
својствена за употребениот тип брашно, добро раз-
виена, порозна, со соодветни шуплини, без водести 
и сланинести слоеви, без грутчиња брашно и сол, до-
волно еластична, со природен мирис и вкус свој-
ствени за употребениот тип брашно, добро испечена 
и да не содржи повеќе од 47% вода во средината 
на лебот, а ако е во прашање печиво над 200 2. 
односно до 200 ѕ Да содржи вода до 40% односно 
35% освен ако се во прашање' специјални видови 
леб; 

4) степенот на киселоста на белиот леб и печи-
вото' да е - до 3, на полубелиот леб до - 3,5, на 
црниот леб и грахам лебот - 5,5, а на 'рженот леб 
и на мешаниот леб — до 7,5. 

Член 95 
Забрането е да се пуштаат во промет леб и 

печиво: -
1) кои имаат испукана, нагорена, нечиста, ош-

тетена или излупена кора освен ако се во прашање 
специјални видови леб и печиво; 

2) чија средина е глекава, со водести и сланине-
сти слоеви, со грутчиња на брашно или соЈѓ, 

3) кои имаат неприродна боја; 
4) кои имаат непријатен или неприроден мирис 

или вкус; 
5) кои се недоволно печени; 
6) кои содржат какви и да се туѓи тела; 
7) кои покажуваат знаци на мувлосаност; 
8) кои се замесени со маја од хмељ; 
9) кои се замесени со вештачки средства за за-

сладување освен ако/е во прашање леб за дијабе-
тичари; 

10) кои содржат додатни и помошни суровини 
кои не се предвидени со овој правилник; 

11) кои содржат повеќе од 47% вода во среди-
ната на лебот, а ако е во прашање печиво над 200 Ц 
односно печиво од 200 б кое содржи повеќе од 40%, 
односно повеќе од 35% вода, освен ако се во пра-
шање специјални видови леб и печиво; 

12) кои имаат степен на киселост поголем од 
3 — ако е во прашање бел леб, 3,5 - ако е во пра-
шање полубел леб, 4 - ако е во прашање полуцрн 
леб. 5,5 — ако е во прашање црн леб и грахам леб 
и 7,5 — ако се во прашање 'ржен леб и мешан леб; 

13) кои содржат микроорганизми во количини 
поголеми од оние што се предвидени со важечките 
прописи; 

14) кои содржат остатоци од средства за заш-
тита на растенија, односно средства за уништување 
на плевели и штетници во количини поголеми од 
оние што се предвидени со важечките прописи. 

Член 96 
Квалитетот на лебот го оценуваат надлежните 

органи на инспекцијата според „систем на 30 бодо-
ви", а ако е потребно — и лабораториски. 

Според „систем на 30 бодови" квалитетот на 
лебот се оценува по органолептички пат според 
својствата на квалитетот, и тоа: 
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1) волуменот на лебот — до два бода; 
2) формата на лебот - до еден бод; 
3) бојата на кората — до еден бод; 
4) изгледот на површината на кората — до 

- еден бод; , 
5) мирисот на кората - до еден бод; 
6) дебелината и едноличноста на кората — до 

еден бод; 
7) поврзаноста на кората и средината - до два 

бода; 
8) бојата на средината — до два бода; 
9) порозноста на средината — до четири бода; 
10) водените прстени, грутчињата сол или бра-

шно — до три бода; 
11) мирисот на средината — до два бода; 
12) еластичноста на средината - до три бода; 
13) вкусот на кората и средината - до четири 

бода; 
1) топливоста на кората и средината — до три 

бода. 
Бодовите се изразуваат во цели бодови и во по-

ловини бодови, а бодување се врши во рок од 4 до 
8 часа по вадењето на лебот од печка. 

Лебот може да се пушта во промет ако неговиот 
квалитет, со оглед на својствата наведени во член 94 
на овој правилник, е оценет со најмалку дваесет 
бодови. 

Член 97 
Лебот и печивото во продажба на мало мораат 

да се завиткуваат. 
Како материјал за завиткување на леб и пе-

чиво можат да се употребуваат хартија и други 
соодветни видови материјал -за завиткување. 

Транспортот на лебот и печивото, како и нив-
ното складирање, мора да се4 вршат така што во 
целост да се обезбедат условите за зачувување на 
нивниот квалитет и хигиенска исправност. 

Член 98 
Ако лебот и печивото не се продаваат во ориги-

нално пакување, на продажните полици мораат да 
бидат означени односниот вид леб или печиво и 
масата на одделни парчиња, како и фирмата одно-
сно "називот на производителот. 

Во поглед на масата дозволено е отстапување на 
одделни парчиња леб и печиво до 5%. со тоа што 
просечната маса на 10 леба или 50 парчиња печиво 
да не смее да биде помала од декларираната маса. 

Проверување на масата на лебот и печивото 
може да се врши најдоцна во рок од 8 до 10 часа по 
печењето. 

Сместувањето и чувањето на лебот во складови 
и продавници мора да се врши на начин кој обез-
бедува лебот и печивото да не се деформираат, како 
и правилно да се проветруваат и ладат. 

VI. ТЕСТЕНИНИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 99 
Тестенини, во смисла на овој правилник, се про-

изводи добиени со месење и обликување на пченич-
на крушица со вода (обична тестенина) или со ме-
сење и обликување на наведените основни суро-
вини со користење на додатни и помошни суровини 
(тестенини со додатоци и сродни производи). 

Член 100 
За производство на тестенини, како основни су-

ровини можат да се употребуваат пченична и пчен-
карна крупица и пченично брашно според произво-
дителска спецификација. 

Брашното и кралицата од став 1 'на овој член 
мораат да бидат просеани, а во поглед на квалитетот 
и хигиенската исправност мораат да ги исполну-
ваат условите предвидени со овој правилник. 

Водата што се употребува за производство на 
тестенини во поглед на квалитетот мора да ги ис-
полнува условите пропишани за вода за пиење. 

Како додатни суровини во производството на 
тестенини можат да се употребуваат: свежи јајца 
или јајца во прав или меланж од јајца, млеко или 
обрано млеко или млеко во прав или обрано млеко 
во прав или згуснато млеко, млечни преработки, 
преработки од овошје и зеленчук, млеко и месни 
преработки, брашно од легуминози, глутенско бра-
шно. суров глутен пченични никулци и производи 
врз база на тие никулци, крупици и брашно на 
другите жита 

Како помошни суровини во производството на 
тестенини можат да се додаваат производи кои слу-
жат за подобрување на квалитетот на тестенини^ 
и на слични производи или за подобрување на про-
цесот на тоа производство, а кои се предвидени со овој' 
правилник или со други важечки прописи. 

При производство на тестенини хможе да се до-
дава тестенина искршена во технолошката постап-
ка, која Е о хигиенски поглед е исправна, а во коли-
чини кои не влијаат врз влошување на квалитетот 
на производите, под услов употребената количина 
на искршената тестенина пред употребата претход-
но да се испита во поглед на хигиенската исправ-
ност. Употребата на искршени тестенини мора по-
себно да се декларира. 

Член 101 
Тестенини и сродни производи можат да се пу-

штаат, во промет во свежа, полусушена, исушена, 
печена, конзервирана и брзо смрзната состојба. 

Член 102 
Тестенини и сродни производи, во смисла на овој 

правилник, се: 
1) обична тестенина (тестенина без додатоци); 
2) тестенина со додатоци, и тоа: 
— тестенина со јајца; 
— тестенина со солно брашно; 
— тестенина со пченкарно брашно; 
— тестенина со млеко; 
— тестенина со обрано млеко; 
— тестенина со млечни преработки; 
- ' тестенина со преработки од зеленчук и ово-

шје; 
— тестенина со месен екстракт; 

- — полнета тестенина; 
— тестенина за дијабетичари; 
— диететска тестенина; 
— тестенина со други додатоци предвидени со 

овој правилник; 
3) сродни производи, и тоа: 
— листови за пити и виткалници; 
— кори (млинци) без јајца; 
— кори (млинци) со јајца; 
— смеса за обложување (похување) на месо и 

риба. 

Член 103 . 
Под називот „тестенина со јајца" може да се 

пушта во промет производ во кој на 1 к^ бра-
шно или крупица сметана на 13% вода, се додадени 
најмалку 3 цели јајца, или најмалку 124 ѕ меланж 
од јајца сметан на 75% вода, ил инајмалку 31 % 
сува материја на јајца во прав. 
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Член 104 
Под називот „тестенина со солно брашно" може 

да се пушта во промет производ во кој на 1 кѕ бра-
шно или крупица сметана на 13% вода, е додадено 
до 20% одмастено соине брашно. 

Член 105 
Под називот „тестенина со пченкарно брашно" 

може да се пушта. во промет производ во кој на 
1 кг брашно или крупица сметана на 13% вода, е до-
дадено до '20% пченкарно брашно. 

Член 106 
Под називот „тестенина со млеко" може да се 

пушта во промет производ во кој на 1 кѕ брашно 
или круница сметана на 13% вода, се додадени нај-
малку 25 е сува материја на млеко. 

Член 107 
Под називот „тестенина со обрано млеко" може 

да се пушта во промет производ во кој на 1 к^ бра-
шно или крушица сметана на 13% вода, се додадени 
најмалку 25 % безмасна сува материја на млеко. 

Член 108 
Под називот „тестенина со млечни производи" 

може да се пушта во промет производ во кој на 
1 кѕ брашно или крупица сметана на 13% вода, се 
додадени најмалку 25 ѕ сува материја на млечна 
преработка, со ознака на додадената суровина. 

Член 109 
ПОД називот „тестенина со производи од зелен-

чук и овошје" може да се пушта во промет произ-
вод во кој на 1 кѕ брашно или круница сметана 
на 13% вода, се додадени најмалку 25 ѕ сува мате-
рија на зеленчук или овошје, со ознака на видот 
на додадената суровина. 

Член 110 
Под називот „тестенина со месен екстракт" мо-

же да се пушта во промет производ во кој на 1 кѕ 
брашно или крупица сметана на 13% вода, се дода-
дени најмалку 25 ѕ сува материја на месен екстракт. 

Член 111 
Под називот „полнета тестенина" може да се 

пушта во промет производ со додаток на производ 
од млеко, месо, зеленчук, овошје или од други су-
ровини. 

Полнета тестенина може да се произведува и 
да се пушта во промет само според производител-
ска спецификација. 

Член 112 
Под називот „диететска тестенина" може да се 

пушта во промет производ што е збогатен со разли-
чни хранливи состојки. 

Диететската тестенина по составот мора да ги 
исполнува условите предвидени со важечкит,е про-
писи за диететските производи. 

Член 113 
Под називот „листови за пити и виткалници" 

можат да се пуштаат во промет производи добиени 
според посебна постапка, од пченично брашно од 
типот „500", вода, кујнска сол и од други додатоци, 
предвидени со овој правилник и со други важечки 
прописи. 

Член 114 
Под називот „кори (млинци) без јајца" можат 

да се пуштаат во промет производи; добиени со по-

себна постапка, од пченично брашно од типот „500% 
вода и кујнска сол. 

Член 115 
Под називот „кори (млинци) со јајца" можат да 

се пуштаат во промет производи добиени со посебна 
постапка, од пченично брашно од типот „509", вода 
и кујнска сол, со додаток, од 20 ^ сува материја на 
јајца во прав на 1 кѕ брашно, сметани на 13% вода. 

Член 116 
Под називот „смеса за обложување (похуѕање) 

на месо и риба4' може да се пушта во промет произ-
вод добиен со посебна постапка од меднички произ-
води, кујнска сол и средства за врзување, предви-
дени со овој правилник. 

Член 117 -
Тестенините и сродни производи што се пуштаат 

во промет мораат да ги исполнуваат следните ус-
лови: 

1) да имаат уедначена боја својствена на видот 
на тие производи; 

2) тестенината да не е обоена со вештачка боја; 
3) да имаат мирис и вкус својствени на видот 

на тие производи; 
4) сувата тестенина да не содржи повеќе од 13л/а 

вода, а листовите за пити и виткалници — повеќе од 
25% вода. 

. 5) да не содржат повеќе од 1% кујнска сол, ос-
вен ако е во прашање смеса "за обложување на 
месо и риби; 

6) степенот на киселоста кај тестенините и 
сродни производи добиени без додатоци на прера-
ботки од овошје и зеленчук да не е поголем од 3,5; 

7) да не се искршени во толкава количина која би 
влијаела врз естетскиот изглед на тостенината и 
сродни производи, освен ако е во прашање смеса 
за обложување на месо и риба. 

8) да не содржат инсекти во кој и да е развоен 
стадиум, како и нивни делови, а ни екскременти и 
влакна од гледачи и други органски и неоргански 
нечистотии; 

9) да не содржат микроорганизми во количини 
поголеми од количините предвидени со важечките 
прописи; ' - г 

10) да не содржат остатоци од средства за за-
штита на растенија, односно средства за уништува-
ње на плевели и штетници во количини поголеми 
од оние што се предвидени со важечките прописи; 

11) при варење на тестеншште, до исчезнување 
на фаринозниот слој, количината која преминува во 
талог да не е поголема од 12%, сметана на сувата 
материја на тестенините. 

Член 118 
Тестенината, освен листови за пити и виткал ли-

ци. може да ,се пушта во промет само во ориганал-
но пакување. 

Листовите за пити и виткалници под називот 
„кори за пити" или „кори за гибаници" мораат да 
бидат декларирани согласно со член 3 од овој пра-
вилник. 

Називот на производот мора да биде видно ис-
такнат на местото каде што се продава производот. 

Член 119 
Декларацијата за производите од член 102 на 

овој пправилник, покрај податоците од член 3 на 
овој правилник, мора да содржи и податок за рокот 
на траењето на тие производи освен ако е во праг 
шање обична тестенина (член 102 точка 1). 

Член 120 
Тестеншште и сродни производи во брзо смрз-

ната состојба (брзо смрзнати теста) се производи 
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добиени со мешање и со обликување на наменски 
видови пченично брашно или пченична круница со 
вода, со користење на додатни помошни суровини, 
а кои се брзо смрзнати со примена на ниски тем-
ператури (под — 350С) и чувани во услови на ниски 
те.мператури (под - 18ПС). 

Член 121 
За производство на брзо смрзнати теста како 

основна суровина може да се употребува пченична 
крупица или пченично брашно од типот „500". Браш-
ното и крупицата мораат да бидат просеани, а во 
поглед на квалитетот и хигиенската исправност мо-
раат да ги исполнуваат условите предвидени со овој 
правилник, 

Водата што се употребува за производство на 
тестата од став 1 на овој член во поглед на квали-
тетот мора да ги исполнува условите пропишани за 
вода за пиење. 

Како додатни суровини за производство на тес-
тата од став 1 на овој член можат да се употребу-
ваат: свежи јајца, јајца во прав или меланж од јајага, 
кујнска сол, свеж или сув пекарски квасец, млеко, 
обрано млеко, млеко во прав, обрано млеко во прав, 
кондензирано млеко, преработки од овошје и зелен-
чук, месо и месни преработки, брашно од легумино-
ви, сопни деривати (структурни растителни претеп-
ан), глутенско брашно, пченични никулци и произ-
води врз база на тие никулци, круница и брашно 
на други жита и растителни и животински масно-
тии. 

Како помошни сировини за производство на тес-
тата од став 1 на овој член можат да се додаваат 
производи кои служат за подобрување на квалите-
тот на смрзнатите теста или за подобрување на про-
цесот на производството на тие теста, а кои се пред-
видени со овој правилник или со други важечки 
прописи. 

Член' 122 
Брзо смрзнатите теста можат да се пуштаат во 

промет запакувани во соодветна оригинална амбала-
жа која им одговара на технолошките барања за 
брзо смрзнати прехранбени производи. 

Член 123 
Брзо смрзнати теста, во смисла на овој правил-

ник, се: 
1) смрзнати теста со додатоци, и тоа: 
- теста со јајца; 
- теста со млеко; 
- теста со млечни преработки; 
- места со други додатоци предвидени со овој 

правилник; 
2) смрзнати теста со фил, и тоа: 
- теста со фил од месо; 
- теста со фил од зеленчук; 
- теста со фил од овошје; 
- теста со други филови. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 124 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на производите произведени пред денот на почну-
вањето на неговото применување. 

Член 125 
Со денот на почнувањето на применувањето на 

овој правилник престануваат да важат одредбите на 
чл. 1 до 78 и чл. 90а и 97 од Правилникот за квали-
тетот на житото, мелничките производи, лебот и пе-
т т о т о , тестенините и кексот („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 21/63, 2/64, 10/68 и 24/68). 

Член 126 
Овој правилник ќе се применува од 1 ноември 

1977 година. 

Член 127 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-99 
12 април 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

573, 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ, НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ И ПОЛНЕЊА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 април 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за противпожарни апарати, 
нивни резервни делови и полнења, со тоа што про-
изводителските организации на здрулѕениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 7%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2665 од 25 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Ватроспрем". 
- Белград и „Пастор" — Загреб. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Ватроспрем4%— Белград, „Ватротехна" — Заг-
реб, „Заштита рада" - Белград, „Гасилска оп-
рема" - Љубљана и „Унима" - Сараево. 

574, 

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

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

ЛИН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 15 јули 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за малон, со тоа што производител-
ската организација на здружениот труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 
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Дин/кг 
1) штапел стандарден, суров 39 
2) лента, сурова 42 
3) стандарден нечешлан топс и НВ тоне 50 
4) отпад: 

— некои вертиран - 18 
— конвертиран 24 

5) додатоци за бојосување: 
— светли нијанси 7 
— средни нијанси 10 
— потемни нијанси 13 

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. 2583 од 29 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: „Охис" — Ско-
пје. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

575. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

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

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

ЦЕЛ -ВЛАКНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 1 јуни 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за цел-влакно, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата за 
цел-влакно до 160/о, а за цел-влакно сурово, сјајно, 
небелено, прва класа, највисоката продажна цена 
да изнесува 24.8 динари за еден килограм. 

На највисоката продажна цена за цел-влакно 
од став 1 на оваа точка можат да се засметаат след-
ните износи, и тоа: 

Дин/кг 
1).додаток за матирање 1,23 
2) додаток за белење, хемиско 1,28 
3) додаток за кадрење 1,35 
4) додаток за бојосување во маса, и тоа за: 

— розова боја 7,80 
— црвена боја 13,15 
- - бордо боја , 14.08 
— сина боја 10,42 
— жолта боја 10,66 
— зелена боја 9,49 
— костенлива боја 10,94 
— сива боја 7,04 
— црна боја 5,29 
— вполет боја 8,75 

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. 2402 од 29 јули 197? 
година. 

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

Претставници на производителите: „Инцел" -
Бања Лука и „Вискоза" - Лозница. 

' Претставници на купувачите — потрошувачи: 
40 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

576; 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените О,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 ЕДНО-

ТРАЧНИ И КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошу-вачите на 7 декември 1976 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за еднотрачни и конзолни дигалки, 
со тоа што производителската организација на 
здружениот труд да може да ги зголеми своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 60/о. 

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 
заћод за цени, со решение бр. 2534 од 22 јули 1977 
година. 

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

Претставиш: на производителотТ „Вулкан" -
Риека. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
16 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

577. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ КУЛСКИ ДИГАЛКИ. ЗА ПРИПАЃАЧКА-
ТА ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1, Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за градежни кулски дигалки, 
за припаѓачката опрема и за нивни резервни дело-
ви, со тоа. што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечеше продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 7%. 

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. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 107 од 25 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: „Атмос" — 
Хоче, „Белт" — ,Чриомељ, „Феринг" — Грача-
н и ^ , ^,Метална" - ТСО - Сеново и „СКИП" 
— Љубљана. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
17 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

578. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 

: СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на прои-
зводи.телот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОН-
ЦЕНТРАТ НА МАГНЕТОТ ЗА ТЕШКО-ТЕЧНИ СЕ-

ПАРАЦИИ 

- 1. Претставникот, на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 6 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за концентрат на магнетит за тешко-
течни сепарации, со тоа што производителските 
организација на здруж,ениот труд да може да ги 
зголеми своите затечени продажни цени/ при по-
стојните услови на продажбата, така што најголе-
мата продажна цена за тие концентрати да изнесу-
ва 1.372 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 цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1846 од 22 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: Рудник магне-
тите „Сува руда" - Рашка. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ру-
дници „Крека-Бановиќи - Тузла и „Рембас" — 
— Ресавица. 

579. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ФИНТИ, ДОПИРНИ И СПЕЦИЈАЛНИ МОЛИВИ, 

ПАСТЕЛИ И МИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 1 март 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за графити, копирни и специјални 
моливи, пастели и мини. со тоа што производител-
ската организација на здружениот труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 90/о. 

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. 1037 од 19 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: Творница сло-
вака - Загреб.' 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 27 

купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

580. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-
АНИ, ЧЕЛИЧНИ, АЛУМИНИУМСКИ И ЕЛЕКТРО 

РАДИЈАТОРИ 

1." Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 март 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани, челични, алуминиумски и 
електро радијатори, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни Зени, при по-
стојните услови на продажбата, и тоа за: 

1) леани радијатори до 9% 
2) челични, алуминиумски и електро 

радијатори до 7% 
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. 1171 од 1 август 1977 
година. „ -

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

Претставници на производителите: 13 произво-
дители — потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
26 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

581. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТВ 
ПРИЕМНИЦИ ВО БОЈА, ТВ ЦРНО-БЕЛН ПРИ-
ЕМНИЦИ, РАДИОПРИЕМНИЦИ. АНТЕНИ ЗА ТВ 
И РАДИО. СТАБИЛИЗАТОРИ НА НАПОН И РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за поомена на за-
течените цени за ТВ приемници во боја, ТВ црн^-
-бели приемници, радиоприемници, антени за ТВ 
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и радио, стабилизатори на напон и резервни делови 
за тие производи, со тоа што производителските 
организации на здружениот труд да можат да ги 
зголемат своите, затечени продажни цени за наве-
дените производи, при постојните услови на про-
дажбата, до 89/о. 

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. 1902 од 1 август 1977 
Бодина. 

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

Претставници на производителите: „Електрон-
ска индустрија" — Ниш, „Горење" — Белење, 
РИЗ - Загреб, „Руди Чајавец" - Бања Лука 
и „Искра" — Љубљана. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
20 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

582. 
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 прои-
зводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

РОН ВРЕЌИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 5 април 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 

1 затечените цени за натрон вреќи, со тоа што прои-
зводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 7%. 

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 онаа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1214 од 19 јули 1977 
година. 

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

Претставници на производителите: Творница 
сулфатне целулозе, натрон-папира и амбалажо 
— Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Лито-
папир" - Чачак и „Комуна" — Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 115 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

583. 
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 ГАСНИ 

РЕГУЛАТОРИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 декември 1976 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за гасни регулатори, со тоа што 
производителската организација на здружениот 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
за гасните регулатори П-38 до 90/о, а за гасните ре-
гулатори П-63 — до 7%. 

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. 4590 од 25 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: „Владо Багат" 
— Задар. 
Претставници на купувачите —. потрошувачи: 
11 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

584. 

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

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

РОН ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 28 декември 1976 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натрон хартија, со тоа што 
производителската организација на здружениот труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

ДинА 
1) натрон-хартија за вреќи 9.125 
2) натрон-хартија за кабли, изолациони 10,738 
3) натрон-хартија за гумирање 10.348 
4) натрон-хартија за битуменизирање 10.348 
5) натрон-хартија за брусни производи 9,298 
6) натрон-креп хартија 15.326 
7) натрон-хартија за кибритник 12.203 
8) натрон-хартија друга, еднострано 

мазна 9.503 
9) нартон-хартија бојосана, еднострано 

мазна 11.813 
10) обвивна полунатрон хартија, едно-

страно мазна 6.043 
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. 742 од 22 јули 1977 
година. 

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

Претставник на производителот: Творница сул-
фатне целулозе, натрон папира и амбалажо -
— Маглај 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ком-
бинат „Белишќе" - Белишќе, „Прва искра" -ч 
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— Барич, „Грмеч" — Белград, „Хромое" — Бел-
град, ,.Папир" — Белград, Творница папирне 
амбалажо — Грачаница, „Меркатор" — Љубља-
н а ,Драва" — Осиек, „Карбон" — Загреб, Хро-
мос-катран-кутрилин" — Загреб, „Графика" — 
— Загреб, „Содасо" — Тузла, Картоцажна това-
рна - Љубљана, Индустрија термопластов — 
— Белење, „Комуна" — Скопје, „ЈХитопапир" -
— Чанак, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, „Папир-
промет" - Маглај, „Моша Пијаде" — Светоза-
рево, Здружене папирнице — Љубљана, „Мат-
роз" - Сремска Митровица, „Памо" — Модрича 
и „Сћето" — Љубљана. 

585. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Слулѕбен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35 72), претставниците на прои-
зводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ЛЕКС - КАРТОН 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54 71, 67/72, 21/74,' 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совету донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За директор на Сојузниот завод за цени се наз-
начува мр Зоран Пуповац, досегашен помошник-со-
јузен секретар за пазар и цени. 

Е. п. бр. 590 
21 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 декември 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за триплекс-картон, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
1) триплекс-картон премачкан (хромо-

-картон), со бела подлога 224-300 g/ma 6,93 
2) триплекс'картон премачкан (хромо-

-картон), со бела подлога 301-400 g/m' 6,82 
3) триплекс-картон премачкан (хромо-

-картон), со бела подлога 401-800 g/m4 6,60 
4) триплекс-картон премачкан (хромо-

-картон), со сива подлога 224-300 g/m8 6,82 4 

5) триплеке-картон премачкан (хромо-
-картон), со сива подлога 301-400 g/m2 6,71 

6) трИплекс-картон за машинско паку-
вање 224-600 g/m2 8,25 

7) триплекс-картон премачкан (хромо-
картон), со сива подлога 401-800 g/m2 6,49 

8) триплекс-картон премачкан „Астра" 
колор, 224-600 g/m2 . 9,57 

9) триплекс-картон премачкан „АС" 
224-600 г / т 2 9,57 

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 ова спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4384 од 21 јули 1977 
година. % 

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

Претставници на производителите: Фабрика ка-
ртона и лепенке „Умка" — Умка и Папирница 
„Количево" — Количево. 
Претставници на купукачите потрошувачи: 50 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК.СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за надворешна 
трговија се назначува Владимир Паветиќ, директор 
на Службата за маркетинг на „Загребачки веле-
сајам". 

Е. п. бр. 592 
20 јули Ѓ977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бо. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник-сојузен секретар за надворешна 
трговија се назначува Драгољуб Стефановиќ, виш 
советник во Југословенската банка за. надворешна 
трговија. 4 

Е. п. бр. 503 
20 јули 1977 година 

Белград ^ 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ЦЕНИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
пазар и цени се назначува Милорад Буковиќ, досе-
гашен потсекретар во тој Секретаријат. 

Е. П. бр. 594 
20 јули 1977 година 

Белград 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 

4 на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 

СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за економска соработка со земјите во развој се наз-
начува Никола Стефановски, поранешен амбасадор 
на СФРЈ во Конго - Бразавил. 

Е п. бр. 597 
20 јули 1977 година 

Белград Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43в од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор /во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи се, назначува Едвард Кљун, до 
сега амбасадор на СФРЈ во Турција. 

Е. п. бр. 595 
20 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 

СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за економска соработка со земјите во развој се наз-
начува Перица Андриќ, генерален директор на Лу-
пата Бар. 

Е. п. бр.. 596 
20 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата Л делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ' 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СО-

РАБОТКА 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
меѓународна научна, просветно-културна и техничка 
соработка се назначува Љубомир Рељиќ, досегашен 
гхомошник-директор на тој Завод. 

Е. п. бр. 598 
20 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

,Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојлузните организации (,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува " 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ ЈНА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник"директор на Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи се назначува 
Милисав Воичиќ, досегашен помошник-директор на 
таа Дирекција. 

Е. п. бр. 599 
20 јули 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р; 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ'4, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
џ 34/77), Сојузниот извршен совет донесува, 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надворе-
шни работи се назначува Недељко Зориќ, началник 
на Управата за истражување и документација во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

Е. п. бр. 600 
20 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
И 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на претседателот на Сојузниот 
комитет за општествено планирање се назначува 
мр Иван Бадењак, претседател на Извршниот совет 
на Собранието на општина Сопот. 

Е. п. бр. 601 
20 јули 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 
ја 34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешува од должноста помошник-директо^ 
на Сојузната управа за царини Данило Перовиќ, 
бидејќи му истекол четиригодишен период во Бриче-
њето на таа функција. 

Е. и, бр. 602 
20 јули 1977 година 

" Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

Од С Р - Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кладичагош-Перван Омера Шефика, Лешић Јо-
сипа др Зденко, Милетић Владимира Благоје, На-
даждин-Мишковић Милана др Милојка, Трто Мах-
мута Исмет; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Амиџић Марка Стојан, Аничић Лазе Илија, 
Ашкраба-Братић Крстана Мира, Бајић Симе Бог-
дан, Дењагић Шабана Хасан, Диздар Дервиша 
Фериз, Дошен Илије Ђуро, Ђаковић Јована Алек-
са, Гајић Марка Остоја, Ивић Васе Недељко, Кру-
нић Живка Рајко, Лакић Тодора Душан, Матерић-
Врстовшек Михаела Марженка, Омеровић Махму-
та Хусеин, Панић Ђуре Милош, Петровић Столе 
Тоде, Радошевић Лаке Славко, Ступар Лаке "Буро, 
Тешић Стевана Коста, Зукановић Муше Ибрахим; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Амицић Марка Стојан, Скопак Омера Рамо, То-

доровиќ Старчевић Симе Милева, Вељовић Јагоша 
Даринка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Авдић Саћира Муслија, Бабић Раде Миле, Го-

ведарица Николе Ристо, Мехмедовић Ахмета Џе-
мал, Митранић Ђорђа Ђоко, Ненадић Гојка Весел-
ко, Панић Стеве Никола, Пејановић Драге Јово, 
Петровић Стаменка Ранко,Ј Сарачевић Шемсе Ибра-
и м , Шормаз Петра Светозар, Тепић Дамјана Пе-
тар, Васић Миле Милош; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност наѓ нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
. МЕЧЕВИ 

Бисер Ибрахима Салко, Гетлихер Фрање Фрањо; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђић Вукашина Душан, Лазичић Томе Ми-
лош, Мачкић Јове Јован, ,Мачкић Мије Мирко, Ра-
дак Луке Лука, Селак Мује Мурат; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђић Јове Мирко, Арсланагић Алије Разија, 
Бабић Марка Томо, Бибер Бега Ахмед, Биј ел оњић 
Сименуиа Драгутин, Бркић Митра Мирко, Брљак-
-Дура Ибре Хаска, Дангубић Миле Душан, Деган 
Рудолфа др Владимир, Драгановић Јусуфа Муха-
рем, Драгосавац Глише Јово, Ђукић Боже Никола, 
Ђукић Илије Васо, Ефендић Шабана Хасан, Емино-
вић-^ олић Мустафе Селвета, Фаркаш Мије Лука, 
Филиповић-Дуновић Ристе Зора, Фоно Салка Мујо, 
Фушко Јахија Химзо^ Табела Реша Зикри ја, Гашић 
Симе Слободан, Гавриловић Вучена Ђурађ, Главић 
Иве Алија, Голијанин Митра Димитрије, Гужвић-
-Вигњевић Марка Пава, Хасечић Салиха Рагиб, Ху-
сетовић Хасана Халил, Имамовић Халила Ибро, Ива-
нек Петра Петар, Јелчић Андрије Мирко, Јелић До-
брисава Јово, Јовановић Ђоке Бранко, Јовановић 
Дмитра Стеван, Каурин Јове Душан, Кешетовић 
Агана Заим, Кнежевић Остоје Бранко, Којић Ђуре 
Богдан, Кондић-Савић Благоје Босиљка, Ковачевић-
-Родић Станка Ђуја, Ковачевић Ђуре Остоја, Кра-
јишник Остоје Урош, Кукољ Мирка Милка; 

Куленовић Бекира Екрем, Лендо Хусе Алија, 
Мајсторовић Николе Стево, Максимовић-Врховац 
Микана 'Јелена, Малешевић Триве Тома, Мандић 
Марка Станко, Миличић Јосе Лазар, Милошевић 
Миле Милован, Мркаљ Мехмеда Хусеин, Мулахме-
товић Ибрахима Кана, Николић Миливоја Милош, 
Панић Илије Јанко, Патковић Видана Стјепан, 
Пинџо Бајре Осман, Плочо Смаја Ахмед, Плочо Ме-
ха Душан, Радојчић Симе Душан, Реновица Мили-
воја Бранко, Рибић Душана Ђорђо, Ризвић Омера фа-
тима, Сала к Остоје Мирко, Савић Николе Рајко, Си-
мић Пере Јово, Смајловић Хасана Алија, Станиву-
ковић Светка Милан, Стевандић-Вуцеља Јована 
Драгиња, Стојчић Илије Гојко, Ступар Луке Ђуро, 
Сушић Косте Јездимир, Шехић Хусе Смај ил, Теге-
лтија Павла Владо, Тодоровић Миле Бошко, Тодо-
вић Марка Спиро, Тољагић Николе Србољуб, Три-
пић- Бајт Антона Јозефина, Васиљевић Јове Ђорђо, 
Ваван Шпире Ђуро, Веин Миле Богдан, Велић Меха 
Зијад, Влачић Милована Милан, Влачо Милана Ми-
хајло. Војиновић Миле Драго, Волаш Вида Никола, 
Вранић Миладина Мирко, Врховац Стеве Јово, Вуч-
ковић Гојка Јово. Вујић Павла Милован, Вујић Ми-
лана Станко, Вукелић Илије Миодраг, Вукобрат-
-Шкондрић Стеве Зорка, Вуковић Милана Млађен, 
Загорац Тодора Никола, Зоњић Петра Зора, Зорић-
-Бањац Луке Госпава; 

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

СО ОРДЕЏ НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анета Адема Шаћир, Алић Салке Рамиз, Алихо-
џић Хамдије Хикмет, Араповић-Миловановић Јозе 
Јања, Атић Нурије Исмет, Бахтић Рашида Расим, 
Баљић Миодрага Михајло, Бандовић Миливоја Саво, 
Бараковић Мехмеда Фазлија, Бертула Пере Мари-
јан, Бавчић Шемса Мустафа, Бећић Беге Ибрахим, 
Бећировић Хамида Мујо, Недић Сејете Бајро, Бего-

вић-Доутлик, Винка Љерка, Бејатовић Луке Игњат, 
Беровић Јове Максим, Бибић Бекте Бешо, Бичакчић 
Фехима Мухамед, Бјелица Филипа Раде, Бојић Пр-
ње Недељко, Бошњак Андрије Мирко, Буквић Ос-
тоје Петар, Буљубашић Раме Рахман, Црњац Боже 
Мирко, Цвјетковић Стеве Бранко, Чамо Хусеина 
Џевад, Чамо Шаћира Мујо/ Чангаловић Наима Ибро, 
Чардаклија Халила Ајдин, Чекић Средоја Драгољуб, 
Чоло Реце Смајо, ^Ееха Игњата Вељо, Ћирић Бог-
дана Гојко, Ћорић Стојана Иван, Ћосић Смаја Хам-
до, Ћосовић Ахмеда Хилмија, Дрињак Мурата Ша-
ћир, Дрљо Суље Ахмет, Џанановић-Пешто Зејнила 
Шефика, Ђанко Сабита Омер, Ђорђевић Живојина 
др Радослав, Ђукић Ђуре Милорад, Ђулић Јусуфа 
Халил, Ђуричић Васкрсија Алекса, Ђурић Бошка 
Бранко, Фазлић Шабана Адил, Фочо Салка Фади-
ла, Фуртула Младена Невенка, Галић Ивана Рајко, 
Гиговић Илије Борислав, Гладанац Маријана 
Жарко, Гојковић Јефте Божидар, Торта Ловре 
Иван, Хаџић Сулејмана Сафет, Хамзић Меха 
Ахмо, Хамзић Хамзе Авдо, Хасанбеговић Реце 
Шућро, Хасановић Суља Бајро, Хинић Бран-
ка Јово. Хогић Ђулаге Џафер, Хисановић Сулејмана 
Џемал, Илић Јове Василија, Ил псић Симеуна Ђу-
рађ, Имамовић Шахима Мухамед, Имшировић 
Хасана Мехмед, Исовић Смајо Февзија, Ива-
њак Ивана Јосип, Јанковић Марка Михајло, Јање-
товић Бранка Лазар, Јањетовић Михајла Војислав, 
Јашић Хашима Есад, Јовић Боже Ратко, Јанузовић' 
Суље Сулејман, Кадушић Едхема Зијад, Карахаса^ 

' новић Ибрахима Февзија, Карамехмедовић Ахмета 
Осман. Катана Веселина Велимир, Кешетовић Омаје 
Бегајет, Кешетовић Сабита Ешреф, Кевић Благоје 
Јово, Корњача Стева Лазо, Косјерина Илије Драги-
ца, Косовић Бошка Стево, Коша к Вацлава Антонија, 
Ковач-Кисић Душана Ран^а, Ковачевић Томе Мато, 
Кожљак Мехмеда Хамдо, Крњајић Милана Душан, 
Крсмановић Алексе Радојка, Коуљ Алексе Светозар, 
Кулић Душана Јела, Кустура Вејсила Ибрахим, 
Квесић Анте Иван; 

Лазаревић Марка Душ.ан, Лазић Данка Драго-
љуб, Лажетић Аћима Јован, Лечић Пере Милан, Ле-
ка Ибре Алија, Липовац Симе Марко, Лукић Илије 
Богдан, Лукић Милована Гојко, Лукић Остоје Мом-
чило. Лукић Душана Рајко, Махмутовић Шерифа 
Рагиб, Малетић Мирка Драго, Малетић Јелисије 
Паисија, Малиновић Душана Ранко, Мандић Марка 
Мирко, Марјановић Ђуре Стево, Маслеша Ристе Јо-
ван, МашМћ Алије Ћамил, Машић Новице Владо, 
Међедовић Николе Драго, Мехмедовски Реџепа Мех-
мед, Мезлиџић Хасана Јусуф, Мићевић Милоша Бо-
жо, Мијатовић Душана Тодор, Милић Станка Цвијо, 
Милић Давида Раде, Милошевић Милана Станоје, 
Мишељић Николе Спасоје, Митрашиновић Чедоми-
ра Стојан, Муфтић Ибрахима Хусеин, Мујковић 
Еј уба Фаик, Муратћауш Мустафе Смајо, Мутић 
Павла Предраг, Надо Мује Ахмо, Нанић Беге Мех-
мед, Нинковић Раде Драго, Новаковић Продана Ми-
јат, Нухановић Асима Авдо, Обрадовић Стевана Да-
нило, Окић Мустафе Шемсо, Окиљевић Петка Ми-
ливоје, Омерковић Мустафе Асим, Опарница Николе 
Лазо, Панић Милоша Стојан, Пашалић Абдулаха 
Ибрахим, Павловић Илије Радослав, Павловић Ђор-
ђа Војислав, Пејић Стојана Драгутин, Пејић Михај-
ла Милан, Пејић Миле Урош, Пеј кушић Сабита 
Алија, Петровић Станка Ивица, Петрушић-Живано-
вић Милорада Станислава, Пињух Станка Иван, 
Путица Марка Душан, Радуј ко Светка Богдан, Ра-
јић Вида Никола, Рамусовић-Сефић Мехмеда Саде-
та, Резић Ћире Алојз, Русо Сретена Страхиња, Ру-
жојчић Душана Здравко, Садовић Алије Мустафа, 
Салихбашић Омера Химзо, Савић Љубомира Вељко, 
Савковић Јове Славко, Секић Мате Нико, Селаковић 
Светислава Милија, Симаковић Стојана Војин, Сио^ 
чић Јусе Ну рага, Сјекирица Ахмеда Алија, Смајло-
вић Мехе Абдурахман, Смајловић Мехе Мустафа, 
Смајловић Хамида Сабрија, Солдат Јове Душан; 
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Спајић Ивана Славко, Средојевић Драгоје Ђуро, 
, Средојевић Милоша Спа.соја, Средојевић Саве 

Здравко, Срна Авда Суљо, Станковић Тривуна Јово, 
Сућеска Ибрахима Сабит, Шахић Хасиба Салко, 
Шехић Јуиуза Фахрудин, Шеховац Марка Марин-
ко, Шеховић Алије Ахмет, Шимовић Стјепана Ни-
кола, Шиник Раде Гојко, Шиник Симеуна Милош, 
Шиник Јована Милован, Шормаз Петра Драгутин, 
Шулентић Ивана Иван, Табаковић Османа Омер, 
Тахмас Азиза Хајдар, Танацковић Драге Симо, Та-
сић Миломира Мирко, Тенџерић Милутина Гојко, 
Тенџерић Јована Вељко, Тепавчић Николе Сашка, 
Тодовић Јове Ристо, Томаш Јозе Милош, Тухољако-
вић Мустафе Бећир, Туовић Михајла Гојко, Ватрић 
Зејнила Халид, Везмар Ђуре Миодраг, Вујановић 
Жарка Чедо, Вујица Мије Марија, Вујић Миле Ми-
лутин, Зец Боже Чедо, Зејни лов ић Идриза Сафет, 
Зељковић Павла Милутин, Зечевић Вукадина Бо-
рислав, Зукановић Фехе Смајилг Зукановић Мехме-
да Смајил; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во из дигањето на воено-стручното4 знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕШ1 
МЕЧЕВИ 

Беланчић Душана Остоја, Булајић Јована Слав-
ко, Чегар Давида Гојко, Делић Михајла Богдан, 
Џенопољац Драгутина Бранко, Ђерић Јелисија Мир-
ко. Ергарац Стевана Дане, Хурић Алије Хамед, Ка-
рабег Ибре Енвер, Марчетић Јована Мирослав, 
Машић Мехе Едхем, Машић Неђа Мирко, Милади-
новић Милана Јово, Предојевић Богдана Васо, Пу-
пић Пере Симо, Пурковић Милосава Младен, Таба-
ковић Салка Захир Тадић Дане Милорад, Зорић 

- Симе Лазар; 

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Анђић Јове Симо, Ашкраба Владана Драгица; 

— за залагање во социјалистичка изградба на 
земјата 4 Ј 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Амиџић Остоје Лако, Барјактаревић Авде Сма-
јо, Дедић Ахмета Пашан, Деспот Јована Миле, Дра-
гичевић Митра Ђорђе, Џафић-Месић Хамдије Ајша, 
Ђокановић Ђоке Јован, Фрањић Иве Елза, Хамедо-
вић Осме Ђемал, Хотић Ибре Хусеин, Илић Боже 
Илија, Кајић Лазе Душанка, Кај иш Јанка Остоја, 
Кешетовић Јашара Заим, Ковачевић Шерифа Му-
рат, Максимовић Максима Јово, Мул ахметов ић Иб-
рахима Дедо, Мутић-Коларић Драгутина Злата, 
Обућина Бошка Јово, Обућина Луке Милован, Пед-
љић Ху се јна Хилмо, Переида Суље Беган, Син а но-
вић Емина Омер, Стојаковић Јове Владо, Шућур-
-Крешталица Марка Деса, Тановић Смаила Мевлу-

дин. Васиљевић Илије Мара, Зорић Остоје Вукашин, 
Зу л ић Норе Мујо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аугуст Лајоша Виктор, Барјактаревић Фадила 
Мехмед, Барјактаревић-Шкребо Мустафина Раша, 
Батинић Радована Драго, Беговић Ахмета Ха-
лид, Белајић Мате Миле, Брекало Цвитана Рајко, 
Буковица Стеве Милутин, Церић Јасима Дервиш, 
Чакарић Дујке Иво, Чизмић Халима Ахмет, Диздар 
Чамила Сулејман, Ђидара-Шојат Стјепана Јосипа, 
Ђуричић Душана Чедо, Елказ Алије Дервиш, Фочо-
-Акмашија Мустафе Разија, Хаџибегановић Сали-
ха Шефик, Халач Османа Шабан, Халилагић-Меси-
ховић Арифа Емира, Иџановић Мате Иво, Јуларџи-
ја Осме Мујо, Кахриман Хашима Салем, Карачић 
Марка Андрија, Кара хоџић Салиха Мехо, Карић 
Хуске Азиза, Киш-Бутинац Боже Марија, Кљајић 
Паве Лазо, Кнежевић Милована Душанка, Копачић 
Халила Хамид, Косић Василије Добринка, Крунић 
Васе Ненад, Куртић Су леј мена Јусуф, Лигата Салке 
Химзо, Мачак Заима Алија, Маријан Ђорђа Мом-
чило, Марушић Пере Карло, Машић Уроша Марко, 
Миличевић Која Крсто, Миловановић Пере Рајко, 
Муратовић Уроша Слободан, Мушановић Ибрахима 
Ахмет, Музур Ђемала Рукија, Нинковић Пантелије 
Милош, Новаковић Триве Јово, Омербеговић Мехе 
Салко, Омерчић Мухамеда Ђула га, Омериновић Иб-
ре Ферид, Османагић Деде Хамед, Панић-Анутић 
Антонија Тода, Пећанац Николе Милорад, Пејић 
Стевана Драгиња, Пешут Саве Васулије, Петровић 
Комлена.Бошко, Поџић Халила Мујо, Поповић Дра-
гоја Милован, Поповић Сава Ратко, Поповић Милана 
Слободан, Прањић Фрање Пејо, Прањко Стипе Ам-
броз, Рајић Тодора Данило, Раос Мате Никола, Ре-
бић Илије Богољуб, Регоје Саве Реља, Рудан Мељка 
Манојло, Салић Мехмеда Фехим, Салиховић Бајре 
Бего, Секи Јозе Стипо, Сивац Алексе Ђуро, Солдо 
Илије Раде, Суботић Станоје Боро, Шабић Беге 
Адем, Шабић Сулејмана Велида, Шушњар Мане 
Владан, Тодоровић Ђурђа Дамјан, Трифковић Ан-
ђелка Милан, Васић Недељка Никола, Видовић 
Марка Станко, Видовић Симке Станко, Вребац Бо-
же Бошко, Вукмировић Животе Живко, Зељковић 
Петра Душан, Зулић Мустафе Авдо, Жерић Хамди-
је Расим; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 1 

Антонић Новака Остоја, Ђурђевић Живка Дра-
го, Лукић Миле Слободан, Милинковић Гојка Радо-
слав, Сеферовић Сабида Исмет, Стојадиновић Сто-
јана Војислав, Шаиновић Миће Раде, Тодоровић 
Ђурђа Дамјан; 

I 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ЛЕТЕЛИ 

Авдукмћ Омера Салко, Бурековић Расима Ђе-
ма л, Дедић Мустафе Неџиб, Ђурић Михајла Ђуро, 
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Хоџић Мустафе Ариф, Капетановић Нике Стјепан, 
Кулић Алије Сулејман, Мешић Химзе Хидајет, Со-
кић Асифа Сеид. 

Бр. 144 
21 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

549. Уредба за Контниот план и за билансите 
за месните заедници — — — — — 1^77 

550. Уредба за издавање на уверенија и за 
заверување на исправи што ги придру-
жуваат стоките при извозот — — — 1580 

551. Уредба за деловно-техничка соработка 
со странски фирми во слободните царин-
ски зони — — — — — — — — 1589 

552. Уредба за дополнение на Уредбата за 
Сервисот за одржување на објектите за 
лотребите за репрезентација на сојузни-
те органи — — — — — — — - 1590 

-553. Одлука за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царин-
ските стапки на увозот на бродови кој 
се врши врз основа на договори за купу-
вање, пријавени на банка до 15 јуни 1975 
година — ' — — — — — — — — . 1590 

554. Одлука за дополнение на Одлуката за 
критериумите што ќе се применуваат при 
намалувањето на царинските стапки на 
увозот на суровини, репродукциони мате-
ријали и делови за вградување во 1977 
година — — — — — — — — — 1590 

555. Одлука за формирање на цените за про-
изводите на црната металургија — - 1591 

556. Одлука за показателите за искажување 
на резултатите од трудот на работниците 
и работењето на основна организација на 
здружен труд за периодот јануари—јуни 
1977 година - - - - - - — — 1591 

557. Одлука за измена на Одлуката за 
формирање на цените на поодделни про-
.изводи и услуги според условите на па-
зарот - - - - - - - - - 1592 

558. Одлука за дополнение на Одлуката за ма-
ксималните цени за деривати на нафта 1592 

559. Одлука за извоз на опрема која се ком-
плетира со купување во странство на дел 
од опрема без увоз во Југославија — 1593 

560. Одлука за извоз и увоз на стоки и услу-
ги во малограничниот и соседниот преку-
морски промет - — — — — — — 1593 

561. Одлука за извоз и увоз на стоки во 
рамките на определени меѓународни саем-
ски компензациони работи — — - — 1594 

562. Одлука за забрана на употребата на пче-
ницата од родот на 1977 година за про-
изводство на добиточна храна и за ис-
храна на добиток - - — - - — — 1595 

563. Правилник за преглед на добитокот за 
колење и на месото и за ветеринарската 
контрола на животните намирници од 
животинско потекло — — — — — 1595 

Страна 
564. Правилник за внатрешното уредување на 

извозните кланици и објекти за обработка 
и преработка на јајца, млеко и риби, за 
начинот на вршење ветеринарска контро-
ла во. тие објекти и за организацијата 
на работата во нив — — — — — — 1595 

565. Правилник за начинот, постапката и мер-
ките за отстранување и искоренување на 
лигавката и шапот — — — — — — 1595 

566. Правилник за мерките и постапката за 
отстранување и спречување на свињска-
та чума и атипичната чума кај живината 1596 

567. Наредба за определување на граничните 
премени преку кои ќе се врши увоз, извоз 
и провоз на добиток, добиточни произво-
ди, суровини, отпадоци и други предмети 
со кои може да се пренесува зараза — 1596 

568. Наредба за прогласување на подрачјата 
заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници — — — — — — 1596 

569. Наредба за условите за пуштање во про-
мет на плодови и дрвја од питом костен 
заразени со рак на' костеновата кора — 1596 

570. Упатство за знаците врз основа на кои 
може да се смета дека се појавила доби-
точна зараза и за начинот и постапката за 
известување за појава на добиточна 
зараза — - - - - - — - — — 1597 

571. Правилник за метролошките услови за 
индукциони броила за електрична енер-
гија - - - - - - - - - - 1597 

572. Правилник за квалитетот на житата, мел-
ничките производи, лебот, печивото и те-
стенините — — — — — — — — 1611 

573. Спогодба за промена на затечените цени 
за противпожарни апарати, нивни резер-
ви депови и полнења — — — — — 1623 

574. Спогодба за промена на затечените цени 
за малон - - - - - — — - — 1623 

575. Спогодба за промена на затечените цени 
за цел-влакно — — — — — — — 1624 

576 Спогодба за промена на затечените цени 
за еднотрачни и конзолни дигалки — — 1624 

577. Спогодба за промена ћа затечените цени 
за градежни кулски дигалки, за припа-
ѓачката опрема и за нивни резервни де-
лови — — — — — — — — — 1624 

578. Спогодба за промена на затечените цени 
за концентрат на магнетот за тешко-те-
чни сепарации — — — — — — — 1625 

579. Спогодба за промена на затечените цени 
за графитни, копирни и специјални моли-
ви, па сте л и и мини — — - - — — 1625 

580. Спогодба за прстена на затечените цени 
за леани, челични, алуминиумски и еле-
ктро радијатори — — — — — — 1625 

581. Спогодба за промена на затечените цени 
за ТВ приемници во боја, ТВ црно-бели 
приемници, радиоприемници, антени за 
ТВ и радио, стабилизатори на напон и 
резервни делови за тие производи — — 1625 

582. Спогодба за промена на затечените цени " 
за натрон вреќи — — — - - ; — 1626 

583. Спогодба за промена на затечените цени 
за гасни ,регулатори — — - — — — 162в 

584. Спогодба на затечените цени за натрон 
хартија — — — - - - - - -ч" - - — 1626 

585. Спогодба за промена на затечените цени 
за триплекс-картон — — - — — — 1627 

Назначувања и разрешувања — — — — 1627 
Одликувања — — — — — — — — — 1629 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. Пош, фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник; 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградскн издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


