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Врз основа на член 26 став 3 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77) врз основа на согласно-
ста од извршните совети на собранијата на репу-
бликите и од извршните совети на собранијата на 
автономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТО-
КОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1978 

ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за кои е пропишано да се 
увезуваат' врз основа на стоковни контингенти, од-
носно девизни контингенти, се врши согласно со 
член 27 од Законот за прометот на стоки и услуги 
со странство^ врз основа на самоуправната спогодба 
што ќе ја склучат организациите на здружен труд 
производители, потрошувачи и увозници на соодве-
тните стоки или организациите на здружен труд во 
рамките на ,заедницата на здружен труд за меѓу-
себна планска и деловна соработка. 

Ако во заедницата од став 1 на оваа точка не 
се здружени сите организации на здружен труд 
производители, потрошувачи и увозници на соодве-
тните стоки, односно ако организациите на здружен 
труд се здружени вб повеќе заедници, самоуправ-
ната спогодба за утврдување на контингентите ја 
склучуваат организациите на здружен труд кои не 
се здружени во таа заедница и заедницата на здру-
жениот труд за меѓусебна планска и деловна сора-
ботка, односно заедниците на здружен труд за ме-
ѓусебна планска и деловна соработка помеѓу себе, 

Со самоуправната спогодба од став 1 на оваа 
точка, во рамките на материјалните биланси, што 
се засноваат врз предвидената стапка на порастот 
на производството за 1978 година, се утврдува: обе-
мот на увозот според количеството (стоковен кон-
тингент), односно според вредноста (девизен контин-
гент), усогласен со домашното производство и по-
трошувачка; регионалните правци на увозот, во 
согласност со заедничката економска политика и 
Склучените трговски и други меѓудржавни спогод-
би; постапката за распределба врз одделни органи-
зации на здружен труд; структурата и динамиката 
на увозот; начинот и организацијата на увозот 
а др. 

Материјалните биланси од став 3 на оваа точка 
ги утврдува Сојузниот завод за општествено пла-
нирање, во соработка со Сојузниот секретаријат за 
пазар и цени, со Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, со други сојузни органи на упра-
вата надлежни за соодветната област на стопанство-
то, со надлежните републички и покраински орга-
ни и заедниците на здружениот труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка. 

Стоковните и девизните контингенти утврдени 
во смисла на оваа точка ги опфаќаат и стоките 
произведени во сопствени и мешовити претприја-
тија основани во земјите во развој под условите на 
нивна конкурентност на меѓународниот пазар. 

2. К а ј распределбата на стоковните континген-
ти и девизните контингенти утврдени со самоупра-
вната спогодба од точка 1 на оваа одлука вфз одде-ч 

л ни организации на здружен труд, им се дава 
првенство во распределбата на оние организации 
на здружен-труд кои пред с^ го зголемуваат изво-
зот во земјите со кои се врши плаќањето во девизи 
што со важечки пропис се определени дека се 
предмет на купување и продажба на девизен пазар 
и меѓубанкарски состанок по кој основ се оствару-
ва зголемениот девизен прилив, порационално го 
супституираат увозот на суровини и репродукциони 
материјали водејќи сметка за обемот на извозот и 
учеството во снабдувањето на домашниот пазар на 
секоја организација на здружен труд корисник на 
контингентот, како и применувајќи други критериу-
ми што со самоуправните спогодби ќе ги утврдат 
организациите на здружен труд во рамките на зае-
дницата на здружениот труд за меѓусебна планска 
и деловна соработка. 

При донесувањето на самоуправната спогодба од 
точка 1 на оваа одлука, утврдениот стоковен кон-
аингент, односно девизен контингент може да се 
распредели врз одделни организации на здружен 
труд најмногу до 90г'/о од утврденото количество 
односно вредност, а другиот износ се задржува за 
распределба: за потребите на новооснованите орга-
низации на здружен труд и за организациите на 
здружен труд чии потреби не можеле да се пред-
видат во времето на донесувањето на самоуправна-
та спогодба, што ја врши Сој,узниот секретаријат 
за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот 
срекретаријат за пазар и цени, а по прибавено ми-
слење од сојузниот орган на управата надлежен за 
соодветната област на стопанството. 

При распределбата на стоковниот контингент, 
односно девизниот контингент од став 1 на оваа 
точка ќе се имаат предвид и контингентите кои се 
утврдуваат во смисла на точка 3 од оваа одлука. 

3. Сојузниот извршен совет, на предлог од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, и по 
претходно прибавено мислење од заедницата на 
здружениот труд за меѓусебна планска и деловна 
соработка, односно од соодветната групација на ор-
ганизациите на здружен труд за соодветните стоки, 
може да го -утврди стоковниот, односно девизниот 
контингент за откуп на експонатите што странски 
фирми ги изложуваат на меѓународни саемски при-
редби во Југославија. 

Стоковниот контингент и девизниот контингент, 
утврдени во смисла на став 1 од оваа точка, ^ е 
можат да бидат поголеми од 10% од вредноста, одно-
сно количеството на предвидениот увоз на соодве-
тните стоки од точка 1 на оваа одлука. 

Распределбата на контингентот на став 1 на оваа 
точка врз одделни организации на здружен труд 
регистрирани за организирање меѓународни саеми, 
ја вршат тие организации на здружен труд д о г о в о р 
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но во рамките на заедницата на здружениот труд 
за меѓусебна планска и деловна соработка на југо-
словенските саеми. 

Организациите на здружен труд регистрирани 
за организирање меѓународни саеми, се должни да , 
обезбедат контингентите од оваа точка да се рас-
поредуваат врз крајните корисници така што соод-
ветно да бидат застапени организациите на здру-
жен труд од целата територија на Југославија. 

4. Организациите на здружен труд ги утврду-
ваат и распределуваат стоковните контингенти, од-
носно девизните контингенти според точка 1 на 
оваа одлука најдоцна до 15 февруари 1978 година. 

За склучената самоуправна спогодба за утврду-
вање и распределбата на стоковните контингенти 
и девизните контингенти, односно за тоа дека таа 
самоуправна спогодба не ја склучиле, организа-
циите на здружен труд го известуваат Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија најдоцна до 25 
февруари 1978 година. 

5. Ако организациите на здружен труд не 
склучат самоуправна к спогодба, Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на извештајот од точка 4 
став 2 на оваа одлука, на предлог од СОЈУЗНИОТ се-
кретаријат за пазар и, цени, а по прибавено мисле-
н а од сојузниот орган на управата^ надлежен за 
соодветната област на стопанството, ќе го определи 
обемот на увозот според количеството (стоковен кон-
тингент), односно според вредноста (девизен кон-
тингент), регионалните правци на увозот, динами-
ката на увозот, начинот на распределбата на кон-
тингентите, како и другите услови за увоз на сто-
ки во смисла на точка 1 од оваа одлука. 

6. Самоуправната спогодба од точка 1 на оваа 
одлука, согласно со член 27 став 7 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство, нема да се 
применува ако Сојузниот секретаријат за надворе-
шна трговија, во спогодба со Сојузниот секретари-
јат за пазар и цени, по претходно прибавено мис-
лење од сојузниот орган на управата надлежен за 
соодветната област на стопанството, утврди дека 
утврдувањето на контингентот е извршено против-
но на одредбата од точка 1 став 3 на оваа одлука. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја и Сојузниот секретаријат за пазар и цени се 
должни во рок од 30 дена од денот на приемот на 
самоуправната спогодба да утврдат дали со спогод-
бата се опфатени сите услови од точка 1 на оваа 
одлука. 

7. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени, може да одобри дополнителен стоковен 
контингент, односно дополнителен девизен контин-
гент за ЈЃВОЗ на стоки кој ги преминува рамките на 
самоуправната спогодба од точка 1 на оваа одлука, 
ако со таков увоз се обезбедува зголемување на 
извозот ВО земјите со кои плаќање се врши во де-
визи што со пропис се определени дека се предмет 
на купување и продажба на девизниот пазар и на 
меѓубанкарскиот состанок и се придонесува кон 
намалувањето на дефицитот во трговскиот биланс. 

Организацијата на- здружен труд на која, во 
смисла на став 1 од оваа точка, е утврден допол-
нителен стоковен контингент, односно дополните-
лен девизен контингент, ќе даде писмена обврска 
дека ќе го зголеми извозот на стоки. 

Ако организацијата на здружен труд на која, 
во смисла на оваа точка, и е утврден дополнителен 
стоковен контингент, односно дополнителен деви-
зен контингент, не го зголеми извозот на стоки, а 
се обврзала дека ќе го зголеми, народната банка 
на републиката, односно народната банка на авто-
номната покраина ќе и го намали за делот на не-
остварениот извоз правото на увоз што П припаѓа 
по основот на утврдениот стоковен, односно деви-
зен контингент, а во случај на недоволно покритие 
ќе ќ ги намали и другите права на увоз во таа и 

во наредните години, с^ до покритието на неоства-
р е н и ^ извоз. 

8. За стоките што не се увезувале врз основа 
на стоковен контингент односно девизен контин-
гент, а во тековната година се увезуваат според 
тој основ, организациите на здружен труд ги утвр-
дуваат и распоредуваат стоковните контингенти, 
односно девизните контингенти во рок од 30 дена 
од денот на извршената измена на видот на увозот 
на тие стоки, а на начинот и според постапката 
пропишани со оваа одлука. 

Ако организациите на здружен труд во рок од 
став 1 на оваа точка не склучат самоуправна спо-
годба, утврдувањето и распределбата на стоковни-
те контингенти, односно девизните контингенти ќе 
се изврши согласно со точка 4 став 2 и точка 5 на 
оваа одлука. 

9. Со посебен пропис донесен врз основа на 
член 27 став 9 на Законот за промет на стоки и 
услуги со странство Сојузниот извршен совет, врз 
основа на согласноста од надлежните републички 
и покраински органи, може да ги определи стоки-
те за кои е пропишано да се увезуваат врз основа 
на стоковни контингенти, односно девизни контин-
генти, контингентите за тие стоки да ги утврдува 
според количеството (стоковен контингент), односно 
според вредноста (девизен контингент) сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, на предлог 
од Сојузниот секретаријат за пазар и цени даден 
по претходно прибавенр мислење од сојузниот ор-
ган на управата надлежен за соодветната област 
на стопанството. 

За стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на став 1 на оваа 
точка, Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија, ќе ја утврди, водејќи сметка за склучените 
трговски и други спогодби, земјата од коза се вр-
ши увоз, динамиката на увозот и роковите во кои 
организациите на здружен труд врша^ распредел-
ба на утврдениот стоковен контингент, односно де-
визен контингент. Распределбата на контингентот 
ја вршат организациите на здружен труд врз ос-
нова на самоуправна спогодба, придржувајќи се 
кон критериумите утврдени со посебниот пропис 
од став 1 на оваа точка. 

10. За склучената самоуправна спогодба од 
став 2 точка 9 на оваа одлука, организациите на 
здружен труд го известуваат Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, во рок од 10 дева од 
денот на склучувањето на самоуправната спогодба, 
кој на секоја организација на здружен труд ќ из-
дава во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на извештајот, решение, за доделениот стоковен кон-
тингент, односно девизен контингент. 

Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба за распределба на сто-
ковниот контингент, односно девизниот контингент 
од точка 9 на оваа одлука во рокот што го опре-
делил Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, за што организациите 'на здружен труд го 
известуваат Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговР1ја во рок од 10 дена по истекот на рокот 
утврден за распределба на стоковниот контингент, 
односно девизниот контингент врз одделни органи-
зации на здружен , труд, распределбата на стоков-
ниот контингент и на девизниот контингент врз 
одделни организации на здружен труд ќе ја из-
врши Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија на предлог од Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени, по претходно прибавено мислење од 
сојузниот орган на управата надлежен за соодвет-
ната област на стопанството, во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на извештајот. 

11. Организацијата на здружен труд и Сојуза 
ниот секретаријат за надворешна трговија при ра -
спределбата на стоковниот контингент, односно 
девизниот контингент според точ. ^ и 10 на оваа 
одлука, ќе се придржуваат за критериумите утвр-
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дени: со посебен пропис од точка 9 став 2 на оваа 
одлука. ж 

12 За одделни видови стоки за кои стоковните 
контингенти, односно девизни контингенти ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија согласно со точка 9 од оваа одлука, носител 
на контингентот може на.место организацијата на 
здружен труд да биде Сотузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи, односно Сојузна-
та дирекција за резерви на индустриски произво-
ди, ако Сојузниот извршен совет го определи тоа. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбе-
ни производи, односно Сојузната дирекција за ре-
избори на индустриски производи, во рамките на 
контингентите утврдени според став 1 од оваа точ-
ка, ќе го изберат најповолниот увозник врз осно-
ва на одржано јавно наддавање, односно врз осно-
ва на претходно извршено собирање на понуди. На 
избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи, односно Со-
јузната дирекција за резерви на индустриски про-
изводи ќе му издаде решение за увоз на определе-
ни СТОКИ ОД СТОКОВНИОТ контингент, односно девиз-
ниот контингент, во смисла на Законот за сојузни-
те стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/75). Одлуката за јавно наддавање, односно за со-
бирање на понуди се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

13. Ако за стоките за кои е пропишан увоз врз 
основа на стоковен контингент, односно девизен 
контингент се зголемат цените на одделни стоки 
од домашно производство, кои отстапуваат од 
утврдената политика на цените или ако тие стоки 
се дефицитарни на домашниот пазар, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија може на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и це-
ни, по претходно прибавено мислење од сојузниот 
орган на управата надлежен за соодветната област 
на стопанството, ќе ја предложи вредноста и ко-
личеството на стоките во рамките на кои органи-
зациите на здружен труд во определениот рок, кој 
не може да биде подолг од 30 дена, со самоуправна 
спогодба според постапката од точка 1 на оваа од-
лука ќе го утврди стоковниот, односно девизниот 
контингент за стоките со чиј увоз се отстрануваат 
наведените појави на пазарот. 

Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба во рокот определен во 
став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, според постапката од точка 
5 на оваа одлука, ќе го утврди стоковниот, одно-
сно девизниот контингент во рок од 15 дена од де-
нот на доставувањето на извештајот за тоа дека 
самоуправната спогодба не е склучена. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може, пред конечното утврдување на сто-
ковниот контингент, односно девизниот контингент 
Според оваа одлука, да одобрува аванси до износот 
од 40% од количеството, односно од вредноста на 
увозот на односните стоки во претходната година, 
а ако е во прашање увоз на сезонски производи 
— и над износот од 400/о. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја е должен при одобрувањето на авансот да води 
сметка за состојбата на залихите на соодветните 
суровини и репродукциони материјали кај произ-
водителите и потрошувачите, како и за склучените 
самоуправни спогодби за снабдувањето и меѓусеб-
ните испораки. 

15. Ако во текот на извршувањето на самоуп-
равната спогодба од точка 1 на оваа одлука се 
утврди дека не се испорачуваат определени стоки 
од домашно производство за кои се утврдени мате-
ријални биланси во рамките на кои е склучена са-
моуправната спогодба за увозот на соодветните 
стоки, Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може, на предлог од Сојузниот секретаријат 

за пазар и цени, по претходно прибавено мислење 
од организациите на здружен труд на производи-
телите, увозниците и потрошувачите на соодвет-
ниот производ, и мислењето од сојузниот орган на 
управата надлежен за соодветната област на сто-
панството, да ја предложи вредноста и количес-
твото на стоките во рамките на кои организациите 
на здружен труд, во определениот рок, со самоуп-
равна спогодба, според постапката од точка 1 на 
оваа одлука, ќе. го утврди стоковниот, односно 
девизниот контингент, за стоките што не се испо-
рачуваат. 

Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба во рокот определен во став 
1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворе-
шна трговија може, според постапката од точка 5 
на оваа одлука, да го утврди стоковниот, односно 
девизниот контингент во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на извештајот за тоа дека само-
управната спогодба не е склучена. 

16. Заради остварување на интересите и цели-
те утврдени со своите планови, како и заради зго-
лемување на производството на стоки и вршење 
услуги со кои се остварува заеднички доход и по-
голем девизен прилив, организациите на здружен 
труд можат согласно со член 32 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство, утврдените 
стоковни контингенти, односно девизни континген-
ти заеднички да ги користат врз основа на само-
управната спогодба за здружување на труд и сред-
ства. 

Организациите на здружен труд можат, во 
смисла на став 1 на оваа точка, утврдените сто-
ковни контингенти, односно девизни контингенти 
заеднички да ги користат за намените определени 
со самоуправна спогодба за долгорочна производстве-
на кооперација, за деловнотехничката соработка и 
за други односи на здружување на други средства. 

17 Плаќањето на увозот на стоки според оваа 
одлука организациите на здружен труд го вршат 
со девизите со кои располагаат според член 122 
од Законот за девизното работење и кредитните 
односи со странство („Службен лист на Сс^РЈ" бр. 
15/77), а во согласност со самоуправната спогод-
ба од член 69 на тој закон, односно во согласност 
со актот донесен врз основа на член 70 од тој за-
кон. 

18. Додека не се основе заедница на здружен труд 
за меѓусебна планска и деловна соработка, иниција-
тива за самоуправно спогодување ,на организации-
те на здружен труд за утврдување и распределба 
на стоковниот контингент, односно девизниот кон-
тингент во смисла на оваа одлука ќе даде соодвет-
ното тело на Стопанската комора на Југославија, а 
во согласност со општиот акт на Стопанската комора 
на Југославија. 

19 Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија донесува прописи за начинот на поднесува-
ње извештај за постигнатата распределба ца сто-
ковниот контингент, односно девизниот контин-
гент, начинот на поднесување на документацијата 
која служи за распределба на стоковниот контин-
гент, односно девизниот контингент според точ. 5, 
7 и 9 став 2 на оваа одлука и начинот на поднесу-
вање на документацијата за утврдување на зголе-
мувањето на извозот според точка 7 од оваа одлу-
ка и документацијата потребна за следење на тој 
извоз. 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја ќе донесе техничко упатство за применување на 
оваа одлука, во рок од 30 дена. 

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба на стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ 4, бр. 51/76). 
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21. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1978 година, а точката 14 од оваа одлука — со де-

- нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 1017 
22 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 1 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с р. 

846. 

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за 
контрола на предметите од скапоцени метали („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 28/бб, 37/73 и 24/76), на 
предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А В И С О Ч И Н А Т А И Н А Ч И Н О Т Н А П Л А Ќ А Њ Е Н А 
Т Р О Ш О Ц И Т Е , И С П И Т У В А Њ Е И Ж И Г О С У В А Њ Е 

П Р Е Д М Е Т И О Д С К А П О Ц Е Н И М Е Т А Л И 

1. За покритие на трошоците за испитување и 
жигосување на предмети од скапоцени метали про-
изводителот или увозникот, односно имателот на 
предмети од скапоцени метали (во натамошниот 
текст: странката го плаќа надоместот предвиден со 
оваа одлука. 

2. Надоместот за покритие на трошоците за ис-
питување и жигосување предмети од скапоцени ме-
тали (во натамошниот текст: нодомест) се плаќа во 
височината предвидена со оваа одлука и со Тари-
фата на надоместите за испитување и жигосување 
предмети од скапоцени метали (во натамошниот 
текст: Тарифа), која е напечатена кон оваа одлука и 
нејзин е составен дел. 

3. Надоместот го плаќа странката по изврше-
ното испитување иа предметите од скапоцени ме-
тали, а пред жигосувањето. 

4. Ако предметот од скапоцен метал е составен 
од делови на различни скапоцени метали, надомес-
тот се наплатува за секој составен дел според маса-
та на скапоцениот метал што ја содржи. 

5. Надомест не се наплатува за делови на пред-
мети од скапоцен метал што се изработени од нес-
капоцен метал и материи, како и за окованите ка-
мења. 

6. Надоместот го уплатуваат странките на еви-
дентната сметка на приходите на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали, а Заводот ги уплатува 
во буџетот на федерацијата најмалку еднаш ме-
сечно. 

7. Ако испитувањето и жигосувањето на пред-
мети од скапоцени метали се врши вон од службе-
ните простории на подрачната организациона еди-
ница на СОЈУЗНИОТ завод за мери и скапоцени ме-
тали (во натамошниот текст: органи на контрола), 
односно на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, странката е должна да ги надомести пат-
ните трошоци и дневниците за излегување на ра-
ботникот на самото место во височината определе-
на со сојузен пропис со кој се уредуваат издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните орга-
ни на управата им се признаваат во материјални 
трошоци. 

8. Авансот за надомест и патни трошоци и дне-
вници странките го уплатуваат однапред на преод-
ната сметка на органот на контролата односно на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали до кој 
е поднесено барањето за испитување и жигосување 
предмети од скапоцени метали, ако испитувањето и 

жигосувањето на предметите од скапоцени метали 
се врши вон од службените простории. 

По извршеното испитување и жигосување на 
предметите од скапоцени метали, на странката и се 
издава конечна пресметка на трошоците коза содр-
жи сметка на надоместот и пресметка на патните 
трошоци и дневниците. 

9. Ако испитувањето и жигосувањето на пред-
мети од скапоцени метали се врши во деловните 
простории на организацијата на здружен труд коза 
произведува предмети од скапоцени метали, а таа 
организација на здружен труд ги исполнува усло-
вите предвидени со прописот донесен врз основа на 
член 14а став 4 од Законот за контролата на пред-
метите од скапоцени метали, надоместот се нама-
лува, и тоа: 

1) на организациите на здружен труд што се 
наоѓаат во седиштето на органот на контрола, 
за - - - - - - - - - - - 100/в 

2) на организациите на здружен труд што се 
наоѓаат вон од седиштето на органот на контрола, 
за - - - - - - - - - - - 15'7в 

10. За вршење хемиски анализи на легури од 
кои се изработуваат предмети од скапоцени мета-
ли, како и на предмети од скапоцени метали, надо-
местот се плаќа по работен час. 

11. За испитување на предметите за изработка 
на забно-протетски предмети од злато, надоместот 
се плаќа по работен час. 

12. За испитување на опремата што служи за 
испитување на предмети од скапоцени метали, на-
доместот се плаќа по работен час. 

13. Ако поради ^приготвени предмети од ска-
поцени метали, односно неприготвен материјал и 
опрема за испитување на предмети од скапоцени 
метали, органот на контролата повикан на барање 
од странката чека, надоместот за време на чека-
њето се наплатува по работен час. 

14. За работниот час врз основа на кој се пре-
сметува надоместот се наплатуваат од 80 до 120 ди-
нари, зависно од употребената опрема и од услови-
те на испитувањето. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Наредбата за одредува-
ње џа жиговината која се плаќа за испитување и 
жигосување на предметите од скапоцени метали 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/67 и 45/68). 

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

Е. л. бр. 1015 
22 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р 

Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГО-
СУКАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ^ 
ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Тар. број 1 
1. За предмети од злато, и тоа: Динара 
— со маса помала од 1 % — — - - 1,50 . 
— со маса од 1 ѕ и над 1 ѕ до 5 % — — 3,06 ; 

— за секој натамошен грам, уште по - 0,75 
2. Секој започнат грам маса на предмет ОД 

злато се смета како цел грам. 
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П. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

- - 0,50 

Тар број 2 
1 За предмети од сребро, и тоа: 
— со маса помала од 15 б — -
— со маса од 15 ѕ и над 15 ѕ, за секој 

грам маса — — — — — — — 0,10 
2. Секој започнат грам маса на предмет од 

сребро се смета како цел грам. " 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Тар. број 3 
1. За предмети од платина, и тоа: 
— со маса помала од 5 г— — — — 5,00 
— со маса од 5 г и над 5 г, за секој грам 

маса — — — — — — — — 1,00 
2 Секој започнат грам маса на предмет од пла-

тина се еатета како цел грам. 

847. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА СО СТОКИ И ОДР-
ЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРУГИ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинскг-
та тарифа — специфична опрема што се користи 
за манипулација со стоки и одржување и рекон-
струкција на пруги во железничкиот сообраќај 
царината ќе се пресметува по стапка од 59/о. На та-
ка пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, односно 
во Решението за о д р е д у в а на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината 
пресметана по стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

1 2 84.59/2л 
84 20/4 Други ваги за мерење 

Ех. 
Специјални хидраулични в а ш за мере-
ње на осниот притисок на шински во-
зила 

84.21/1 Машини и апарати за исфрлање песок 
и пара и сл., за чистење метални пред-
мети 
Ех. 
Уреди за перење обртни тестаменти со 
топла вода под притисок од 30 до 70 ат-
мосфери 

84.22/5в Дигалки и витли, со опирање 
Ек. 
Дигалки што се монтираат на железнич-
ки товарни вагони а служат за натовар 
и истовар на железнички шини 

84.22/5д Други машини и апарати за дигање, ма-
нипулација, натовар или истовар и др. 
Ех. 
Хидраулични дигалки за дигање желез-
нички шини и свртници 

84.45/1в-6 Други машини за обработка со дефор-
мација 
Ех. 
Машини за свиткување и исправање же-
лезнички шини 

84.45/26-4 Дупчалки координати специјални и 
други 
Ех. 
Специјални дупналки за дупчење же-
лезнички шини 

8145/2е-2 Пили, циркуларни и специјални 
Ех. 
Специјални пили за сечење железнички 
шини 

84.47/2 Машини за дупчење 
Ех. 
Машини за дупчење железнички пра-
гови 

84.50/4 Други апарати за сечење и заварување 
Ех. 
Специјални апрати за заварување оски 
при што структурата на материјалот на 
оската не се менува со загревање на 
оската до 300оЦ 

84.59/2г Машини и справи за градење и одржу-
вање на железнички пруги 
Ех. 

"" — Машини за свиткување и одвиткува-
ње тирфони 

— Уреди за мачкање железнички шини, 
пумпен тип 

— Самоодни машини за регулирање ко-
лосеци по насока и нивелета (за под-
бивање на толчен камен под прагови 
на железнички пруги) 

— Самоодни машини за решетање пос-
тилка на железнички пруги 

— Уреди за затегнување шини заради 
алуминотермитско заварување на же-
лезнички шини 

— Машини за растурање баласт на же-
лезнички пруги 

Други машини и механички уреди што 
имаат посебни функции 
Ех. 
— Уреди за перење шински возила 
— Хидраулични преси за распресување 

и напресување осни слогови 
— Гасни грејачи на свртници 

86.04/6в Други моторни дресини 
Ех. 
Моторни дресини — кипери, со можност 
на кипување на приколки, од 180 и по-
веќе КОЊСКИ сили 

869.05/1г Железнички вагони за испитување 
Ех. 
Специјални вагони за испитување ж е -
лезнички колосек 
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86.06/2 Железнички вагони-дигалки 
Ех. 
Специјални железнички вагони — ди-
галки со уреди за демонтажа и за пола-
гање колосеци 

86.06/3 Други железнички сервисни возила 
Ех. 
— Специјално конструирани помошни 

вагони за транспорт на оштетени 
шински возила од местото на незгода 

— Шински возила за електро-тапо за-
варување шински колосеци 

86 06/7 Други железнички вагони и др. 
Ех. 
Самоодни специјални железнички вагони 
за испитување железнички колосек 

86.-07/1ѕ-3 Други железнички вагони 
Ех. 
Приколки за дресини со директна воз-
душна кочница и автоматска спојница, 
височина на подот 70 с т 

87.01/16 Други трактори на тркала , 
Ех. 
Специјални трактори за манипулација 

, со шински возила што можат да се дви-
жат по шини и по пат 

87.03/6 Камиони — дигалки 
Ех. 
Автодигалки за манипулација со стоки, 
со специјални изменливи зафатни орга-
ни за фаќање на палети, растурен товар, 
железни предмети со помош на магнет 
и др., со сила од 15 т р при кракот на 
стрелката од 3,3 т и 12 т р при кракот 
на стрелката од 2ш 

ЗАБЕЛЕШКА: За изменливите зафатен 
органи се применува намалена царина 
без оглед дали тие органи при увозот се 
распоредуваат во овој или во други та-
рифни броеви на Царинската тарифа 

87.07/1 Комплетни возила со сопствен погон 
' Ех. 

Возила со фаќалки за подигање и мани-
пулација на контејнери 

90.16/6 Други инструменти, машини и апарати 
Ех. 
— Размерници за мерење растојание на 

шините на железнички пруги 
— Пробни гласи и инструменти за испи-

тување мотори 
— Механички уреди за пресметување на 

положбата на колосеци во кривина 
заради уредување на насоката на ко-
лосец,ите 

90.20/1 Рендген-апарати ,апарати врз база на ра-
диоактивни изотопи и други апарати врз 
база на нуклеарно зрачење 
Ех, 
Апарати за испитување заварувања на 
железнички шини 

90.23/1 Термометри 
Ех. 
Специјални шински термометри за ме-
рење температура на железнички шини 

90.28 Електрични и електронски инструменти 
^ и апарати за мерење, проверување, ана-

лиза и автоматска контрола 
Ех. 
— Електронски уреди за испитување пе-

чатени кола и електронски елементи 
што се монтираат на печатени кола, 
што се користат за управување со с -
лектромоторни возови 

— Ултразвучни апарати за испитува-
ње на заварени места на шини 

92.08 Музички инструменти и др. 
Ех. 
Сигнални труби, пневматски, за извес-
тување на работниците на пруга за наи-
дувањето на ЕОЗ 

92.11/3 Повеќеканални магнетофони за потреби 
на' сообраќајот 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 1020 
22 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

848. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), СОЈУЗ-
НИОТ извршен совет донесува 

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

Н А Т А П Л О В И Д Б А 

1 На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската т а - . 
рифа — специфична опрема што се увезува за по-
требите на безбедноста на воздушната пловидба, ца-
рината ќе се пресметува по стапка од 50/'о. На така 
пресметаниот износ се додава износот што претста-
вува разлика помеѓу царината пресметана според 
стапките пропишани во Царинската тарифа, односно 
во Решението за одредување на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината 
пресметана по стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е 

85.13/11 Други електрични апарати за жичка теле-
фонија и телеграфија 
Ех. 
Автоматски уреди за прием и испраќање на 
телеграфски пораки 
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85.15/36 Авионски радари и радиостаници за врска 
со авиони 
Ех. 

— Радиопримопредаватели едноканални или 
повеќеканални 

— Управувачки уреди за радиопримопреда-
ватели 

85 15/3г Радиогониометриски станици и комплетни 
уреди за радиолокација во сообраќајот (зем-
ски радари и сл., VOR-ови, маркери) 
Ех. 
— Набљудувачки примарни и секундарни 

земски радари 
— Уреди за пренос на радарски податоци, 

теснопојасни или широкопојасни 
— Радарски покажувачи 
— Генератори на видео-мапи 
— Заштитни куполи за антени на радари и 

на земски радионавигациони уреди 
— Уреди за инструментално слетување 
— Телекомандни уреди за маркери 
— Воздухопловни навигациони уреди (VOR, 

TVOH, DME), радиофарови и нивни те-
лекоманди 

— Маркери 
— Радиогониометри, повеќеканални 

85 15/3д Радиотелефонски приемници и испраќач!! 
Ех. 
Радиорелејни телефонски уреди, едноканал-
ни или повеќеканални 

85.16/1г Сигнални и сигурносни уреди во воздуш-
ниот сообраќај 
Ех. 
Уреди за светлосно покажување на аголот 
на слетување (VASIS) 

90.28 Електрични и електронски инстрзгменти и 
апарати за мерење, проверување, анализа и 
автоматска контрола 
Ех. 
Електронски уреди за контрола и калибри-
ра.!^ на земски радионавигациони уреди од 
воздухоплови во лет. 1 

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен Лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 1016 
22 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател. 
Веселиш Ѓураковиќ с. р. 

849. 

Врз основа на член 53 од Законот ?а прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр 15/77, Сојузниот секретар за надворешна 
трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ИЗВЕЗУВААТ ИЛИ 
УВЕЗУВААТ СТОКИ БЕЗ НАПЛАТА, ОДНОСНО 

БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ПРОТИВВРЕДНОСТ 

Член 1 
Увозот на стоки без плаќање на противвредност 

и извозот на стоки без наплата на противвредност 
се врши под условите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Организациите на здружен труд можат да из-

везуваат во странство без наплата на противвред-
ност: 

1) мостри, рекламни материјали и проспекти за 
машини, апарати и уреди што се испраќаат во 
странство заради известување на странскиот купу-
вач на стоки; 

2) документација што се испраќа во странство 
во врска со учеството на меѓународни лицитации и 
конкурси; 

" 3) упатства за контрола, одржување и ракува-
ње, како и шеми за монтирање машини, апарати и 
уреди доколку се однесуваат на опрема што е из-
везена ; 

4) стоки заради испитување на нивниот квали-
тет; 

5) основни средства и инвентар за потребите на 
деловни единици во странство и заеднички стопан-
ски претставништва во странство; 

6) помали количества на стоки за репрензета-
ција вообичаена во деловните односи; 

7) стоки што како помош се испраќаат на зем-
ја во која се случила елементарна или друга слична 

' непогода; 
8) резервни делови и прибор што се потребни 

за извршување на обврските во гарантниот рок; 
9) предмети на вооружување и воена опре-

ма, како и средства за посебна намена од делокру-
гот на работата на Сојузната дирекција за промет 
и резерви на производи со посебна намена; 

10) поштенски марки во смисла на Правилни-
кот за издавањето и прометот на поштенски марка 
и вредносници кој Собранието на Заедницата на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони го до-
несе врз основа на член 24 став 4 од Статутот на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („ЈПТТ Весник", бр. 15/67); 

11) книги, списанија и други публикации, што 
се испраќаат во странство заради извршување на 
обврските што произлегуваат од меѓународни дого-
вори. 

Член 3 
Организациите на здружен труд можат, во вр-

ска со вршењето на свотата дејност, да увезувaaT 
од странство без плаќање на противвредност: 

1) мостри и рекламни материјали; 
2) документација што се прима од странство во 

врска со учеството на меѓународни лицитации или 
конкурси; 

3) упатства за контрола, одржување и ракува-
ње, како и шеми за монтирање машини, апарати п 
уреди доколку се однесуваат на опремата што е у -
везена; 

4) амбалажа и етикети што носат ознака на 
странски партнер; 

5) cтoKи заради испитување на нивниот квали-
тет; 
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в) делови за замена на неисправни делови на 
испорачана опрема и уреди, кои како неисправни 
се вратени во странство или кои не се вратени, а 
за кои комисиски е утврдено дека се неисправни 
по истекот на гарантниот рок; 

7) резервни делови и прибор за машини и уре-
ди што се увезени, во текот на траењето на гарант-
ниот рок; 

.8) алати и мерни инструменти, што странска 
фирма испраќа до организацијата на здружен труд 
со-која има склучен договор за застапување, држе-
ње консигнационен лагер и вршење сервисни услу-
ги, заради давање сервисни услуги; во рамките на 
договорените клаузули за вршење на тие услуги; 

9) стоки што како помош се примаат заради от-
странување на последиците од елементарни и слич-
ни непогоди; 

10) поштенски марки во смисла на Правилникот 
за издавање и промет на поштенски марки и вред-
носници; 

11) книги, списанија и други публикации од 
странство што се испраќаат врз основа на обврски-
ве што произлегуваат од меѓународни договори; 

12) остатоци на стоки кои се привремено увезе-
ни заради обработка, доработка и преправка, а кои 
имаат употребна вредност до 5% од нормативите; 

13) стоки во смисла на член 27 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76); 

14) стоки за научни, просветни, културни, здрав-
ствени и социјали цели во смисла на чл. 28 и 29 од 
Царинскиот закон; 

15) стоки што остануваат во истоварот на дове-
рени стоки во ринфузна состојба (т. н. пометнина). 

Претставништвата на странски фирми можат 
за своите потреби да увезуваат од странство пред-
мети на инвентар без плаќање на потиввредност. 

Член 4 
Стоките од член 2 точка 4 и член 3 став 1 точ-

ка 5 на овој правилник чиј извоз односно увоз е 
регулиран со определување на стоковниот контин-
гент, со определување на девизниот контингент, со 
издавање дозвола или со давање согласност, а чија 
вредност преминува 75.000 динари, организациите 
на здружен труд можат да ги извезуваат во стран-
ство, односно да ги увезуваат од странство само врз 
основа на утврденото право на извоз односно увоз 
и утврденото право на плаќање во смисла на Зако-
нот за девизното работење и кредитните односи со 
странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

ч 
Член 5 ^ ^ 

Предмети на вооружување и воена опрема мо-
жат да се извезуваат, односно да се увезуваат во 
смисла на одредбите од овој правилник само по о-
добрение од Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 6 
При извозот на стоки во странство, односно уво-

зот на стоки од странство од чл. 2, 3 и 5 на овој 
правилник организациите на здружен труд се долж-
ни да ги поднесат до царинарницата преку која сто-
ките се извезуваат, односно увезуваат, исправите со 
кои докажуваат дека стоките ги увезуваат, односно 
извезуваат без плаќање на противвредност (договор, 
спецификација, гаранција, записник за приемот на 
стоки, записник за констатираниот недостаток на 
стоки, прбфактура, преписка со странска фирма и 

Член 7 
Организациите на здружен труд од чл. 2, 3 и 5 

на овој правилник поднесуваат пријава за склуче-
ната работа за промет со странство во смисла на 
Наредбата за начинот и роковите за поднесување 

пријави за склучените договори за надворешното 
говскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр^ 
60/77). 

Член 8 
За мостри и рекламни материјали од член 2 

точка 1 и член 3 став 1 точка 1 од овој правилник 
се подразбираат: 

1) предмети од помала вредност и во помали ко-
личества спрема видот на стоките што ги претста-
вуваат и целта за која се наменети, а кои се изве-
зуваат во странство или увезуваат од странство за-
ради прибавување порачки, односно понуди или 
заради склучување договори; 

2) суровини и други репродукцини материјал и, 
што се извезуваат во странство или увезуваат од 
странство заради проверка на нивниот квалитет или 
примена во процесот на производството, или заради 
прибавување порачки односно понуди или склучу-
вање договори; 

3) предмети за реклама врз кои видно е втис- 1 
ната фирмата; 

4) стоки за изработка на мостри и модели; 
5) печатени предмети во вид на објави, плака-

ти, ценовници, каталози и други форми на извес-
тување што се однесуваат на стоките, превозот на 
стоки и услуги, без оглед на нивната вредност и ко-
личество. 

Член 9 
Одредбите од ово1 правилник се однесуваат и на 

општеетвено-политичките заедници ЈД нивните ор-
гани и организации, општествено-политичките и 
други организации, здруженијата на граѓани и дру-
ги правни лица, кои во врска со вршењето на сво-
јата дејност извезуваат стоки во странство без на-
плата на противвредност, односно увезуваат стоки 
од странство без плаќање на противвредност. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за усло-
вите под кои се извезуваат и увезуваат стоки без 
плаќање противвредност („Службени лист на СФРЈ"Ј 
бр. 52/73 и 43/75). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

дено на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'Ч 

П. бр. 16008 
16 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, с.р. 

850. 
Врз основа на член 52 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ 
ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ШТО 

СЕ УВЕЗУВААТ 

1. Организациите на здружен труд што увезу-
ваат стоки од став 2 на оваа точка се должни во 
купопродажниот договор да предвидат обврска на 
странскиот продавач да прибави од надлежниот ор-
ган на својата земја уверение дека стоките што ги 
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извезува се произведени во таа земја, а во опре-
делени случаи и заверено од југословенското кон-
зуларно претставништво во таа земја. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се приме-
нува врз увозот на следните стоки: 

Реден Тарифен Наименување 
број број 

1 2 3 

1 69.11/1 а Порцелански садови 
2 73.36/16 Печки на течни горива 
3 73.36'2 Шпорети 
4 73.38/1а-2 Садови емајлирани, други 
5 73.38/16-2 Садови повикувани, други. 
6 73.38/1в-1 Садови ^емајлирани 
7 76.15^1 Садови 
8 82.11/2 Ножови и жилети 
9 83.07/1 Лустери 

10 84.15/За-1 Ладилници — фрижидери за дома-
ќинства, електрични, апсорпциона 
други 

11 84.15/36-1 Ладилници — фрижидери за до-
маќинства, електрични, компреси-
они, во делови за монтажа 

12 84.15/36-2 Ладилници — фрижидери за до-
маќинства, електрични, компреси-
они, други 

13 84.40/2а Машини и апарати за перење рубе-
лина, за домаќинство до 5 к ѕ пол-
нење 

14 , 84.40/26 Машини и апарати за перење ру-
бе лина, за домаќинство над 5 к ѕ 
полнење 
Пишувачки машини канцелариски, 
стандардни 
Пишувачки машини, портабл 
Машини за пишување, електрични 
Машини за пишување, специјални 
Машини за разни пополнувања 
Други машини 
Книговодствени машини 
Регистар-каси 
Суви елементи за електрични џеб-
ни ламби 
Елементи и ќелии за електрични 
примарни батерии 
Правошмукалки 
Мелници за кафе, куќни, елек-
трични 
Електрични апарати за бричење, со 
вграден електричен мотор 
Електрични проточни грејачи, гре-
јачи со резервоар и потопувачки 
грезачи за потребите на домаќин-
ството 
Електрични проточни гре.1ачи, гре-
јачи со резервоар и потопувачки 
грејачи, други 
Електрични греј ни апарати за про-
стории, подови и транспортни сред-
ства — за потребите на домаќин-
ството 

31 85.12/2в-1 Греалки за простории 

1 2 3 

32 85.12/4 Електрични апарати за сушење ко-
са (без хауба) 

33 8512/5а Шпорети електрични 
34 85.12/6а Електрични пегли за пеглање за 

потребите на домаќинството 
35 85.12/66 Електрични пегли за пеглање, дру-

ги 
36 85 15/1а-1 Телевизиски приемници 
37 85.15/1а-2 Телевизиски приемници со радио 

или грамофонски уреди 
38 85.15/2 Радио-приемници, комбинирани 

или не со грамофон 
39 85.15/26-1 Радиоприемиици, комбинирани или 

не со грамофон, носечки (портабл) 
40 85.15/26-2 Радиоприемници, комбинирани или 

не со грамофон за превозни сред-
ства од сите видови 

41 85.15/26-За Радиограмофони 
42 85.20/1а-1 Сијалици за моторни возила 
43 85.20/1а-За Сијалици за напон до 20 V 
44 85.20/1а-Зб Сијалици за напон над 20 V 
45 90.08/2а Кинематографски камери за филм 

до 16 т т 
46 90.08/26 Кинематографски камери за филм 

над 16 шш 
47 91.01/1 Штоперици 
48 91.01/2а Рачни часовници од благородни 

метали 
49 91.01/За Џебни часовници од благородни 

метали 
50 91.01/26 Рачни часовници, други 
51 91.01/36 Џебни часовници, други 
52 92.11/1 Грамофони 
53 92.11/2 Магнетофони 
54 92.11/4 Диктафони 
55 97.03/2 Играчки со механизам 
56 98.03/1 Пенкала 
57 98.05/1а Моливи обични графитни 
58 98.05/16--2 Моливи, други 

Уверението за потеклото на стоките од став 1 
на оваа точка организациите на здружен труд се 
должни да го поднесат кон царинската декларација 
при увозот на стоките. 

2. Одредбите на точка 1 од оваа наредба не се 
применуваат врз: 

1) производите што се увезуваат по основ на дол-
горочна производствена кооперација со странство, 
а кои се предмет на договор за таа долгорочна про-
изводствена кооперација регистриран кај надлеж-
ниот орган, според прописите; 

2) основните средства што организација на здру-
жет труд ги купила во странство заради изведување 
инвестициони работи и кои по завршувањето на тие 
работи ги враќа во Југославија, под услов органи-
зацијата на здружен труд да документира дека тие 
основни средства се купени во странство за тие по-? 
треби и дека до завршувањето на тие работи и се 
користени за тие цели: 

3) стоките што се увезуваат во смисла на Пра-
вилникот за условите под кои се извезуваат или уве-
зуваат стоки без наплата односно плаќање на птзо-
тиввредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77). 

3. Ако организацијата на здружен труд при^уво-
зот на стоките од точка 1 став 2 на оваа наредба не 
поднесе уверение за потеклото на стоките или ако 
поднесеното уверение не и одговара на состојбата и 
потеклото на стоките, царинарницата ќе постапи во 
смисла на одредбите на член 204 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). 

15 84.51/1а 

16 84.51/16 
17 84 51/2 
18 84.51/3 
19 84.51/4 
20 84.51/5 
21 84.52/2 
22 84.52/5 
23 85.03/1 

24 85.03/2а 

25 85.06/1 

26 85 06/4а 

27 . 85.07/1 

28 85.12/1а 

29 85.12/16 

39 85.12/2а 
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4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за обврската 
за прибавување уверение за потекло на одредени 
стоки што се увезуваат (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/69). 

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

П. бр. 16009 
21 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвнгер, с. р. 

851, 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Слу-

жбата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/77), сојузниот секретар за фи-
нансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВ-
НИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ 

НА ТИЕ ПРИХОДИ 

Со оваа наредба се пропишуваат сметките кај 
Службата на општественото книговодство на кои ќе 
се врши уплата на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и други самоуправни 
организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и нивниот распоред, како и 
начинот на известување на корисниците на тие 
приходи. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци на доход и од личниот доход на работ-
ниците 

1. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметката бр. 840-1104 — Републички, од-

носно покраински данок на доход, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; ' 

2) на сметката бр. 840-1125 - Републички, од-
носно покраински данок на доход, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството; 

3) на сметката бр. 840-1130 - Општински данок 
на доход, од организациите на здружен труд и од 

работните заедници од стопанството; 
4) на сметката бр. 840-1146 - Општински данок 

на доход, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 840-1151 - Посебен донок на 
доход за интервенции во определени области, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството; 

6) на сметката бр. 840-1167 - Посебен данок на 
доход за интервенции во определени области, од 

организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството, 

На сметките под 5 и 6 став 1 од оваа точка се 
уплатува и дополнителниот данок на доход како и 
другите облици на данок на доход што се воведени за 
интервенции во определени области. 

2. Данокот од личниот доход се уплатува: 
1) на сметката бр. 840-1200 — Републички, од-

носно покраински данок од личниот доход на работ-
ниците, одорганизациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-1216 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход на работ-
ниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-1221 - Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход на работ-
ниците вработени кај граѓани што самостојно вршат 
дејност и ка ј граѓански правни лица; 

4) на сметката бр. 840-1237 — Општински данок 
од личниот доход на работниците, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

5) на сметката бр. 840-1242 — Општински данок 
од личниот доход на работниците, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

6) на сметката бр. 840-1258 — Општински данок 
од личниот доход на работниците вработени кај гра-
ѓани што самостојно вршат дејност и ка ј граѓански 
правни лица. 

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се 
уплатува данокот од личниот доход од страна на 
обврзниците на тој данок, без оглед дали тој се 
пресметува според редовна или посебна стапка. 

3. Данокот од личниот доход што се плаќа во 
паушален износ, се уплатува на сметката бр. 840-
-1263 — Данок од личниот доход на работниците 
што се плаќа во паушален износ. 

4. Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на дејност се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-1307 — Данок од личниот 
доход од самостојно вршење на земјоделска дејност 
(на приходи од шуми и др.), што се пресметува во 
процент, а не според катастарскиот приход и фак-
тичниот доход; 

2) на сметката бр. 840-1403 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход од само-
стотно вршење на стопански дејности, што се прес-
метува во процент; 

3) на сметката бр. 840-1419 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење на стопан-
ски дејности, што се пресметува во процент; 

4) на сметката бр. 840-1424 — Републички, од-
носно покраински донок од личниот доход од са-
мостојно вршење на неетопански дејности, што се 
пресметува во процент; 

5) на сметката бр 840-1Д45 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење на нестопан-
ски дејности, што се пресметува во процент; 

6) на сметката бр. 840-1450 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход од автор-
ски права; 

7) на'сметката бр. 840-1466 — Општински данок 
од личниот доход од авторски права. 

2. Даноци на промет на производи и на надомес-
ти за вршење услуги 

5. Основниот данок на промет на производи се 
уплатува: 
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1) на сметката бр. 840-2010 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 1); 

2) на сметката бр. 840-2101 - Основен данок на 
промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2); 

3) на сметката бр. 840-2117 — Основен данок на 
промет на тутунски преработки (тар. број 3); 

4) на сметката бр. 840-2122 — Основен данок на 
пролтет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4, освен на промет на производи од тој тарифен 
број што е извршен на угостителски дуќани на 
самостојни угостители и граѓани; 

5) на сметката бр. -840-2138 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4 испорачани на угостителски дуќани на само-
стојни угостители и граѓани, што го плаќаат опште-
ствените прагон лица како даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-21184 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4 испорачани на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и граѓани, што го плаќаат гра-
ѓаните како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2143 - Основен данок на 
промет на алкохол-етанол (тар. број 5); 

8) на сметката бр. 840-2159 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили (тар. број 6); 

9) на сметката бр. 840-2026 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 7); 

10) на сметката бр. 840-2031 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 8); 

11) на сметката бр. 840-2047 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 9); 

12) на сметката бр. 840-2052 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 10); 

13) на сметката бр. 840-2068 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 
18 и 20); 

14) на сметката бр. 840-2164 — Основен данок на 
промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19); 

15) на сметката бр. 840-2073 — Основен денок на 
промет на производи (тар. број 12); 

16) на сметката бр. 840-21100 — Основен данок 
на промет на производи, на прометот остварен од 
вршење на самостојни дејности што не се разрежу-
ваат во годишен износ; 

17) на сметката бр. 840-2089 — Оновен данок на 
промет на производи наплатен за производите што 
Југословенската народна армија ги набавува и уве-
зува за свои потреби; 

18) на сметката бр. 840-2094 — Основен данок на 
промет на производи наплатен при увозот на про-
изводи. 

На сметките под 1 до 18 став 1 од оваа точка се 
уплатува основниот данок на "промет на производи 
за производите опфатени со соодветните тарифни 
броеви на Тарифата на основниот данок на промет, 
што е составен дел на Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77). 

6. Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производите уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2208 - Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според општа стапка, а кој го 
плаќаат општествените правни лица како даночни 
обврзници; 

2) на сметката бр. 840-22204 — Посебен репуб-
лички односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според општа стапка, а кој го 
плаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

3) за сметката бр. 840-22001 — Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на произ-
Води што се плаќа според повисока стапка од оп-

штата, а кој го плаќаат општествените правни 
-лица како даночни обврзници; 

4) на сметката бр. 840-22017 - Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според повисока стапка од оп-
штата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни об-
врзници; 

5) на сметката бр. 840-22022 - Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според пониска Стапка од оп-
штата, а кој го плаќаат општествените правни лица 
како даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-22038 - Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според пониска стапка од оп-
штата, а кој го плаќаат граѓаните како даночни об-
врзници ; 

7) на сметката бр. 840-2213 - Посебен републич-
ки, односно покраински данок на промет на моторни 
возила што го плаќаат општествените правни лица 

- како даночни обврзници; 
8) на сметката бр. 840-22225 — Посебен репуб-

лички. односно покраински данок на промет на мо-
торни возила што го плаќаат граѓаните како даноч-
ни обврзници; 

9) на сметката бр 840-2297 — Посебен републич-
ки односно покраински данок на промет на алко-
холни пи,јачки, освен на прометот на алкохолни 
ПИЈ ачки испорачани на угостителски дуќани на 
самостојни угостители и граѓани; 

10) на сметката бр. 840-22230 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на без-
алкохолни ПИЈ ачки, освен на прометот на безалко-
холните пијачки испорачани на угостителски дуќа-
ни на самостојни угостители и граѓани; 

11) на сметката бр. 840-22108 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на ал-
кохолни пијачки испорачани на угостителските ду^ 
ќани на самостојни угостители и граѓани; 

12) на сметката бр. 840-22197 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на без-
алкохолни пијачки испорачани на угостителски ду-
ќани на самостојни угостители и граѓани; 

13) на сметката бр. 840-22043 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на ал-
кохол-етанол. 

7. Посебниот републички, односно покраински 
данок на надомести за вршење услуги се уплатува! 

1) на сметката бр. 840-2255 — Посебен републич-
ки односно покраински данок на надомести за услу-
ги, што го плаќаат организациите на здружен труд 
како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-2260 - Посебен републич- , 
ки, односно покраински данок на надомести за услу-
ги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските правни 
лица во месечни рокови; 

3) на сметката бр. 840-2276 - Посебен републич-
ки, односно покраински данок на надомести за ус-
луги од граѓани и граѓански правни лица што не со 
занимаваат редовно со вршење на услуги; 

4) на сметката бр 840-2281 - Посебен републич-
ки, односно покраински данок на надомести за ус-
луги од приредување игри на среќа; 

5) на сметката бр. 840-22181 - Посебен репуб-
лички односно покраински данок на надомести за 
услуги на менични кредити. 

8. Посебниот општински данок на промет на про-
изводи се уплатува: 

1) на сметката бр 840-2304 - Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според општата стапка, а кој го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 
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2) на сметката бр 840-23173 — Посебен општин-
ски данок на производи што се плаќа според општа-
та стапка а КОЈ ГО плаќаат граѓаните како даночни 
обврзници: 

3) на сметката бр. 840-23201 — Посебен општин-
ски ,данок на промет на производи што се плаќа 
според повисока стапка од општата, а кој го плаќаат 
општествените правни лица како даночни о б в р з -
ници : 

4) на сметката бр. 840-23217 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа спо-
ред повисока стапка од општата ,а кој го плаќаат 
граѓаните како даночни обврзници; 

5) на сметката бр. 840-23222 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според пониска стапка од општата, а кој го плаќаат 
општествените правни лица како даночни обврзни-
ци 

0) на сметката бр. 840-23238 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според пониска стапка од општата, а КОЈ го плаќаат 
Граѓаните како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2325 — Посебен општин-
ски данок на промет на моторни возила што го пла-
ќаат општествените правни лица како даночни об-
врзници; 

8) на сметката бр 840-23189 — Посебен општин-
ски данок на промет на моторни возила што го пла-
ќаат градните како даночни чвбврзници; 

9) на сметката бр. 840-2393 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохолни шпанки, освен 
на прометот на алкохолни пијачки испорачани на 
угостителските дуќани на самостојни угостители и 
граѓани; 

10) на сметката бр. 840-23194 — Посебен општин-
ски да ЈОК на промет на безалкохолни пијачки, ос-
вен на прометот на безалкохолни пијачки испора-
чани на угостителски дуќани на самостојни угости-
тели и граѓани; 

11) па сметката бр 840-23105 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохолни ПИЈ ачки испора-
чани на угостителски дуќани на самостојни угости-
тели и граѓани: 

12) на сметката бр. 840-23168 — Посебен општин-
ски Данок на пролет на безалкохолни пиЈачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни уго-
стите.ли и граѓани; 

13) на сметката бр 840-23243 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохол-етанол. 

9. Посебниот општински данок на надомести за 
вршење услуги се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2351 - Посебен општин-
ски данок на надомести за услуги, што го плаќаат 
организациите на здружен труд како даночни об-
врзници: 

2) на сметката бр. 840-2367 - Посебен општин-
ски данок на надомести за услуги што го плаќаат 
граѓаните и граѓанските правни лица во месечни ро-
кови; 

3) на сметката бр. 840-2372 - Посебен општински 
данок на надомести за услуги од граѓаните и гра-
ѓанските правни лица што не се занимаваат редовно 
со вршење на услуги; 

4) на сметката бр. 840-2388 - Посебен општин-
ски данок на надомести за услуги од приредување 
игри на среќа. / 

10. Данокот на промет на недвижности и права 
Се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2400 - Данок на промет 
на недвижности и права, од општествените правни 
данца; 

2) на т е т к а т а бр. 840-2416 - Данок на промет 
ца недвижности и прав-а, од граѓаните. 

3. Даноци од странски лица 

11. Даноците од странски лица се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-2715 — Данок на добивка 

на странски лица, остварена по основ на вложува-
ње средства на странски лица во домашна органи-
зација на здружен труд заради заедничко работење; 

2) на сметката бр. 840-2720 — Данок на добивка 
на странски лица, остварена со изведување на ин-
вестициони работи; 

3) на сметката бр. 840-2736 — Данок на приход 
на странски лица остварен од превоз на патници и 
стоки. 

4. Данок на приходи од имот и имотни права, 
данок на имот и данок на вкупен приход на 
граѓани 

12. Данокот на приходи од имот и имотни права, 
донокот на имот и данокот на вкупниот приход на 
траганите се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2507 — Данок на приходи 
од имот и имотни права; 

2) на сметката бр. 840-2512 — Данок на имот; 
3) на сметката бр. 840-2528 — Данок на добивки 

од игри на среќа; 
4) на сметката бр. 840-2533 — Данок на наслед-

ство и подароци; 
5) на сметката бр. 840-2549 — Данок на товарни 

друмски моторни и приклучни возила и на комби-
-возила; 

6) на сметката бр. 840-2603 — Данок на вкупен 
приход на граѓаните. 

На сметката под 1 став 1 од оваа точка се упла-
туваат сите даноци по основ на остварени приходи 
од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот 
на приход од зградите. 

На сметката под 2 став 1 од оваа точка се упла-
туваат сите даноци на имот и имотни предмети (да-
нок на згради, данок на други имотни предмети и 
сл.). 

На сметката под 3 став 1 од оваа точка се упла-
тува данокот на добивки од игри на среќа остварен 
од страна на граѓаните. 

Во сите други случаи во кои обврзниците на 
тие даноци се задолжуваат во годишен износ, дано-
ците на приходи од имот и имотни права и даноци-
те на имот се уплатуваат на збирна проодна сметка 
(сметка бр. 846). 

Даноците на непријавени приходи од имот и 
имотни права, на имот и на вкупен приход на граѓа-
ните, утврдени во дополнителна постапка од над-
лежниот орган според посебен пропис, односно по-
стапка, се уплатуваат на сметките под 1 до 6 став 1 
на оваа точка. 

5. Такси 

13. Административните такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-3109 — Царински такси во . 

готови пари, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3114 — Царински такси во 
готови пари, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3135 — Царински такси во 
готови пари, од граѓани и од граѓански правни лица; 

4) на сметката бр. 840-3140 — Конзуларни такси; 
5) на сметката 840-3156 — Други сојузни адми-

нистративни такси во готови пари; 
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6) на сметката бр. 840-3161 — Републички, од-
носно покраински административни такси во готови 
пари; 

7) на сметката бр. 840-3177 — Општински адми-
нистративни такси; , 

8) на сметката бр. 840-3182 — Републички, од-
носно покраински такси на промет на чапункари и 
копитари. 

На сметката под 7 став 1 од оваа точка се упла-
тува приходот остварен со продажба на општински 
административни такси и приходот од општински 
административни такси наплатен во готови пари. 

На сметката под 8 став 1 од оваа точка се упла-
тува и приходот од такси што се плаќаат на увере-
ние за здравствена состојба на животни. 

14. Комуналните такси се уплатуваат; 
1) на сметката бр. 840-3206 — Комунални такси 

на̂  престој во туристички места; 
2) на сметката бр. 840-3210 — Комунални такси 

на фирма од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

3) на сметката бр. 840-3226 — Комунални такси 
на фирма, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

4) на сметката бр. 840-3231 — Комунални такси 
на фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

5) на сметката бр. 840-3294 — Комунални такси за 
регистрација на моторни возила; 

6) на сметката бр. 840-3247 — Комунални такси 
на други предмети за таксирање, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

7) на сметката бр. 840-3252 - Комунални такси 
на други предмети за таксирани, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

8) на сметката бр. 840-3268 - Комунални такси 
на други предмети за таксирање, од граѓани и гра-
ѓански правни лица; 

15. Судските такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-33^ - Сојузни судски 

такси во готови пари од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3317 — Сојузни судски 
такси во готови пари, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3322 — Сојузни судски так-
си во готови пари од граѓани и граѓански правни 
лица; 

4) на сметката бр. 840-3338 — Републички, од-
носно покраински судски такси во готови пари од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

5) на сметката бр. 840-3343 — Републички, од-
носно покраински судски такси во готови пари, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-3359 — Републички, од-
носно покраински судски такси во готови пари, од 
граѓаните и граѓанските правни лица; 

7) на сметката бр. 840-3364 — Општински суд-
ски такси. 

На сметката под 1, 2 и 3 став 1 од оваа точка се 
уплатува приходот од судски такси во готови пари, 
што ќе го остварат сојузните судови, а на сметките 
под 4, 5 и 6 од тој став — приходот од судски так-
си што ќе го остварат судовите на републиките и 
автономните покраини. На сметката под 7 став 1 од 
оваа точка се уплатува приходот од општински суд-
ски такси, продадени таксени вредносници и судски 
такси во готови пари, 

6. Царини и посебни давачки 

16. Царините, посебната царинска давачка, по-
себната царинска такса за увезени стоки и лгежа-
рината, се уплатуваат во корист на партијата на 
евидентната сметка бр 845 на надлежната царинар-
ница, односно на Сојузната управа за царини. При-
ходите уплатени по тие основи царинарницата, од- . 
носно Сојузната управа за царини ги распоредува: 

1) на сметката бр. 840-4106 - Царина, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од стопанството; 

2) на сметката бр, 840-4111 — Царина од орга-
низациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-4127 — Царина, од граѓа-
ни и од граѓанските правни лица; 

4) на сметката бр. 840-4202 - Посебни такси на 
увезени стоки, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството: 

5) на сметката бр. 840-4356 — Посебни такси на 
увезени стоки од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-42-14 — Посебни такси на 
увезени стоки, од граѓани и од граѓански празни 
лица; 

7) на сметката бр. 840-4309 — Посебна давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води; 

8) на сметката бр. 840-4314 — Посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување; 

9) на сметката бр. 840-4335 — Посебна давачка 
за царинско евидентирање; 

10) на сметката бр. 840-4310 — Лежарина за сто-
ки сместени во царински магацини и стоваришта. 

7. Приходи според посебни проне.си 

17 Паричните казни се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-5103 — Парични казни за 

царински прекршоци и парични средства добиени 
од продадени стоки одземени по сторени прекршоци; 

2) на сметката бр. 840-5119 — Парични казни за 
стопански престапи, што и припаѓаат на републи-
ката, односно на автономната покраина; 

3) на сметката бр. 840-5124 — Парични казни за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката, однос-
но на автономната покраина; 

4) на сметката бр. 840-5145 — Парични казни за 
сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на репуб-
ликата, односно на автономната покраина; 

5) на сметката бр. 840-5150 — Парични казни за 
кривични дела, што и припаѓаат на републиката, од-
носно на автономната покраина; 

6) на сметката бр. 840-5166 — Парични казни за 
прекршоци, што ги изрекуваат републичките, одно-
сно покраинските органи на управата надлежни за 
работите на приходите; 

7) на сметката бр. 840-5171 г - Парични казнч за 
прекршоци, што ги изрекуваат општинските органи 
на управата надлежни за работите на приходите; 

8) на сметката бр. 840-5187 - Други парични 
казни што и припаѓаат на општината; 

9) на сметката бр. 840-5192 - Приходи остваре-
ни во постапка за утврдување потекло на имот; 

10) на сметката бр. 840-6254 — Разлики во цена-
та одземени по решенија од надлежните републич-
ки односно покраински органи; 

11) на сметката бр. 840-6275 - - Разлики во пена-
та, одземени по решенија од надлежните општински 
органи. 

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се упла-
туваат паричните износи на средствата одземени од 
граѓани и паричните износи добиени со продажба 
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на одземен имот во постапка за утврдување потекло 
на имот. 

18. Данокот на средствата на заедничката пот-
рошувачка се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-5215 — Данок на сред-
ствата на заедничка потрошувачка, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството ; 

2)- на сметката бр. 840-5220 - Данок на средства-
та на заедничката потрошувачка, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од несто-, 
панството. 

8. Приходи на органите на управата и други при-
ходи 

19. Приходите на органите на управата се упла-
туваат на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на 
приходите на органите на јправата . На сметката бр. 
845, односно на соодветната партија од таа сметка 
на надлежниот орган на управата, се уплатуваат 
приходите на органите на управата што тие ќе ги 
остварат со вршење на својата дејност. 

Приходите уплатени во корист на сметката бр. 
845, односно на соодветната партија од таа сметка, 
се распоредуваат; 

1) на сметката бр. 840-6100 — Приходи на сојуз-
ните органи и организации; 

2) на сметката бр. 840-6116 — Приходи на репуб-
личките, односно покраинските органи на управата; 

3) на сметката бр. 840-6121 — Приходи на оп-
штинските органи на управата. 

20. Другите приходи се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-6207 — Други приходи на 

федерацијата; 
2) на сметката бр. 840-6212 — Други републички, 

односно покраински приходи; 
3) на сметката бр. 840-6228 — Други општински 

приходи; 
4) на сметката бр. 840-6249 — Укинати буџетски 

приходи на федералната; 
5) на сметката бр. 840-62116 — Укинати буџет-

ски приходи на републиките, односно автономните 
покраини; 

6), на сметката бр. 840-62121 — Укинати буџет-
ски приходи на општините. 

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат разни непредвидени и вонредни прихо-
ди (наплатени трошоци за прекршочна постапка, из-
легување на судови на терен, присилна наплата и 
сл). 

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат загинатите буџетски приходи, ако про-
писите врз основа на кои се воведени тие приходи 
престанале да важат во претходната и поранешните 
години, а во тековната година не е воведен соодве-
тен приход. 

II. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-
НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Приходи на заедниците за здравство и здравстве-
но осигурување 

21. Придонесот за здравство и здравствено оси-
гурување се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-16 - Придонес од дохо-
дот за здравство и здравствено осигурување на ра-
ботниците, од организациите па здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-21 - Придонес од доходот 
за здравство и здравствено осигурување на работ-
ниците, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-37 - Придонес од личниот 
доход за здравство и здравствено осигурување на 
работниците од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-42 — Придонес од личниот 
доход за здравство и здравствено осигурување на 
работниците од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр, 843-58 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр. 843-63 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-79 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат нестопанска дејност; 

8) на сметката бр. 843-84 - Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и ка ј граѓански правни лица; 

9) на сметката бр. 843-1905 - Придонес за здрав-
ството и здравствено осигурување што го плаќаат 
заедниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

10) на сметката бр. 843-107 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување што го плаќаат за-
едниците за вработување за невработени лица. 

2. Приходи на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување 

22. Придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-128 — Придонес од дохо-
дот за пензиско и инвалидско осигурување на ра-
ботниците од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-133 - Придонес од дохо-
дот за пензиско и инвалидско осигурување на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр 843-149 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за пензиско и инвалид-
ско осигурување од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопаЕЈството; 

4) на сметката бр. 843-154 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за пензиско и инвалид-
ско осигурување, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-175 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр. 843-180 — Придонес за пензи-
ско и инвалидско осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-196 - Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работните лу/е 
што самостојно вршат нестопанска дејност; 

8) на сметката бр. 843-203 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и кај граѓански правни лица; 

9) на сметката бр. 843-112 - Придонес за пен-
зиско и инралидско осигурување, што го плаќаат 
заедниците за вработување за невработени лица. 

3. Приходи на заедниците за детска заштита 

23 Придонесите за детска заштита и за додаток^ 
на деца се уплатуваат: 
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1) на сметката бр. 843-219 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците за детска заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-224 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за детска заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните заед-
ници од нестопанството; 

3) на сметката бр, 843-432 — Придонес од лич-
ниот доход за детска заштита, од работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

4) на сметката бр. 843-448 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита од работните луѓе што са-
мостојно вршат нестопанска дејност; 

5) на сметката бр. 843-245 — Придонес од личниот 
доход за детска заштита, од раотните луѓе вработе-
ни кај граѓани што самостојно вршат дејност и кај 
граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 843-801 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците за вработување 
за невработени лица; 

7) на сметката бр. 843-1910 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување; 

8) на сметката бр. 843-250 — Придонес од дохо-
дот за додаток на деца од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-266 — Придонес од дохо-
дот за додаток на деца, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

10) на сметката бр. 843-271 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за додаток на деца, од 
организаците на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството; 

Ц) на сметката бр. 843-287 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за додаток на деца, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; " ч 

12) на сметката бр. 843-292 — Придонес од лич-
ниот доход за додаток на деца, од работните луѓе 
вработени ка ј граѓани што самостојно вршат деј-
ност и кај граѓански правни лица; 

13) на сметката бр. 843-817 — Придонес за дода-
ток на деца што го плаќаат заедниците за вработу-
вање за невработени лица; 

14) на сметката бр. 843-1583 — Придонес за дода-
ток на деца што го плаќаат заедниците на пензи-
ското и инвалидското осигурување; 

15) на сметката бр. 843-1926 — Други приходи. 
На сметката под 15 став 1 од оваа точка се у-

платуваат природите остварени во текот на детска-
та недела и сл. 

4. Приходи на заедниците за образование 

24. Придонесот за образование се уплатува' 
1) на сметката бр. 843-315 — Придонес од дохо-

дот за насочено образование, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

2) на сметката бр. 843-320 — Придонес од дохо-
дот за насочено образование, од организациите на 
здружен труд и од работите заедници од, несто-
панството; 

3) на сметката бр. 843-1931 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход 
на работниците за насочено образование, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

4) на сметката бр 843-1947 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за насочено образование, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од несто-
панството ; 

5) на сметката бр. 843-1146 — Републички, од-
носно покраински придонес за насочено образование, 

од работните луѓе што самостојне вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1151 — Републички, од-
носно покраински придонес за насочено образование, 
од работните луѓе што самостојно вршат нестопан-
ска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1952 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за на-
сочено образование од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и ка ј граѓан-
ски правни лица; 

8) на сметката бр. 843-378 — Републички, однос-
но покраински придонес од личниот доход на работ-
ниците за основно и предучилишно образование, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-383 — Републички, однос-
но покраински придонес од личниот доход на работ-
ниците за основно и предучилишно образование, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-960 — Републички, од-
носно покраински придонес за основно и предучи-
лишно образование, од работните луѓе што само-
стојно вршат стопанска дејност; 

11) на сметката бр. 843-1104 — Републички, однос-
но покраински придонес за основно и предучилиш-
но образование, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска деЈност; 

12) на сметката бр. 843-399 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за ос-
новно и предучилишно образовани од работните лу-
ѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат деј-
ност и каЈ граѓански правни лица; 

13) на сметката бр. 843-406 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за основно и 
предучилишно образование, од организациите на 
здружен труд и од^рабстните заедници од стопан-
ството: 

14) на сметката бр. 843-411 — Општински придо-
нес од личниот доход на работниците за основно И 
предучилишно образование, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

15) на сметката бр. 843-1125 — Општински при-
донес за основно и предучилишна образование, од 
работните луѓе што самостојно вршат стопанска деј-
ност; 

16) на сметката бр 843-1130 - Општински при-
донес за основно и ирецучилишно образование од 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

17) на сметката бр. 843-427 - Општин-
ски придонес од личниот доход за основно и пред-
училишно образование од работните луѓе'вработени 
ка ј граѓани што самостојно вршат дејност и кај гра-
ѓански правни лица. 

5. Приходи на заедниците за култура 

25. Придонесот за култура се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-469 - Републички, однос-

но покраински придонес од доходот за култура, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-474 — Републички, однос-
но покраински придонес од доходот за култура, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-495 - Републички, однос-
но покраински придонес од личниот доход на работ-
ниците за култура, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството: 

4) на сметката бр 843-502 - Републички, однос-
но покраински придонес од личниот доход на работ-
ниците за култура, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 
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5) на сметката бр. 843-1328 — Републички, од-
носно покраински придонес за култура од работните 
луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1333 — Републички, од-
носно покраински придонес за култура, од работните 
луѓе што самостојно вршат нестопанска Дејност; 

7) на сметката бр. 843-518 — Републички, однос-
но покраински придонес од личниот доход за култу-
ра, од работните луѓе вработени кај граѓани што са-
мостојно вршат дејност и кај граѓански правни ли-
ца: 

8) на сметката бр. 843-523 — Општински придо-
нес од доходот за култура, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

9) на сметката бр. 843-539 — Општински придо-
нес од доходот за култура, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

10) на сметката бр. 843-544 — Општински придо-
нес од личниот доход на работниците за култура од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

11) на сметката бр. 843-565 — Општински придо-
нес од личниот доход од работниците за култура, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1167 — Општински при-
донес за култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1172 — Општински при-
донес за култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

" 14) на сметката бр. 843-570 — Општински придо-
нес од личниот доход за култура, од работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и кај граѓански правни лица; 

15) на сметката бр. 843-16?7 — Придонес за кул-
тура од личниот доход од авторски права. 

6. Приходи на заедниците за научен труд 

26. Придонесот за научен труд се уплатува; 
1) на сметката бр. 843-586 — Републички, однос-

но покраински придонес од доходот за научен труд, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; , 

2) на сметката бр. 843-591 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за научен 
ТРУД, од организациите на здружен труд и од работ-
ните заедници од нестопанството; 

. 3) на сметката бр. 843-609 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за научен труд, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

4) на сметката бр. 843-614 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за научен труд, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

5) на сметката бр 843-1188 - Републички, од-
носно покраински придонес за научен труд, од ра-
ботните луѓе што самостојно вршат стопанска деј-
ност; 

6) на сметката бр. 843-1193 - Републички, од-
носно покраински придонес за научен труд, од ра-
ботните луѓе што самостојно вршат нестопанска деј-
ност; 

7) на сметката бр. 843-635 - Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за на-
учен труд од работните луѓе вработени ка ј граѓани 
што самостојно вршат дејност и ка ј граѓански прав-
ни лица. 

Т. Приходи на заедниците за физичка култура 

27. Придонесот за физичка култура се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-640 — Републички, односно 

покраински придонес од доходот за физичка култу-
ра, од организациите на здружен труд и од работ-
ните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-656 — Републички, однос-
но покраински придонес од доходот за физичка кул-
тура, од организациите на здружен труд и од работ-
ните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-661 — Републички од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за физичка култура, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

4) на сметката бр. 843-677 — Републички од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за физичка култура, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

5) на сметката бр. 843-1200 — Републички, од-
носно покраински придонес за физичка култура, од 
работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1216 — Републички од-
носно покраински придонес за физичка култура, од 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

7) на сметката бр. 843-682 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за фи-
зичка култура, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај гра-
ѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-698 — Општински придонес 
од доходот за физичка култура, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; / 

9) на сметката бр. 843-705 — Општински придо-
нес од доходот за физичка култура, од орг,аниза-
циите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-710 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за физичка 
култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

11) на сметката бр. 843-726 — Општински придо-
нес од личниот доход на работниците за физичка 
култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1221 — Општински при-
донес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно, вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1237 — Општински при-
донес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-731 — Општински при-
донес од личниот доход за физичка култура, од ра-
ботните луѓе вработени кај граѓани што самостојно 
вршат дејност и ка ј граѓански правни лицр. 

8. Приходи на заедниците за вработување 

28. Придонесот за вработување се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-747 — Придонес од дохо-

дот за вработување од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-752 — Придонес од дохо-
дот за вработување, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-768 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за вработување, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-773 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за вработување, од орга-
низациите на здружен трзгД и од работните заед-
ници од нестопанството; 
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5) на сметката бр. 843-1242 — Придонес за вра-
ботување, од работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1258 — Придонес за вра-
ботување, од работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-789 — Придонес од лич-
ниот доход за вработување, од работните луѓе вра-
ботени кај граѓани што самостојно вршат дејност и 
кај граѓански правни лица. 

9. Приходи на заедниците за социјална заштита 

29. Придонесите за социјална заштита се упла-
туваат: 

1) на сметката бр. 843-1013 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за социјална 
заштита, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-1029 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за социјална 
заштита, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-1034 — Републички, од-
носи покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за социјална заштита, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

4) на сметката бр. 843-1055 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за социјална заштита, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството; 

5) на сметката бр. 843-1ч263 — Републички, од-
носно покраински придонес за социјална заштита, 
од работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1279 — Републички, од-
носно покраински придонес за социјална заштита, 
од работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

7) на сметката бр. 843-1968 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за со-
цијална заштита, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај гра-
ѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-1060 — Општински придо-
нес од доходот за социјална заштита, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

9) н2Г сметката бр. 843-1076 — Општински при-
донес од доходот за социјална заштита, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-1081 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за социјал-
на заштита, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

11) на сметката бр. 843-1097 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за социјал-
на заштита, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1284 — Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1307 — Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-1973 — Општински при-
донес од личниот доход за социјална заштита, од 
работните луѓе вработени кај граѓани што самостој-
но вршат дејност и кај граѓански правни лица. 

10. Приходи на други заедници од областа на опште-
ствените дејности 

30. Придонесите на другите заедници се упла-
туваат: 

1) на сметката бр. 843-1765 — Придонес од до-̂  
ходот на други заедници, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-1770 — Придонес од до-
ходот на дру^и заедници, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

3) на сметката бр. 843-1786 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-1791 — Придонес од ,лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1718 — Придонес на други 
заедници, од работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1723 — Придонес на други 
заедници, од работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1739 — Придонес на други 
заедници одличниот доход од авторски права. 

На сметките под 1 до 7 став 1 од оваа точка Св 
уплатуваат придонесите на други самоуправни ин-
тересни заедници од областа на општествените деј^ 
ности. 

I I I . П Р И Х О Д И Н А Д Р У Г И С А М О У П Р А В Н И О Р Г А -
Н И З А Ц И И И З А Е Д Н И Ц И И П Р И Х О Д И Н А Ф О Н -

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

1. Приходи на самоуправните организации и заед-
ници 

31. Приходите на заедниците за домување се 
уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1814 - Придонес од до-
ходот за станбена изградба, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

2) на сметката бр. 842-1835 - Придонес од до-
ходот за станбена изградба, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

3) на сметката бр. 842-1840 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците за станбена изградба, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-1856 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците за станбена изградба, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 342-1861 - Придонес од лич-
ниот доход за станбена изградба, од работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и кај граѓански правни лица; -

6) на сметката бр. 842-1877 - Придонес за стан-
бена изградба, што го плаќаат заедниците на пен^ 
зиското и инвалидското осигурување; 

7) на сметката бр. 842-1882 - Придонес за стан-
бена изградба, што го плаќаат другите самоуправни 
интересни заедници. 

32. Приходите на заедниците, односно фондови^ 
те за комунална дејност се уплатуваат; ^ 
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1) на сметката бр. 842-406 — Надомест за отста-
пување и користеше на градежно земјиште; 

2) на сметката бр. 842-84 - Надомест за иско-
ристувана на земјоделско земјиште; 

3) на сметката бр. 842-42 - Други приходи зда 
заедниците, односно фондовите за -комунална деј-
ност. 

33. Приходите на заедниците, односно фондовите 
за водостопанство се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1562 — Придонес од до-
ходот за водостопанство, од 'организациите на здру-
жен труд "и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-1578 - Придонес од до-
ходот за водостопанство, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопанст-
вото; 

3) на сметката бр. 842-224 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите за водостопанство, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-245 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите за водостопанство, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842т250 — Приходи на заедни-
ците, односно фондовите за водостопанство, од гра-
ѓаните и граѓанските правни лица. 

На сметката под 5 став 1 од оваа точка се упла-
тува приходот од граѓаните и граѓанските правни 
лица, ако не се уплатува преку збирната проодна 
сметка на приходите од граѓани и граѓански правни 
лица (сметка бр. 846). 

34. Приходите на заедниците, односно фондови-
те за патишта се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-^09 — Придонес и други 
бесповратни избројувања односно здружувања од 
доходот за патишта, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-614 - Придонес од други 
бесповратни издвојувања, односно здружувања од 
доходот за патишта, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-1599 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците за патишта, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-1611 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за патишта, од органи-
зациите на -здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-1632 - Придонес од лич-
ниот доход за патишта, од работните луѓе вработе-
ни кај граѓаните што самостојно вршат дејност и кај 
граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 842-635 — Придонес од лич-
ниот доход за патишта, од работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност; 

7) на сметката бр. 842-320 - Надомест, односно 
придонес за јавни патишта на патни моторни вози-
ла, од организациите на здружен труд и од работ-
ните заедници од стопанството; 

8) на сметката бр. 842-336 — Надомест, односно 
придонес за јавни патишта на патни моторни возила 
од организациите на здружен труд ш од работните 
заедници од нестопанството; 

9) на сметката бр. 842-341 - Надомест, односно 
придонес за јавни патишта на патни моторни возила 
од граѓани и граѓански правни лица; 

10) на сметката бр. 842-357 - Надомест ,односно 
придонес за јавни патишта на патни запрежни во-
зила; 

11) на сметката бр. 842-362 — Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и запрежни во-

зила за одржување чистота та град, ед орга-
низациите на здружен труд л од работните заедници 
од стопанството; 

12) на сметката бр. 842-378 - Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и за-прежни во-
зила за одржување чистота на град, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заедни-
ци од нестопанството; 

13) на сметката бр. 842-383 — Надомест, односно 
придонес од сопственици на моторни и запрежни во-
зила за одржување чистота на град, од тра-
гаш! и граѓански правни лица; 

14) на сметката бр. 842-292 - Надомест на стран-
ски патни моторни возила; 

15) на сметката бр. 842-399 — Надомест за п а -
тишта што го плаќаат крајните потрошувачи на бен-
зин; 

16) на сметката бр. 842-196 — Други приходи на 
заедниците односно фондовите за патишта. 

35. Приходите ,на другите заедници, односно 
фондови се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-640 — Придонес и другИ 
бесповратни издвојување, односно здружувања, од 
доходот на други заедници, односно фондови од ор-
ганизациите на здружен труди од работните заед-
ници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-656 — Придонес и други 
бесповратни издвојувана, односно здружувања од 
доходот на други заедници односно фондови, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заед-
ници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 842-661 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од-
носно фондови од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-677 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од-
носно фондови од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-682 — Придонес од лич-
ниот доход на други заедници, односно фондови, од 
работните луѓе вработени к а ј граѓани што самостој-
но вршат дејност и граѓански правни лица; 

6) на сметката бр 842-698 — Придонес од лич-
ниот доход на други заедници, односно фондови,-од 
работните луѓе што самостојно вршат дејност. 

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат приходите на други заедници, односно 
фондови за кои не се предвидени уплатни сметки со 
оваа наредба (заедниците: за железничкиот сообра-
ќај, на електростопанството, противградната зашти-
та и сл). 

36. Приходите на месните заедници, месниот са-
мопридонес и другите приходи на месните заедници 
се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-794 — Местен самопридо-
нес од работниците вработени во општествениот 
сектор; 

2) на сметката бр. 842-801 — Местен самопридон 
нес на земјоделците; 

3) на сметката бр. 842-817 — Местен самопридо-
нес од други обврзници. 

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат приходите на месните заедници од об-
врзниците од општествениот сектор и од другите 
обврзници (работни луѓе што самостојно вршат сто-
панска, односно нестопанска дејност, работни луѓе 
вработени ка ј т р ч а н и што самостојно вршат стопан-
ска или нестопанска дејност и други неспоменатрѓ-
обврзници), што своите обврски ги извршуваат ре-
довно од секој остварен личен доход на обврзни-
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ците или од доходот на организацијата на 
здружен труд. На сметките од оваа точка се про-
книжуваат, согласно со точка 47 од оваа наредба, 
самопридонес^^ што се разрешуваат во годишен из-
нос, а се плаќаат тримесечно на начинот и во роко-
вите што договорно ќе ги определат општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на прихо-
дите и односната месна заедница. 

2. Приходи на фондовите на општествено-политич-
ките заедници 

37. Средствата на задолжителниот заем за Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 

,развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1744 - Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основ на задолжителен заем од 1977 
година; 

2) на сметката бр. 842-1898 - Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основ на задолжителен заем од 1978 
година; 

38. Средствата на фондовите на заедничките ре-
зерви се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-58 - Средства на орга-
низациите на здружен труд издвоени од деловните 
средства за републичкиот, односно покраинскиот 
фонд на заедничките резерви; 

2) на сметката бр. 842-63 - Средства на орга-
низациите на здружен труд издвоени од деловните 
средства за општинскиот фонд на заедничките ре-
зерви. 

39. Средствата на солидарноста за отстранување 
последици од елементарни непогоди се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-710 — Придонес за сред-
ствата на солидарноста од доходот, од организаци-
ите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 842-726 - Придонес за сред-
ствата на солидарноста од доходот, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од не-
стопанството: 

3) на сметката бр. 842-731 - Придонес од лич-
ниот доход на работниците за средствата на соли-
дарноста, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-747 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за средствата на соли-
дарноста, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-752 - Придонес за сред-
ствата на солидарноста, од работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност; 

6) на сметката бр. 842-768 - Други средства на 
солидарноста. 

40. Средствата на заедниците, односно фондо-
вите за противпожарна заштита се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-107 — Дел од премијата 
За осигурување од пожар; 

2) на сметката бр. 842-266 — Други приходи на 
фондовите за противпожарна заштита. 

3. Други приходи 

41. Филмски придонес и придонес од надомест 
!а увезени и изнајмени Филмови се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-271 - Филмски придонес? 
2) на сметката бр. 842-287 - Придонес (даноку 

од надомести за увезени и изнајмени филмови. 
42. Приходите на укинатите фондови на опште-

ствено-политичките заедници, се уплатуваат на 
сметката бр. 842-432 — Приходи на укинатите фон-
дови на општествено-политичките заедници. 

На сметката од став 1 од оваа точка се уплату-
ваат приходите на укинатите фондови на опште-
ствено-политичките заедници, ако прописите врз 
основа на кои тие се заведени престанале да важат. 
Уплатениот износ на приходите се распоредува на 
корисниците според порано важечките прописи. 

43. Средствата на организациите на здружен 
труд издвоени од деловните средства за задолжител-
ни заеми, се уплатуваат на сметката бр. 842-79 -
Средства на организациите на здружен труд издво-
ени од деловните средства за задолжителни заеми. 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗ-
РЕЖУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУ-
ВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ 

44. Приходите од населението, што се разрежу-
ваат во годишен износ и втасуваат за наплата 'во 
тримесечни рокови, се уплатуваат на сметката бр. 
846 — Проодна сметка на приходите од граѓани и 
граѓански правни лица. 

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа: 
1) Данокот од личниот доход од земјоделска 

дејност, што се пресметува според катастарскиот 
приход; 

2) Данокот од личниот доход од земјоделска деј-
ност. што се пресметува според фактичкиот доход; 

3) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на стопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

4) Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на нестопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

5) Републичкиот, односно покраинскиот данок 
од личниот доход од самостојно вршење на стопан-
ски дејности, што се плаќа во паушален износ; 

6) Републичкиот, односно покраинскиот данок од 
личниот доход од самостојно вршење на ^стопан-
ски дејности, што се плаќа во паушален износ; 

7) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на стопански дејности, што се 
плаќа во паушален износ; 

8) Општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на нестопански дејности што се 
плаќа во паушален износ; 

9) Основниот данок на промет на производи, на 
прометот од самостојно вршење на занаетчиски деј-
ности; 

10) Основниот данок на промет на производи, 
на прометот од самостојно вршење на други стопан-
ски дејности; 

11) Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи на прометот од са-
мостојно вршење на занаетчиски дејности; 

12) Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи, на прометот од само-
стојно вршење на други стопански дејности; 

13) Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на надомести за услуги, од са-
мостојно вршење на занаетчиски дејности; 
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14) Посебниот републички, односно покраински 
данок на надомести за услуги, од самостојно вр-
шење на други стопански дејности; 

15) Посебниот општински данок на промет на 
производи, на прометот од самостојно вршење на 
занаетчиски дејности; 

16) Посебниот општински данок на промет на 
производи, на прометот од самостојно вршење на 
други стопански" дејности; 

17) Посебниот општински данок на надомести за 
услуги од вршење на занаетчиски дејности; 

18) Посебниот општински данок на надомести за 
услуги од вршење на други стопански дејности; 

19) Републичкиот, односно покраинскиот данок 
на надомести за превознички услуги; 

20) Општинскиот данок на надомести за превоз-
нички услуги; 

21) Данокот на приход од имот и имотни права; 
22) Данокот на приход од згради; 
23) Данокот на имот; 
24) Данокот на згради; 
25) Данокот на товарни патни моторни и при-

клучни возила и на комби возила; 
26) Данокот на хибридна лоза; 
27) Придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност за образование; 
28) Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на стопански дејности — за образование; 
29) Придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на нестопански дејности — за образование; 
30) Придонесот за здравствено осигурување на 

земјоделците; 
31) Придонесот за здравствено осигурување на 

работните луѓе што самостојно вршат стопанска деј-
ност; 

32) Придонесот за здравствено осигурување на 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

33) Придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на земјоделците; 

34) Придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

35) Придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување на работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

36) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за култура; 

37) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за култура; 

38) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопанска! дејности — за култура; 

39) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за научен труд; 4 

40) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за научен труд; 

41) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности — за научен труд; 

42) Придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за физичка култура; 

43) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности - за физичка кул-
тура; 

44) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности - за физичка кул-
тура; 

45) Придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност - за социјална заштита; 

46) Придонес од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за социјална за-
штита; 1 

47) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопанеки дејности — за социјална 
заштита; 

48) Придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност — за детска заштита; 

49) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за детска заштита; 

50) Придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности — за детска заш-
тита; 

51) Придонесот од личниот доход на граѓани и 
граѓански правни лица — за патишта; 

52) Средствата на солидарноста од личниот до-
ход од граѓани и граѓански правни лица; 

53) Водниот придонес; 
54) Надоместот (таксата) за заштита и користе-

ње на водите; 
55) Надоместот за искористување на мелираци-

они и водостопански објекти и постројки; 
56) Надоместот (придонесот) за јавни патишта на 

патни запрежни возила; 
57) Комуналната такса на фирма, што ја плаќа-

ат граѓани и граѓански правни лица; 
58) Комуналните такси на други предмети што 

подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓа-
ни и граѓански правни лица; 

59) Надоместот за користење на градежно зем-
јиште; 

60) Придонесот за противградна заштита; 
61) Месниот самопридонес од земјоделци; 
62) Месниот самопридонес од други обврзници; 
63) Затезната, односно казнената камата; 
64) Наплатените трошоци за присилна наплата; 
65) Другите приходи; 
66) Укинатите приходи. 
45. За обврските на граѓаните и граѓански прав-

ни лица што се разрежуваат во годишен износ и 
втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија, 
во рамките на проодната сметка (бр. 846), ќе отвори 
посебни евидентни сметки, со тоа што општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на прихо-
дите ќе ги внесува во спецификациите за распоре-
дот на приходите од сметката 846. 

46. На преодната сметка (бр. 846) се уплатуваат 
и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е 
определено на територијата на општината да се раз-
режуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесе-
чно. Во таквите случаи службата на општественото 
книговодство во републиката, односно автономната 
покраина, на барање од републичкиот, односно по-
краинскиот орган на управата надлежен за работите 
на финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамки-
те на преодната сметка (бр. 846). 

47. Прекнижувањето на уплатите на обврските 
на граѓаните и граѓанските правни лица од преод-
ната сметка (бр. 846) на одделните сметки отворени 
во рамките на основните сметки 840, 842 и 843 ќе 
го врши Службата на општественото книговодство 
според поединечните видови и облици на приходи, 
а врз основа на спецификацијата и вирманските 
налози што се издадени од страна на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на прихо-
дите, во роковите определени со републички, одно-
сно покраински пропис. 

Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа 
точка го утврдува надлежниот републички, односно 
покраински орган во согласност со службата на оп-
штественото книговодство во републиката, односно 
автономната покраина. 



Петок, 30 декември 1977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 61 - Страна 208Ј 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за 
уплата на приходите на општествено-политичките 
заедници а нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организации 
к заедници не е доволен за применуваше на оддел-
ни прописи и одлуки на носителот на општествени 
средства, републичките, односно покраинските ор-
гани, во согласност со службата на општественото 
книговодство во републиката, односно автономната 
покрај ина, можат со свој пропис одделни сметки 
предвидени со оваа наредба да ги расчленат на пот-
сметки. 

Износот на приходот на сметката од оваа на-
редба, што со пропис на републиката, односно авто-
номната покраина е расчленет на потсметки, му од-
говара на збирот на приходите на тие потсметки. 

49. Обврзниците на даноци, придонеси и упла-
тителите на други приходи, што уплатуваат прихо-
ди на сметките предвидени со оваа наредба, при 
уплатувањето на приходите на односните сметки, 
ќе го испишат врз налогот за уплата оперативниот 
број на надлежната служба на општественото кни-
говодство, бројот на основната сметка од планот на 
сметките на Службата на општественото книговод-
ство, статистичката ознака на односната општина и 
бројот на уплатната сметка на приходите предвиден 
со оваа наредба. На пример: 
62Ш-840-079-1104, каде што е: 

62800 — Оперативен број на службата; 
840 — Основна сметка во планот на сметките 

на службата; 
079 — Статистичка ознака на општината (во 

овој случај општина Пирот); 
1104 — Републички, односно покраински данок 

на доход од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од сто-
панството. 

Заради овозможување правилно испоставување 
на налозите за уплата на приходите, отпечатен е 
кон оваа наредба Списокот на општините со нивните 
статистички ознаки по републиките и автономните 
покраини и надлежните служби на општественото 
книговодство, што е составен дел на оваа наредба. 

50. Обврзниците за уплата на даноците и при-
донесите во согласност со Законот за применување 
на прописите и за решавање на судирите на репуб-
личките односно покраинските закони во областа 
на даноците, придонесите и таксите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/75 и 33/77) - (во натамошниот 
текст: Законот) и прописите на републиките, одно-
сно автономните покраини, даноците и придонесите 
на општествено-политичките заедници и на само-
управните интересни заедници на кои даноците и 
придонесите им припаѓаат ќе им ги уплатуваат со 
еден налог преку збирните стапки на проодните 
сметки, ако се обезбедени следните услови: 

1) прописите на општествено-политичките заед-
ници и одлуките на самоуправните интересни заед-
ници, односно изводите од тие прописи и одлуки, 
согласно со член 22 од Законот, да се објавени во 
службеното гласило на републиката, односно авто-
номната покраина; 

2) надлежните органи на републиката, односно 
на автономната покраина да ги утврдиле даноците 
и придонесите, што ќе се уплатуваат преку збирни 
стапки на проодните сметки, како и збирните стап-
ки преку кои со помал број налози се уплатуваат 
обврските по основ на тие даноци и придонеси; 

3) да се отворени проодни сметки од страна на 
надлежниот републички, односно покраински орган, 
на кои се врши уплатувањето на даноците и придо-
несите преку збирни стапки во согласност со оваа 
наредба. 

Во една збирна стапка можат да бидат содржа-
ни даноците и придонесите што се пресметуваат од 
иста основица и ако стапките се пропорционални, 

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и 
придонеси, со прописи и одлуки на носителите на 
општествени средства, се ослободени од уплати на 
одделни видови даноци или придонеси, уплата на за-
должителните даноци и придонеси ќе вршат со по-
единечни налози непосредно на сметките од оваа 
наредба. 

Уплатувањето на даноците и придонесите преку 
збирни стапки се врши на проодните сметки што се 
отвораат кај надлежната служба на општественото 
книговодство кај која се води жиро-сметката на 
општината. 

Проодните сметки се отвораат посебно за секоја 
збирна стапка по сектори (стопанство, нестопанство), 
и тоа ка ј надлежната служба на општественото кни-
говодство во општините^ а во рамките на основната 
сметка број 844. Ознаката на бројот на преодната 
сметка ја утврдува надлежниот републички, одно-
сно покраински орган, во согласност со служ-
бата на општественото книговодство во репуб-
ликата, односно автономната покраина. Бројот 
на проодната сметка содржи и статистичка ознака 
на општината од Списокот на општините, со Чита-
ните статистички ознаки по републиките и автоном-
ните покраини и надлежните служби на општестве-
ното книговодство. На пример: 
61800-844-050-16, каде што е: 

61800 — Оперативен број на службата; 
844 — Број на преодната сметка кај службата5 
050 — Статистичка ознака на општината Кра-

лево; 
16 — Даноци и придонеси од личниот доход 

на работниците од организациите на 
здружен труд и од работните заедници 
од стопанството — збирна стапка. 

Даноците и придонесите уплатени преку збирни 
стапки на проодни сметки надлежната служба на 
општественото книговодство ги распоредува според 
структурата на учеството на индивидуалните стап-
ки во збирната стапка, а во корист на сметките 
пропишани со оваа наредба. Ако се измени збирната 
стапка, распоредувањето на средствата од проод-
ните сметки се врши од денот на нејзиното приме-
нување, а според структурата на учеството на ин-
дивидуалните стапки во новата изменета збирна 
стапка. 

Ако даноците и придонесите се уплатуваат 
преку збирни стапки на проодните сметки, обврз-
никот за уплата на даноците и придонесите во на-
логот за уплата во целта на дознаката ќе ја испи-
ше основицата за пресметување на даноците и 
придонесите, збирната стапка и периодот на кој се 
однесува уплатата. 

51. Под уплатители на приходи од стопанство-
то, односно нестопанството, во смисла на оваа на-
редба, се подразбираат корисниците на општестве-
ни средства распоредени според Одлуката за утвр-
дување на стопанските и вонстопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77). 

Под уплатители на приходи од граѓани и од 
граѓански правни лица се подразбираат граѓаните 
и граѓанските правни лица што се занимаваат со 
стопанска дејност (земјоделство, шумарство гра-
дежништво, сообраќај, трговија и угостителство, 
занаетчиство и сл.), граѓаните и граѓанските прав-
ни лица што вршат нестопанска дејност, а се об-
врзници на даноци и придонеси по кој и да било 
основ, како и граѓаните^што не се вработени а ос-
тваруваат приходи по кој и да било основ и се об-
врзници на даноци и придонеси. 

52. Обврзниците за уплата на даноци, придоне-
си, такси и други приходи од оваа наредба (освеШ 
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царини и царински давачки и основен данок на 
промет на производи што се плаќа при увозот и 
на прометот за потребите на Југословенската на-
родна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 
од оваа наредба тие приходи ги уплатуваат во ко-
рист на пропишаните сметки по општините ка ј 
Надлежната служба на општественото книговод-
ство, кај која се води жиро-сметката на општи-
ната. 

Даночниот обврзник на данокот на промет на 
производи и услуги врши пресметка и уплата на 
овој данок согласно со чл. 26 и 27 од Законот за 
Оданочување на производи и услуги во прометот. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство ќе обезбеди евиденција за приходите од 
оваа ,наредба по општините, освен за приходите од 
царини и царински давачки и од основниот данок 
на промет на производи што се плаќа при увозот 
И на прометот на производи за потребите на Југо-
словенската народна армија — сметка 17 и 18 од 
став 1 точка 5 од оваа наредба. 

53. Со средствата од сметките од оваа наредба, 
Како и од сметките отворени со пропис на репуб-. 

ликите, односно автономните покраини, не може 
да се располага пред нивниот пренос на жиро-сме-
тката на општествено-политичката заедница и неј-

зиниот фонд, на самоуправната интересна заедница 
и на другата самоуправна организација и заедница. 

Преносот на средствата од сметките од оваа 
наредба го врши надлежната служба на општестве-
ното книговодство. 

Поврат на повеќе уплатените, односно погреш-
но уплатените приходи се врши преку вирмански 
налог на корисниците на општествени средства кон 
кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи 
се насочен^, на сметките определени со оваа на-
редба на оние општествено-шлитички заедници и 
нивни фондови, самоуправни интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници на кои 
им припаѓаат тие приходи. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

54. Уплатените приходи на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, на самоуп-
равните интересни заедници и на другите самоуп-
равни организации и заедници, се распоредуваат 
според определените инструменти (стапки) и спо-
ред тоа на која општествено-политичка заедница и 
нејзин фонд, самоуправна интересна заедница и 
друга самоуправна организација и заедница ќ при-
паѓаат. 

Приходите од основниот данок на промет на 
производи што се плаќа при увозот и на прометот 
на производи за потребите на Југославенската на-
родна армија - - сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од 
оваа наредба ќе се распоредуваат на соодветните 
сметки на приходите на републиките и автономни-
те покраини согласно со член 29 од Законот за 
оданочување на производи и услуги во ^ про-
метот. 

Распоредувањето на приходите на општестве-
но-политичките заедници и нивните фондови, на 
Самоуправните интересни заедници и на другите 
самоуправни организации и заедници се врши на 
7, 14, 22 и 28 ден во месецот, а средствата на за-
должителниот заем за Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини — уште и 1-иот ден во месецот, со тоа што 
распоредувањето да мора да се изврши најдоцна 
во рок од два дена од денот определен за распоре-
дување на приходите. 

Распоредувањето на средствата од проодните 
сметки на кои се уплатени даноците и придонеси-
те преку збирните стапки, се врши во корист на 

сметките пропишани со оваа наредба, и тоа два 
дена пред распоредувањето на приходите од тие 
сметки. 

55. По исклучок во 1978 година надлежната 
служба на општественото книговодство средствата 
од сметките од точка 31 од оваа наредба, во роко-
вите определени во став 3 точка 54 и точка 57 од 
оваа наредба, ќе ги распоредува наѓ 

1) преодната сметка бр. 842-1648 - Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово за 1977 година; 

- 2) проодената сметка бр. 842-1994 - Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово за 1978 година. 

Проодните сметки од став 1 на оваа точка ќе 
се отворат ка ј надлежната служба на општествено-
то книговодство за секоја република, односно ав-
тономна покраина. 

Средствата од проодните сметки од став 1 на 
оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-
сметката на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, со 
тоа што истото да се спроведе два дена по рокот 
предвиден во став 1 од оваа точка. Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономните покраини, во согласност со надлежната 
служба на општественото книговодство, може да 
утврди и други рокови за распоредување на при-
ходите од проодните сметки. 

56. Заради овозможување на Службата на оп-
штественото книговодство да може во роковите од 
точка 54 на оваа наредба да ги распореди прихо-
дите од царините и другите царински давачки од 
сметките предвидени со оваа наредба во корист на 
буџетот на федерацијата, својата индивидуална 
партија отворена во рамките на евидентната смет-
ка бр. 845 царинарниците ќе ја распоредуваат на 
соодветните сметки од оваа наредба секој 5, 12, 
20 и 26 -ден во месецот, а Сојузната управа за ца-
рини — секој работен ден. 

57. Општествено-политичките заедници и нив-
ните фондови, самоуправните интересни заедници 
и другите самоуправни организации и заедници, 
во согласност со надлежната служба на општестве-
ното книговодство, можат да утврдат и други ро-
кови за распоредување на приходите, освен роко-
вите' предвидени во точ. 54 и 55 од оваа наредба. 

Начинот на распоредување на приходите се 
определува со прописи на општествено-политичка-
та заедница и нејзиниот фонд, на самоуправната 
интересна заедница и на другата самоуправна ор-
ганизација и заедница. 

58. Со цел самоуправните интересни заедници 
на здравственото осигурување и здравственото и 
самоуправните интересни заедници на пензиското 
и инвалидското осигурување да можат на распола-
гаат со потребната документација за уплатата на 
придонесите, надлежната служба на општественото 
книговодство е должна редовно да доставува изво-
ди за промените на уплатните сметки на односната 
заедница, со комплетната документација за упла-
тата на придонесите (по уплатителите). 

Ако уплатувањето на даноците и придонесите 
се врши преку збирни стапки на проодните смет-
ки, заради информирање на корисниците на така 
уплатените средства, надлежната служба на оп-
штественото книговодство доставува извод од пре-
одната сметка со соодветна документација до над-
лежниот орган на управата на општествено-по-
литичката заедница, односно до организацијата 
шт,о спогодбено ќе ја определат корисниците на оп^ 
штествени средства на кои им се уплатуваат при-

ходите преку збирни стапки. 
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59. Надлежната служба на општественото кн1к-
говодство, согласно со став 3 точка 52 од оваа на-
редба, ќе води евиденција за извршените уплати и 
за распоредувањето на приходите на оппггествено-
-политичките заедници и нивните фондови, на са-
моуправните интересни заедници и на другите са-

/ моуправни организации: "и заедници по општините, 
по секоја сметка отворена со оваа наредба, а ако 
надлежниот републички, односно покраински орган, 
во смисла на точка 48 од оваа наредба, одделните 
сметки предвидени со оваа наредба ги расчленил 
на потсметки — и по секоја потсметка. 

60. Надлежната служба на општественото кни-
говодство за уплатите и за распоредувањето на при-
ходите ќе ги известува надлежните органи во оп-
штината, републиката, односно автономната покра-
ина и федерацијата на образецот Извештај за уп-
латата и распоредувањето на приходите на опште-
ствено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни заедници и на други-
те самоуправни организации и заедници (образец 
Б 2). 

Надлежната служба на општественото книго-
водство1 во извештајот од став I на оваа точка, на 
образецот Б 2, ќе даде податоци по секоја сметка, 
и тоа: 

1) за приходите на општествено-политичките 
заедници за бруто наплатата на приходите и за 
распоредените износи на приходите на: 

— буџетот на федерацијата, 
— буџетот на републиката, односно автоном-

ната покраина, 
— буџетот на меѓуопштинската заедница, од-

носно градот, 
— буџетот на општината, 
— самоуправните интересни заедници, 
— фондовите на општествено-политичките 

заедЕшци и на други корисници на општествени 
средства, и, за 

— нераспоредените износи на приходите; 
2) за приходите на самоуправните интересни 

заедници од областа на општествените дејности за 
бруто наплатата на приходите и за распоредените 
износи на приходите на: 

— самоуправните интересни заедници основани 
за територијата на републиката, односно на авто-
номната покраина, 

— самоуправните интересни заедници основани 
за територија на повеќе општини односно градот, 

— самоуправните интересни заедници основани 
за територијата на општината. 

— другите корисници на општествени сред-
ства, и, за 

— нераспоредените износи на приходите; 
3) за приходите на другите самоуправни орга-

низации и заедници, за приходите на фондовите 
на општествено-политичките заедници и во други-
те приходи за бруто наплатата на приходите и за 
распоредените износи на приходите на: 

— носителите на општествени средства на ни-
во на федерацијата, 

— носителите на општествени средства на ни-
во на републиката, односно автономната покраина, 

— носителите на општествени средства на ни-
во на повеќе општини, односно градот, 

— носителите на општествени средства на 
во на општината, 

— другите корисници на општествени средства, 
и, за 

— нераспоредените износи на приходите. 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе 
го даде образецот Б 2 и ќе го приспособи за меха-
нографска обработка. 

Извештајот од став 2 на оваа точка, на образе-
цот В 2, надлежната служба на општественото 
книговодство ќе го достави: - -

— до 10-ти во месецот до надлежните органи 
на општината, за изминатиот период; 

— до 15-ти во месецот до надлежните органи 
на републиката односно автономната покраина, за 
изминатиот период; 

— до 20-ти во месецот до надлежните органи 
во федерацијата, 'за изминатиот период, за Југо-
славија и за секоја република односно автономна 
покраина. 

Ако надлежниот републички односно покраин-
ски орган, во смисла на точка 48 од оваа наредба, 
одделни Сметки предвидени со оваа наредба ги 
расчленил на потсметки, надлежната служба на 
општественото книговодство до надлежните органи -
во општините и републиката, односно автономната 
покраина, заедно со извештајот од алинејата 1 и 2 
став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за 
уплатата и распоредувањето на приходите на пот-
сметките, со тоа што податоците во заглавјето на 
тој извештај мораат да му одговараат на образецот 
Б 2 од оваа наредба. 

61. Приходите на "буџетот на федерацијата од 
царини и други царински давачки за стоките уве-
зени до 31 декември 1977 година, другите изворни 
приходи на федерацијата, приходите од придоне-
сите од републиките и автономните покраини од 
1977 година, што ќе се наплатат до 31 јануари ^ 
1978 година се уплатуваат во смисла на член 31 
од Законот за извршување на Буџетот на федера-
цијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5^/76) во корист на Буџетот на федерацијата за 
1977 година. 

При уплатата на приходите од царини и други 
царински давачки за стоките увезени до 31 де-
кември 1977 година, на другите изворни приходи 
на федерацијата и на придонесите од републиките 
и автономните покраини од 1977 година, што ќе се 
уплатат до 31 јануари 1978 година, обврзниците на 
тие приходи се должни на сите налози за уплата 
да назначат во горниот агол: „за 1977 година". 

Заради разграничување на приходите од ст. I 
и 2 на оваа точка, помеѓу 1977 и 1978 година, упла-
тителите на приходите се должни при уплатата на 
приходите до 31 јануари 1978 година, за приходите 
што и припаѓаат на таа година на сите делови на 
налозите за уплата да назначат во горниот десен 
агол: ,.за 1978 година". 

62. При уплатите на основниот данок на про-
мет на производи што се однесуваат на прометот ос-
тварен во 1977 година, што ќе се уплати во 
година, обврзниците на тие приходи се должни на 
сите налози за уплата да назначат во горниот 
агол: „за 1977 година". 

Уплатените износи на основниот данок на про-
мет на производи по налозите од став 1 на оваа 
точка, надлежната служба на општественото кни-' 
говодство ќе ги распоредува во корист на буџетот? 
на републиките и автономните покраини, а повра-
тот на повеќе уплатените приходи по основ на ос-
новниот данок на промет на производи, што се од-
несува на прометот остварен во 1977 година, ќе се 
изврши врз товар на буџетите на републиките, од-
носно автономните покраини. 

63. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за упла-
тување на приходите на општествено-политичките 
заедници, самоуправните интересни заедници Л 
фондовите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76 и 14/77). 

64. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари! 
1978 година. 

Бр. 6-12371 
13 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар за финансии 

Момчило Цемовиќ, с- р. 
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С П И С О К 
НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ ОЗНАКИ, ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИ-

ТЕ ПОКРАИНИ И НАДЛЕЖНИТЕ СЛУЖБИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Служба на општественото книговодство 

Филијала експозитура деловница 

Опера-
тивен Назив на 
број на општината 
СОК 

Статис-
тичка 

ознака на 
општината 

1 2 3 4 5 (5 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Бања Лука 
Челинац 

10500 Бања Лука 002 
Челинац 10591 Челинац 022 

Лакташи 053 
Босанска Градишка 10510 Босанска Градишка "007 
Гламоч 10570 Гламоч 032 
ЈаЈце 10560 Ја јце 042 
Шипово ѕ 14)593 Шипово 088 
Кључ 10520 Кључ 048 
Котор Варош 10530 Котор Варош 050 
Мркоњић Град 10580 Мркоњић Град 063 
Прњавор 10540 Прњавор 072 
Србац 10550 Србац 083 

Бихаћ 
Скендер Вакуф 10590 Скендер Вакуф 081 

Бихаћ 10600 Бихаћ 003 
Босанска Крупа 10610 Босанска Крупа 008 
Цазин 10620 Цазин 019 

Добој 
Велика Кладуша 10630 Велика Кладуша 097 

Добој 
Босански Брод 

11200 Добој 025 
Босански Брод 11270 Босански Брод 009 
Босански Шамац 11280 Босански Шамац 012 
Дервента 11260 Дервента 024 
Маглај 11210 Маглај 060 
Модрича 11220 Модрича 061 

Оџак 11221 Оџак 066 
Теслић 11202 Теслић 089 

Дрвар 
Тешањ 11201 Тешањ 090 

Дрвар 
Босански Петровац 

11300 Дрвар 027 
Босански Петровац 11310 , Босански Петровац 011 

Горажде 
Босанско Грахово 11320 Босанско Грахово 013 

Горажде 11500 Горажде 033 
, Ча ј ниче 020 

Фоча 11530 Фоча 029 
Рогатица 11510 Рогатица 074 
Вишеград 11520 Вишеград 099 

Рудо 075 
Постар 11800 Моста р 1 062 

Читлук 11801 Читлук 023 
Јабланица 11803 Јабланица 041 

Чапљина 11810 Чапљина 021 
Дувно 11893 Дувно 028 
Лиштица 11830 Лиштица 054 

Груда 11802 Груда 037 
Посушје 11805 Посушје 070 

Коњиц 11820 Коњиц 049 
Ливно 11890 Лиено 055 

Љубиље 11804 ЈБубиње 058 
ЈБубушки 11840 Љубуниш 059 
Невесиње 11850 Невесиње 064 
Прозор 11860 Прозор 073 
Столац 11870 Стопан 086 

Требиље 12100 Треби ње 092 
Билева 12110 Билећа 005 

Приједор 
Гацко 12\20 Гацко 031 

Приједор 11900 Пршедор 071 
Босанска Дубица 11910 Босанска Дубица 006 
Босански Нови 11920 Босански Ноќи 010 
Сански Мост 11930 Сански Мост 076 

Сарајево 10100 Сарајево—Центар 077 
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Илиџа 10104 Срајево-Илиџа 078 
Сарајево Ново 079 
Сара ЈОВО Вогошће 080 
Хаџићи 038 

Илијаш 10106 ИлиЈаш 040 
Олово 10105 Олово 067 

Пале 069 
Трново 093 

Високо 10130 Високо 098 
Бреза " 016 

Кисељак 10160 Кисељак 046 
Фојница 030 
Крешево 051 

Соколац 10150 Соколац 082 
Хан Пијесак 039 

Калиновиќ 10140 Калиновиќ 045 
Вареш 10120 Вареш 096 

Травник 
Вареш 

12000 Травник 091 Травник 
Нови Травник 12400 Нови Травник 065 
Витез 12030 Витез 100 
Бугојно 12010 Бугојно 017 
Горњи Вакуф 12050 Горњи Вакуф 034 Горњи Вакуф 

Купрес 4)52 
Доши Вакуф 12020 Доњи Вакуф 026 

Тузла 
Доши Вакуф 

12200 Тузла 094 Тузла 
Калесија 044 
Лукавац 057 

Сребреник 12295 Сребреник 085 
Живинице 12294 Живинице 106 
Баиовићи 12293 Бановићи 001 
Бјељина 12240 Бијељина 004 

Угљевик 095 
Братунац 12270 Братунац 014 
Сребрен ица 12292 Сребреница 084 
Брчко 12250 Брчко 015 
Орашје 12290 Орашје 068 
Грачаница 12210 Грачаница 035 
Кладањ 12220 Кладањ 047 
Лопаре 12230 Лопаре 056 
Вл асен ица 12280 Власеница 101 
Градачад 12291 Градачац 036 

Шековићи 087 
ЗБОРНИК 12260 ЗБОРНИК 104 

Зеница 12300 Зеница 103 
Бусовача 12330 Бусовача 018 
Какањ 12310 Какањ 043 
Завидовићи 12320 Завидовићи 102 
Жепче 12340 Жепче 105 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

1 2 3 4 5 6 

Иван град 20600 Иванград 007 
Бијело Поље 20630 Бијело Поље 002 Бијело Поље 

Мотковац 010 
Плав 20610 Плав % 012 
Рожај 20620 Рожај 015 

Котор 
Рожај 

20700 Котор 009 Котор 
Тиват 20701 Тиват 018 

Будва 20710 Будва 003 
Херцег-Нови 20720 Херцег-Нови 006 

Никшић 
Херцег-Нови 

20800 Никшић 011 
Плужине 013 

Шавник - 20801 Шавник 016 
Пљевља 20900 Пљевља 014 

Жабљак 20910 Жабљак 020 
Титоград 20100 Титоград 017 

Даниловград 20101 Даниловград 005 
Бар 20130 Бар 001 
Цетиње 20120 Цетиње 004 
Колашин 20110 Колашин 008 
Улцињ 20140 Улцињ 019 
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1 2 

Бјеловар 
Ђурђевац 
Гарешница 
Врбовец 
Крижевци 
Вировитица 
Дарувар 
Грубишно Поље 

раковец 
Дубровник 

Корчула 

Госпић 
Доњи Лапац 
Грачац 
Оточац 

Карловац 

Слуњ 
Титова Кореница 
Вргин Мост 
Огулин 

Копривница 
Кутина 

Иваниќ Град 
Новска 

7 Пакрац 
Чазма 

Нашице 
Славенска Ораховица 
Подравска Слатина 
Дон,и Михољац 

Осијек 
Валпово 
Ђаково 
Бели Манастир 

Пула 
Бузет 
Пазин 
Лорен 
Ровињ 
Лабин 
Умаг 

Ријека 
Крк 
Паг 
Раб 
Сењ 
Делнице 

Цриквеница 
Мали Лошињ 
Опатија 

Сисак 
Двор на Уни 
Глина 
Коста ј ница 
Петрин,а 

Славонски Брод 
Нова Градитка 
Славовска Пожега 

Сплит 

НА СФРЈ Петок, 30 декенГври 1977 

4 5 6 

31200 Б)еловар 004 
31210 Ђурђевац 023 
31220 Гаретпница 024 
31230 Врбовец 094 
31240 Крижевци 041 
31260 Вировитица 089 
31270 Дарувар 012 
31280 Грубишно Поље 028 
31400 Чаконец 010 
31700 Дубровник 018 
31710 Корчула 038 

Ластово 045 
31900 Госпић 026 
31910 Дољи Лапац 015 
31920 Грачац 027 
31930 Оточац 061 
32100 Карловац 034 

Луга Реса 019 
Озаљ 062 
Вошић 091 

32110 Слуњ 079 
32120 Титова Кореница 082 
32130 Вргин Мост 092 
32140 Огулин 056 

Врбовско 095 
32300 Копривница 037 
32700 Кутина 043 
32710 Иванић-Град 032 
32720 Новска 054 
32730 Пакрац 064 
32740 Чазма 011 
33200 Нашице 050 
33210 Славовска Ораховица 059 
33220 Подравска Слатина 067 
33230 Доњи Михољац 016 
33600. 
33630^ 

Осијек 060 33600. 
33630^ Валпово 085 
33640 "Ваков о 022 
33650 Бели Манастир 001 
33700 Пула 069 
33710 Бузет 007 
33720 Пазин 065 
33730 Пореч 068 
33740 Ровињ 072 
33750 ЈГабин 044 
33700 — 

ВуЈе 006 
33800 РиЈека 071 
33810 Крк 042 
33820 Паг 063 
33830 Раб 070 
33840 Сењ 074 
33850 Делнице 013 

Чабар 009 
33860 Цриквеница 008 
33870 Мали Лошињ 048 
33880 Опатија 058 
34100 Сисак 076 
34110 Двор на Уни 021 
34120 Глина 025 
34130 Коста ј ница 039 
34150 Петрин,а 066 
34300 Славонски Брод 078 
34310 Нова Градишка 051 
34320 Славонска Пожега 077 
34400 Садита 080 

Омиш 057 
Врач 005 
Трогир 083 
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Хвар 34410 Хвар 029 . 
Вие ^ 34420 Вис 090 
Сињ 34430 Сињ 075 
Макарска 34440 Макарска 047 
Имотски 34450 Имотски 030 
Книн 34460 Книн 036 
Метковић 34470 Метковић 049 

Вргорац 093 
Плоче 34480 Плоче 112 

Ши бениќ 34600 Шибеник 081 
Др ниш 34610 Дрниш 017 

Вараждин - 34800 Вараждин 086 
Нови Мароф 053 

Иванец 34810 Иванец 031 
Лудбрег 34820 Лудбрег 046 

Винковци 34900 Винковци 088 
Жупања 34910 Жупања 111 

Вуковар 35100 Вуковар 096 
Илок 35110 -

Забок 35200 Забок 097 
Клањец 035 

Доња Стубица 33210 Доља Стубица 014 
Златар 35220 Златар-Бистрица НО 
Крапина 35230 Крапина 040 

Задар 35300 Задар 107 
Биоград на мору 35320 Биоград на мору 003 
Бенковац 35310 Бенковац 002 

Обровац 055 
Загреб Загреб 30101 -

Загреб 30102 Нови Загреб 113 
Загреб-Центар 114, 
Загреб^Чрномерец 115 

Загреб- Дубрава 116 
Загреб—Максимир 117 
Загреб^ Медвешћак 118 
Загреб—Пешћеница 119 
Загреб-Суседград 120 
Загреб-Трешњевка 121 
Загреб-Трње 122 
Запрешић 108 

Загреб 30104 -
Загреб 30105 -
Загреб 30107 -
Дуго Село 30111 Дуго Село 020 
Јастребарско 30112 Јастребарско 033 
Самобор 30113 Самобор 073 
Сесвете 30114 Сесвете 104 
Велика Горица 30115 Велика Горица 087 
Зелина 30116 Зелина 109 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 2 3 4 5 6 

Битола 40300 Битола 002 
Демир Хисар 40301 Демир Хисар 006 

Кичево 
Брод 

40320 Кичево 010 

Македонски 40321 Брод Македонски 003 
Ресен 40310 Ресен 021 

Куманово 40900 Куманово 015 
Кратово 40901 Кратово 012 

Крива Паланка 40910 Крива Паланка 013 
Охрид 41000 Охрид 017 

Дебар 41030 Дебар 004 
Струга 41020 Струга 025 

Прилеп 41100 Прилеп 018 
Крушево 41110 Крушево 014 

Скопје 40100 Скопје-Центар 
Скопје-Чаир 
Скопје—Гази Баба 

033 
034 
035 
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Скоп ј е—Карпош 036 
Скопје—Кисела Вода 037 

Струмица ' 41300 Струмица 026 
Радовиш 41310 Радовиш 020 

Штип 
Валандово 031 

Штип 41400 Штип 028 
Пробиштип 41401 Пробиштип 019 

Берово 41440 Берово 001 
Делчево 41450 Делчево 005 
Кочани 41430 Кочани 011 

Виница 41431 Виница 032 ч 
, Св. Николе 41420 Св. Николе 027 

Тетово 41500 Тетово 029 
Гостивар 41510 Гостивар 003 

Титов Велес 41600 Титов Велес 030 
Гевгелија 41610 Гевгелија 007 
Кавадарци 41620 Кавадарци 009 
Неготино 41630 Неготино 016 

' СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

1 2 3 4 5 6 

Љубљана 50100 Љу бља на—Центар 025 
Пословница 50101 Љубља н а - В и ч -

—Рудник 028 
Лос лов ница 50102 Љубља на - Б е ж и г р а д 0Ј24 
Пословница 50103 Љубљана-Мосте-

0Ј24 

-поље 026 
Пословница 50104 Љубљана—Шишка 027 

Врхника 50110 Врхника 060 
Логатец 023 

Довикале 50120 Домжале 006 
Гросупље 50130 Гросупље 009 
Камник 50140 Камник 015 
Литија 50150 Лити1а 022' 
Ракек 50160 Церкница 004 

Цеље 50700 Цеље 003 

Лашко 
Шентјур при Цељу 051 

Лашко 50710 Лашко 019 
Словенско Коњице 50720 Словенске Кољице 049 
Шмарје при Јелшах 50730 Шмарје при Јелшах 053 
Жалец 50750 Жалец 062 

Кочев ј е 51300 Кочевје 016 
Рибница 51310 Рибница 045 

Копер 51400 Копер 017 
Изола 013 

Порторож 51410 Пиран 039 
Сежана 51420 Сежана 047 

Краљ 51500 Крањ 018 
Шкофја Лока 51510 Шкоф ја Лока 052 
Тржич 51520 Тржич 057 
Јесенице 51530 Јесенице 014 
Радовљица 51540 Радовљица 043 

Кршко 51600 Кршко 059 
Севница 51610 Седница 046 
Брежице 51620 Брежице 002 

Марибор 51800 Марибор 030 
Ленарт 020 

Словенска Бистрица 51810 Словенска Бистрица 048 
Дравоград 51820 Дравоград 007 

Радље об Дравр! 042 
Преваље 51830 Равне на Корошкем 044 
Словењ Градец 51840 Словењ Градец 050 

Мурска Собота 51900 Мурска Собота 035 
Горња Радгона 51910 Горња Радгоид, 008 
Лендава 51920 Лендава 021 
Љутомер 51930 Љутомер 029 

Нова Горица 52000 Нова Горица 036 
Ајдовшчина 52010 Ајдовшчина 001 
Идрија 52020 Идри ја 011 
Толмин 52030 Толмин 054 
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1 2 3 4 5 6 

Ново Место 52100 Ново Место 037 
Требње 056 

Чрномељ 52110 Чрномељ 005 
Метлика 033 

Постојна 52200 Постојна 040 
Илирска Бистрица 52210 Илирска Бистрица 012 

Птуј 52400 Птуј 041 
Ормож 52410 Ормеж 038 

Трбовље 52700 Трбовље 055 
Храстник 010 
Загорје об Сави 061 

Белење 52800 Белење 058 
Мозирје 52810 Мозирје 034 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1 2 3 4 5 6 

Београд 60800 Савски Венац 016 
Барајево 010 
Чукарица 011 
Гроцка 0 1 2 
Врачар 0 2 0 
Палилула 015 
Сопот 017 
Звездара 0 2 2 
Земун 021 
Нови Београд 013 
Стари Град 013 
Вождовац 019 
Обреиовац 014 
Лазаревац 0 5 6 
Младеновац 070 

Чачак 
Раковица 120 

Чачак 61300 Чачак 034 
Горљи Милановац 61320 Горњи Милановац 041 

Лучани 61301 Лунани 060 

Крагујевац 
Гуна 61302 — 

Крагујевац 
Гуна 

61700 КрагуЈевац 049 
Кнић 044 

Аранђеловац 61710 Аранђеловац 003 
Рана 
Крагујевачка 61701 Рана Крагујевачка 086 
Баточина 61702 Баточина 008 
Топола 61703 Топола 101 

Краљево 61800 Краљево 050 
Трстеник 61810 Трстеник 103 

Крушевац 
Врњачка Бања 61820 Врњачка Бања 115 

Крушевац 61900 Крушевац 0 5 2 
Александровац 61910 Александровац 001 
Брус 61930 Брус 029 
Варварин 61920 Варварин 108 

Ћлћевац 032 
Лесковац 62100 Лесковац 058 

Лебане 62110 Леба не 057 
Војник 025 

Медвеђа 067 
Власотинце 62120 Власотинце 113 

Црна Трава 031 
Лозница 62200 Лозница 059 

Крупањ 62220 Крупањ 051 

М а л и ЗВОРНИК 62201 М а л и ЗБОРНИК 065 

Ниш 
Љубовија 62210 Љубови ја 062 

Ниш 62500 Ниш 073 
Дољевац 033 
Гаџин Хан 039 

Бела Паланка 62510 Бела Паланка 009 
Сврљиг 62520 Сврљиг 098 
Алексинац 62530 Алексинац 002 

Ражањ 62531 Ражањ 088 
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1 2 3 4 5 6 

Соко Бања 62540 Соко Бања 094 
Нови Пазар 62600 Нови Пазар 075 

Тутин 62602 Тутин 104 
Рашка 62610 Ратка 087 

Пирот 
Сјеница 62620 Сј еница 091 

Пирот 62800 Пирот 079 
Бабушница 62810 Бабушница 006 
Димитровград 62820 Димитровград 037 

Пожаревац 62900 ГТожаревац 080 
Мало Црниће 066 
Жабари 117 

Петровац на Млави 62910 Петровац на.Млави 078 
Велико Градиште 62920 Градиште 110 

Голубац 040 
Жагубица 62930 Жагубица 118 

Кучево 62940 Кучево 053 
Пријепоље 63000 Пријепоље 084 

Нова Варош 63010 Нова Варош 074 
Прибој на Лиму 63020 При бој на Лиму 083 

Прокупље 63100 Прокупље 085 
Мерошина 068 
Житорађа 119 

Блаце 63100 Блаце 023 
Куршумлија 63120 Куршумлија 054 

Рмедерево 63200 Смедерево 092 
Смедеревска Паланка 63300 Смедеревска Паланка 093 

Велика Плана 63310 Велика Плана 109 
Светозарево 63500 Светозарево 096 

Рековац 089 
"Пудрија 63530 Ћуприја 033 
Деспотовац 63520 Деспотовац 036 
Параћин 63540 Параћин 077 
Свилајнац 63510 Свилајнац 097 

Шабац 63600 Шабац 099 
Богатић 63610 Богатић 024 
Владимирци 63620 Владимирци 112 

Титово Ужице 
Коцељево 046 

Титово Ужице 63700 Титово Ужице 100 
Чајетина 63702 Чајетина 035 

Бајина Башта 63710 Бајина Башта 007 
Ивањица 63720 Ивањица 042 
Косјерић 63730 Косјерић 048 
Ужичка Пожега 63740 Ужичка Пожега 081 

Ариље 63701 Ариље 004 
Ваљево 63900 Ваљево 107 

Мионица 63903 Мионица 069 
Осечина 63901 Осечина 076 
Лајковац 63902 Лај ковац 055 

Уб 63910 Уб 105 
Љиг 63930 Љиг 061 

Врање 64100 Врање 114 
Трговиште 102 

Бујановац 64110 Бујановац 030 
Прешево 082 

Сурдулица 64120 Сурдулича 095 
Босилеград 64130 Босилеград 028 
Владичин Хан 64140 Владичин Хан 111 

Зајечар 64206 Зајечар 116 
Бољевац 64210 Бољевач 026 
Књалсевац 64220 Књажевац 045 
Бор 64230 Бор 027 
Неготин 64240 Неготин 072 
Кладово 64260 Кладово 043 
Мајданпек 64270 Мајданпек 063 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО 

1 2 3 4 5 6 

Косовска Митровица 
Косовска 

Косовска Митровица 68200 Митровица 310 
Лепосавић 68202 Лепосавић 311 

Србица 318 
Вучитрн 322 
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Пећ 68300 Пећ 314 
Дечани 301 
Исток 306 
Клина 308 

Приштина 68400 Приштина 316 
Глоговац 304 

Липљан 68401 Липљан 312 
Подујево 68402 Подујево 315 

Гњилане 68430 Гњилане 305 
Косовска 
Каменица 309 
Витина 321 

Урошевац 68440 Урошевац 320 
Качаник 307 

Призрен 68500 Призрен 317 
Драгаш 68503 Драгаш 302 
Ораховац 68501 Ораховац 313 
Сува Река 68502 Сува Река 319 

Ђаковица 158510 Ђаковица 303 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

1 ^ 2 3 4 5 6 

Бачка 
Бачка Паланка 65100 Паланка 205 

Бач 204 
Кикинда 65500 Кикинда 215 

Нови 
1ови ^нежевац 65510 Кнежевац 222 

Чока 211 
Нови Сад 65700 Нови Сад 223 

Бачки Петровац 207 
Беочин 210 
Темерин 238 
Тител 239 

Бечеј 65710 Бечеј 208 
Жабаљ 65720 Жабаљ 243 
Инђија 65730 Инђија 2Г2 

Стара 
Стара Пазова 65740 Пазова 235 
Србобран 65750 Србобран 233 

Панчево 66000 Панчево 226 
Алибунар 202 
Ковачица 21б 
Олово 225 

Ковин 66010 Ковин 217 
Сента 66200 Сента 231 

Ада 66210 Ада 201 
Сомбор 66300 Сомбор 232 

Апатин 66310 Апатин 203 
Оџаци 66320 Оџаци 224 

Сремска Митровица 66400 Сремска Митровица 234 
Шид 66410 Шид 237 
Рума 66420 Рума ' 229 

Ириг 213 
Пећинци 221 

Суботица 66600 Суботица 236 
Кањижа 66610 Кањижа 214 

Бачка Топола 65200 Бачка Топола 206 
Ма ли Иђош 219 

Врбас - 66700 Вроас 240 
Кула 66710 Кула 218 

Вршац 66800 Вршац 241 
Пландиште 228 

Бела Црква 66810 Бела Црква 209 
Зрењанин 66900 Зрењанин 242 

Житиште 244 
Нова Црња 66903 Нова Црња 220 
Нови Бечеј 66901 Нови Бечеј 221 
Сечањ 66902 Сечањ 230 
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852. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANCE SOIR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „France Soir" од 19 октом-
ври 1977 година, што излегува на фрашфски јазик 
во Париз, Франција, 

Бр. 650-1-5/464 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

853. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FOLKS STIMME" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Volks Stimme" број 249 од 
26 октомври 1977 година, што излегува на герман-
ски јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/370 
4 ноември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

854. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА. 
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ЅШЕТЈТЅСНЕ ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Sudeutsche Zeitung" број 

247 од 26 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Минхен, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/577 
4 ноември 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

855. 

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за 
заштита на растенијата од растителни болести и 
штетници што ја загрозуваат целата земја („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/76), претседателот на Со-
јузниот комитет на земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ И 
ПОДАТОЦИ ЗА ПОЈАВАТА И ПРЕЗЕМЕНИТЕ 
МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО И 
ОТСТРАНУВАЊЕТО НА РАСТИТЕЛНИТЕ БО-

ЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 1 
Извештаите и податоците за појавата и презе-

мените мерки за спречување на ширењето и отстра-
нувањето на растителните болести и штетници, 
што врз основа на член 54 став 2 од Законот за заш-
тита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: З а -
кон) се доставуваат до Сојузниот комитет за земјо-
делство, се доставуваат годишно и повремено, и тоа 
годишно — секоја година до 15 декември, а повре-
дено — во текот на годината штом ненадејно и ма-
совно ќе се појави растителна болест или штетник. 

Годишниот извештај содржи: текстуален дел 
со податоци за појавата и мерките за отстранување 
на растителните болести и штетници што се јавиле 
во текот на извештајниот период на територијата на 
републиката, односно автономната покраина. 

Повремените извештаи содржат: текстуален 
дел со податоци за појавата, ширењето и мерките за 
отстранување на одделни растителни болести и штет-
ници кои во текот на годината се појавиле ненадеј-
но и масовно. 

Член 2 
Текстуалниот дел на годишниот извештај од 

член 1 став 2 на овој правилник содржи податоци 
за: 

1) видот на растителната болест и штетник, 
местото, времето, условите и начинот на појавата, 
ширењето и распространетоста; 

2) интензитетот на појавата и степенот на ште-
тите што ги предизвикале определени растителни в 
болести и штетници; 

3) преземените мерки за отстранување и иско-
ренување на растителните болести и штетници И 
нивните резултати; 

4) видот и количеството на потрошените пести-
циди (збирно годишно); 

5) појавата на неповолно дејствување на пести- ' 
цидите врз растенијата,'домашните животни, пчели-
те, рибите, заштитениот дивач, човекот и неговата 
околина. 

Извештајот од став 1 на овој член се изработу-
ва посебно за карантински растителни болести и 
штетници, а посебно за економски и штетни расти-
телни болести и штетници. 

Со извештајот од став 1 на овој член можат да' 
бидат посебно опфатени и растителни болести ЈА. 
штетници кои не се сметаат за карантински к еко-
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ионски штетни растителни болести и штетници од 
член 3 став 5 на Законот, ако се јавиле масовно и 
можат да претставуват опасност за целата земја. 

Член 3 
Повремените извештаи од член 1 став 3 на овој 

правилник содржат податоци од член 2 точ. 1, 2 и 3 
на овој правилник за растителните болести и штет-
ници што се појавиле ненадејно и масовно. 

Податоците што се доставени во текот на го-
дината како повремени извештаи се вклучуваат ЕО 
годишниот извештај за соодветната година. 

Член 4 
Надлежниот републички, односно покраински 

орган од член 54 став 2 на Законот води картотека 
на растителните болести и штетници според обра-
зецот ,Извештај на служба за заштита на растени-
јата", КОЈ е напечатен во прилог кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Образецот од став 1 на овој член се води посеб-
но за секоја растителна болест и штетник. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за вршење 
извештај на служба за растителните болести и ште-
тници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/63). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Бр. 5-5239/1 
3 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
инж. Иво Куштрак, с. р. 

ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

856. 

Врз основа на член 6 став 3 член 7 став 3 и 
член 8 став 5 од Законот за единствената класифи-
кација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/76), директорот на Сојузниот завод за статистика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ 
Член 1 

Во Правилникот за распоредување на организа-
циите и заедниците по дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/76) во упатствата за пополнување 
на обрасците РОЈ-1 и РОЈ-1а, што се составен дел 
на тој правилник се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во текстот на упатството „Пополнување на 
Образецот РОЈ-1 — Пријава за организацијата — за-
едницата'4 од став 3 во точка 3 став 2 на крајот точ-
ката и запирката се заменуваат со точка и по тоа 
се додава нов став 3, кој гласи; 

„Основната организација на здружен труд која 
е лоцирана во странство не запишува адресни по-
датоци под: а), б) и в), а под д) го запишува место-
то и земјата во која се наоѓа основната органи-
зација;". 

Во точка 6, став 1 се менува и гласи: 
„6) под редниот број 6 „Вид на организацијата — 

облик на здружувањето" организацијата, односно 
заедницата занишува еден од следните одговори: 

11 Основна организација на здружен труд 
12 Работна организација без основни организа-

ции на здружен труд 
13 Работна организација со основни организации 

на здружен труд 
14 Сложена организација на здружен труд 
15 Работна заедница на организација на здру-

жен труд 
16 Основна организација на кооперанти во зем-

јоделството 
17 Работна организација на кооперанти без ос-

новни организации 
18 Работна организација на кооперанти со ос-

новни организации 
19 Договорна организација на здружен труд 
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21 Основна задружна организација 
22 Основна организација на здружен труд во за-

друга за кооперација со земјоделци 
23 Земјоделска задруга без основни организации 

на здружен труд и основни задружни орга-
низации 

24 Земјоделска задруга со основни организации 
25 Сложена земјоделска задруга 
26 Работна заедница па земјоделска задруга 
27 Занаетчиска задруга 
31 Интерна банка 
32 Основна банка 
33 Здружена банка 
34 Заедница на осигурување на имоти и лица 
35 Други финансиски организации 
40 Заедница на организација на здружен труд 
50 Општо и посебно здружение на организации 

на здружен труд 
60 Самоуправна интересна заедница 
71 Орган на општествено-политичка заедница 
72 Орган на општествена заедница 
73 Орган на месна заедница 
81 Општествено-политичка организација 
82 Општествена организација 
83 Здружение на граѓани 
90 Други организации''. 
Став 3 се брише. 
На крајот на текстот од упатството „Пополну-

вање на Образецот РОЈ-1 - Пријава за организаци-
јата — заедницата" се додава нов текст кој гласи: 

„Новооснованата работна организација (ако се 
Основа само работна организација), новооспованата 
општествена организација, односно здружението на 
граѓани и др., го пополнува во целост Образецот 
РОЈ-1 со запишување на податоците во рубриките 
на ТОЈ образец. 

Во рубриката под редниот број 10 „Промени за-
ради кен се пополнува пријавата'', треба: под а) 
„Вид на промената" — да се заокружи точката 1) 
„Основање, организирање на организација —- заед-
ница"; под б) „Датум на пријавата на промената" — 
да се запише денот, месецот и годината кога ре-
гистарскиот орган ја примил пријавата РОЈ-1 од 
работната организација за нејзиното 'основање; под 
в) ,,Опис и објаснение на промената" — текстуално 
да се објасни основањето на работната организација. 

Новоорганизираната основна организација на 
здружен труд, работната организација или сложена-
та организација на здружен труд го пополнува во 
целост Образецот РОЈ-1. Новоорганизираната ра-
ботна заедница за вршење на работи од заеднички 
интерес во состав на работната организација со ос-
новни организации на здружен труд, на сложена ор-
ганизација на здружен труд или деловна заедница 
— го пополнува во целост Образецот РОЈ-1. Работ-
ните заедници што според самоуправната спогодба 
или самоуправниот општ акт се овластени да стапат 
во правниот промет поднесуваат приЈава на Обра-
зецот РОЈ-1 преку надлежниот стопански суд. Дру-
гите работни заедници што не се должни да се ре-
гистрираат ка ј судот, пријави на Образецот РОЈ-1 
поднесуваат непосредно до статистичкиот орган. 

Во рубриката под редниот број 10 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата", треба: под а) „Вид 
на промената" — да се заокружи точка 1) „Основа-
на , организирање на организација — заедница"; под 
б) „Датум на-пријавата на промената" - да се за-
пише денот, месецот и годината кога регистраскиот 
орган ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од 
организацијата — заедницата за нејзиното органи-
зирање; под в) „Опис и објаснение на промената", 
— текстуално да се наведат основните организации 
на здружен труд, односно работните организации од 
кои е организирана новата основна организација на 
здружен труд, работната организација или сложе-
ната организација на здружен труд со запишување 
на називот (фирмата) и седиштето на секоја од нив,. 

Новата организација — заедницата настината со 
здружување го пополнува Образецот РОЈ-1 во це^ 
лост. 

Во рубриката под редниот број 10 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата" треба: под а) ,,Вид 
на промената" - да се заокружи точката 3) ,На-
станување со здружување, издвојување и др."; под 
6) „Датум на пријавата на промената" — да се за-
пише денот, месецот и годината кога регистрискиот 
орган ја примил пријасата на Образецот РОЈ-1 од 
организацијата — заедницата за нејзиното настану-
вање со здружување; под в) „Опис к објаснение на 
промената'" — текстуално да се наведе називот (фир-
мата) на сите организации — заедници од кои со 
здружување настанала полата организација — за-
едница. 

Организацијата — заедницата што се доселила 
од друга СР — САП го пополнува во целост Образе-
цот РОЈ-1. 

Во рубриката под ред пот број 10 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата" треба; под а) 
„Вид на промената" — дз се заокружи точката 3) 
„Настанување со здружување, издвојување и др."; 
под б) „Датум на промената" — да се запише денот, 
месецот и годината кога регистарскиот орган ја при-
мил пријавата на Образецот РОЈ-1 за доселувањето; 
под в) „Опис и објаснение па промената" — да се 
наведе од каде се доселила (СР — САП), општината -
и називот (фирмата) што ја имала порано, како и 
адресните податоци. 

При пријавување престапување на организација 
— заедница поради ликвидација или други со закон 
предвидени причини Образецот РОЈ-1 се пополнува 
делумно, и (тоа така што организацијата — заедни-
цата го запишува матичниот број од единствениот 
регистар, а во рубриката под редниот број 2 „Назив 
(фирма) на организацијата — заедницата" под а) го 
наведува целосниот назив (фирма). 

Во рубриката под редниот број 10 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата" треба: под а) „Вид 
на промената" — да се' заокружи точката 2) „Пре-
станок на организацијата — заедницата"; под б) 
„Датум на пријавата на промената" — да се запише 
денот, месецот и годината кога е поднесена пријава-
та на Образецот РОЈ-1 до регистарскиот орган за 
престанувањето на организацијата — заедницата; 
под в) „Опис и објаснение, на промената" — тексту-
ално да се објасни поради што дошло до престану-
вање на организацијата — заедницата и да се наве-
дат определените причини (ликвидицаји, други со 
закон предвидени причини). 

При пријавувањето на престанокот на организам 
цијата — заедницата поради здружување и др , Об-
разецот РОЈ-1 се пополнува делумно и тоа така што' 
организацијата — заедницата го запишува матични-
от број од единствениот регистар, а во рубриката 
под редниот број 2 „Назив (фирма) на организаци-
јата — заедницата" под а) го наведува целосниов 
назив (фирма). 

Во рубриката под редниот броЈ 10 „Промени за-
ради кои се пополнз^ва пријавата" треба: под а) „Вид 
на промената" — да се заокружи точка 4) „Преста-
нокот поради здружување и др."; под б) „Датум на 
пријавата на промената" — да се запише денот, ме-
сецот и годината кога регистарскиот орган ја при-
мил пријавата на Образецот РОЈ-1 од организација-
та — заедницата за престанокот поради здружување 
и др.; под в) „Опис и објаснение на промената" -
текстуално да се наведе поради што дошло до пре-
станокот и што настанало со тој престанок на орга-
низацијата — заедницата. 

Организацијата — заедницата што го променила 
статусот го пополнува Образецот РОЈ-1 само со нови 
податоци, со тоа што го задржува матичниот број 
од единствениот регистар што го имала пред про-
мената на статусот; 
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Во рубриката под редниот број 10 „Промена за-
ради кои се пополнува пријавата"'треба под а) „Вид 
на промената'4 - да се заокружи точката 5) „Про-
мени на статусот'4; под б) ,Датум на пријавата на 
промената44 - да се запише денот, месецот и годи-
ната кога решстарекиот орган ја примил пријавата 
на Образецот РОЈ-1 од организацијата — заедницата 
за промената на статусот; под в) ,Опис и објаснение 
на промерата4, — да се поведе текстуално обликот 
на статусната промена (н?пр. основна организација 
на здружен труд станала работна организација, ра-
ботна организација станзлз сложена организација 
на здружен труд, работна организација добила ста-
тус на основна организација на здружен труд, итн.) 
и стариот назив (фирма). 

Издвоената основна организација на здружен 
труд, што станала работна организација, го попол-
нува во целост Образецот РОЈ-1 за новонастаната ра-
ботна организација и задолжително го запишува ма-
тичниот броЈ од единствениот регистар, што го доби-
ла од надлежниот статистички орган како основна 
организација на здружен труд. 

Во рубриката под редниот броЈ 9 „Дејност" из-
двоената организација внесува податоци само кога 
поради издвојувањето дошло до промена на дејноста, 
и тоа со запишување на податоци под а) и под о). 

Во рубриката под реден број „Промени заради 
кои се пополнува пријавата44 треба: под а) „Вид на 
промената41 — да се заокрзгжи точката 3) „Настану-
вање со здружување, издвојување и др" ; под о) 
„Датум на пријавата на промената4, — да се запише 
денот, месецот и годината кога рет нотарскиот орган 
ја примил пријавата на Образецот РОЈ-1 од работна-
та организација; под в) ,.Опие и објаснение па про-
мената44 — текстуално да се наведе каков назив 
основната организација на здружен труд имала пред 
издвојувањето и од која работна организација се из-
двоила. 

Организацијата — заедницата што се отселила во 
друга СР — САП ги запишува во пријавата на Об-
разецот РОЈ-1 само идентификационите податоци 
(матичен број и назив — фипма) Во рубриката под 
редниот број 10 „Промени заради кои се пополнува 
пријавата" треба, под а) ,Вид на промената" — да 
се заокружи точката 4) „Престанок поради здружу-
вање и др/4; под 6) ,,Датум на промената44 — да се 
запише денот, месецот и годината кога регистарски-
от орган ја примил пријавата РОЈ-1 за отселување-
то. под в) ,Опис и објаснение на промената'4 — да 
се наведе текстуално каде се отселила (СР — САП), 
општината и адресните податоци. 

Ако организацијата — заедницата пријавува до 
регистарскиот орган промена на називот (фирмата), 
промена на седшитето и другите адресни податоци 
во рамките на СР - САП, промена на жиро-семтка-
та кај Службата на општественото книговодство, 
промена на регистарскиот број на обврзникот на 
придонеси, промена на организацијата во која е 
здружена (непосредно ПОВРТСОК облик на здружување 
— рубриката под р е о н о т број 8 во Образецот РОЈ-1), 
промена на дејноста, и др., го пополнува образецот 
РОЈ-1 наведувајќи го матичниот број од единстве-
ниот регистар и називот (Фирмата) на организација-
та — заедницата, а потоа ги запишува само оние 
податоци што се однссурпат на настанатите промени 
и при тоа се заокружува редниот број на односната 
рубрика и се запишува месецот и годината кога ре-
гистарскиот орган ја примил пријавата на Образе-
цот РОЈ-1 за извршената промена. Во рубриката под 
редниот број 10 ,.Промени заради кои се пополнува 
пријавата44 под в) „Опис и објаснение на промената41 

- текстуално треба поединечно да се наведат по-

датоци за настанатите промени. Ако организацијата 
— заедницата го про.менила називот (фирмата), тре-
ба да го запише поранешниот назив (фирма). 

Ако одделни податоци за наведените промени не 
се запишуваат во судскиот, односно во друг посен. чн 
регистар, организацијата — заедницата ќе го по-
полни Образецот РОЈ-1 и ќе го достави непосредно 
до надлежниот статистички орган.44; 

2) во текстот на упатството „Пополнување на 
Образецот РОЈ-1а Пријава за деловната и друга 
единица во состав на организацијата — заедницата" 
во став 6 во точка 2 на крајот точката и запирката 
се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, 
КОЈ гласи: 

„Основната организација на здружен труд, од-
носно работната организација без основни органи-
зации на здружен труд, и доделува на секоја еди-
ница во составот реден број кој почнува од еден и 
до бројот колку што има единици во составот. Ред-
ниот број што и се доделува на единицата е посто-
јан и служи за идентификација на единицата во 
рамките на организацијата во чиј состав е и не 
може да се менува додека постои единицата. На но-
ва единица и се доделува следниот броЈ при што се 
води сметка за последниот доделен број;". 

На крајот на текстот од упатството „Пополну-
вање на Образецот РОЈ-1 Пријава за деловната и 
друга единица во состав на организацијата — заед-
ницата14 се додава нов текст, кој гласи: 

„При основањето — организирањето на единици 
во составот, организацијата — заедницата го попол-
нува во целост Образецот РОЈ-1а. 

Во рубриката под редниот број 5 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата44 треба: под а) 
. Вид на промената44 — да се заокружи точката 1) 
„Основање — организирање"; под б) „Датум на при-
јавата на промената" — да се запише денот, месецот 
и годината кога регистарскиот орган ја примил при-
јавата на Образецот РОЈ-1а за основањето — орга-
низира,њето на единица во составот, а ако деловната 
единици не се запишува во регистарот, како датум 
на запишувањето на денот, месецот и годината кога 
надлежниот статистички орган ја примил пријавата; 
во „Забелешки44 — текстуално да се наведе како 
дошло до основањето — организирањето на единица-
та во составот. 

При пријавувањето на престанокот на единица-
та во составот, се пополнува делумно Образецот 
РОЈ-1а, и тоа така што организацијата — заедни-
цата го запишува називот (фирмата) на организа-
цијата — заедницата во ЧИЈ состав е, матичниот број 
од единствениот регистар и редниот броЈ на едини-
цата ЕО составот. 

Во рубриката под редниот број 5 „Процепи за-
ради кои се пополнува пријавата" треба: под а) ,Вид 
на промената'4 — да се заокружи точката 2) , Пре-
станек"; под б) „Датум на пријавата на промената" 
— да се запише денот, месецот и годината кога ре-
гистарскиот орган ја примил пријавата на Образе-
цот РОЈ-1а за престанокот на единицата во составот; 
ЕО „Забелешки44 — текстуално да се наведат при-
чините за престанокот на единицата во составот. 

Ако кај деловните и други единици во составот 
настанат промени на називот, на адресните податоци 
или на дејноста и др., организацијата — заедницата 
ја пополнува пријавата на Образецот РОЈ-!а така 
што во рубриката под редниот број 1 го запишува 
називот и адресните податоци на организацијата — 
заедницата во чиј состав е, матичниот број од един-
ствениот ретпетар и редниот број на едиши,фта, за-
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пишува и други податоци но само оние што се одне-
суваат на настанатите промени и при тоа го заокру-
жува редниот број на односната рубрика. 

Во рубриката под редниот број 5 „Промени за-
ради кои се пополнува пријавата" треба: под а) „Вид 
на промената" — да се заокружи точката 3) „Про-
мени во податоците ': под б) ,,Датум на пријавата на 
промената" — да се запише денот, месецот и годи-
ната кога регистарскиот орган ја примил пријавата 
на Образецот РОЈ-1а за настанатите промени; во 
„Забелешки" — текстуално да се наведе кои промени 
настанале". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1978 година. 

Бр. 710-6326 
20 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Шрахим Латифиќ, с. р. 

Член 4 
Решението за југословенските ста ,даоди за плас-

тични маси („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/67) 
престанува да важи па 14 јануари 1978 година. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од' 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 24-13191/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

857. 

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

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

ТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди зџ пластични маси, што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Пластични маси. Поливинил-хлорид (РУС). 
Означување - - — — - — — JUS G.C1.320 

2) Пластични маси. Определување 
на сипкавост - - - - - - JUS G.S2.50Q 

3) Пластични маси. Испитување на — 
поливинил-хлорид. Апсорпција на 
смекиувачи на ладно — — — — JUS G.S2.507 

4) Пластични маси. Испитување на 
поливгшил-хлорид. Определување 
на нечистотии и туѓи примеси — — JUS G.S2 508 

5) Пластични маси. Испитување на 
поливииил-хлорид. Определување на 
вискозитетниот број и К-вредноста - JUS G.S2.515 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз пластичните маси што ќе се произве-
дат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 197в 
година. 

858. 

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

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

КОВИ РУДИ И К О Н Ц Е Н Т Р А Т 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за цинкови руди и концентрат^ 
што ги имаат следните називи и ознаки; 

1) Цинков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на бизмут — — — — - - JUS В G8.365 

2) Динков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на германиум - - - - - - JUS B.G8.368 

3) Динков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на кобалт - - - - - - - JUS В G8 367 

4) Динков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на арсен - - - - - - - - JUS B.G8.368 

5) Динков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на манган - - - - - - - JUS В G8.369 

6) Ди,нков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на галиум - - - - - - - - JUS В G8 370 

7) Динков концентрат. Методи на 
хемиски испитувања. Определување 
на талиум - - - - - - - JUS B.G8.371 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овоЈ 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ова! 

правилник се задолжителни во целост, а ќ е cе  
применуваат почнувајќи од 1 април 1978 година. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 03-13190/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

859. 

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

( зација пропишува 

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

КОМУ НИКАЦИИ И TV-ПРИЕМНИЦИ 
/ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за радиокомуникации и ^ - п р и -
емници, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Радиокомуникации. TV- прием-
ници. Методи на мелење. Тер.мини и 
дефиниции - - - - - - - JUS N.N6.121 

2. Радиокомуникации. ТУ-прпем-
ници. Методи на мерење. Општи ус-
лови на мерење - - - - - - JUS N N6.122 

3. Радиокомукпкации. ТУ-прием-
ници. Методи на мерење. Hanoiy-
в а њ е - - - - - - - - JUS NN6.123 

4. РадиокомунпкчцЈш. Т\г-прием-
ници. Методи на мерење. Радиофрек-
венциски влез - - - -- - - J U S N N 6 124 

5. Радиокомуникации. ТУ-прием-
ници. Методи на мерење Методи на 
дотерување - - - - - - - JUS NN6.125 

6. Радиокомуникации. ТУ-прием-
ници. Методи на мерел,е. Работна фре-
квенцша и стабилност — — — — JUS NN6.126 

7. Радиокомуникацтш. ТУ-прием-
иици. Методи на мерење. Механички 
особини на системот за дотерување — JUS N.N6 127 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на оној 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат почнувајќи од 1 февруари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Бр. 16с-13189/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајановиќ, с. р. 

860. 

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

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

РАТОРИСКИ СИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за лабораториски сита, што ги 
имаат следните називи и-,ознаки: 

1) Лабораториски сита. Метална 
жична мрежа. Технички услови и 
испитување — — — — — — — JUS L.J9 011 

2) Лабораториски сита. Перфори-
рана метална плоча. Технички усло-
ви и испитување — — — — — JUS L.J9.012 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се задолжителни во -целост, а ќе се приме-
нуваат на лабораториските сита што ќе се произве-
дат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 
година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 03-13186/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

861. 

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

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

ВАНИ ЗА ЕЛЕКТРОЛАЧИО ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за исправачи за електролачно зава-
рување, што го има следниот назив и ознака: 

Исправачи за епектролачно заварување. 
Општи технички услови — — — JUS N.H9.201. 
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^ Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на исправачите на електролачно заварува-
ње што ќе се произведат, односно увезат почнувај-
ќи од 5 јануари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила о миот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15-13183/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

862. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОРТ-СКИ РЕКВИЗИТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-

скиот стандард за спортски реквизити, што го има 
следниот назив и ознака: 

Спортски реквизити. Топки од 
гума - - - - - - - - - ЈТЈЅ 2.Б2.200. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 5 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
на топките од гума што ќе се произведат, односно 
увезат почнувајќи од 15 јануари 1978 година, 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ1'. 

Бр. 24-13185/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
На Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

863. 

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

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

ТРОЕНЕРГЕТСКИ СПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословен-
ските стандарди зе електроенергетски спроводници 
и кабли, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1. Електроенергетика. Ознаки -на 
изолирани спроводник! и кабли -r- JUS N.C0.006 

2. Електроенергетска. Дозволено 
оптоварување со струја на кабли со 
изолација од импрегнирана хартија 
и метален плашт, за напони од 
60 kV - - - - - - . - - JUS N.C5.026 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, "а ќе се при-
менуваат врз електроенергетските спроводници и 
кабчи, што ќе се произведат, односно увезат почну-
вајќи од 1 февруари 1978 година. 

Член 4 
Престанува да важи следниот југословенски 

стандард: 
Ознаки на изолирани проводници 

и кабли за електроенергетиката — JUS N.C0.008 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за електрични проводници изолирани со PVC-маса 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/61). 

Член 5 
Југословенскиот стандард од член 4 на овој 

правилник престанува да важи на 31 јануари 1978 
година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 '. 

Бр. 15-13184/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

864. 

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

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

ИЗВОДИ ОД НАФТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за производи од нафта што ги имаат 
следните називи и ознаки: 
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1) Течни горива. Горива за млаз-
ни мотори. 
Тип I - - - - JUS В Н2.331 

2) Вазелина Антикорозиони ва-
з е л и н - - - - - - JUS В.Н3 681 

3) Производи од. нафта. Течност 
За заштита од корозија. Мек филм — JUS В.Н9.501 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз производите од нафта што ќе се про-
изведат, односно увезат почнувајќи од 15 јануари 
1978 година. 

Член 4 
Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Гориво за млазни мотори. Тип 1 

(GM-1 - - - - - - - - JUS В.Н2.331 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на индустријата на нафта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/70). 

Член 5 
Јутословенксиот стандард од член 4 на овој 

правилник престанува да важи на 14 јануари 1978 
година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 08-13188/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се-задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на апаратите за мерење на крвен прити-
сок, што ќе се произведат, односно увезат почну-
авЈќи од 15 јануари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Бр. 04-13187/1 
25 ноември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

865. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АПАРАТИ 

ЗА МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за апарати за мерење на крвен 
Притисок, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Апарат за мерење на артериски 
крвен притисок. Апарат со еластичен 
мерен елемент и слушалки, меха-
нички - - - - - - - - JUS L.M5.501 

2) Апарат за мерење на артериски 
крвен притисок. Апарат со еластичен 
мерен елемент, механички — — JUS L.M5.502 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

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

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

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди од областа на текстилната инду-
стрија, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Филамент-преѓа (рејон) од ре-
геперирана и ацетилирана целулоза. 
Услови на квалитетот — — — — JUS F.B2.062 

2) Полиамидна филамент-преѓа 
тип 6 и 6.6. Услови на квалитетот — JUS F.B2 101 

3) Полиестерска филамент-преѓа. 
Услови на квалитетот — — — — JUS F.B2.121 

4) Еластомерна (еластанска) поли-
уретанска филамент-преѓа. Услови на 
квалитетот - - - - - - - JUS F.B2.161 

5) Стаклена филамент-преѓа. Ус-
лови на квалитетот — — — — — JUS F.B2.201 

6) Вискозна кордчтреѓа. Услови 
на квалитетот — —. — — — — JUS F.B4.061 

7) Полиамидна корд-преѓа. Усло-
ви на квалитетот — — — — — JUS F.B4.101 

8) Облека. Меѓупостави за облека. 
Услови на квалитетот — — — — JUS F СО 101 

9) Вискозни корд-ткаенини. Усло-
ви на квалитетот — — — — — JUS F.C3 061 

10) Полиамидни корд- ткаенини. 
Услови на квалитетот — — — — JUS F СЗ102 

11) Постелнина. Услови на квали- JUS F.G2 021 
тетот - - - - - - - - JUS F.G2 021 

12) Рубелина за домаќинство. Ус-
лови на квалитетот — — — — JUS F G2 022 

13) Проверување на квалитетот 
на филамент-преѓа — — — — — JUS F Ѕ2 512 

14) Проверување на квалитетот 
на корд-преѓа и на корд-ткаенини - JUS F.S2 551 

-15) Корд-преѓа. Методи за испи-
тување на статичната атхезија на 
текстилна корд-преѓа и гума (Н-тест) JUS F.S2 533 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а 
се објавуваат во посебно издание на Југословенски-
от завод за стандардизација. 
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- - - - - JUS. F.C2 302 

JUS F.C2.303 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз производите на текстилната индустри-
ја, што ќе се произведат, односно увезат почнувај-
ќи од 1 февруари 1978 година. 

Член 4 
Престануваат да важат следните југословенски 

стандарди: 
Вискозен рејон Општи услови — JUS F.B2.030 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/64); 

Полиамидна филамент-преѓа тип 
6. Општи услови - - - - - JUS. F.B2.101 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/70); 

Трпезна прес лека. Мерки и оп-
шти услови - - - - - - - JUS F.C2.301 

Крпи за лице. Мерки и општи 
услови — — 

Кујнски крпи. Мерки и општи 
услови — — — — — — — — 

Поетелни покривки со полнила 
(јоргани и сл.). Мерки и општи услови JUS F.G2.010 

Постелни пократки без полнила 
(ќебиња). Мерки и општи услови — JUS F.G2.011 

Влошки и подлошки за лежаи 
(душеци и сл.) Мерки и општи ус-
лови - - - - - - - - JUS F.G2.012 

Перници. Мерки и општи услови JUS F.G2.013 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/71). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој 

правилник престануваат да важат на 31 јануари 
1978 година. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ '. 

Бр. 10-13983 
15 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

867. 

Врз осБтова на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈ-
КИ И ПРИКЛУЧОЦИ ЗА ПНЕВМАТСКА АВТО-

МАТИЗАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за спојки и приклучоци за пнев-
матска автоматизација, што ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за РУС цевки. Општи 
одредби - - - - - - - - JUS М.В6.730 

2) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за РУС цевки. - - - JUS. М.В6.751 

3) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за РУС цевки. NPT 
навој - - - - - - - JUS М.В6.752 

4) i y шематска автоматизација. 
Приклучоци за РУС цевки, со над-
ворешно загинање — — — — — JUS. М.В6.753 

5) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за РУС цевки, со вна-
трешно затинање — — — — — JUS М.В6.754 

6) Пневматска автоматизација. 
Наставки за приклучоци за РУС цев-
ки. Облик и мерки — — — — — JUS М.В6.755 

7) Пневматска автоматизација. 
Конусни наставки за приклучоци за 
РУС цевки. Навој NPT - - - . - -JUS М.В6.756 

8) Пневматска автоматизација. 
Наставки за приклучоци за РУС цев-
ки, со надворешно затинање — - JUS М.В6.757 

9) Пневматска автоматизација. 
Наставки за приклучоци за РУС цев-
ки, со внатрешно затинање — — — JUS М В6.758 

10) Пневматска автоматизцаија. 
Спојки и приклучоци за бакарни и 
полиамидни цевки. Општи одредби JUS. М.В6.760 

11) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за бакарни и полиамид-
ни цевки - - - - - - - - JUS. М.В6 761 

12) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за бакарни и полиамид-
ни цевки. NPT навој - - - - - JUS. М.В6.762 

13) Пневматска автоматизација. 
Спојки за бакарни и по л нами дни 
цевки' - - - - - - - - JUS М.В6.76Л 

14) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за. бакарни и полиами-
дни цевки, со надворешно затинање JUS М.В6 764 

15) Пневматска автоматизација. 
Приклучоци за бакарни и полиами-
дни цевки, со внатрешно затинање JUS М.В6 765 

16) Пневматска автоматизација. 
Наставки за приклучоци за бакарни 
и полиамидни цевки. Облик и мерки JUS. М В6.766 

17. Пневматска автоматизација. 
Наставни за приклучоци за бакарни 
и полиамидии цевки. NPT навој — JUS М.В6.767 

18) Пневматска автоматизација. 
Наставки за спојки за бакарни и по-
лиамидни цевки - — — — — JUS. М.В6.768 

19) Пневматска автоматизација. 
Наставки за приклучоци за бакарни 
и полиамидни цевки, со надворешно 
затинање - - - - - - - JUS М В6 769 

20) Пневматска автоматизација. 
Наставка за приклучоци за бакарни 
и полиамидни цевки, со внатрешно 
затинање - - - - - - - JUS. М.В6.770 

21) Пневматска автоматизација. 
Трикраки спојки за РУС цевки. Дис-
т а н ц и ја и состав — — 

22) Пневматска автоматизација. 
Трикраки спојки за бакарни и поли-
амидни цевки. Диспозиција и состав JUS М.В6.772 

23) Пневматока автоматизација. 
Трикраки чатали на с-појки за РУС 
цевки — — — — — 

- - JUS М.В6.771 

JUS М.В6.773 
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- 24) Пневматска автоматизација. 
Трикраки чатали на спојки за ба-
карни и полиамидни цевки — — — 

25) Пневматска автоматизација. 
Ната л ести СПОЈКИ. ОПШТИ одредби — 

2ф Пневматска автоматизација. 
К о л е н а за СПОЈКИ — — — — — 

27) Пневматска автоматизација. 
Трикраки чатали за спојки — — 

23) Пневматска автоматизација. 
Четирикраки чатали за спојки — — 

29) Пневматска автоматизација. 
СПОЈКИ за провод низ преграда' — — 

30) Пневматска автоматизација. 
Наставки за спојки за провод низ 
преграда — — — — — — — 

31) Пневматска автоматизација. 
Двострани наставки на спојка — — 

32) Пневматска автоматизација. 
Затиначки прстен за цевни спојки и 
приклучоци — 

33) Пневматска автоматизација. 
Преклопни навртки од класа на из-
работка А за спојки за РУС цевки 

34) Пневматска автоматизација. 
Преклопни навртки од класа на из-
работка А за спојки за бакарни и по-
лиамидни цевки 

35) ГГневматска автоматизација. 
Ниски шестострани навртки од 
класа на изработка А за спојки за 
провод низ преграда — — — — 

36) Пневматска автоматизација. 
Опојни навртки за приклучоци — 

37) Пневматска автоматизација. 
Чепови со навој — — — — — — 

38) Пневматска автоматизација. 
Чепови со навој, со надворешно зати-
нање — — — — — — — — 

JUS М.В6.774 

JUS М.В6.775 

JUS М.В6.776 

JUS M.B6.777 

JUS M.B6 773 

JUS M.B6.779 

JUS M.B6.780 

JUS M.B6.781 

- - - - JUS M.B6.782 

JUS M.B1.856 

- - - - J U S M.B1.857 

JUS M.B1.858 

JUS M.B1.859 

JUS MB1.860 

JUS M.B1.864 

JUS M В 1.365 

39) Пневматска автоматизација. 
Чепови со навој, со внатрешно зати-
нање — — — — — — — — 

- Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз спојките и приклучоците за пневмат-
ска автоматизација што ќе се произведат, односно 
увезат почнувајќи од 15 февруари 1978 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 14-13982/1 
15 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

868. 

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

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

С Т И Л З А П О Т Р Е Б И Т Е Н А З Д Р А В С Т В О Т О 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за текстил за потребите на здрав-
ството, што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Ткаенини за болничка постел- , 
на рубелина 
Општи услови - - - - - - JUS F. С2.400 

2) Болничка постелка рубелина. 
Општи услови - - - - , - - JUS F.C2.111 

3) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
I. Општи услови - - - - - - - JUS F.C2.701 

4) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенини тип 
И. Општи услови - - - - JUS F С? 702 

5) Ткаенини за работна заштит-
на облека во здравството. Ткаенина 
тип 
III. Општи услови - - - - - JUS F.C2.703 

6) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
IV. Општи услови - - - - - JUS F.C2.704 

7) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
V. Општи услови - - - - - JUS F.C2.705 

8) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
VI. Општи услови - - - - - - JUS F.C2.706 

9) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
VII. Општи услови - - - - - JUS F.C2.707 

10) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
VIII. Општи услови - - - - JUS F.C2.708 

11) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
IX. Општи услови - - - - - - JUS F.C2.709 

12) Ткаенини за работна заштитна 
облека во здравството. Ткаенина тип 
X. Општи услови - - - - - JUS F.C2.710 

13) Ткаенини за заштитна облека 
во здравството. Ткаенини тип XI. 
Општи услови - - - - - - JUS F.C2.711 

14) Ткаенини за заштитна облека 
во здравството. Ткаенина тип XII. 
Општи услови - - - - - - JUS F.C2.712 

15) Ткаенини за заштитна облека 
во здравството. Ткаенина тип XIII. 
Општи услови - - - - - - - JUS F.C2.713, 

16. Ткаенини за заштитеа облека 
во здравството. Ткаенина тип XIV. 
Општи услови - - - - - - JUS F.C2.714 

17) Плетенини за заштитна облека 
во здравството ,Плетенини, тип XV. 
Општи услови - - - - - - - JUS. F.C2.715 

18) Работна заштитна облека во 
здравството. Облека за здравстве-
ните работници. Женски фустаии. Го-
лемина и квалитет на материјалот и 
изработката - - - - - - - JUS F.G2.736 
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19) Заштитна облека во здравство-
то. Облека за болни. Машки и женски 
мантили. Големини и квалитет на 
материјалот и изработката — — — JUS F.G1.76S 

20) Заштитна облека во здравство-
то. Облека за болни. Детски мантили. 
Големини и квалитет на материјалот 
и изработката - - - - - - JUS F.G1.767 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој пра-

вилник се составен дел од овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Југословенскиот за-
вод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат врз текстилот за потребите на здравство-
то, што се произведуваат, односно увезуваат почну-
ва јќи од 15 февруари 1978 година. 

Член 4 
Престануваат да важат следните југословенски 

стандарди: 
Ткаенини за работна заштитна облека во здрав-

ството: 
— Ткаенина, тип I. Општи услови JUS F.C2.701 
— Ткаенина, тип II Општи услови JUS F.C2.702 
— Ткаенина, тип III. Општи 

услови - - - - - - - JUS F.C2.703 
— Ткаенина, тип IV. Општи 

услови - - - - - - — - - JUS F.C2.704 
— Ткаенина, тип V. Општи услови JUS F.C2.705 
— Ткаенина, тип VI. Општи 

услови - - - - - - - - - JUS F.C2.706 
— Ткаенина, тип VII. Општи 

услови - - - - - - - - JUS F.C2.707 
— Ткаенина, тип VIII. Општи 

услови - - - - - - - - JUS F.C2.708 
— Ткаенина, тип IX. Општи 

услови - - - - - - - - JUS F.C2.709 
— Ткаенина, тип X. Општи услови JUS F.C2.710 
— Ткаенина, тип XI. Општи 

услови - - - - - - - - - JUS F.C2.711 
— Ткаенина, тип XII. Општи 

. услови - - - - — — — - JUS F.C2.712 
— Ткаенина, тип XIII. Општи 

услови - - - - - - - - JUS F.C2.713 
— Ткаенина, тип XIV. Општи 

услови - - - - - - - - - IUS F.C2.714 
Плетенини за заштитна облека 

во здравството: — — — — — -
— Плетенини, тип XV Општи 

услови - - - - - - - JUS F.C2.715 
Работна заштитна облека во здравството. Обле-

ка ма здравствените работници: 
— Женски фустани, Големини и 

квалитет на материјалот и изработката JUS F.C1.736 
Заштитна облека во здравството^ 

Облека за болни: 
— Машки и женски наметала. 

Големини и квалитет на материјалот 
и изработката - — — — — — JUS F.G 1.768 

— Детски наметала.' Големина и 
квалитет на материјалот и изработ-
ката - — - . - - - JUS F.G1.767 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/74). 

Член 5 
Југословенските стандарди од член 4 на овој 

правилник престануваат да кажат на 14' февруари 
1978 година. , . „ . 

Член в 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 10-14052/1 
16 декември 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандарди-
зација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

869. 

Врз основа на член 109 став 3 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАЌАЊЕТО И НА-
ПЛАТУВАЊЕТО ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАН-
СТВО СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНА СТРАНСКА 

ВАЛУТА 
1. Плаќањето и наплатувањето во работењето со 

странство се врши преку банките овластени за вр-
шење работи на платниот промет и кредитни работи 
со странство и преку Народната банка на Југо-
славија. 

По исклучокот од одредбата на став 1 од оваа 
точка, а врз основа на одобрението од народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина, плаќањето и наплатувањето 
на увозот и извозот на стоки и услуги, како и по 
други основи, може да се врши и непосредно во 
ефективни странски валути. 

Одобрението според став 2 од оваа точка се из-
дава за секоја одделна работа, на образложено ба-
рање од организација на здпужен труд и друго 
домашно правно лице, ако одлуката за тоа ја донел 
надлежниот орган на управувањето со организаци-
јата на здружен труд, односно друго домашно прав-
.но лице. 

2. Организациите на здружен труд што вршат 
услуги во меѓународниот стоковен и патнички про-
мет можат ка ј овластената банка да купуваат и ка ј 
себе да држат ефективни странски валути до висо-т 
чината утврдена во одобрението на народната банка 
на републиката, односно народната банка на авто-
номната покраина, заради снабдување на персона-
лот на Транспортното средство со потребни износи 
на дневници, како и за плаќање други трошоци во 
странство, врзани за Транспортното средство и 
стоките. 

Персоналот на Транспортното средство, при па-
тувањето во странство, ка ј царинските органи го 
правда известувањето на девизи со потврда на орга-
низацијата на здружен труд од став 1 на оваа точка, 
во која е означено името на работникот од таа орга-
низација и износот на девизите што му е даден. 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на продажба на стоки од консигна-
циони складови, со снабдување на гориво и мазиво 
на странски воздухоплови и бродови, со приредува-
ње меѓународни саеми и изложби и со давање ту-
ристички сообраќајни и сервисни услуги, ако се ов-
ластени да вршат менувачки работи, можат стоките 
и-дадените услуги продадени на странски лица во 
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Југославија да ги наплатуваат во ефективна стран-
ска валута, без посебно одобрение од точка 1 на 
оваа одлука, и да ги полагаат на својата девизна 
сметка. 

4. Организациите на здружен труд, општествен 
но-политичките организации, општествните орга-
низации и други домашни правни лица можат без 
посебното одобрение од точка 1 на оваа одлука, да 
примаат ефективни странски валути за претплата 
на списанија и публикации, за објавување огласи, 
за учествување на семинар и конгрес, за нарачува-
ње емисија преку радиостаница, за школарина, за 
наставни средства, за членарини и котизации, за 
поштенски мерки за филателистички цели и на име 
помош и подарок, и да ги полагаат на своја девиз-
на светка. 

5. Плаќањето и наплатувањето во ефективни 
странски валути, во смисла на оваа одлука, може 
да се врши само во валутите содржани во Листата 
на курсевите на ефективните валути што ги издава 
надлежниот орган на Меѓубанкарскиот состанок на 
девизниот пазар. 

Ако за определена ефективна странска валута 
се воведат посебни ограничувања, тие ограничува-
ња важат и за плаќањата и наплатувањата во е -
фективна странска валута што се вршат според 
оваа одлука. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за условите 
под кои плаќан.ето и наплатувањето се-врши во е-
фективна странска валута (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/74, 6/75, 34/75, 52/75 и 25/76). 

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

О. бр. 84 
23 ноември 1977 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с.р. 

870. 

Брз основа на член 94 став 1 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУ-
ВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ 

ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77) по точка 
2 се додава нова точка 2а, која гласи: 

,2а. Организациите на здружен труд што во 
смисла на одредбите од Правилникот за слободните 
царински продавници и за снабдувањето на превоз-
ните средства во меѓународниот сообраќај ( ,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/76), отвораат слободни 
царински продавници на воздухопловни пристани-
шта отворени за меѓународен сообраќај, како и на 
домашни бродови и во воздухоплови додека се на-
оѓаат надвор од царинското подрачје на Југослави-
ја, можат'да внесуваат во Југославија динари што 
ќе ги наплатат од домашни или странски лица — 
излезни патници за продадени домашни и странски 

стоки во тие продавници. Продажба може да се вр-
ши на одделно лице најмногу до вредноста на сто-
ките што не го преминува износот и апоените што 
се дозволени за изнесување од Југославија сообраз-
но со точка 1 од оваа одлука, што се докажува со 
копии на сметките издадени на купувачите. 

Продажба на странски стоки во смисла на став 
1 од оваа точка може да се врши само до височи-
ната на правата со кои организацијата на здружен 
труд располага за плаќање на тие стоки на странски 
сопственици, врз основа на самоуправната спогодба 
од член 69 на Законот за девизното работење и кре-
дитните односи со странство". 

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

О. бр. 89 
15 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

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

871. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, во 
согласност со член 7 од Договорот за спроведување 
на политиката на цените во 1977 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет 
на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот ""совет на 
Собранието на САП Војводина и Извршниот совет 
на Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПРЕМИИТЕ И КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

Член 1 
Заради остварување на политиката на цените, 

а особено движењето на животните трошоци во рам-
ките предвидени со Договорт за спроведување на по-
литиката на цените во 1977 година, извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини (во 
натамошниот текст: учесници на Договорот), соглас-
ни се да исплатуваат премија за млеко и компенза-
ции за свежо говедско, свинско, овчо и живинско 
месо — за количествата што ќе се продадат и ис-
порачат во периодот од 1 ноември 1977 година до 
15 јануари 1978 година. 

За соја премија ќе се исплатува за сите количес-
тва од родот на 1977 година. 

Член 2 
На основните организации на здружен труд, на 

земјоделските задруги што произведуваат млеко, 
сами или во кооперација со индивидуални произво-
дители, како и на индивидуалните производители, 
им се исплатува премија во износ од 0,38 динари за 
еден пресметковен литар кравјо млеко, со 3.20/о млеч-
на маст, односно за еден пресметковен литар овчо 
млеко со 40/о млечна маст. 

Премијата од став 1 на овој член се исплатува 
под условите млекото при откупот од производите" 
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лот да е платено според пропишаната минимална от-
купна цена. 

Член 3 
На основните организации на здружен труд и 

на земјоделските задруги, што произведуваат соја 
сами или во кооперација со индивидуални произво-
дители, како и на индивидуалните производи-
тели, им се исплатува премија од 1,55 динари за 
еден килограм соја. 

Премијата од став 1 на овој член се исплатува 
за сите количества СОЈ а од родот на 1977 година што 
им се продаваат и испорачуваат на организациите 
на здружен труд што се занимаваат со преработка 
или со промет на соја. 

' Член 4 
На основните организации на здружен труд и 

на земјоделските задруги, што произведуваат свежо 
месо им се исплатува компензација за еден кило-
грам свежо месо, и тоа: 

Дин/кѕ 
1) за говедско месо 3,15 
2) за свињско месо 3,95 
3) за овчо месо 3,20 
4) за живинско месо 2,40 

Компензацијата од став 1 на овој член им се 
исплатува на основните организации на здружен 
труд и на земјоделските задруги од тој став за сите 
количества свежо месо што ќе им ги продадат и ис-
порачат на организациите на здружен' труд што све-
жото месо го продаваат на мало во свои продавници 
или на други големи потрошувачи. 

На организациите на здружен труд и на земјо-
делските задруги од ст. 1 и 2 на овој член им се 
исплатува компензација под условите: 

1) добитокот да го откупуваат по цените што се 
утврдени како единствени откупни цени за еден ки-
лограм жива мера од точка 1 на Договорот за начи-
нот на формирање на малопродажните цени на све-
жо месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/75, 47/76, 
19/77, 35/77 и 41/77); 

2) малопродажните цени на свежо месо, форми-
рани врз основа на договорот од точк^ 1 на овој 
став, да ги намалат за износот на компензацијата од 
став 1 на овој член. 

Член 5 
Средствата за исплатување на премиите од чл. 

2 и 3 и компензациите од член 4 на овој договор ги 
обезбедуват републиките и автономните покраини со 
посебен придонес, сразмерно со своето учество во 
обезбедувањето на средствата за Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година. 

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат 
и се водат врз посебна сметка кај Службата на оп-
штественото книговодство на Југославија како 
здружени средства на републиките и автономните 
покраини. 

Средствата за исплатување на премиите и ком-
пензациите ги обезбедуваат републиките и автоном-
ните покраини според Договорот за измена на До-
говорот за премиите и компензациите за определени 
земјоделски и прехранбени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 48/77) — за октомври 1977 година 
до вкупниот износ од 297,3 милиони динари, и според 
ово! договор — до в о л н и о т износ од 221,000.000 ди-
нари, и тоа: 

— во ООО динари -
-Т—1 
О а, о Од 1 ноем-
-Т—1 
О а, о Република, односно За октомври ври 1977 до д 0) автономна покраина 1977 година 15 јануари 
о; 
Рч 

1978 година 

1 СР Босна и Херцеговина 38 920 28 951 
2 СР Македонија 16,680 12 376 
3 СР Словенија 47 960 35 581 
4 СР Србија 71.390 53 040 
5 СР Хрватска 78.430 58 314 
6 СР Црна Гора 5.910 4 420 
7 САП Војводина 32 850 24 531 
8 САП Косово 5.110 3 757 

Средствата од став 1 на овој член, за периодот 
од 1 ноември 1977 година до 15 јануари 1973 година 
се уплатуваат во три еднакви месечни рати, до 15-ти 
во месецот за изминатиот месец. 

Ако средствата од став 2 на овој член според 
пресметката и извештајот од Службата на општест-
веното книговодство на Југославија не бидат довол-
ни за намирување на обврските според одредбите 
на ОВОЈ договор средствата што недостигаат ги обез-
бедуваат републиките и автономните покраини на 
начинот утврден во член 5 став 1 на ОВОЈ договор. 

Ако средствата на посебната сметка од став 1 
на овој член бидат поголеми од износот потребен за 
намирување на обврските според овој договор, Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
ќе им го врати вишокот на средствата на републи-
ките и автономните покраини, сразмерно со нивното 
учество во обезбедувањето на тие средства. 

Член 6 
Учесниците на Договорот го овластуваат прет-

седателот на Сојузниот комитет за земјоделство и 
сојузниот секретар за пазар и цени да го пропишат, 
во рок од 15 дена од денот на потпишувањето на 
овој договор, начинот и условите за остварување на 
премиите и компензациите според овој договор. 

Член 7 
Овој договор го потпишаа овластените претстав-

ници на сите учесници на Договорот во соодветен 
број идентични примероци, кои се сметаат за автен-
тични текстови. 

Член 8 
Овој договор се применува од 1 ноември 1977 го-

дина. 

Член 9 
Овој договор влегува во сила со денот на негово-

то потпишување. 

Член 10 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За РГзвршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

заменик-републички секретар за 
финансии, 

Бешлагиќ Ферид, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија и 

трговија, 
Петко Чадиковски, с. р. 
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За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија 

републички секретар за земјодел-
ство, шумарство и исхрана, 

Милован Зидар, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија 

републички секретар за пазар 
и цени, 

Миливое Стојановиќ, с р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска 
член на Советот, 

Олга Миличиќ"Арсланагиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора 

републички секретар за земјодел-
ство, 

Милан токовиќ , с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 

покраински секретар за пазар 
и цени, 

Рамач Симеон, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

покраински секретар за пазар 
и цени, 

Хаџиу Илијаз, с. р. 

872. 

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 ЛЕАН 
ТВРДОЧЕЛИЧЕН ГРАНУЛАТ - МЕТАЛНИ СРЕД-

СТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 28 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за леан тврдочеличен гранулат - ме-
тални средства за чистење, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат во просек до 
8,89/о, а според Ценовникот што е составен дел на 
оваа Спогодба. 

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. 2346 од 14 декември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: „Горење-Мута" 
Мута об Драви. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
9 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 

1 
Се отповикува 
Илија Топалоски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Непал. 

II 

Се назначува 
Анѓелко Блажевиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Индија, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Кралството 
Непал, со седиште во Њу Делхи. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 
ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 45 
1 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, 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 Јухославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д С Р Х р в а т с к а 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И , 

Аугуштин Аугуста Драго, Бошњак Јована Мир-
ко, Будимлић Фехима Абид, Филиповић Матије Иво, 
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Тумхалтер Шандора Мира. Јанковић Анте Борис, 
Лолић Симе Марко, Лупцер Вилка Вилко, Маодуш 
Илије Стево, Мелчицки Павао Ладислав, Оршић 
Јосипа Звонимир, Пачић Звонимира Звонко. П'иш-
повић-Маравић Р1лије Евица, Пиршл Антуна Емил, 
Помпе 'Драгутина Рикард, Реисингер Драгутина 
Ото, Сарачевић Ферида Сеад, Шотић Грге Давор, 
Шубић Јурај а Драго, Влаховић Јосипа Јосип, Зел-
мановић Јаше Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажина Ђуре Здравко, Геровац-Блажевић Ми-
ле Вера, Облак Фрање Данко, Вељановић Мили-
воја Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гргуревић Трипе Вјекослав, Хубер Ивана Мили-
вој, Ивчић Ивана Стипе, Јакшић Јосипа Габријел, 
Коцијан Јанка Иван, Матешић Мате Златко, Мару-
шић Марина Анте, Пеко Јураја Мауриције, Подго-' 
релец Стјепана Славко, Сушић Стјепана Жарко, 
Тирони Шимуна Божидар, Тропина Јосипа Стјепан, 
Унгаро-Тунковић Николе Драга; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Кошарог Јосипа Стјепан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
, ЅВЕЗДА 

Борчић-Јелачић Стјепана Штефа, Браут Антуна 
Иво, Брихта Милана Жељко, Чакић Јове Коста, Чер-
мак Леона Марцел, Дебељак Виктора Крешимир, 
Дитрих Виктора Звонко, Ђорђевић Витомира Боро, 
Фабрус Шиме Драгутин, Гачић Душана Мирослав, 
Галић Раде Мирко, Гарбер Ђуре Роман, Груден Ми-
рослав Живко, Хиршл Милана Мира, Куртовић 
Нике Анте, Lenner Антона Звонко, Лилић Јакова 
Драго, Пећник Јосипа Јосип, Поповић Јована Јо-
ван, Стипетић Јулије Радован, Шуматић Живка 
Милисав, Вољевица Садира Исмет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бохуницки Стјепана Мирко, Боровњак Мартина 
Дарко, Божек Јосипа Младен, Цајзек Стјепана Па-
вао, Дојчић Мате Стјепан; 

Гашпаровић-Видош Славка Марија, Глигошк:^ 
Олге Еуген, Хасић Емина Ибрахим, Hoffman Коро-
шец Александра Зденка, Хорват Милана Драго, Или-
јић Николе Лука, Јакимовски Ђорђа Перо, Јурин-
чић-Послек Ивана Анкица, Кисељак Стјепана Фра-
њо, Контић Лазе радојко, Кошутић Луке Иван, 
Ковач Јосипа Мирко, Ковачевић Мије Бранко, Ко-
вачевић Владе Војин, Лучина Ђуре Ђорђе, Лукачић-
-Тодоровић Милана Милка, Марковчић Гашпара 

Бранко, Митић Емила Драгољуб, Мимица Ивана 
Јакша, Младеновић Милорада Радиша, Мудроња 
Томе Милан, Новачић Ђуре Иво, Осречак Драгу-
тина Владимир, Пчнџа Анте Иво. Пашић Сетде Му-
хамед, Першић Ивана Иво, Пил.^к Петра Јосип, 
Пупавац Будимира Милан, Румора Грге Иван, Ста-
нојловић Станојла Славији, СОУШКП Слепана Слав-
ко, Сулејмаипашић Неџапа Зија, Шепаровић Дон-
ка Анте, Шевчпк Јосипа Алојз, Шппек Марка На-
да, Шкорњак Ивана Владо, Шкрлеп Леона Слепа«, 
Тот-Бурљанек Фрање Молка, Тршан Рудолфа Вла-
до, Бечевски СТОЈЧО Драго; 

Витез Рудолфа Мирко, Влаховић-Дорић Мати-
је Марша, Вукић Марка Јосип, Зврко-Штибохар 
Алојза Анђела; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бурсаћ" Душана Јелка, Јакимовски-Ковачевић 
Стеве Смиља, Лунцер Фрање Милада, Љубић Ан-
туна Младен; 

— за залагање и постигнати успеси во работата -

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бијелић Милана Јанко, Цик-Бркић Јосипа Ма-
рија, Докоза Петра Фрањо, Глас Драгутина Дарко, 
Хорват Мелка Јанко, Катић-Флумини Јосефича 
Паулина, Каурић-Дороц Ређепа Елза, Комар-Ферен-
чевић Елен Ружица. Костаншек Стјепана Марија, 
Крухак Вида Јосип, Левнаић-Топол Ивана Мт ра, 
Папо Драгутина Адолф, Пиршл-Брзгцић Фердинан-
да Ивка, Рогуљ-Вукић Јура ја Ана, Штимац Марка 
Перо, Тафро Хамдије Есад. 

Бр. 80 
10 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с p. 

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 Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за заслуги стечени во Народноослободител-
ната борба и за придонес кон развивањето на со-
работка и пријателство помеѓу народите на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Италија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Укмар Армид. 

Бр. 81 
16 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р« 
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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 Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДР1НСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Павловић Животе Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јагеровић Павла Мирјана, Милићевић Микете 
Љубомир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јелић Драгутина Јадранко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Крстић Андреја Ђорђе, Врзић-Темуновић Гезе 
Марија; 

— за залагање и постигнати усеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ђуровић Миливоја Велимир; 

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 

Мијић Гојка Саво; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Крндић Николе Бранислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Грујичић Лазе Миле, Јокић Крсте Петар, Ка-
сум Хасана Мехмед; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Балабан Саве Алекса, Билић Иве Мирко, Борић 
Ибрахима Мухарем, Брадић Алојза Вилко, Црнче-
вић Лазе Михајло, Челхасић Шаќира Мустафа, Д^-
лић Ибре Садо, Ђукић Иле Мирко, Гајић Млађена 
Миладин, Ганибеговић Дервиша Неђиб, Хаџиабдић 
Авде Хамзалија, Јакешевић Иве Бранко, Јакеше-
вић Пере Младен, Јозић Мије Драго, Калтак Нази-
фа Абаз, Касумовић^ Хасана Таиб, Љубез Анте 
Матко, Мујак Мустафе Асим, Пастуховић Јаке 
Иван, Павловић Раде Миливој, Петрушић Марка 
Нико, Попаја Але Мехмед, Раић Славка Јелена, 
Сакан Илије Милан, СпаЈић Луке Анто, Шкарица 
Анте Јеролинка, Штрбац Бошка Ненад, Вилус Раде 
Јован, Зјајо Муниба Сулејман; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хаџиавдић Хамде Сафет, Мулалић Омера 
Фуад; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Доган Ибрахима Расим, Хаџихасановић Ибра-
хима Алија, Кнежевић Љубе Драго, Ладан Стипе 
Марко, Мелић Суље Хасан, Миловац Крсте Мирко, 
Пекез Илије Драгојло; 

Од СР Х р в а т с к а 

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

' СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Петрц Јосипа Алберт, Срок Фрање Даворин; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ленац Људевита Антон, Лисац Ивана Јуре; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Режић Вида Данило; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Грбац Вилка Жељко, Хост Јосипа Ренато, Ко-
вачић Еугена Драгутин, Крпан Рафаела Армандо; 

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

Агић Мартина Никола, Бобета Марка Анте, 
Червек Стефана Виктор, Летица Анте Иво, Меш-
тровић Винка Здравко, Пухарић Вјекослав Јошко, 
Шкугор Фране Драго; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Биро Богдана Антон, Бонсанић Фрање Петар, 

Гргантов Јозе Радомир; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мендижевец Јанеза Валентин, Палчић Јакоба 
Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Пирих Франца Франц; 
— за залагање и. достигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бизјак-Јереб Антона Марија, Макуц Андреја 
Ангел, Разпет-Штравс Мартина Ивана, Штравс 
Пристана Аница, Вербич Ивана Антонија. 

Бр. 82 
22 јуни 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
» 

Страна 
845. Одлука за условите, мерилата и начинот 

на утврдувањето и распределбата на 
стоковните контингенти, односно девиз-
ните контингенти за увоз на стоки во 
1978 година — — - — — — — ' — 2081 

846. Одлука за височината 'и начинот на 
^ плаќање на трошоците за испитување и 

жигосување предмети од скапоцени ме-
тали — — — — — — — — — 2084 

847. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за манипулација со стоки и 
одржување и реконструкција на пруги 
во железничкиот сообраќај — — — 2085 

848. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се , 
врши за потребите на безбедноста на 
воздушната пловидба — — — — — 2086 

849. Правилник за условите под кои се из-
везуваат или увезуваат стоки без напла-
та, односно без плаќање на противвред-
ност — — — — — — — — — 2087 

Страна 
850. Наредба за обврската за прибавување 

уверение за потеклото на определени 
стоки што се увезуваат — — — — 2088 

851. Наредба за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови, на самоуп-
равните интересни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, за 

начинот на уплатување на тие приходи и 
за начинот на известување на корисни-
ците на тие приходи — — — — — 2090 

852. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,,France Soir" 2112 

853. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Volks Stimme" 2111 

854. Решение за ,забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Sudeulsche 
Zeitung" — — — — — — — — 2 ПГ 

855. Правилник за начинот на доставување 
извештаи и податоци за појавата и пре-
земените мерки за спречување на ши-
рењето и отстранувањето на растител-
ните болести и штетници -у- — — — 2112 

856. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за распоредување на ор-
ганизациите и заедниците по дејностите 2113 

857. Правилник за југословенските стандар-
ди за пластични маси — — — — — 2116 

858. Правилник за југословенските стандар-
д и за цинкови руди и концентрати — 2116 

859. Правилник за југословенските стандар-
ди за радиокомуникации и ТВ-прием-
ници — — — — — — — — — 2117 

860. Правилник за југословенските стандар-
ди за лабораториски сита — — —„ — 2117" 

861. Правилник за југословенскиот стандард 
за исправачи за електролачно заварување 2117 

862. Правилник за Југословенскиот стандард 
за спортски реквизити — — — — — 2118 

863. Правилник за југословенските стандар-
ди за електроенергетски спроводници 
и кабли — — — — — — — — 211 

864. Правилник за југословенските стандар-
ди за производи од нафта — — — — 2113 

865. Правилник за југословенскиот стандард 
за апарати за мерење на крвен притисок 2119 

866. Правилник за југословенските стандар-
ди од областа на текстилната индустрија 2119 

867. Правилник за југословенските стандар-
ди за спојки и приклучоци за пневмат-
ска автоматизација — — — — — 2120 

868. Правилник за југословенските стандарди 
за текстил за потребите на здравството 2121 

869. Одлука за условите под кои плаќањето 
и наплатувањето во работењето со стран-
ство се врши во ефективна странска ва-
лута — — — — — — — — — 2122 

870. Одлука за дополнение на Одлуката за 
изнесување и внесување ефективни 
динари во патничкиот промет со стран-
ство — — — — — — — — — 2123 

871. Договор за премиите и компензациите 
за определени земјоделски и прехранбе-
ни производи — — — — — — — 2123 

872. Спогодба за промена на затечените цени 
за леан тврдочеличен гранулат — ме-
тални средства за чистење — — — 2125 

Укази — — — — — — — — — — 2125 
Одликувања — — — — — — — — 2125 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен у р е д а т 

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


