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172. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА АКТИВ-
НИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИ-
ЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за формирање и работа на деле-
гаците на активните воени лица и на граѓанските 
лица на служба во вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 февруари 1978 година. 

ПР бр. 681 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ 
НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И НА ГРАЃАН-
СКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за формирање и работа на деле-

гациите на активните воени лица и на граѓанските 
лица на служба во вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/75) член 2 се 
менува и гласи: 

„Активните воени лица и граѓанските лица во 
воените единици и во воените установи на вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (во натамошниот текст: воените 
единици и воените установи) на територијата на 
иста општина формираат една делегација. 

Исклучително од одредбата на став 1 од овој 
аден, ако на територијата на о т к и н а т а има по-
де^* воени единици н џ о е т установи, ж т т ш ш 

воени лица и граѓанските лица во тие единици И 
установи можат да формираат две или повеќе де-
легации." 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„ А К О на територијата на општината се наоѓа 

само една воена единица, односно воена установа 
во која има помалку од 30 активни воени лица и 
граѓански лица, сите тие лица вршат функција н$ 
делегација." 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за народна одбрана или 

воениот старешина овластен од него определува, во 
смисла на одредбата на член 2 став 2 од овој закон, 
во кои општини активните воени лица и граѓански-* 
те лица формираат две или повеќе делегации. 

Со актот од став 1 на овој член се определу* 
ваат и воените единици и воените установи, во кои 
активните воени лица и граѓанските лица форми-
раат делегации, како и воената единица, односно 
воената установа по која делегацијата го носи 
името." 

Член 4 
Во член 5 во став 1 зборот: „други" се брише. 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„Кандидационата постапка за избор на делегат 

ци јата је организира и ја спроведува кандидациона-
та комисија со организирање и свикување на прет-
кандидациони и кандидациони состаноци, со еви-
дентирање на кандидати за членови на делегациите 
и на можните кандидати за делегати во собранија-
та на општествено-политичките заедници и за 
најодговорните функции во тие заедници, како и 
со извршување на други работи во врска со спро-
ведувањето на правилата на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот*народ на Југославија и со правилата 
на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Кандидационата комисија се избира на заед-
нички состанок на активните воени лица и на гра-
ѓанските лица од воените единици и воените уста-
нови во кои се формира делегацијата. 

Состанокот од став 2 на овој член, во спогодба 
со претседавачот на делегацијата, го свикува ста-
решината на воената единица, односно на воената 
установа, по која делегацијата го носи името. 

Кандидационата комисија има претседател, за -
меник-претседател и соодветен број членови, штб се 
определува зависно од бројот на воените единици 
и на воените установи во кои активните воени 
лица и граѓанските лица ја формираат делегација-
та. Членови на кандидационата комисија се и прет-
ставниците на општествено-политичките организа-
ции кои непосредно дејствуваат во воените единици 
и воените установи, како и претставникот на оп-
штинската конференција на Социјалистичкиот со-
Ј н а работниот народ." 
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* Член в 
Во член 9 се додава нов став 1, коЈ гласи: 
„Кандидационата комисија организира и свику-

ва преткандидационен и кандидационен состанок во 
соработка со воениот старешина од член 8 став 3 
иа овој закон и со организацијата на синдикатот 
еко постои организација на синдикатот во воената 
единица, односно во воената установа." 

Досегашниот став 1 станува став 2. 

Член 7 
Член 10 се менува и гласи: 
„На преткандидациониот состанок се утврдува, 

на предлог од кандидационата комисија бројот на 
членовите на делегацијата и се предлагаат канди-
дати за членови на делегацијата, а можат да се 
Истакнуваат и можните кандидати за делегати во 
собранијата на општествено-политичките заедници 
и за нај одговорни функции во тие заедници/' 

Член 8 
Член 11 се менува и гласи: -
„За кандидати и членови на делегацијата мо-

л а т да се предлагаат само активни воени лица и 
граѓански лица од составот на воените единици и 
воените установи што ја формираат делегацијата." 

Член 9 
Член 13 се менува и гласи: 
„Делегацијата има најмалку пет членови. 
При утврдувањето на бројот на членовите на 

делегацијата мора да се обезбеди во делегацијата 
да бидат сразмерно застапени воените лица и гра-
ѓанските лица од сите воени единици и воени ус-
танови ш.то ја формираат делегацијата." 

Член 10 
Во член 14 став 1 се брише. 
Досегашниот став 2 станува став 1. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, збо-

ровите: ,.од став 2" се заменуваат со зборовите: 
„од став 1". 

Член 11 
Во член 18 став 2 се менува и гласи: 
„Изборна комисија се формира за сите воени 

единици и воени установи на територијата на иста 
општина." 

Став 4 се менува и гласи: 
„Претседателот и членовите на изборната коми-

сија и претседателот и членовите на избирачкиот 
одбор ги именува старешината на воената единица, 
односно на воената установа по која делегацијата 
го носи името." 

Став 5 се брише. 

Член 12 
Во член 19 став 1 по зборовите: „кандидацио-

ните комисии". зборот: „и" се заменува со запирка, 
а по зборовите: „изборната комисија" се додаваат 
зборовите: „и избирачките одбори". 

Член 13 
Во член 23 став 2 по зборовите: „други праша-

н а " се додаваат зборовите: „од надлежност на 
собранијата на општествено-политичките заедници." 

Член 14 
Во член 26 став 1 зборовите: „со воениот ста-

решина" се заменуваат со зборовите: „со стареши-
ната на воената единица, односно на воената уста-
нова по која делегацијата го носи името". 

Член 15 
Член 27 се брише. 

Член 16 
Во член 28 став 1 последната реченица е* 

брише. 
Став 2 се брише. 

Член 17 
Називот на главата IV се менува и гласи: „IV. 

Заеднички одредби". 

Член 18 
По член 37 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 37а 
Избирачките списоци на активните воени лица 

и на граѓанските лица се изработуваат по воените 
единици и воените установи, во кои се формира де-
легацијата согласно со одредбите од законот на ре-
публиката односно на автономната покраина за из-
бирачките списоци на работните луѓе. 

Комисијата за изработка на избирачкиот список 
на активните воени лица и на граѓанските лица има 
претседател и два члена. 

Комисијата од став 2 на овој член ја именува 
старешината на воената единица, односно на воената 
установа по која делегацијата го носи името. 

Член 376 
Активните воени лица и граѓанските лица влегу-

ваат во составот на изборните комисии на опште-
ствепо-политичките заедници во согласност со про-
писите на тие заедници, а во состав на кандидацио-
ните конференции на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија — во согласност со 
одлуките на републичките ,односно на покраинските 
и општинските конференции на тој сојуз." 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

173. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФА-
ТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за Тарифата на сојузните 
административни такси, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 28 февруари 1978 година. 

ПР бр. 685 * 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРА-

ТИВНИ ТАКСИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
За списи и дејствија ка ј сојузните органи се 

плаќаат административни такси според Тарифата на 
сојузните административни такси која е пропишана 
со овој закон. 

II. ТАРИФА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НИ ТАКСИ 

Член 2 
А. Такси за работа на сојузните органи во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија 

Се плаќа 
динари 

1 П о д н е с о ц и 

— — 4 

Tap. број 1 
За барања, молби, предлози, пријави 

и други поднесоци, ако со оваа тарифа не 
е пропишана друга такса — 

Такса според овој тарифен број не се 
плаќа за дополнителни поднесоци со кои 
странката бара само побрзо постапува-
ње по порано поднесено барање. 

Забелешка 
За поднесоци што им се упатуваат 

или им се предаваат на дипломатските 
или конзуларните претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство се плаќа такса 
определена во оддел В на овој член. 

Tap. број 2 
За жалба против решение — — 

2. Р е ш е н и ј а 

Tap. бр. 3 
За сите решенија за кои не е пропи-

шана посебна такса — — — — — 

Забелешка 
1. Ако се донесува едно решение по 

барање од повеќе лица, такса според овој 
тарифен број се плаќа онолку пати колку 
што има лица на кои им се доставува ре-
шението. 

2. За решенија донесени по жалби не 
се плаќа такса. 

Tap. број 4 
За одобрение на странски државјанин 

да може постојано да се настани во Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија — — — — — — — 

Tap. број 5 
За дозвола на странска организаци-

ја или странско лице да може на редовна 
линија да врши превоз на патници со мо-
торни возила во меѓународниот сообра-
ќај, за секоја линија по — •»— 

Се плаќа 
динари 

20 

20 

800 

т 

Забелешка 
Оваа такса не се плаќа за странски 

поштенски декларации кои го придружу-
ваат спроводниот лист. 

Tap. број 11 
За уверение за важење на прописи, 

Кое се издава заради употреба во стран-

к о 

Tap. број 6 
За одобрение на домашна организа-

ција на здружен труд или на странски 
државјани, односно на странско правно 
лице да може да врши транспорт на ору-
жје, муниција или на експлозивни ма-
теријали преку државната граница, од-
носно преку територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија — — — — — — — — __ 400 

/Гар. број 7 
За решение со кое се одобрува осно-

вање на претпријатие во странство — — 100 
За занишување на претпријатијата 

од став 1 на овој тарифен број во реги-

За решение со кое на странска фир-
ма и се одобрува основање на претстав-
ништво во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија^— — — — 

За запишување во регистар на прет-
ставништвото од став 3 на овој тарифен 
број — — — — — — — — — во 

За одобрение на странска фирма, која 
има регистрирано претставништво во, Со-
цијалистичка Федеративна Република 
Југославија, да изврши определена рабо-
та на договорна контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоки во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 200 

Tap. број 8 
За решение по барање за запишува-

ње во посебен регистар: 
1) на договор за вложување средства 

на странски правни и физички лица во 
домашна организација на здружен труд 
за заедничко работење — — 

2) на договор за отстапување на из-
градба на инвестиционен објект на стран-
ски изведувач — — — — — — — 

3) на договор за долгорочна произ-
водствена кооперација, договор за отста-
пување и прибавување на права на ин-
дустриска сопственост во странство и до-
говор за деловно-техничка соработка со 
странство (со странско лице) 

3. У в е р е н и ј а 

Tap. број 9 
За уверение, ако не е пропишано по-

инаку — — — — — — — — — 

Tap. број 10 
За уверенија со кои се докажува по-

теклото или вредноста, количеството и 
квалитетот или здравствената исправност 
на стоките — 

— 100 

100 

— — 40 

10 

15 

**во = = = = 
30 
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Се плаќа 
динари 

Забелешка 
1. Како исправа од овој тарифен број 

се с?летаат: пријава за увоз и провоз на 
стоки, пријава за извоз и провоз на сто-
ки, манифест, поштенско-царинска при-
јава, декларација за саемски стоки и дру-
га исправа врз основа на која стоките & 
се пријавуваат на царинарницата. 

2. Како исправа од овој тарифен број 
не се смета карнетот TIR, карнетот АТА 
или друга исправа која е пропишана со 
меѓународна или меѓудржавна спогодба 
што Ја ратификувала Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

3. Такса од овој тарифен број се пла-
ќа онолку пати колку пати стоките и се 
пријавуваат на царинарницата. 

4. Такса според овој тарифен број 
не се плаќа: 

1) за исправа со КОЈ а се пријавуваат 
стоки КОИ се превезуваат преку царин-
ското подрачје на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) за поштенско-царинска пријава 
што Ја поднесува поштата*. 

Tap. број 17 
За решенијата што ги донесува ца-

ринарницата: 
1) за решение со кое се одобрува 

отворање, проширување или преселува-
ње на царински склад, консигнационен 

_4. З а в е р у в а њ е и п р е п и с и 
Tap. број 12 

За заверување на потписи и печати 
на исправи — — — — — — — — в 

За секој понатамошен примерок уш-

Забелешка 
Заверувањето на потписи и печати, 

во смисла на овој тарифен број. се одне-
сува на случаите во кои Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи заверува 
домашна исправа заради нејзина употре-
ба во странство. 

Tap. број 13 
За заверување на план, цртеж, про-

ект и слично — — — — — — — 40 
Tap. број 14 

За заверување на хелиографска ко-
пија на план (цртеж) се плаќа од цел или 
започнат квадратен метар — — — — 12 

Tap. број 15 
За препишување и заверување, на 

службени акти или други исправи: 
1) за препишување, од полутабак на . 

оригиналот — — — — — — 8 
2) за заверување, од полутабак на 

оригиналот — — — — — — 6 

Забелешка 
Под полутабак се подразбира лист 

хартија од двете страни, од нормален 
канцелариски формат или помал. 

5. Ц а р и н с к и т а к с и 
Tap. број 16 

За исправа врз основа на која на 
царинарницата и се пријавуваат стоки 
кои се извезуваат — увезуваат — — 10 

— — 50 

40 

Се плаќа 
динари 

склад, слободна царинска продавница и 
прирачен магазин — — — — — — 1.500 

2) за решение со кое се одобрува от-
ворање, проширување или преселување 
на царинско сместувалиште — — — 500 

3) за решение со кое се одобрува 
привремен извоз или увоз на стоки за-
ради облагородување и решение со кое 
се решава за барање за измена на пода-
тоците за количеството, видот, квалите-
тот и вредноста на стоките во царинска-
та декларација — — — 

4) за други решенија кои царинарни-
цата ги донесува во редовна управна по-
стапка — — — — — — — — — 

5) за решение за пренос на права од 
превозните исправи и за други решениг-
ја кои царинарницата ги донесува во скра-
тена постапка — — — — — — — 30 

Забелешка 
1. Под проширување на царински 

склад, консигнационен склад, слободна 
царинска продавница или на прирачен 
магазин, во смисла на овој тарифен број, 
не се подразбира зголемување на асорти-
манот и вредноста на стоките во тие 
простории. 

2. Такса за пренос на права од пре-
позната исправа од точка 5 на овој тари-
фен број се плаќа за секој пренос кој 
се бара од една или од повеќе превозни 
исправи. 

Tap. број 18 
За царинска декларација и пресмет-

ка на увозни давачки за стоки што пат-
ниците ги носат со себе — 

Забелешка 
1. За царинска декларација врз осно-

ва на која се царинат поштенски пратки 
за граѓани, и за пресметка на увозни да-
вачки за стоки што патниците ги носат -
со себе, такса според овој тарифен број 
се плаќа во готови пари. 

2. За извозна царинска декларација 
се плаќа 50°/о од таксата од овој тарифен 
број. 

Tap. број 19 
За постапката по царинска деклара-

ција врз основа на која се врши цари-
нење на стоки што се извезуваат, однос-
но увезуваат, се плаќа такса во готови 
пари според тежината на стоките, и тоа: 

1) до 100 kg — — — — — — — 6 
2) над 100 до 10.000 kg — — — — 10 
3) за секои понатамошни 1.000 kg 

над 10.000 kg — — — — — — 1 
4) за стоки чие количество не мо-

же да се искаже во килограми се 
плаќа такса по единица на мера — 1 

Забелешка 
1. Под тежина се подразбира бруто 

тежината на стоките или на стоките во 
растурена состојба, според тоа како при-
стигнале. 

2. За постапка по царинска деклара-
ција врз основа на која се царинат по-
штенски пратки за граѓани и за постапка 
по пресметка на увозни давачки за сто-
ки што патниците ги носат со себе се 
плаќа 50°/о од таксата од точка 1 на овој 
тарифен број. 

— — — в 
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Се плаќа 
динари 

3. Такса според овој тарифен број не 
се плаќа: 

1) во случаите во кои со царинските 
прописи е дадено ослободување од пла-
ќање царина и други увозни давачки; 

2) за привремен увоз или извоз на 
стоки и за враќање на привремено уве-
зени или извезени стоки. 

4. Царинската стапка „Слободно" во 
Царинската тарифа или во решението 
за царински контингент (член 49 од Ца-
ринскиот закон) не се смета како осло-
бодување од плаќање царина и други 
увозни давачки, во смисла на точка 3 под 
1) од оваа забелешка. 

Tap. број 20 
За царинската исправа врз основа на 

која стоките се упатуваат под царинета 
надзор — — — — — — — — — 5 

Забелешка 
1. Како царинска исправа врз основа 

на која стоките се упатуваат под царин-
ски надзор, во смисла на овој тарифен 
број, се смета царинска подружница, из-
лезен лист на консигнациони стоки, по-
вратен лист, посебен стоковен манифест 
за царински стоки, посебен манифест на 
патнички багаж пристигнат одвоено од 
сопственикот и друга царинска исправа 
врз основа на која стоките се упатуваат 
под царински надзор. 

Како царинска исправа од овој та-
рифен број не се смета карнетот TIR, кар-
нетот АТА или друга исправа која е про-
пишана со меѓународна или меѓудржавна 
спогодба што ја ратификувала Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија. 

2. Такса од овој тарифен број се 
плаќа онолку пати колку пати стоките А 
се пријавуваат на царинарницата. 

3. Ако со царинска исправа се упату-
ва под царински надзор поштенска прат-
ка, не се плаќа такса од овој тарифен 
број. 

Tap. број 21 
За објаснение за распоредување на 

стоки според Царинската тарифа, за ца-
ринската постапка и за правата и обврс-
ките на учесниците во царинската по-
стапка, што го издаваат царинските орга-
ни на барање од странката — — — — 50 
б. Т а к с и з а з а ш т и т а н а п а т е н -
ти , м о с т р и , м о д е л и и ж и г о в и 

Tap. број 22 
За пријава со која се бара заштита 

на патент, мостра, модел, жиг, "или знак 
за квалитетот на производот, и тоа: 

1) за патент — — — — — — 240 
2) за мостра или модел — — — 140 

. 3) за жиг или знак за квалитетот на 
производот: 
а) ако списокот на стоки или ус-

луги опфаќа до три класи од 
меѓународната класификација 
на производи и услуги — — 140 

б) ако списокот на стоки и и услу-
ги оцфаќа повеќе од три класи 
од меѓународната класифика-
ција на производи и услуги 
— за секоја понатамошна кла-
са уште по — — — = ~ IQ 

Се плаќа 
динари 

Забелешка 
1. За одлука по пријава од овој та-

рифен број не се плаќа такса. 
2. Лица во работен однос, пензионери, 

инвалиди, ученици и студенти од сите 
школи и самостојни уметници, кои се 
државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и војници 
на отслужување на воениот рок, ги пла-
ќаат таксите предвидени во точ. 1 и 2 
од овој тарифен број, во износ намален; 
за 90°/о. 

Во поглед на утврдувањето на свој-
ството самостоен уметник од став 1 на 
оваа точка се применуваат прописите за 
пензиското осигурување кои се однесу-
ваат на самостојните уметници. 

Tap. број 23 
За одржување заштита на основен па-

тент на име годишна такса, и тоа: 
1) за првите три години, вкупно — 270 
2) за секоја понатамошна година: 

а) од четвртата до шестата, по — ЗОО 
б) од седмата до деветата, по — 720 
в) од десеттата до двадесеттата, 

по— — — — — — — — 1.500 
г) од тринаесеттата до петнаесетта-

та, по — — — — — — — 3.000 
За одржување заштита на дополни-

телен патент се плаќа еднаш за секо-
гаш — — — — — — — — — 600 

Забелешка 
1. Важи одредбата од точка 2 од Забе-

лешката кон тар. број 22 од оваа тарифа. 
2. Годишна такса за одржување заш-

тита на патент се пресметува од денот 
на објавувањето на решението за изда-
вање патент во службениот билтен на 
Сојузниот завод за патенти, а се плаќа 
наеднаш за првите три години на важе-
њето на основниот патент и за дополни-
телен патент во рок од 10 дена од денот 
на приемот на патентната исправа, а за 
четвртата и следните години — пред ис-
текот на времето за кое такса е веќе пла-
тена. 

3. Ако годишната такса не се плати 
во определениот' рок, може да се плати 
во понатамошен рок од три месеци при 
наплата на редовната такса зголемена за 
25%, а може да се плати и во продол-
жен рок од шест месеци од денот на 
истекот на дополнителниот рок од три 
месеци — но во двоен износ. 

4. Годишната такса според овој та-
рифен број може да се плати наеднаш 
за повеќе години. 

5. Ако дополнителен патент се прог-
ласи за основен, од наредната година се 
плаќа такса која според овој тарифен 
број се плаќа за основен патент. 

6. За патенти кои се применуваат во 
производството таксата за одржување 
заштита се намалува за 50%. 

Tap. број 24 
За одржување заштита на мостра, 

модел, жиг или на знак за квалитетот 
на производот, на име годишна такса, 
и тоа: 
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1) за одржување заштита на мостра 
или модел: 
а) за првите три години, вкупно — 120 
б) за секоја понатамошна година, 

по — — — — — — — 120 
2) за одржување заштита на жиг или 

на знак за квалитетот на производот за 
секој период од десет години, по — — 600 

Забелешка 
1. За таксите од точка 1 на овој та-

рифен број важи одредбата од точка 2 
на Забелешката кон тар. број 22 од оваа 
тарифа. 

2. Таксите од овој тарифен број се 
пресметуваат од денот на запишувањето 
на односното право во соодветен регис-
тар, а се плаќаат за првите три години 
на важењето на мострата или моделот, 
односно за првите десет години на важе-
њето на жигот или на знакот за квалите-
тот на производот, наеднаш, по донесу-
вањето на решението за одобрување на 
Здраво, во рок од десет дена од денот на 
приемот на поканата за плаќање такса, а 
За следните години односно период — 
пред истекот на времето за кое такса 
te веќе платена. 

3. Важи одредбата од точка 3 на За-
белешката кон тар. број 23 од оваа та-
рифа. 

4. Такса според точка 1 од овој тари-
фен број може да се плати за повеќе го-
дини однапред 

5. За мостри и модели кои се при-
менуваат во производството, таксата за 
одржување заштита се намалува за 50°/о. 

Tap. број 25 
За потврда на препис на поднесена 

Пријава, патент, мостра, модел или жиг, 
Заради признавање на право на првен-
ство — — — — — — — — — 40 

Забелешка 
Важи одредбата од точка 2 на Забе-

лешката ко« тар. број 22 од оваа тарифа. 

Tap. број 26 
^ За одлука по барање за воспоставу-
вање на престанато право: 

1) на пријавен или издаден патент — 40 
2) на пријавен или одобрен жиг или 

знак за квалитетот на производот, 
односно на пријавена или одобрена 
мостра или модел — — — — 60 

Tap. број 27 
За акт со кој се одобрува продолжу-

вање на рокот кој се определува во те-
кот на постапката по пријавен патент, 
мостра, модел, жиг или знак за квали-
тетот на производот — — — — — 40 

Tap. број 28 
За известување: 
1) дали на име на некое лице (фир-

ма) е заштитен или пријавен во Соција-
листичка Федеративна Република Југос-
лавија пронајдок, мостра, модел, жиг 
или знак за квалитетот на производот: 

а) за еден пронајдок, мостра, мо-
дел, жиг или знак за квалитетот 

на производот — — — — 40 

б) за секој понатамошен пронај-
док, мостра, модел, жиг или 
знак за квалитетот на произво-
дот, по — — — — — —' 

2) дали некој пронајдок, дефиниран 
по предметот, е заштитен или пријавен 
во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија: 

а) за еден пронајдок, ако барање-
то е дефинирано според Меѓу-
народната патентна класифика-
ција до подгрупа — — — — 

б) за еден пронајдок, ако барање-
то е дефинирано само описно — 

в) за секој понатамошен пронај-
док, по — — — — — — 

г) за постојано доставување на 
библиографски податоци за при-
стигнати патентни пријави, за 
определени профили, по една 
пријава 

10 

40 

120 

10 

60 

— — — — 10 

3) дали некоја слика, цртеж или те-
ло е заштитено — за секоја слика, цр-
теж или тело, по — — — — — — 

4) дали некој знак е заштитен како 
жиг: 
а) ако списокот на стоки или ус-

луги опфаќа до три класи од 
Меѓународната класификација 
на производи и услуги — — 

б) ако списокот на стоки или ус-
луги опфаќа повеќе од три кла-
си од Меѓународната класифи-
кација на производи и услуги, 
за секоја понатамошна класа 
уште по — 

5) дали на име некое лице (фирма) 
е заштитен или пријавен пронајдок во 
други земји: ! 

а) за еден пронајдок, за едно ли-
це (фирма) во една земја за 
едногодишен период — — — 20 

б) за еден пронајдок, за пет лица 
(фирми) во една земја, за едно-
годишен период — — — — 40 

в) за секој понатамошен пронај-
док, по — — — — — — 5 

6) дали некој пронајдок е дефиниран 
по предметот, заштитен или пријавен во 
други земји: 

а) за еден пронајдок, ако бара-
њето е дефинирано според Ме-
ѓународната патентна класифи-
кација до подгрупа, за една зем-
ја, за едногодишен период — 20 

б) за еден пронајдок, ако барање-
то е дефинирано само описно, 
за една земја, за едногодишен 
период — — — — — — 120 

в) за секој понатамошен пронај-
док, по — — — — — — 5 

г) за постојано доставување на би-
блиографски податоци за про-
најдоци заштитени во други 
земји, за определени профили, 
по еден патент — — — — 5 

7) дали некој пронајдок е заштитен 
во повеќе земји: 

а) за еден патент-аналог — — 20 
б) за секој понатамошен патент-

-аналог — — — — — — 15 ^ 
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Забелешка 
За сложени барања, со коп се бараат 

повеќе услуги од овој тарифен број, так-
сите за сите услуги се собираат. 

Tap. број 29 
За приговор против решение за ус-

војување барање за издавање на патент,, 
како и за предлог за огласување за ниш-
товно решение за издавање на патент 
односно за признавање на право на мо-

дел, мостра или жиг — — — — — 45 

Tap. број 30 
За решение по барање за запишува-

ње на пренос на право или лиценца, на 
пријавен или издаден патент, односно на 
пријавена или одобрена мостра, модел 
или жиг — — — — — — — — 90 

Tap. број 31 
За решение по барање за запишува-

ње на која и да било друга промена во 
регистар на патенти, мостри, модели, жи-
гови или знаци за квалитетот на про-
изводите — — — — — — — — 30 

Забелешка 
Важи одредбата од точка 2 на Забе-

лешката кон тар. број 22 од оваа тарифа. 

Tap. број 32 
За барање за одлагање на објавува-

њето на патенти, покрај евентуално пред-
извикани трошоци — — — — — 30 

Забелешка 
Важи одредбата од точка 2 на Забе-

лешката кон. тар. број 22 од оваа тарифа. 

Tap. број 33 
За секоја дополнителна промена што 

ја врши самиот пријавувач: 
1) на описот или нацртот на пронај-

докот — по пријавата на патентот; на 
описот, нацртот или фотографијата — по 
пријавата на мострата, односно моделот; 
на списокот на стоки или услуги по при-
јавата на жигот, односно знакот за ква-
литетот на производот — — — — — 15 

2) на знакот — по пријавата на жи-
гот односно знакот за квалитетот на про-
изводот: 

а) ако списокот на стоки или ус-
лиги опфаќа до три класи од 
Меѓународната класификација 
на производи и услуги — — 45 

б) ако списокот на стоки или ус-
луги ' опфаќа повеќе од три 
класи од Меѓународната кла-
сификација на производи и ус-
луги, за секоја понатамошна 
класа уште по — — — — 7 

Tap. број 34 
За давање писмени податоци од спи-

сокот на стоки заштитени со меѓународно 
регистриран жиг, за секој ред по — — 3 

Се плаќа 
динари 

7. Г р а д е ж н и т а к с и 

Tap. број 35 
За дозвола за поставување на радио-
станица — — — — — — — 100 
За дозвола за работа на радиоста-
ница — — — — — — — — 100 

8. Р а з н о 

Tap. број 36 
За опомена со која некој се повику-

ва да плати должна такса — — '— 10 

Б. Конзуларни такси 

Tap. број 37 
За молби и други поднесоци кај дип-

ломатските или конзуларните претстав-
ништва на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — — — — — 25 

За секој следен поднесок по истата 
работа, ако не .е потребно ново самостој-
но решение — — — — — — — — 12,50 

Забелешка 
1. Такса според овој тарифен број се 

плаќа и за барања кои се изјавени усно 
во записник или на друг начин се при-
мени во претставништвото. 

2. Такса според став 1 од овој тари-
фен број се плаќа и за секое управно 
дејствие на барање од странката, ако за 
тоа дејствие не е пропишана посебна так-
са. 

3. За поднесок со кој лице од стран-
ство директно се обраќа до сојузен ор-
ган во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, се плаќа такса спо-
ред тар. број 1 од оваа тарифа. 

4. За поднесок со кој лице од Соци-
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија се обраќа до дипломатско или 
конзуларно претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во странство се плаќа такса спо-
ред овој тарифен број. 

Tap. број 38 
За доставување на писмени молби на 

странки до органи на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или 
за доставување на решенија од органи на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија до странки и за доставување # 
на решенија од странски органи на вла-
ста до заинтересираните лица — — — 12,50 

Забелешка 
1. Ако дипломатско или конзуларно 

претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во 
странство врши доставување со авион-
ска пошта, странката ги плаќа и трошо-
ците на авионска поштарина за достава 
и одговор. 

2. Доставување на покани на стран-
ски органи се врши без наплата на такса. 
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Се плаќа 
динари 

Се плаќа 
динари 

— — — 150 

Tap. број 39 
За издавање на патна исправа од 

страна на дипломатските или конзулар-
ните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во 
странство: 

1) за издавање или продолжување на 
Патна исправа заради привремен пре-
стој во странство — — 

2) за издавање на патна исправа за-
ради постојан престој во странство — — ЗОО 

3) за издавање дупликат на патна 
исправа — — — — — — — — ЗОО 

4) за издавање на патен лист за вра-
ќање во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (пасаван) — — 102 

Забелешка 
1. Органот кој издава патен лист за 

репатриација, може подносителот на ба-
рањето, со оглед на неговата имотна со-
стојба и други околности, да го ослободи 
од плаќање такса. 

2. За деца до наполнети 14 години 
возраст се плаќа такса според овој тари-
фен број, намалена за 50% 

3. За молба со која се бара издавање 
Или продолжување на важењето на 
патната исправа или дупликат, на патна 
исправа, не се плаќа такса. . 

Tap. број 40 
За патни исправи што дипломатски 

или конзуларни претставништва на Соци 
јалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство им ги издаваат на 
странски лица: 

1) за продолжување на важењето на 
патна исправа за бегалци — — — — 150 

2) за продолжување на важењето на 
патна исправа за лица без државјан-
ство — — — — — — — — 150 

3) за издавање или продолжување на 
важењето на патен лист за странци — 100 

Забелешка 
Дипломатско или конзуларно прет-

ставништво на Социјалистичка4 Федера-
тивна Република Југославија во стран-
ство може да ослободи подносител на 
барање од плаќање на такса по овој та-
рифен број, со поглед на кеговата имотна 
состојба и другите околности. 

Tap. број 41 
За визи што ги издаваат дипломат-

ски и конзуларни претставништва на 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство: 

1) за државјани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југосла-
вија: 
а) за виза на патна исправа — 50 
б) за виза на заедничка патна ис-

праќа за секое лице по — — 15 
2) за странци: 

а) за виза на патна исправа за-
едно патување заради престој 
во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија — 37,50 

б) за виза на патна исправа за 
еден транзит — — — — — 34 

— — — — 75 

15 

в) за виза на патна исправа за 
повеќе патувања или за повеќе 
транзити — 

г) за виза на заедничка патна ис-
права за секое лице по — — 

Забелешка 
1. За деца до наполнети 14 години воз-

раст се плаќа такса според овој тарифен 
броз, намалена за 50%. 

2. За молба со која се бара издавање 
на виза, не се плаќа такса. 

3. За виза на патна исправа во која 
се запишани и членови на семејството 
на лицето на кое му е издадена патна ис-
права се плаќа една такса. 

Tap. број 42 
За уверенија, потврди, изводи од 

матични книги или спроводници за пре-
нос на посмртни останки што ги издава 
дипломатско или конзуларно претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во странство, ако 
не е пропишано поинаку — — — 34 

75 

Tap. број 43 
За составување на тестамент: 
1) во канцеларијата на претставниш-

твото — — — — — — — — 150 
2) надвор од канцеларијата на прет-

ставништвото — — — — — ЗОО 
За составување на акт за отповику-

вање на тестамент — — — — — — 75 
За составување на дополнение на 

тестамент (кодицил) — — — — — 150" 

Tap. број 44 
За составување на договор во кан-

целаријата на претставништвото — — 150 

Забелешка 
За молба со која се бара составување 

на договор не се плаќа такса. 

Tap. број 45 
За составување на полномошно — 

Забелешка 
За молба со која се бара составува-

вање на полномошно, не се плаќа такса. 

Tap. број 46 
За составување на други исправи 

по молба на заинтересираното лице,, ако 
со оваа тарифа не е пропишано поинаку 

Забелешка 
За молба со која се бара составува-

ње на исправи од овој тарифен број не 
се плаќа такса. 

Tap. број 47 
За препис или фото-копија, составе-

на во дипломатско или конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во 
странство, со заверување: 

1) за првата страница 
2) за секоја понатамошна страница, 

по — — — — — — — — — 12,9 

75 

— — — 34 
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Се плаќа 
динари 

Забелешка 
За повеќе примероци на ист препис 

или фото-копија, со нивното заверување, 
се плаќа полна такса само за првиот 
примерок, а за секој натамошен приме-
рок — половина од таксата предвидена 

- со овој тарифен број. 

Tap. број 48 
За заверување на уверение за здрав-

ствена состојба на испратени стоки — 25 

Tap. број 43 
За заверување на уверение за поте-

кло на стоки, за заверување на фактура 
или некоја друга исправа со која се по-
сведочува потеклото на стоки или право-
то некои стоки да уживаат посебна заш-
тита на потеклото или називот — — 73 

Tap. број 50 
- За заверување на потписи на граѓанин 

или граѓанско правно лице на исправа — 25 

Забелешка 
Такса според овој тарифен број се 

плаќа за заверување на секој потпис на 
исправата. 

Tap. број 51 
За заверување на службен потпис * 

печат на исправата — — — — — — 29 

Tap. број 52 
За заверување на препис, копија или 

-^фото-копија што ќе ја состави заинтере-
сираното лице: 

1) за првата страница — — — — 25 
2) за секоја понатамошна страница, 

по— — — — — — — — — 12,5 

Забелешка 
За заверување на повеќе примероци 

на ист препис, копија или фото-копија 
се плаќа полна такса само за првиот при-
мерок, а за секој понатамошен примерок 
— половина од таксата предвидена со овој 
тарифен број. 

Tap. број 53 
За заверување на превод од стран-

ски јазик на еден од јазиците на наро-
дите или народностите на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 
или обратно: 

1) до 100 зборови — — — 37,5 
2) за секој понатамошен збор. по — 0,30 
За превод од еден од јазиците на 

народите и народностите на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија на странски јазик или обратно, 
составен и заверен БО претставништвото: 

1) до 100 зборови — — — — — 100 
2) за секој понатамошен збор, по — 0,50 

Забелешка 
На молба со која се бара услуга од 1-7 

Овој тарифен број не се плаќа такса. 

Се плаќа 
динари 

Tap. 6ptfj 54 
За депонирање на потпис и печат на 

нотар кај дипломатско или конзуларно 
претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во 
странство — — — — — — — — 158 

Tap. број 55 
За дејствија во оставински работи: 
1) за составување на записник во 

просториите на дипломатско или конзу-
ларно претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 
во странство, и тоа: 

а) за првата страница од записникот 150 
б) за секоја понатамошна страница 

од записникот — — — — — — — 12,5 
2) за официјални дејствија надвор од 

просториите на претставништво (заста-
пување пред локалните органи, учеству-
вање во нивните службени работи и др.) 
ако во оваа тарифа не е пропишано по-
инаку, за секој ден од официјалната ра-
бота — — — — — — — — — 150 

3) за попис на оставина, со процена и 
наведување на вредноста, за секоја про-
цепа или за секој стварен или вештачки 
наод: 

а) за секој ден од официјална ра-
бота — — — — — — — 150 

б) освен тоа, од целокупната вред-
ност на попишаните pi процене-
тите предмети — — — — 0,308'# 

4) за управување со оставина по 
која е спроведена оставинска расправа или 
за управување со друг имот што не по-
текнува од оставина од чистиот приход 
(месечно или годишно) — — — — — 3Vo 

Забелешка 
1. За попис на оставина или за 

наод без процена или без наведување на 
вредноста, се плаќа само такса од точка 
3 под а) од овој тарифен број. 

2. Како ден се смета времето од нај-
могу 6 часови. Секој започнат дел од 
тоа време се смета како половина ден. 

Tap. број 56 
За доставување на пари, хартии од 

вредност, вложни книшки и други пред-
мети од вредност, од износот што се до-
ставува или од вредноста на предметот 
кој се доставува — — — — — — 1°/о 

За доставување на пари и други 
вредности кои потекнуваат од остварена 
оставина: 

1) за оставини до 15.000 динари — IV% 
2) за оставиш! од 15.000 динари до 

37.000 динари — — — — — 2<Уо 
3) за оставини над 37.000 динари — Зв/о 

Забелешка 
1. Такса по овој тарифен број не се 

плаќа кога по повод бродолом или не-
која друга несреќа, пари и други вред-
ности за морнарите и нивните семејства 
му се предаваат на дипломатско или 
конзуларно претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во странство. 
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Се плаќа 
динари 

— ~ 25 

2% 

2. За молба со која се бара извршу-
вање на услуги по овој тарифен број, не 
се плаќа такса. 

Tap. број 57 
За чување на депозити: 
1) за акт со кој се потврдува прием 

на депозит на чување — — 
2) за чување и издавање на пари, 

хартии од вредност, влолши книшки и 
предмети од вредност (скапоцености): 

а) за првата година или дел од 
тоа време од вредноста — — 

б) за секоја понатамошна година 
или дел од тоа време, од вред-
носта — — — — — — l f 

3) за чување на тестамент или други 
исправи, во интерес на поединци или 
правни лица — — — — — — 150 

Забелешка 
Такса според овој тарифен број не 

се плаќа за следните депозити: парични 
износи положени однапред заради пок-
ритие на такси и трошоци и слични по-
мирувачки на дипломатско, односно кон-
зуларно претставништво на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија во странство, заработен и пред-
мети (ефекти) на државјани на Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија, пари положени — примени на име 
обесштетување на државјани на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија по разни основи и во случај на 
болест, лишување од слобода и др. 

Tap. број 58 
За запишување во пописот на екипа-

жот податоци за качување или симнува-
ње на членовите на екипажот — — — 25 

Tap. број 59 
За акт со кој се одобрува качување 

на странски државјанин како член на 
екипажот на брод на Југословенската 
трговска морнарица — — — — 25 

Tap. број 60 
За заверување на бродски дневник и 

други бродски книги и исправи и за пот-
врда на секој упис во тие книги и ис-
прави — — — — — — — — — 15 

Tap. број 61 
За издавање и заверување на изводи 

од бродски дневник: 
1) за првата страница — — — — 25 
2) за секоја понатамошна започната 

страница по — — — — — — 15 

Tap. број 62 
За интервенција на дипломатско или 

конзуларно претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во странство на брод да му се 
издаде или продолжи важењето на која 
и да е исправа во врска со сигурноста на 
пловидбата, покрај ефективните трошоци 150 

За секоја друга интервенција ка ј 
странски органи по барање на брод, 
за која не е пропишана посебна такса — 102 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој за -

кон престанува на важи Законот за Тарифата на 
со1узните административни такси („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/73). 

За списи и дејствија во управните работи и за 
други предмети и дејствија ка ј сојузните органи, 
по коишто таксената обврска настанала до денот 
на влегувањето во сила на овој закон, ќе се пла-
ти такса според Законот за Тарифата на сојузните 
административни такси („Службен лист на СФРЈ ' t 
бр. 22/73). . 

Член 4 " 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

174. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА 

УПРАВНА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за општата управна постапка, што го 
усвои Сорбанието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 февруари 1978 година. 

ПР бр. 682 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законот за општата управна постапка („Слу-

жбен лист на СФРЈ", бр. 18/65 и 4/77) во член 17 
став 2, зборот: „највисоките' се заменува со зборот: 
„воените". 

Член 2 
Во член 31 став 1 зборовите: „27 до 29" се заме-

нуваат со зборовите: „27 и 28 
Став 2 се брише. 

Член 3 
Член 32 се менува и гласи: 
„Кога решава судири на надлежноста, Сојузниот 

суд одлучува во совет составен од тројца судии". 

Член 4 ' 
Во член 136 став 3, во втората реченица, зборо-

вите: „на органот на управата" се бришат, а зборо-
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вите: „друг орган" се заменуваат со зборовите: „друг 
државен орган, односно самоуправна организација и 
заедница". 

Член 5 
Во член 137 став 2, на крајот, зборовите: „според 

член 171" се заменуваат со зборовите: „според член 
172". 

Член б 
Во член 209 став 4, по зборот: „закон" се дода-

ваат зборовите: „или уредба". 

Член 7 
Во член 228 став 2 зборовите: „органот од непо-

средно повисок степен од тој орган, а ако таков ор-
ган нема" се заменуваат со зборовите: „органот опре-
делен со закон, а ако таков Орган* не е определен". 

Член 8 
Во член 233 став 3, па зборовите: „Жалбата пре-

дадена" се додаваат зборовите: „или испратена". 

Член 9 
Во член 252 став 2, зборовите: „повисокиот ор-

ган" се заменуваат со зборовите: „надлежниот ор-
ган". 

Член 10 
Во член 261 став 3 зборовите: „а републичкиот 

јавен обвинител кога за барањето решава републич-
ки орган" се заменуваат со зборовите: „а републич-
киот, односно покраинскиот јавен обвинител — кога 
за барањето решава републички, односно покраин-
ски орган". 

Во став 4, во втората реченица, зборовите: „ре-
публичкиот орган" се заменуваат со зборовите: „ре-
публичкиот, односно покраинскиот орган", а зборо-
вите: „републичкиот извршен совет" со зборовите: 
„извршниот совет на собранието на републиката од-
носно извршниот совет на собранието на автономна-
та покраина". 

Член 11 
Во член 263 став 2 зборовите: „за поништува-

њето решение" се заменуваат со зборовите: „решение 
за поништување на решение". 

Член 12 
Во член 265 став 4, во третата реченица, зборови-

те: „во совет за управни спорови" се бришат. 

Член 13 
Во член 267 став 4, зборовите: „орган на упра-

вата од непосредно повисок степен" се заменуваат 
со зборовите: „орган кој решава по жалбата". 

Член 14 
Во член 277 став 2 зборовите: „што е донесен" се 

заменуваат ео зборовите: „на решението кое е доне-
сено". 

Член 15 
Во член 281 став 1 зборовите: „што според Ос-

новниот закон за прекршоците" се бришат. 

Член 16 
Во член 293 став 1 бројот: „112", се брише, а по 

бројот: „192" зборовите: „ст. 1 и 2" се заменуваат 
со зборовите: „став 1". 

Член 17 
Во член 294 став 3, по зборовите: „во постапка-

та" се става точка, а зборовите: „ако со републички 
закон не е определен друг орган" се бришат. 

Член 18 
Во член 295 став 2, зборовите: „својата работа" 

се заменуваат со зборот: „работата". 

Член 19 
Во член 297 став 4 се брише. 

Член 20 
Во член 298 став 2 се заменува и гласи: 
„(2) Со денот определен со републички односно 

покраински закон, а наздоцла на 1 јули 1978 година 
престануваат да важат одредбите на член 18 стаБ 2» 
чл. 27, 28 и 29, член 35 став 3, член 45 ст. 1 и 2, член 
225 и член 297 ст. 2 и 3 од Законот за општата управ-
на постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/65). 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

175. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО 

СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

Се прогласува Законот за условите за засно-
вање работен однос со странски државјани, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 февруари 1978 година. 

ПР бр. 678 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Кдоо Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОД-

НОС СО СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

Член 1 
Странски државјанин, односно лице без држав-

јанство (во натамошниот текст: странски државја-
нин) може да заонове работен однос со работници 
во основна организација на здружен труд, во земјо-
делска задруга, во основна задружна организација 
или во друг облик на здружувањето на земјодел-
ците и во друга задруга, во договорна организација 
на здружен труд и во работна заедница (во ната-
мошниот текст: организација), како и со работен* 
човек кој самостојно врши дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани, со работен 
човек кој со личен труд самостојно во вид на за-
нимање врши професионална дејност, односно со 
граѓанско правно лице ако, покрај условите што 
според прописите и самоуправните општи акти, од-
носно колективните договори се бараат од државја-
ните на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за вршење на работите, односно на ра-
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ботните задачи заради чие вршење се заснова 
работниот однос, ги исполнува и посебните услови 
пропишани со овој закон. 

Член 2 
Странски државјанин мол*е да заснове работен 

однос ако има одобрение за постојано настанување, 
односно за привремен престој во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и ако добие 
одобрение за засновање работен однос. 

Со самоуправен општ акт работниците во ор-
ганизацијата ги утврдуваат, во согласност со за-
конот, работите односно работните задачи заради 
чие вршење странски државјани не можат да 
засноЕат работен однос. 

Член 3 
Странски државјанин кој има одобрение за 

постојано настанување во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, барањето за изда-
вање одобрение за засновање работен однос го 
поднесува до самоуправната интересна заедница 
за вработување основана за работите на вработува-
њето за територијата на општината на која е по-
стојано настанеа 

Член 4 
За странски државјанин кој има одобрение за 

привремен престој во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија барањето за издавање одо-
брение за засновање работен однос го поднесува 
организацијата односно работниот човек што само-
стојно врши дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, работниот човек што со ли-
чен труд самостојно во вид на занимање врши про-
фесионална дејност односно граѓанското правно 
лице, со образложение за потребата од вработување 
на странски државјанин. Барањето се поднесува до 
самоуправната интересна заедница за вработување 
основана за работи на вработувањето за територи-
јата на општината на која се наоѓа седиштето на 
организацијата односно живеалиштето на работниот 
човек што самостојно врши дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓани, работниот 
човек што со личен труд самостојно во вид на за-
нимање врши професионална дејност односно на 
граѓанското правно лице. 

Член 5 
Одобрението за засновање на работен однос со 

странски државјанин го дрва републичката, одно-
сно покраинската самоуправна интересна заедница 
во областа на вработувањето, врз основа на мислење 
на самоуправната интересна заедница за вработува-
ње од член 3, односно член 4 на овој закон. 

На странски државјанин кој има одобрение за 
постојано настанување во Социјалистичката Феде-
ративна Република Југославија одобрението за за-
сновање на работен однос му се дава за период на 
важењето на одобрението за постојано настанување. 

На странски државјанин кој има одобрение за 
привремен престој во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија одобрението за засновање 
работен однос му се дава за период кој не може 
да биде подолг од периодот на важењето на одоб-
рението за престој. 

• Против решението на републичката односно по-
краинската самоуправна интересна заедница во об-
ласта на вработувањето, организацијата односно 
работниот човек што самостојно врши дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
работниот човек што со личен труд самостојно во 
вид на занимање врши професионална дејност од-
носно граѓанското правно лице, односно странскиот 
државјанин со постојано настанување во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија може 
да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на до-

ставувањето на решението до органот на таа заед-
ница определен со нејзиниот статут. 

Органот од став 4 на овој член е должен одлу-
ката да ја донесе во рок од 30 дена од денот на 
приемот на жалбата. 

Член 6 
Се смета дека странскиот државјанин засновал 

работен однос во организација кога ќе ја даде пи-
смената изјава од член 173 на Законот за здруже-
ниот труд, а кај работен човек што самостојно вр-
ши дејност со личен труд со средства во сопстве-
ност на граѓани, работен човек што со личен труд 
самостојно во вид на занимање врши професионал-
на дејност односно граѓанско правно лице — кога 
ќе склучи договор за вработување. 

Странскиот државјанин дава писмена изјава, 
односно склучува договор за вработување кога ќе 
добие одобрение за засновање работен однос. 

Член 7 
При засновањето на работен однос, странскиот 

државјанин дава посебна писмена изјава со која 
ја прифаќа надлежноста на југословенскиот суд 
во случај на спор со организацијата, односно со 
работниот човек што самостојно врши дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
работниот човек што со личен труд самостојно 'во 
вид на занимање врши професионална дејност од-
носно со граѓанското правно лице во врска со пра-
шањата по основ на трудот. 

Член 8 
На странскиот државјанин му престанува ра-

ботниот однос во организацијата односно кај ра-
ботниот човек што самостојно врши дејност со ли-
чен труд со средства во сопственост на граѓани, ра-
ботниот човек што со личен труд самостојно во вид 
на занимање %рши професионална дејност односно 
кај граѓанското правно лице ако му истече* времето 
на важењето на одобрението за привремен престој 
или ако му буде откажан привремениот престој во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја или ако биде поништена дозволата за неговото 
настанување во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 9 
Организацијата може со странски државјанин 

да склучи договор за вршење на привремени и по-
времени работи (краткотраен аранжман на арти-
стички групи или на слободни уметници и ел.), под 
условите утврдени со закон fe со самоуправен општ 
акт за вршење на тие работи од страна на држав-
јани на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 10 
За засновањето на работен однос или за склу-

чувањето на договор за вршење на привремени и 
повремени работи со странски државјанин во Југо-
словенската народна армија одлучува, во секој 
одделен случај, сојузниот секретар за народна од-
брана — кога тоа го бараат особени потреби. 

Член 11 
Договорите за вработувањето со странски др-

жавјани кои добиле одобрение за привремен пре-
стој во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, склучени до денот на влегувањето во 
сила на овој закон, остануваат во сила до денот на 
истекот на важењето на одобрението за привремен 
престој во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија односно до денот на истекот на важе-
њето на одобрението за засновање работен однос, 
со тоа што врз тие договори ќе се применуваат од-
редбите од овој закон. 
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Странскиот државјанин што е постојано наста-
нот во Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во организацијата засновал работен од-
нос според поранешните прописи, останува во ра-
ботен однос и по влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Странскиот државјанин од став 2 на овој член 
е должен во рок од 60 дена од денот на влегување-
то во сила на овој закон да поднесе барање за из-
давање писмена исправа за одобрение за засновање 
работен однос (член 3), Што е должна да му ја 
издаде републичката односно покраинската само-
управна интересна заедница во областа на врабо-
тувањето. 

Писмената исправа од став 3 на овој член има 
важност на одобрението на засновање работен од-
нос. 

Член 12 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација: 
1) ако во организацијата го заснове работниот 

однос странски државјанин кој согласно со одред-
бите на чл. 2 до 5 од овој закон не добил одобре-
ние за засновање работен однос. 

2) ако со странски државјанин заенове работен 
однос спротивно на одредбите од чл. 6 и 7 на овој 
закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 3.000 динари и одговор-
ното лицево организацијата. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни работниот човек што самостојно врши деј-
ност со личен труд со средства во сопственост на 
граѓани, работниов човек што со личен труд само-
стојно во вид на занимање врши професионална 
дејност односно граѓанското правно лице со парична 
казна од 1.000 до 10.0Q0 динари. 

Член 13 
Се овластува сојузниот орган на управата над-

лежен за работи на трудот и вработувањето да до-
несе прописи за спроведување на одредбите на чл. 
3 до 5 од овој закон шт<Г се однесуваат на постап-
ката за поднесување барање за издавање одобре-
ние за засновање работен однос и за давање на 
тоа одобрение. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за посебните услови 
за стапување на странски одржавј анин во здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/74). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

176. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ НА ИМОТИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ 
ПОРАДИ ПРЕСТАНУ £ЊЕ НА ПРАВАТА И ОБ-
ВРСКИТЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГО-

ВОРИ 

Се прогласува Законот за уредување на имот-
ните односи настанати поради престанување на 

правата и обврските на државјаните на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија врз 
основа на меѓународни договори, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 февруари 1978 година. 

ПР бр. 679 
28 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

З А К О Н 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАС-
ТАНАТИ ПОРАДИ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОД-

НИ ДОГОВОРИ 

Член 1 
На државјаните на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија (во натамошниот текст: 
државјани на СФРЈ), чии имотни права спрема 
странски државјани и странски правни лица, или 
права на предмети во странство, престанале врз 
основа на договори склучени помеѓу Социјалисти-
чка Федеративна Република4 Југославија и стран-
ска држава (во натамошниот текст: меѓународни 
договори), ќе им се даде надомест за тие права 
според одредбите од овој закон. 

Член 2 
Имотните права на странски државјани и на 

странски правни лица спрема државјаните на 
СФРЈ и правни лица, или права на предмети во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, кои престанале врз основа на меѓународни 
договори, стануваат општествена сопственост, ако 
веќе не станале тоа врз основа на други прописи. 

Член 3 
Надоместот по основ на овој закон ќе се ис-

плати од буџетот на федерацијата. 
Износите што ќе се добијат врз основа на ме-

ѓународни договори, со еднострано обесштетување 
или со компензација за имотот, имотните права и 
интересите на државјаните на СФРЈ и на правни-
те лица, ќе се внесат во буџетот на федерацијата. 

Член 4 
Решенијата за надоместот врз основа на овој 

закон и на прописите што ќе бидат донесени врз 
основа на член 6 од овој закон, ги донесува Коми-
сија за определување надомест на лицата чии 
имотни права престанале врз. основа на меѓународ-
ни договори. 

Комисијата од став 1 на овој член се формира 
во Сојузниот секретаријат за финансии. 

Комисијата се состои од претседател и четири1 

члена што ги именува сојузниот секретар за 
финансии. 

Член 5 
Решенијата за надомест, што ги донесува Ко-

мисијата од член 4 на овој закон, се конечни. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет ќе ги пропише поблис-

ките услови, мерилата и постапката за определување 
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на надоместот, како и рокот за поднесување на ба-
рање за надомест според овој закон, зависно од 
специфичноста на секој склучен меѓународен до-
говор. 

Член 7 
Постапката што е веќе поведена по барањата 

за надомест за земјоделски земјишта што се оп-
фатени со склучениот меѓународен договор, ќе 
продолжи според одредбите на прописите кои ќе 
бидат донесени врз основа на член 6 од овој закон. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за уредување на имотните односи 

настанати поради ликвидација на правата и обврс-
ките на југословенските државјани врз основа на 
меѓународни договори („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/57); 

2) Уредбата за извршување на Законот за уре-
дување на имотните односи настанати поради ли-
квидација на правата и обврските на југословен-
ските државјани врз основа на меѓународни дого-
вори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/58 и 26/59).; 

3) Уредбата за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на правата и обврс-
ките на југословенските државјани врз основа на 
Спогодбата помеѓу Федеративна Република Југо-
славија и Кралството Грција за регулирање на 
заемните стари побарувања и долгувања („Служ-
бен лист ФНРЈ", бр. 6/62); 

4) Уредбата за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на имотните права 
на југословенските државјани врз основа на Спо-
годбата за размена на двосопственички имоти поме-
ѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Кралството Грција („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/71). 

Член 9 
Овој зкон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

177. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО 

1 ОБЛАСТА НА ОПШТАТА, ЗАЕДНИЧКАТА И ДРУ-
ГА ПОТРОШУВАЧКА 

Се прогласува Законот за престанување на ва-
жењето иа Законот за евиденција на движењето на 
средствата во областа на општата, заедничката и 
друга потрошувачка, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 февру-
ари 1978 година. 

ПР бр. 684 
28 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО НА 
СРЕДСТВАТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА, ЗА-

ЕДНИЧКАТА И ДРУГА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 1 
Законот за евиденција на движењето на сред-

ствата во областа на општата, заедничката и друга 
потрошувачка („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/72 
и 24/74) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

178. 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА СООБРАЌАЈНАТА ПОЛИТИКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Член 1 
Тргнувајќи од основните цели и од концепција-

та на долгорочниот развој на стопанството на Југо-
славија и развојот на општествено-економските од-
носи и самоуправниот систем, од досегашниот раз-
вој и структурата на стопанството и сообраќајниот 
систем, како и од постигнатите резултати во задо-
волувањето на стопанството и општеството со сооб-
раќајни услуги, учесниците на овој општествен до-
говор (во натамошниот текст: Договор) ја утврду-
ваат сообраќајната политика на Југославија заради 
обезбедување на идниот развој на сообраќајот со 
кој најефикасно и најцелесообразно ќе се задово-
луваат потребите на стопанството и општеството од 
становиште на општествената рентабилност. 

I. Основни цели, начела и критериуми на сообра-
ќајната политика 

Член 2 
Основните цели на сообраќајната политика на 

Југославија се следните: 
1^-постигање усогласен развој на сообраќајот 

со развојот на стопанството и општеството врз ос* 
нова на општествената рентабилност; < 

2) формирање оптимална структура на сообра- , 
ќајниот систем со усогласен развој на одделни сооб- ј 
раќајни гранки според нивните компаративни пред- ј 
ности во задоволувањето на потребите на стопан-
ството и општеството; 

3) порационална поделба на транспортниот 
труд; 

4) намалување на учеството на транспортните 
трошоци во вкупните трошоци на стопанството; Ј 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а 
во согласност со Основите на заедничката полити-
ка на долгорочниот развој на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија до 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/75), и со Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 33/76), 
Сојузниот извршен совет, 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 со-
вет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нето на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, Извршниот оовет на Собранието 
на САП Косово, Стопанската комора на Југославија 
и Сојузот на Синдикатите На Југославија склучу-
ваат 
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5) намалување на разликите во развиеноста на 
сообраќајот на одделни подрачја со рационално по-
врзување на комплементарите сообраќајни гранки 
во рамките на сообраќајниот систем на Југославија; 

6) рационално поврзување на сообраќајниот си-
стем на Југославија со меѓународниот сообраќаен 
систем и унапредување и развој на транзитниот 
сообраќај, тргнувајќи од поволностите на домаш-
ната географско-сообраќајна положба и од потре-
бата за зголемување на девизниот прилив; 

7) порационално користење на енергијата од 
гледиштето на општествената економија на потро-
шувачката на енергија во сообраќајот, енергетските 
извори и намалувањето на увозот на енергија; 

8) насочување во заедничка рационална изград-
ба на сообраќајници, современи сообраќајни јазли, 
терминали и стоковно-дистрибуциски центри на те-
риторијата на Југославија, како и нивно поврзува-
ње во систем на интегрален транспорт; 

9) уедначување на системските услови за стопа-
нисување на организациите на здружен труд во си-
те гранки на сообраќајот заради создавање услови 
за формирање на нивната економска положба во 
согласност со улогата и значењето во сообраќајниот 
систем, со општествената рентабилност и резултат 
тите на трудот; 

10) натамошно развивање на самоуправните од-
носи во организациите на здружен труд во областа 
на сообраќајот и усогласување врз самоуправни 
принципи на доходовните и други економски од-
носи помеѓу организациите на здружен труд во об-
ласта на сообраќајот и организациите на здружен 
труд во другите гранки на стопанството; 

11) насочување на развојот на сообраќајот за-
ради јакнење на безбедноста и одбранбената спо-
собност на Југославија, нејзините одбранбени по-
треби и планови; 

12) намалување на негативното влијание на 
сообраќајот врз човековата средина и зачувување 
на природните и со труд создадените вредности на 
човековата средина. 

Член 3 
Учесниците на овој договор ги утврдуваат след-

ните основни начела на сообраќајната политика, и 
тоа: 

1) интегрално единство на сообраќајот и на дру-
гите стопански дејности; 

2) единство и поврзаност на сообраќајниот 
систем; 

3) обезбедување комплетна сообраќајна услуга, 
„од врата до врата", на начин кој обезбедува нај-
ниски превозни трошоци; 

4) регулирање на односите на пазарот на тран-
спортни услуги со самоуправно спогодување и 
општествено договарање; 

5) користење и развивање на одделни гранки 
на сообраќајот, тргнувајќи од нивните природни и 
техничко-технолошки услови на сообраќајот, во со-
гласност со општествениот рентабилитет; 

6) типизација, унификација и стандардизација 
во развојот на сообраќајните средства и на опрема-
та на современата технологија на интегралниот 
транспорт. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

во остварувањето на целите и начелата на сообра-
ќајната политика, при донесувањето на прописи, 
склучувањето договори и преземањето на опреде-
лени мерки, кои можат да имаат влијание врз ко-
ристењето и развојот на транспортните капаците-
ти, ќе тргнуваат од следните критериуми: * 

1) од квалитетот на услугите, кој пред се се 
изразува во рационалноста, редовноста и брзината 
на превозот, како и од поволностите на комплет-
ната превозна услуга и цената за таквата услуга; 

2) од обемот, видот, структурата и далечината 
ца превозот; 

3) од потребата на населението која се изразува 
во достапноста и сигурноста на сообраќајниот си-
стем од гледиште на мобилноста и другите опште-
ствени потреби; 

4) од степенот на безбедноста на сообраќајот; 
5) од можностите за користење на постојните 

сообраќајни капацитети, потребите од вложување 
нови инвестиции, заземањето простор за сообраќај-
ната инфраструктура и влијанието врз човековата 
средина; 

6) од видовите и изворите на енергија, нивната 
потрошувачка и можностите за заштеди; 

7) од зголемувањето на ефикасноста на сообра-
ќајниот систем изразена преку вкупната транспор-
т а способност и еластичност на превозот, рацио-
налноста и користењето на природните услови, при-
менувањето на техничко-технолошките иновации, 
потребите на народната одбрана и општествената 
самозаштита; 

8) од намалувањето на вкупните трошоци на 
општествената репродукција со намалување на 
транспортните трошоци; 

9) од општествената рентабилност на инвести-
циите во сообраќајот. 

И. Правци на развојот на сообраќајот 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни, во со-

гласност со утврдените цели, начела и критериуми 
на сообраќајната политика, во идниот развој да се 
забрза создавањето на оптимална структура на 
сообраќајниот систем врз економски принципи, со 
промена на темпото на развојот на одделни сооб-
раќајни гранки и со отстранување на создадените ди* 
спропорции: 

1) помеѓу сообраќајот и другите стопански деј-
ности; 

2) помеѓу одделни гранки на јавниот сообраќај; 
3) помеѓу развојот на инфраструктурата и на 

транспортните средства по одделни гранки на јав-
ниот сообраќај; 

4) помеѓу јавниот сообраќај и сообраќајот за 
сопствените потреби; 

5) помеѓу општествениот сектор во сообраќајот 
и сообраќајот со транспортни средства во сопстве-
ност на граѓани. 

Тргнувајќи од оцените од став 1 на овој член, 
учесниците на овој договор се согласни дека е нео-
пходно: 

1) вложувањето во јавниот сообраќај да се на-
сочи кон зголемз^вање на вкупните капацитети на 
сообраќајната инфраструктура и на мобилни тран-
спортни средства, при истовремено постепено от-
странување на диспропорциите и неактивните после-
дици од досегашниот развој; 

2) поделбата на трудот на транспортниот пазар 
во превозот на стоки да се насочи кон зголемува-
ње на вкупниот обем на работата на јавниот сообра-
ќај, побрзо од сообраќајот за сопствени потреби и од 
транспортот со средства во сопственост на граѓани; 

3) да се забрзува развојот на јавниот патнички 
сообраќај во однос на развојот на сообраќајот за 
сопствени потреби и сообраќајот со средства во 
сопственост на граѓани; 

4) меѓународниот стоковен и патнички сообра-
ќа ј да се насочува првенствено кон домашните пре-
возници во јавниот сообраќај. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни првен-

ствено со мерки на економската политика, со дого-
вори, спогодби и соодветни прописи да обезбеду-
ваат насочување на поделбата на трудот на тран-
спортниот пазар во превозот на стоки, со цел: 

1) превозот на стоки на средни и подолги рела-
ции при постоење на повеќе сообраќајни правцу 
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да се ориентира кон железничкиот, поморскиот и 
речниот сообраќај, а на пократки релации — кон 
јавниот патен сообраќај; 

2) превозот на стоки во меѓународниот прекумор-
ски и речен сообраќај да се насочува кон домаш-
ните луки и пристаништа и кон домашниот помор-
ски и речен сообраќај; 

3) да се развива систем на комбиниран превоз 
со давање на комплексна превозна услуга на ко-
рисниците; 

4) да се развива интеграција и самоуправна 
координација помеѓу одделни превозници; 

5) при постоење на два или повеќе паралелни 
сообраќајни патишта (пруга, река, пат) патен сооб-
раќај да се користи, по правило, како дополнение 
во комбинираниот превоз; 

6) превозот на специфични стоки во парчиња 
во меѓународниот, особено во интерконтинентални-
от сообраќај, првенствено да се насочува кон до-
машните превозници во воздушниот сообраќај. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни со до-

говори, спогодби и соодветни прописи да преземаат 
мерки со цел: 

1) преводот на патници на средни и подолги 
релации, при постоење на повеќе паралелни соо-
браќајни патишта, да се ориентира кон железнич-
киот и воздушниот сообраќај; 

2) превозот на патници во меѓународниот соо-
браќај да се ориентира кон железничкиот и воз-
душниот соообраќај; 

3) превозот на патници на пократки и средни 
релации да се ориентира кон јавниот патен, речен 
И крајбрежен поморски сообраќај; 

4) во големите градски и индустриски реони 
забрзано да се развива шинскиот сообраќај и да 
се поврзува во системот на железничкиот меѓу-
градски сообраќај; 

5) во градските, приградските и туристичките 
региони да се развива јавен патен сообраќај; 

6) сите видови јавен градски и приградски со-
обраќај во градските, приградските и туристичките 
региони неопходно да се интегрираат во еден фун-
кционален координиран транспортен систем. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

во рамките на своите права и обврски, ќе настоју-
ваат развојот на стоковниот сообраќај за сопствени 
потреби во општествениот сектор да се усогласува 
со реалните потреби на дејностите во кои овој со-
обраќај е составен дел од процесот на производ-
ството. 

Сообраќајот за сопствени потреби да се разви-
ва во сразмер со потребите од обезбедување на 
интерпродукционен превоз во рамките на одделни 
основни дејности и со вршење на специјализирани 
превози, ако за тие превози не можат да се корис-
тат средства на јавниот сообраќај. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни де-

ка, во рамките на своите права и обврски, ќе на-
стојуваат превозот на стоки и патници со самосто-
ен личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани да се насочува кон локалниот превоз. 

Релацијата и капацитетите за превоз во смисла 
на став 1 од овој член ќе се утврдат во републиките 
и автономните покраини договорно, зависно од мес-
тото ка престојот и од носивоста на возилата. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни, при 

усогласувањето на договорите за развој на одделни 
гранки на собраќај от, да се применуваат крите-
риумите од член 4 на овој договор, во согласност 

со утврдените цели и начела од овој договор и со 
глобалната стратегија утврдена во чл. 5 до 9 од 
овој договор. 

III. Мерки за остварување на целите и правците 
ва развојот 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни за ра-

ботењето и развојот на сите сообраќајни гранки со 
системски мерки на економската политика да се 
обезбедуваат приближно еднакви услови за сто-
панисување. 

Учесниците на овој договор, во согласност со 
одредбата од став 1 на овој член, во рамките на 
своите права и обврски, со прописи, со економски 
и други мерки ќе дејствуваат врз понепосредно и 
поцврсто поврзување на организациите на здру-
жен труд во областа на сообраќајот со организа-
циите на здружен труд од други области на сто-
панството, при обезбедување рационално користе-
ње на капацитетите, поефикасно стопанисување, 
поголема продуктивност, на трудот, намалување на 
трошоците на репродукцијата и распределба спо-
ред резултатите на трудот. 

Член 12 
Учесниците на овој договор ќе.создаваат усло-

ви работниците во основните организации на здру-
жен труд во областа на сообраќајот и врските, за-
едно со работниците во организациите на здружен 
труд во другите дејности, во односите на ИКбѓусебна 
зависност, поврзаност и одговорност, да ги форми-
раат цените за транспортни услуги на пазарот в,о 
согласност со одредбите на Уставот, Законот за 
здружениот труд, со прописите за основите на си-
стемот на цените и за општествената контрола на 
цените и со прописите за основите на системот на 
коглпензации, заради остварување рамноправност 
во стекнувањето на доходот и во располагањето со 
резултатите на трудот. 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласни за сите 

гранки и видови сообраќај да утврдат единствена 
методологија на надомести за користење на инфра-
структурата, сразмерно со нејзиното трошење. 

Врз основа на единствената методологија ќе се 
усогласат прописите за височината на надоместот 
за користење на инфраструктурата во рок од шест 
месеци од денот на нејзиното донесување. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни да се 

зголеми надоместот за патишта содржан во цената 
за бензин и гасно масло, а решенијата да се утвр-
дат со посебен договор што ќе го потпишат репуб-
ликите и автономните покраини. 

При зголемувањето на надоместот за патишта-
та содржани во цената за бензин и гасно масло, ќе 
се обезбеди поголемо зголемување на надоместот 
во цената за гасно масло. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и обврски, да преземат 
мерки заради реализација на договорената сообра-
ќајна политика и да го забрзаат процесот на кон-
ституирање на самоуправните интересни заедници. 

Член 16 
Учесниците на овој договор се согласни дека, 

заради реализација на утврдената сообраќајна по-
литика, ќе го поттикнуваат склучувањето на само-
управни спогодби помеѓу давателите и корисниците 
на транспортни услуги за утврдување на потребите 
од превоз на стоки и патници и на потребите од 
расположиви капацитети. Ј 
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Член 17 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите тграва и должности, заради по-
ттикнување на развојот на современи видови на 
манипулирање и превоз на стоки, со мерки на еко-
номска политика да го стимулираат развојот на 
капацитетите на интегралниот транспорт и на тер-
миналите. 

Учесниците на овој договор ќе настојуваат и, 
во рамките на своите права и обврски, ќе презе-
маат мерки основните организации на здружен 
труд даватели и корисници на транспортни услуги, 
во рамките на самоуправните интересни заедници 
за сообраќај, да се договорат за мерките за побрз 
развој на капацитетите на интегралниот транспорт 
и на терминалите и за заедничкР1те форми на еко-
номската стимулација заради нивно подобро корис-
тење. 

Член 18 
Учесниците на овој договор се согласни, во 

рамките на своите права и обврски, да ги преис-
питаат прописите за условите за вршење на соо-
браќај со тешки моторни и приклучни возила и на 
вонгабаритни пратки на патиштата (брзина на дви-
жењето, дозволен осен притисок, контрола на но-
сивоста на возилата и др.) и да ги усогласуваат со 
целите на договорената сообраќајна политика. 

Член 19 
Со договор на републиките и автономните по-

краини ќе се установи единствена горна граница 
на носивоста на камионите и на приклучните во-
зила на граѓани што со самостоен личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани вршат јавен превоз 
и превоз за сопствени потреби. 

Член 20 
Учесниците на овој договор се согласни меѓу-

народниот патен сообраќај преку домашната патна 
мрежа да се одвива според можностите на таа мрежа 
и на сообраќајот во целост, а во согласност со на-
дворешната и економската политика на Југосла-
вија. 

Учесниците на овој договор се согласни за 
странски моторни и приклучни возила, за време 
на престојот во Југославија, да се плаќа економски 
надомест во корист на домашните патишта, освен 
во случаите предвидени со меѓународни конвенции 
и со билатерални спогодби за директни превози врз 
основа на реципроцитет. 

Во согласност со ст. 1 и 2 на овој член треба 
да се приспособуваат Законот за превозот во меѓу-
народниот друмски сообраќај и постојните билате-
рални спогодби заради воспоставување стварен ре-
ципроцитет за користење на патиштата, врз основа 
на единствена сигурна евиденција и контрола на 
меѓународниот патен транспорт. 

Височината на надоместот за странските вози-
ла кои користат југословенски патишта ќе се утвр-
дува во согласност и со член 13 од овој договор. 

Член 21 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

при склучувањето на меѓународни спогодби за сто-
панска и техничка соработка на Југославија со 
други земји треба да се настојува стоките од до-
машната надворешнотрговска размена првенствено 
да се насочуваат кон домашните Превозни и пре-
товарни капацитети, со интензивно користење на 
комбиниран транспорт и со поттикнување на анга-
жирањето на-Trie капацитети. 

Учесниците на овој договор се согласни, во 
умисла на одредбата од став 1 на овој член, посеб-

но да се поттикнува деловно-техничката соработка 
со вклучување на домашните организации, кои се 
занимаваат со прекуморски, речен и воздушен соо-
браќај, во vмеѓународната размена со земјите во 
развој и давањето стручна и техничка помош во 
развивањето на сопствените капацитети, обезбеду-
вајќи со тоа рамноправна положба во меѓународ-
ната трговија. 

Член 22 
Заради јакнење на улогата и конкурентската 

способност на домашните организации на здружен 
труд во давањето услуги во транзитот и помеѓу 
странските луки и пристаништа, подобро користе-
ње на географската положба на Југославија, како 
и стимулирање на тој превоз, а заради зголемува-
ње на девизниот прилив, учесниците на овој до-
говор се согласни да преземаат мерки кои ќе при-
донесуваат кон развојот и унапредувањето на до-
машните организации на здружен труд во областа 
на сообраќајот, тргнувајќи притоа од вкупната на-
дворешна политика на Југославија. 

За остварениот приход од меѓународниот соо-
браќај ќе\ се применуваат истите услови како при 
извозот на стоки од повисок степен на обработка. 

Член 23 
Учесниците на овој договор, по гранки на соо-

браќајот, ќе ја утврдат развојната програма за ти-
пизација, унификација и стандардизација на тран-
спортните средства и опрема како и начинот и ус-
ловите за спроведување на таа програма, водејќи 
сметка за потребите на стопанството и на воору-
жените сили на СФРЈ. 

Член 24 
Учесниците на Договорот се согласни, во со-

гласност со барањата на современата техника и 
технологија на сообраќајот, а во рамките на Своите 
права и обврски, да преземаат мерки за утврдува-
ње на програмите за образование и организирање 
на соодветен систем на стручни средни, виши и 
високи школи кои подготвуваат стручни кадри за 
сообраќајот, како и за организирање на научноис-
тражувачки установи во областа на сообраќајов 
заради поефикасно и пошироко вклучување на на-
уката во работењето и развојот на сообраќајот и за 
успешно остварување на овој договор. 

IV. Правац должности на учесниците на договорот? 

Член 25 
Секој учесник на овој договор, во рамките на 

своите права и должности, е должен доследно да ја 
спроведува сообраќајната политика утврдена со 
овој договор. 

Сојузниот извршен совет, по сопствена иници-
јатива или на предлог од другите учесници на овој 
договор, ќе му предложи на Собранието на СФРЈ 
донесување на прописи и други мерки, односно, во 
рамките на своите права и обврски, ќе донесува: 
соодветни мерки за спроведување на овој договор. 

Извршните совети на сообранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини, мерките на сообраќајната по-
литика што ги донесуваат или предлагаат во рам-
ките на своите права и обврски, ќе ги усогласат со 
овој договор. 

Стопанската комора на Југославија ќе дејству-
ва врз поттикнувањето на самоуправното спогодување 
на организациите на здружен труд во областа на 
сообраќајот меѓусебно и со корисниците на услуги, 
заради поефикасно применување на овој договор. 

Сојузот на синдикатите на Југославија ќе де-
јствува во смисла на што пошироко информирање 
на работните луѓе за целите на применувањето на 
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овој договор и за материјалните предности за 
здружениот труд и за работниците, кои настану-
ваат со здружувањето на трудот и средствата, со 
зголемувањето на продуктивноста на труДот и штеде-
њето и со симулирањето на таквите активности. 

Член 26 
Учесниците на овој договор повремено, а нај -

малку еднаш годишно, ќе го анализираат текот и 
резултатите од применувањето на овој договор и 
ќе се спогодуваат за програмата за натамошна ак-
тивност за негово остварување. 

Годишна анализа на применувањето на овој 
договор ќе се изврши навремено, односно пред ус-
војувањето на годишната резолуција или на друг 
акт на Собранието на СФРЈ за насоките на сто-
панскиот и општествениот развој на Југославија 
за наредната година. 

Член 27 
За спроведување на овој договор учесниците 

на овој договор, во рамките на своите права и 
должности, по пат на соработка ќе изработат по-
себни програми на мерки и активности, со опреде-
лени задолженија и рокови. Со тие програми ќе 
се опфати усогласувањето на соодветни прописи, 
други договори, спогодби и меѓународни договори 
со овој договор. 

Првите програми од став 1 на овој член ќе се 
донесат во рок од три месеци од денот на потпи-
шувањето на овој договор. 

Член 28 
Секој учесник може да бара преиспитување, 

односно измена или дополнување на овој договор. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 29 
Овој договор се склучува на неопределено вре-

ме. Измени и дополненија на договорот се вршат 
по. постапката по која е склучен овој договор. 

Член 30 
Овој договор е полноважен кога ќе го потпи-

шат овластени претставници на учесниците на овој 
договор и потврдат Собранието на СФРЈ, собрани-
јата на републиките и собранијата на автономните 
покраини. 

Член 31 ' 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ" и во службените гласила на републиките и 
автономните покраини. 

За Сојузниот извршен совет, 
Божидар ДимитриевиЌ, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за сообраќај и 

врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина 

Кемал Халиловић, е. р. 
член на Советот и републички 

секретар за сообраќај 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Михаил Стефановски, е. р. 
замеиик-републички секретар за 

сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Ливиј Јакомин, с р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за сообра-

ќа ј и врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Зоран Настиќ, е. р. 
член на Советот и републички 

секретар за сообраќај 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 
Никола Грил, е. р. 

*лен на Советот и републички 
секретар за поморство, сообраќај 

и врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Илија Чуљковић е. р. 
член на Советот и републички 

секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Герхард Бурбах, с р. 
член на Советот и покраински 

секретар за сообраќај и врски 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Петар Костиќ, е. р. 
член на Советот и покраински 

секретар за стопанство 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Радован Урошеви!*, е. р. 
ломошник-генерален секретар на 
Стопанската комора на Југосла-

вија 

За Сојузот на синдикатите на 
Југославија, 

Милојко Милутинови^, е. р. 
Претседател на Сојузниот одбор 
на синдикатот на работниците од 
сообраќајот и врските на Југосла-

вија 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја и согласноста од собранијата на републиките и 
од собранијата на автономните покраини, Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА СООБРАЌАЈНАТА ПОЛИТИКА НА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
# 

1. Се потврдува Општествениот договор за со-
обраќајната политика на Југославија, што го склу-
чија Сојузниот извршен совет, извршните совети 
на собранијата на републиките, извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Стопан-
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ската комора на Југославија и СОЈУЗОТ на синди-
катите на Југославија, и го потврдија собранијата 
на сите републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 578 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Стојан Миленковић' е. р. 

179. 
Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, а 

согласно со Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 година, Сојузниот извр-
шен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Со-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Со-
бранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОДДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАЕДНИЧКАТА 

СТАНБЕНА ПОЛИТИКА 

Член 1 
Со овој договор се утврдуваат заедничките ин-

тереси и цели што треба да се остварат во областа 
на станбената политика заради поефикасно реша-
вање на станбената потреба на работните луѓе и 
граѓаните и остварување на планираниот обем на 
станбената изградба до 1980 година. 

Член 2 
Во согласност со уставните начела, со станови-

те од Резолуцијата на Десеттиот конгрес на Соју-
зот на комунистите на Југославија за задачите на 
СКЈ во развојот на општествено-економските од-
носи во областа на домувањето и во станбената 
политика и со одредбите од Законот за здружениот 
труд, учесниците на овој договор ќе се залагаат за 
забрзување на започнатата трансформација и на-
тамошно развивање на општествено-економските 
односи во станбено-комуналната област и за оства-
рување на поинтензивна и порационална станбена 
изградба со примена на начелото работните луѓе и 
граѓаните да одлучуваат за сите прашања на стан-
бената политика во основните организации на 
здружен труд, во работните заедници, на собирите 
на станарите и куќните совети, во месните заедни-
ци, во самоуправните интересни заедници на до-
мување, во општините, автономните покраини и 
републиките. 

Учесниците на овој договор ќе се залагаат за 
развивање на сите облици на солидарност и заем-
ност во основните и другите организации на здру-
жен труд и во другите смоуправни организации и 
заедници, во самоуправната интересна заедница на 
домување и во општината, за да се забрза решава-
њето на станбените проблеми на работните луѓе и 
граѓаните. 

Учесниците на овој договор ќе се залагаат врз 
принципите предвидени во ст. 1 и 2 на овој член 
да се унапредува системот на издвојување и на4 

менско користење на општествени средства за 
станбена изградба; да се ангажираат лични сред-
ства на работните луѓе и граѓаните во изградбата 
и користењето на станови vt да се врши програми-« 
рање и насочување на целокупната станбена из-* 
градба. Кон тоа треба да се приспособат кредитна* 
та и даночната политика. 

Член 3 
Учесниците на овој договор ќе се залагаат при 

изградбата на нови производствени капацитети vt 
објекти на инфраструктурата во согласност со про-
сторните планови, да се обезбеди тековите на ур-
банизацијата и миграцијата да добиваат обележја 
на општествено насочени процеси. 

Член 4 
Учесниците на овој договор ќе се залагаат во 

рамките на изградбата на станбени населби да се 
обезбедува и изградба на придружни објекти (учи-
лишта, организации на здружен труд во областа на 
здравството, социјална и детска заштита, рекреатив-
ни површини, објекти на услужни дејности и ел.), 
врз основа на усогласените програми и планови на 
самоуправните интересни заедници на домување, 
социјална и детска заштита, здравство, образование 
и др., и плановите за развој на стопанските дејности 
на односното подрачје. 

Член 5 
Основа на системот за финансирање на опште-

ствено насочената станбена изградба претставуваат 
средствата што се обезбедуваат со издвојување на 
средства за станбена изградба во согласност сб за-
кон и самоуправна спогодба. 

Член 6 
Заради создавање услови за изградба на ста-

нови и станбени населби, учесниците на овој до-
говор ќе дадат иницијатива преку самоуправно 
спогодување: 

— дел од средствата издвоени за станбена из-
градба да се насочи кон финансирање на основна-
та комунална инфраструктура за потребите на 
станбената изградба; 

— дел од прирастот на штедењето на населе-
нието да се насочи кон кредитирање на изградба-
та на комунална инфраструктура; 

— дел од депозитот на средствата за станбена 
изградба, кој се води ка ј банките како депозит по 
видување, да се насочи кон кредитирање на из-
градбата на комунални објекти и подготвување на 
земјиштето за изградба на станови. 

Член 7 
Учесниците на овој договор ќе дадат иниција-

тива во републиките и автономните покраини на 
работните луѓе да им се обезбеди со самоуправни 
спогодби и општествени договори да ги утврдуваат 
програмите за развој на комуналната инфраструк-
тура и непосредно да влијаат врз земјишната по-
литика, врз зафаќаното и насочувањето на град-
ската рента, како и врз политиката на цените за 
комунални услуги. 

Член 8 
Поаѓајќи од општествено прифатената полити-

ка на станарините, учесниците на овој договор ќе 
преземат мерки, во рамките на своите овластувања, 
да се забрза процесот на усогласувањето на стана-
рината со градежната цена на станот. 

Заради остварување на целта предвидена во 
став 1 на овој член, учесниците на овој договор ќе 
се залагаат самоуправните интересни заедници на 
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домување да донесат програми со кои ќе се утврди 
начинот и височината на зголемувањето на стана-
рине! те. 

Учесниците на овој договор ќе дадат иниција-
тива самоуправните интересни заедници на дому-
вање да обезбедат зголемено издвојување од ста-
нарината на средства за амортизација, во соглас-
ност со зголемувањето на станарината. 

Член 9 
Учесниците на овој договор ќе иницираат уна-

предување на системот за субвенционирање на 
станарината заради заштита на домаќинствата со 
помали вкупни примања. 

Член 10 
Заради зголемување на вкупните средства за 

станбена изградба учесниците на овој договор ќе 
создаваат соодветни услови за пораст на учеството 
на средствата на работните луѓе и граѓаните кои 
со лични средства можат да придонесат за реша-
вање на своите станбени потреби. 

Заради остварување на целта од став 1 на овој 
член, учесниците на овој договор ќе иницираат да 
се утврди таква станбена, комунална и кредитна 
политика која ќе го стимулира ангажирањето на 
поголеми лични средства за решавање на станбе-
ните потреби. ^ 

Учесниците на овој договор ќе се залагаат ос-
новните организации на здружен труд, работните 
заедници, самоуправните интересни заедници на 
домување, општествено-политичките заедници и 
месните заедници во разработувањето и конкрети-
зирањето на станбената политика, односно во ре-
шавањето на станбените потреби на работните лу-
ѓе и граѓаните да го поттикнуваат ангажирањето 
на лични средства за решавање на станбените по-
треби. 

Член И 
Учесниците на овој договор, зависно од усло-

вите во одделни републики и автономни покраини, 
ќе се залагаат ангажирањето на лични средства да 
се остварува преку стекнување право на сопственост 
на семејна станбена зграда, право на етажна соп-
ственост на стан или на дел од стан сразмерно 
со вложените средства, како и преку стекнување 
право на користење стан во општествена сопстве-
ност со претплата на станарско право, со полагање 
на депозит при вселувањето во станот или со при-
мена на други соодветни облици на ангажирање на 
лични средства. 

Учесниците на овој договор ќе предложат до-
несување на закон со кој ќе се обезбеди правниот 
основ и поблиску ќе се разработат облиците на 
ангажирање на лични средства од став 1 на овој 
член. 

Член 12 
Учесниците на овој договор ќе се залагаат бан-

ките во републиката и автономната покраина, во 
согласност со овој договор, а заради стимулирање 
на ангажирањето на ли чии средства, со самоуправ-
на спогодба да ги утврдат условите за кредитира-
ње на станбената изградба, а во рамките на тоа и 
системот за долгорочно наменско штедење за стан 
кој по принципот ка автоматизам ќе им дава на 
штедачите определени права по исполнувањето на 
соодветни услови за штедење. 

Учесниците ма овој договор ќе се залагаат ос-
новните организации на здружен труд, работните 
заедници и банките со здружување на средства, во 
согласност со програмите на станбената изградба, 
да обезбедат средства за кредитирање на штеда-
чите на долгорочно наменско штедење за стан, 
како и додатни кредитни средства до износот на 
разликата настаната поради зголемување на цена-

та на станот во текот на договорениот период на 
штедење. 

Член 13 
Учесниците на овој договор ќе се залагаат мер-

ките со кои се стимулира ангажирање на поголе-
ми лични средства за решавање на станбените по-
треби да се однесуваат и на ангажирањето на сред-
ства на работниците кои се враќаат од привремена 
работа од странство и сакаат своите станбени по-
треби да ги решат со лични средства. 

Член 14 
Учесниците на овој договор ќе настојуваат 

Здружението на банките на Југославија да орга-
низира склучување на самоуправна спогодба на 
деловните банки за основните критериуми за кре-
дитирање на станбената изградба и за ангажирање 
на лични средства на работните луѓе и граѓаните. 

Член 15 
Учесниците на овој договор ќе се заложат са-

моуправната интересна заедница на домување во 
рамките на насочената станбена изградба да го на-
сочи ангажирањето на лични средства на работ-
ните луѓе и граѓаните кои сакаат да изградат се-
мејна станбена зграда или да набават стан во соп-
ственост преку станбена задруга како облик на ор-
ганизирање на работните луѓе врз самоуправни 
основи. 

Член 16 
Учесниците на овој договор, во рамките на 

своите овластувања, ќе предложат: 
1) прометот на станбени згради и станови да 

се ослободи од данок на промет, ако средствата 
добиени во прометот се вложуваат за решавање на 
лични и семејни потреби на обврзниците на да-
ноци; 

2) да се утврди ослободување од обврските за 
плаќање на данок на станбени згради и станови, 
што ги користат граѓани кои тие згради и станови 
ги изградиле или стекнале со 'ангажирање на лич-
ни средства. 

Член 17 
Учесниците на овој договор, во рамките на сво-

ите овластувања, ќе се залагаат да се разгледаат 
можностите за решавање на станбените потреби 
на сопствениците на станови и семејни станбени 
згради кои се без стан или живеат во неповолни 
станбени услови, а чии станови односно семејни 
станбени згради ги користат носителите на станар-
ско право. 

Член 18 
Учесниците на овој договор ќе предложат, во 

рамките на своите овластувања, заводите за стати-
стика, покрај движењето на договорената цена 
за станови, да го следат и движењето на конечната 
цена за станови во општествена сопственост и бро-
јот на започнатите и завршените станови во инди-
видуална станбена изградба — за полугодишни и 
годишен период. 

Член 19 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за измена на Договорот, која се врши 
на начин и по постапка по кои е склучен овој до-
говор. 

Член 20 
Овој договор е потпишан во девет идентични 

примероци кои се сметаат за автентични текстови. 
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Член 21 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потвр-

ди Собрнието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Член 22 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

За Сојузниот извршен совет, 
Зора Томич, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за здравство и 

социјална заштита 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Hero Стипиќ, е. р. 
член на Советот и републички 
секретар за урбанизам, станбени 

и комунални работи 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

дипл. инж. Томислав Папеш, е. p. 
член на Советот и републички 
секретар за урбанизам, станбени 

и комунални прашања 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Мавер Јеркич, е. р. 
помошник-републички секретар 

за урбанизам 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

дипл. инж. Ратко Вујновић, е. p. 
член на Советот и републички 
секретар за урбанизам, станбени 

и комунални дејности 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Породат Еторе, е. р. 
член на Советот и републички 

секретар за пазар и цени 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

д-р Бранко Почек, е. p. 
. член ' на Советот и репбулички 
секретар , за труд, здравство и со-

цијална заштита 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Нада Рамадановиќ, е. р. 
член на Советот и покраински 
секретар за урбанизам, станбени 

и комунални дејности 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

дипл. инж. Мустафа Бехљули, с.р. 
член на Советот 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја и согласноста од собранијата на републиките И 
од собранијата на автономните покраини, Собрани-
ето на СФРЈ, . н а седницата на Соборот на репуб«-
ликите и покраините од 28 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ОДДЕЛ-
НИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАЕДНИЧКАТА СТАНБЕНА 

ПОЛИТИКА 

1. Се потврдува Договорот за одделни елемен-
ти на заедничката станбена политика, што го 
склучија Сојузниот извршен совет, извршните со-
вети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, и 
го потврдија собранијата на сите републики и ав-
тономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 583 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Стојан Миленковић е. р. 

18«. 
Врз основа на чл. 101, 106, 108, 109 и 127 од За -

конот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и член 7 од 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на електростопанството и јаг-
ленот во периодот од 1976 до 1980 година, Сојузниот 
извршен совет, Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Са-
борот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КОНТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ЈАГЛЕН ВО ПЕРИО-

ДОТ ПО 1980 ГОДИНА 

Член 1 \ 

Во согласност со Општествениот план на Југо-
славија, за периодот од 1976 до 1980 година, со по-
литиката и обврските што се утврдени во Договорот 
за основите на Општествениот план на Југославија 
за развој на електростопанството и јагленот во пе-
риодот од 1976 до 1980 година, а тргнувајќи од Ос-
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новите на заедничката политика на долгорочниот 
развој на Социјалистичка Федеративна Република 

''Југославија до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/75), учесниците на овој договор го 

' утврдуваат континуитетот на изградбата на неоп-
ходни капацитети чија изградба ќе започне во пе-
риодот до 1980 година, а за развој на производството 
на електрична енергија и јаглен по ^ 1980 година. 

Учесниците на овој договор се согласни во пе-
риодот од 1976 до 1980 година со својата активност, 
во согласност со важечките закони и со политиката 
на економскиот и социјалниот развој на Југослави-
ја, да ја насочуваат и поттикнуваат изградбата на 
капацитетите за производство на електрична енер-
гија и јаглен по 1980 година, со тоа што навремено 
да ги утврдат обемот и изворите на средствата и 
Начинот на финансирање на таа изградба. 

Член 2 
Утврдениот континуитет на изградбата на ка-

пацитетите за производство на електрична енергија 
и јаглен во овој договор е заснован во целост врз 
целите, политиката и критериумите што се утврде-
ни во Договорот за основите на Општествениот план 
fra Југославија за развој на електростопанството и 
јагленот во периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

во периодот до 1980 година треба да започне изградба 
на капацитетите на континуитетот во следниот обем; 

— хидроелектрани околу 2.800 MW 
— термоелектрани околу 4.600 MW 
— рудници за јаглен околу 34 милиони 

тони. 
Истовремено со објектите од став 1 на овој член 

ќе се градат и соодветни капацитети за пренос и 
трансформација на електрична енергија. 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни најдоц-

на до крајот на 1977 година, заедно со организа-
циите на здружен труд на своето подрачје да из-
вршат избор на оние капацитети чија изградба тре-
ба да почне до 1980 година. 

Член 5 
Учесниците на овој договор оценуваат дека за 

изградба на договорените капацитети на континуи-
тетот на електростопанството треба да се вложат 
околу 14 милијарди динари, а за капацитетите на 
континуитетот на рудниците за јаглен околу 1,3 ми-
лијарди динари. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни при 

изградбата на договорените капацитети да се при-
менуваат мерките предвидени со Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија за 
развој на електростопанството и јагленот во перио-
дот од 1976 до 1980 година, мерките од Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година, како и мерките на економската поли-
тика од договорите на федерацијата, републиките и 
автономните покраини за поттикнување на догово-
рениот развој во дејностите од посебно значење за 
остварување на политиката на вкупниот развој на 
земјата, утврдена во Општествениот план на Југо-
славија. 

Член 7 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-

њата и односите, што се предмет на овој договор, 
како и за негова измена, ако се појават поповолни 
можности за изградба на капацитетите и нови ре-
шенија. 

Член 8 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните* совети на 
собранијата на републиките и на извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, во 
соодветен број идентични примероци кои се сме-
таат за автентични текстови. 

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

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките « собранијата на автономните покраини. 

За Сојузниот извршен совет, 
Милорад Бировлев, е. р. 

член на Советот и претседател на Со-
јузниот комитет за општествено пла-

нирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

инж. Владимир Мијатовић, е. р. 
член на Советот и републички сек-

ретар за стопанство 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

инж. Стојан Маткалиев, е. р. 
член на Советот и републички сек-« 

ретар за индустрија и трговија 

За Извршниот совет на Собранието / 
на СР Словенија, 

Драго Петрович, е. р. 
член на Советот и претседател на 
Републичкиот комитет за енергетика 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

инж. Крста Јовановиќ, е. .р 
републички секретар за стопанство 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

дипл. инж. Олга Милиќиќ-
-Арсланагиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Миливое Лаушевић е. р. 
заменик-директор на Републичкиот 

завод за планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Карољ Баги, е. р. 
член на Советот и претседател на 

Комитетот за енергетика и суровини 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Исмет Гусија, е. р. 
член на Советот и директор на По-
краинскиот завод за општествено 

планирање 
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Ррз основа на член 286 став t точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја и согласноста од собранијата на републиките и 
од собранијата на автономните покраини, Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ТИНУИТЕТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕ-
ТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 
ЗА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ЈАГЛЕН ВО ПЕРИОДОТ 

ПО 1989 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за континуитетот на 
изградбата на капацитетите во периодот од 1976 до 
1980 година за развој на производството на елек-
трична енергија и јаглен во периодот по 1980 го-
дина, што го склучија Сојузниот извршен совет, 
извршните совети на собранијата на републиките 
и извршните совети на собранијата на автономни-
те покраини, и го потврдија собранијата на сите 
републики и автономни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 582 
28 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, е. p. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Стојан Миленковић, е. р. 

181. 
Врз основа на член 244 од Уставот л а СФРЈ, 

а во врска со член 68 став 2 и со член 109 од Зако-
нот за основите на системот на општественото пла-
нирање и за општествениот план на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и со одредбата 
на точка 1.7. под 1 на третиот дел на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собрани-
ето 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 
Сабором на СР Хрватска, Извршниот совет на Со-
бранието 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 КРЕДИТИРАЊЕ НА ПЛАСМАНОТ НА ОПРЕ-
МА И БРОДОВИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1977 ДО 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од заедничките цели и задачи утвр-

дени со Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година и со Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
развој на машиноградбата и бродоградбата во пе-

риодот од т в до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), федерацијата, републиките и ав-
тономните покраини со овој договор ги утврдуваат 
мерките што ќе се применуваат за обезбедување и 
насочување на определени дополнителни средства 
за кредитирање на пласманот на опрема и бродови 
за речниот и поморскиот соообраќај во Југославија. 

Член 2 
Под опрема, во смисла на овој договор, се под-

разбира финалниот производ на домашна органи-
зација на здружен труд во дејностите: металопре-
работувачката, машиноградбата, производството на 
сообраќајни средства, бродоградбата и производството 
на електрични машини и апарати, наменет за инве-
стиции на организациите на здружен труд. 

Член 3 
Учесниците на овој договор, во согласност со 

Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на машиноградбата и бродо-
градбата во периодот од 1976 до 1980 година за се-
која година, во актите за тековната економска по-
литика, ќе обезбедат дополнителни средства за кре-
дитирање на пласманот на опрема и бродови во 
определен период и ќе ја утврдуваат приоритетната 
листа за таа опрема и бродови. 

Член 4 
Заради поттикнување поголемо ангажирање на 

средствата за намените од овој договор, учесниците 
на договорот секоја година, во согласност со сво-
ите права и должности и во рамките на располо-
живите монетарни можност^, ќе обезбедат дел од 
дополнителните средства од примарната емисија, 
кои за тековната година ќе се користат за пласман 
на опрема и бродови на кредит во Југославија. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбе-
дуваат врз основите утврдени со Резолуцијата за 
политиката на остварување на Општествениот план 
на Југославија за периодот од 1975 до 1980 година 
за соодветните години и со одлуките за остварува-
ње на целите и задачите на заедничката емисиона, 
парична и девизна политика и заедничките основи 
на кредитната политика. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

корисник на кредитот може да биде организација 
на здружен труд производител-продавач, ако опре-
мата и бродовите им ги продава на организација 
на здружен труд — инвеститор, или на организа-
ција на здружен труд инвеститор — купувач, ако 
опремата и бродовите ги купува во готово врз ос-
нова на купопродажен договор. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни времето 

на кредитирањето на пласманот на опрема и бро-
дови, зависно од договорениот рок на плаќање, од 
количеството и вредноста на опремата ц на бродо-
вите што се предмет на купопродажбата да изне-
сува од две до осум ГОДИНРГ. 

Во исклучителни случаи, ако се во прашање 
покрупна опрема или комплетни постројки за деј-
носта од заеднички интерес за развојот на Југосла-
вија, органите кои донесуваат одлука за кредитот, 
оценувајќи го кредитното барање, можат да опреде-
лат рокот на отплатување да биде подолг од ocyv 
години, но не подолг од 12 години. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се обврзуваат дека, 

во согласност со своите права и должности, ќе го 
регулираат прашањето за обезбедување на дополни-
телни средства за кредитирање на пласманот на 
опрема и бродови во Југославија и со тоа ќе го 
намалат увозот на опрема и бродови така што во 
1980 година учеството на домашната машиноградба 
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ft бродоградба во вкупната потрошувачка на оп-
рема и бродови во Југославија би се зголемило на 
околу 60°/о, како што е тоа предвидено со Општест-
вениот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година. 

Учесниците на овој договор ќе ја утврдат листа-
та на опрема и бродови чијшто пласман ќе се кре-
дитира во определен период, и тоа листата за 1977 
година до денот на влегувањето во сила на овој 
договор, а за секоја наредна година — до крајот на 
јануари тековната година. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини ќе го ут-

врдат начинот на насочување на Дополнителни-
те средства и ќе определат финансиски организа-
ции преку кои ќе се пласираат дополнителни сред-
ства за кредитирање на -пласманот на опрема и 
бродови во Југославија. 

Финансиските организации од став 1 на овој 
член можат поблиску да ги определуваат роковите 
и другите услови на кредитирање на пласманот на 
опрема и бродови во Југославија. 

Односите помеѓу републиките, односно автоном-
ните покраини и финансиските организации преку 
кои се врши насочување на дополнителните сред-
ства, се регулираат со самоуправни спогодби или со 
договори. 

Член 9 
Заради решавање на проблемот за кредитирање 

на пласманот на опрема и бродови во Југославија 
и за насочување на средства за намените од член 2 
на овој договор, производителите и инвеститорите, 
односно купувачите на опрема и бродови и заинте-
ресираните финансиски организации можат, врз са-
моуправна основа, да се здружуваат во интересна 
заедница. 

Член 10 
Републиките и автономните покраини се обвр-

зуваат секоја, во рамките на своите права и дол-
жности, да презема мерки и да обезбедува услови 
за извршување на овој договор. 

Член 11 
Секој учесник на овој договор може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на праша-
њата и на односите што се предмет на овој договор, 
како и за неговата измена и дополнение. 

Член 12 • 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на со-
бранијата на републиките и на извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, во соодве-
тен број примероци, што се сметаат автентични тек-
стови. 

Член 13 
Овој договор влегува во сила кога ќе. го потвр-

дат Собранието на СФРЈ, собранијата на републи-
ките и собранијата на автономните покраини. 

За Сојузниот извршен совет, 
Момчило Демовиќ, е. р. 

член на Советот и сојузен секретар 
за финансиии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

д-р Обрад Пиљак, е. р. 
член на Советот и републички секре-

тар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Тахир Кадриу, е. р. 

заменик — републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Милица Озбич, е. р. 
член на Советот и републички сек-

ретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Миодраг Вељковић, е. p. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 
Анте Зелиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Вук Огњановић, е. p. 
член на Советот и републички сек-

ретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

д-р Љубица Теслић-Надл ачки, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Џемшит Дурити, е. р. 
член на Советот и покраински сек-

ретар за финансии 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 109 став 1 од За-
конот за основите на системот на општественото 
планирање и за општествениот план на Југослави-
ја и согласноста од собранијата на републиките и 
од собранијата на автономните покраини, Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 28 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПЛАСМАНОТ НА ОПРЕМА И БРО-
ДОВИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1977 

ДО 1980 ГОДИНА 

1. Се потврдува Договорот за кредитирање на 
пласманот/на опрема и бродови во Југославија во 
периодот од 1977 до 1980 година, што го склучија 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 
собранијата н а . републиките и извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, и го по-
тврдија собранијата на сите републики и автоном-
ни покраини. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 588 
28 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. 

Потпретседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Стојан Миленковић, е. pw 
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182. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 
посебната давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2^/68), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА 
ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА 

ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 
СТОКИ 

1. Во Одлуката за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 57/76 И 47/77) во 
точка 1а по зборовите: „тар. број 89.01" се додаваат 
зборовите: „и на пловечки докови наменети за поп-
равки на бродови со носивост над 25.000 ВРТ од 
тар. број 89.03/1". 

2. Во точка 2 од Одлуката за дополнение на 
Одлуката за определување на стоките за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување па даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/77), по зборот: „бродови" се дода-
ваат зборовите: „и на пловечки докови нам енети за 
поправки на бродови со носивост над 25.0Р0 ВРТ". 

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

Е. п. бр. 127 
23 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

183. 

Врз основа на член 26 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), врз основа на согласноста од 
извршните совети на собранијата на републиките и 
од извршните совети на собранијата на автономните 
покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, 
МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕН-

ТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите, мерилата и начинот 
на утврдување и распределба на стоковните кон-
тингенти, односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1978 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/77), во точка 4 став 1 зборовите: „15 февруари 
1978 година" се заменуваат со зборовите: „31 март 
1978 година". 

Во став 2 зборовите: „25 февруари 1978 година44 

ве заменуваат со зборовите: ,Д0 април 1978 година". 

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

Е. п.бр. 126 
23 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

184. 

Врз основа на член бб од Законот за финан-
сирањето на федерацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77) сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник е пропишан начинот на 

составување на завршната сметка на буџетот на 
федерацијата. 

Член 2 
Завршната сметка на буџетот на федерацијата 

ја составува Сојузниот секретаријат за финансии, 
односно Службата на општественото книговодство 
или друга специјализирана организација, на која 
согласно со член 60 од Законот за финансирање на 
федерацијата и е доверено водењето на евиденци-
јата за извршувањето на буџетот на федерацијата. 

Член 3 
Завршната сметка на буџетот на федерацијата 

содржи: 
1) општ дел, 
2) посебен дел, 
3) посебни прилози, 
4) извештај за извршувањето на буџетот, 
5) извештај за работата и за наодите на бу-

џетската инспекција. 

Член 4 
Општиот дел на завршната сметка на буџетот 

на федерацијата содржи податоци за: 
1) годината за која се донесува завршната 

сметка; 
2) вкупниот износ на остварените приходи пд 

билансот на буџетот; 
3) вкупниот износ на извршениот распоред на 

приходите по билансот на буџетот; 
4) разликата помеѓу вкупно остварените приходи 

и вкупно извршениот распоред на приходите по 
билансот на буџетот: 

5) вкупно остварениот вишок на приходите, од-
носно дефицитот по завршната сметка на буџетот; 

6) распоредот на остварениот вишок на прихо-
дите, односно за начинот на покритие на дефицитот 
по завршната сметка на буџетот; 

7) прегледот на предвидените и остварените при-
ходи во билансот на буџетот, по класификациона© 
броеви на формите и потформите на приходите; 

8) прегледот на предвидениот и извршениот ра-
според на приходите во билансот на буџетот, по 
класификационото броеви на распоредните групи 
и на распоредните подгрупи. 
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Член 5 
Вкупно остварените приходи, вкупно изврше-

ниот распоред на приходите во општиот дел на за-
вршната сметка на буџетот на федерацијата и ос-
тварениот вишок на приходите, односно дефицит 
на буџетот на федерацијата, во смисла на член 4 
од овој правилник, се искажува на следниот начин: 

1) вкупен износ на остварените при-
ходи по билансот на буџетот на феде-
рацијата 

2) вкупен износ на извршениот ра-
според на приходите по билансот на 
буџетот на федерацијата * 

3) разлика помеѓу вкупно остваре-
ните приходи и вкупно извршениот ра-
според на приходите по билансот на 
буџетот на федерацијата 

4) вкупно остварен приход на при-
ходите, односно дефицит, по завршната 
сметка на буџетот на федерацијата 

Член 6 
Прегледот на предвидените и на остварените 

приходи и прегледот на предвидениот и на изврше-
ниот распоред на приходите БО билансот на буџетот 
на федерацијата, по класификационите броеви на 
распоредните форми и потформи на приходи, од-
носно по класификациони'!^ броеви на распоред-
ните групи и подгрупи, се искажува по класифи-
к а ц и ј е на приходите и на распоредот на приходите 
на буџетот на федерацијата, пропишана со Пра-
вилникот за начинот на водење на евиденција за 
извршувањето на буџе!от на федерацијата и за 
начинот и роковите за поднесување извештај за 
извршувањето на буџетот на федерацијата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/78). 

Член 7 
Прегледот на предвидените и на остварените 

приходи и прегледот на предвидениот и на извр-
шениот распоред на приходите во билансот на бу-
џетот на федерацијата содржи: 

1) износи на одделни форми и потформи на 
приходи, односно распоредни групи и подгрупи на 
распоредот на приходите, што се предвидени ео 
билансот на буџетот на федерацијата; 

2) предвидени износи на одделни форми и пот-
форми, односно на распоредат групи и подгрупи 
на распоредот на приходите на буџетот на феде-
рацијата, по сите измени на буџетот на федера-
цијата, извршени во текот на годината; 

3) остварен износ на одделни форми и потфор-
ми на приходи односно на распоредат групи и под-
групи на распоредот на приходите на буџетот на 
федерацијата, заклучно со 31 декември, односно 31 
јануари во случај на продолжена буџетска година. 

Член 8 
Посебниот дел на завршниот буџет на федера-

цијата содржи: 
1) вкупно предвидени и вкупно остварени при-

ходи; 
2) преглед на предвидениот и на извршениот 

распоред на приходите, по носителите и корисни-
ците на средствата, по намените и позициите на 
распоредните групи и распоредните подгрупи. 

Искажувањата на предвидениот и на извршениот 
распоред на приходите во посебниот дел на заврш-
ната сметка на буџетот на федерацијата, се врши 
во колона 3, и тоа: 

1) предвидено по буџетот;, 
2) предвидено по ребаллнсот PI дополнителните 

измени (вирмани) на буџетот; 
3) извршено. 

Член 9 
Завршната сметка на буџетот на федерацијата 

содржи како посебни прилози: 
1) извршување на буџетот на федерацијата, 

составено на образецот ЗСБ што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел; 

2) преглед на состојбата на средствата на по-
стојаната буџетска резерва на федерацијата на 
крајот на годината на која се однесува завршната 
сметка на буџетот на федерацијата. 

Член 10 
Сојузниот секретаријат за финансии составува 

извештај за извршувањето на буџетот на федера-
цијата и извештај за работата и наодите на буџет-
ската инспекција, што се составен дел на заврш-
ната сметка на буџетот. 

Покрај општата оцена за извршувањето на 
буџетот на федерацијата во целост, извештајот за 
извршувањето на буџетот на федерацијата ги оп-
фаќа и сите факти што влијаеле врз височината 
на остварените приходи и Брз обемот на изврше-
ниот распоред па приходите на буџетот на феде-
рацијата. 

Член 11 
Заради составување извештај за извртувањето 

на буџетот на федерацијата, органите на федера-
цијата доставуваат до Сојузниот секретаријат за 
финансии своја завршна сметка. Органите на фе-
дерацијата покрај својата завршна сметка доста-
вуваат до Сојузниот секретаријат за финансии, за 
годината за која се донесува завршната сметка, и: 

1) преглед на обезбедените средства за лични 
доходи на работниците според важечкиот опште-
ствен договор — Образец 1; 

2) преглед на исплатените лични доходи на 
работниците — Образец 2; 

3) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства во посебниот дел на буџетот на федерацијата 
— Образец 3; 

Обрасците од овој член се отпечатени кон овој 
правилник и се негов составен дел. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 6 од овој 

правилник, завршната сметка на буџетот на феде-
рацијата за 1977 година се составува според кла-
сификацијата по која е донесен буџетот на феде-
рацијата за 1977 година. 

Член 13 
Сојузниот секретаријат за финансии, најдоцна 

до 31 април тековната година, доставува до Сојуз-
ниот извршен совет предлог на завршната сметка 
на буџетот на федерацијата за претходната година, 
заради нејзино утврдување. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да вален Упатството за начинот 
на составување на завршната сметка на органите 
на федерацијата („Службен, лист на СФРЈ", бр. 
8/77). 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 6-1178 
13 февруари 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р. 
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Образец ЗСБ 

СР 
САП 
ОПШТИНА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 197— ГОДИНА 

(во динари без пари) 

Ред. О П И С И з н о с 
број на претходната година на тековната година 

1 2 3 4 

А. ПРИХОДИ 
0 0 1 Средства пренесени од претходната година 

1. ДАНОЦИ НА ДОХОД И ДАНОЦИ ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

0 0 2 Данок на доход на организациите на здруже-
ниот труд 

0 0 3 Данок од личниот доход од работен однос 

0 0 4 Данок од личниот доход од земјоделска деј-
ност • 

0 0 5 Данок од личниот доход од самостојно врше-
ње стопански и нестопански дејности 

0 0 6 Данок од личниот доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања 

0 0 7 Данок од вкупниот приход на граѓаните 

0 0 8 Данок што го плаќаат странски лица 

0 0 9 Други даноци од личниот доход и доходот 

0 1 0 Вкупно (2 до 9) 
•ч 

у 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ 
И ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

0 1 1 Основен данок на промет на производи 

0 1 2 Посебен републички данок на промет на про-
изводи и на надомести за услуги 

* 

0 1 3 Посебен општински данок на промет на про-
изводи и на надомести за услуги 

0 1 4 Данок на промет на недвижности и права 

0 1 5 Данок на имот, данок на приход од имот и 
имотни права 

0 1 6 Други даноци 

<0 1 7 Вкупно (11 до 16) 
• < „ 4 

3. ТАКСИ 
0 1 8 Административни такси 

0 1 9 Комунални такси 
I 
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1 2 3 4 

0 2 0 Судски такси 

0 2 1 Вкупно (18 до 20) 

4. ЦАРИНИ 
0 2 2 Царини, посебни царински давачки и такси 

5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 
0 2 3 Приходи од парични казни 

0 2 4 Други приходи 

0 2 5 Вкупно (23 + 24) 

6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВА-
ТА И ДРУГИ ПРИХОДИ 

0 2 6 Приходи на органите на управата 

0 2 7 Други приходи 

0 2 8 Вкупно (26 + 27) 

0 2 9 ВКУПНО ПРИХОДИ (10 + 17 + 21 + 22 +25 + 
+ 28) 

7. СРЕДСТВА ПРИМЕНИ ОД ДРУГИ КОРИ-
СНИЦИ 

0 3 0 Од буџетот на општествено-политичките заед-
ници 

0 3 1 Други средства 

0 3 2 Вкупно (30 + 31) 

8. КРЕДИТНИ И ОСЛОБОДЕНИ СРЕДСТВА 
0 3 3 Кредитни средства 

0 3 4 Ослободени средства 

0 3 5 Вкупно (33 + 34) 

0 3 6 ВКУПНИ РАСПОЛОЖИВИ СРЕДСТВА (1 +, 
29+32+35) 

Б. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

I. Средства за финансирање на општите оп-
штествени потреби 

1. ОСНОВНА НАМЕНА — РАБОТА НА ДР-
ЖАВНИТЕ ОРГАНИ (без инвестиции) 

0 3 7 Средства за редовната дејност 

0 3 8 Средства за посебни намени 

0 3 9 Вкупно (37 + 38) 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — НАРОДНА ОД-
БРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШ-
ТИТА 

0 4 0 Средства за народната одбрана и општестве-
ната самозаштита 
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1 2 3 * 

3. ОСНОВНА НАМЕНА — АКТИВНОСТ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУ-
ЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

0 4 1 Средства на општествено-политичките и оп-
штествените организации и на здруженијата 
на граѓани 

0 4 2 Вкупно (39 •*- 40 + 41) 

И. Средства за дејноста на месните заедници ! 

0 4 3 Средства за дејноста на месните заедници 
. . . . . » 

1 

Ш. Нестопанска! инвестиции 
ОСНОВНА НАМЕНА — НЕСТОПАНСКИ ИН-
ВЕСТИЦИИ 

0 4 4 Средства за тековни вложувања 

0 4 5 Средства за отплата на ануитетите од теков- ^ 
ната година ^ 

0 4 6 Средства за отплата на обврските од пора-
нешните години 

0 4 7 Вкупно (44 до 46) ! 

IV. Инвестиции и интервенции во стопанството 
1. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 
0 4 8 Средства за тековни вложувања 

0 4 9 Средства за отплата на ануитетите од теков-
ната година 

0 5 0 Средства за отплата на обврските од поранеш-
ните години 

0 5 1 Вкупно (48 до 50) 
4 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

0 5 2 Средства за враќање на давачките 
- — 

0 5 3 Средства за компензиции, премии,* регреси и 
други потреби 

0 5 4 Вкупно (52 + 53) 

0 5 5 Вкупно инвестиции и интервенции во стопан-
ството (51 + 54) 

V. Други намени 
1. ОСНОВНА НАМЕНА — ^ Р А С П О Р Е Д Е Н 

ДЕЛ НА ПРИХОДИТЕ (ТЕКОВНА РЕЗЕР-
ВА НА БУЏЕТОТ) И ОБВРСКИ ОД ПО-
РАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

0 5 6 Нераспореден дел на приходите (тековна ре-
зерва на буџетот) 

0 5 7 Обврски од поранешните години (без инве-
стиции) 

0 5 8 Вкупно (56 +57) . -
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1 2 3 4 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — КРЕДИТИ, ОРО-
ЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

0 5 9 Орочени средства 

0 6 0 Пренесени средства заради здружување и за 
инвестиции 

0 6 1 Издвојување во постојаната резерва на буџетот 
(тековни издвојување) 

0 6 2 Отплата и камата за користени кредити и по-
зајмици (без инвестиции) 

0 6 3 Други средства 

0 6 4 Вкупно (59 до 63) 

0 6 5 Вкупно други намени (58 + 64) 

0 6 6 ВКУПНО НЕПОСРЕДНО РАСПОРЕДЕНИ 
СРЕДСТВА (42 + 43 + 47 + 55 + 65) 

VI. Транеферни средства 
1. ОСНОВНА НАМЕНА — ПРИДОНЕС И ДО-

ПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

0 6 7 Придонео за буџетите на пошироките опште-
ствено-политички заедници 

0 6 8 Дополнителни средства за потесните опште-
ствено-политички заедници 

0 6 9 Вкупно (67 + 68) 

2. ОСНОВНА НАМЕНА — СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПО-
ТРЕБИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

0 7 0 Образование и воспитување 

0 7 1 Културна дејност 

0 7 2 Научна дејност 

0 7 3 Социјална и детска заштита 

0 7 4 Здравствена заштита 

0 7 5 Пензиско и -инвалидско осигурување 

0 7 6 Други дејности 

0 7 7 Вкупно (70 до 76) 

0 7 8 Вкупно тра!к фери (69 + 77) 

0 7 9 СЕВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (66+78) 

VII. Рекапитулација: 
0 8 0 Вкупни приходи (ред. број 36) 

0 8 1 Вкупен распоред (ред. број 79) 

0 8 2ЈЗшиок на приходите (80 минус 81) 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБЕЗБЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ОПШТЕСТВЕНИОТ 

ДОГОВОР ЗА* 197 ГОДИНА 
— во нето износи без пари — 

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 
1 Функционери што ги из-

бира или именува Собра-
нието на СФРЈ 

2 Функционери што ги наз-
начува Сојузниот извршен 
совет 

3 Вкупно I (1 + 2) 

1 2 3 4 

VIII. Распоред на вишокот на приходите 
0 8 3 Преиесувр">е во буџетот од наредната година 

0 8 4 Пренесување во постојаната резерва 

0 8 5 За други намени 

В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
1. Состојба на постојаната резерва 

0 8 6 Состојба на почетокот на годината 

0 8 7 Прилив во текот на годината 

0 8 8 Вкупно (86 + 87) 

0 8 9 Користење во текот на годината (бесповратно) 

0 9 0 Постојана резерва кон крајот на годината (88 
минус 89) 
Од тоа: 

0 9 1 — во позајмици 

0 9 2 Состојба во готово на посебна сметка (90 ми-
нус 91) 

/ 

2. Состојба на ненамирените втасани обврски 
0 9 3 Ненамирени втасани обврски 

0 9 4 Други обврски 

ТЈ., 1П-7 ^ Л Т . , * . . « 

Место 
• 

(Печат и потпис) 

ОРГАН НА УПРАВАТА • • 
МЕСТО 
СР или САП 

Образец 1 
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1 2 3 4 ђ П 7 9 9 10 11 12* 

И. РАБОТНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 
И КВАЛИФИКАЦИЈА 

4 Висока стручна подготовка -

5 Виша стручна подготовка 

в Средна стручна подготовка 

7 Нижа стручна подготовка 

8 Висококвалификувани 

9 Квалификувани 

10 Полуквалификувани и неквалификувани 

11 Други 

12 Воени лица 

13 Вкупно И 

III. ПРИПРАВНИЦИ 
14 Висока стручна подготовка 

15 Виша стручна подготовка 

16 Средна стручна подготовка 

17 Вкупно под 12 до 40 

18 ВКУПНО (3 + 13 + 17) 

На 197 године 

Претседател на Советот на 
Раководител на сметководството, работната заедница, 

Старешина на орт а нот 
на управата, 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР или САП 

Образец 2 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 197- ГОДИНА 

во динари без пари — 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 
1 Функционери што ги избира или 

именува Собранието на СФРЈ 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ОДОБРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА 

ГОДИНА 
БУЏЕТОТ ЗА 197-

И. РАБОТНИЦИ СПОРЕД ; 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВ-
КА И КВАЛИФИКАЦИЈА 

• 

4 Висока стручна подготовка 

5 Виша стручна подготовка 

€ Средна стручна подготовка 

7 Нижа стручна подготовка 

8 Висококвалификувани 

9 Квалификувани 

10 Полуквалификувани 

11 Без квалификација 

32 Вкупно II (4 до 11) 

III. ПРИПРАВНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА • 

13 Висока стручна подготовка 

14 Виша стручна подготовка 

15 Средна стручна подготовка 

ИЗ Вкупно III (13 до 15) 

17 IV. ВКУПНО (I + И + ГИ) 

18 V. ПРЕСМЕТАНИ ПРИДОНЕСИ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

19 VI. ВКУПНО (IV + V) 

На 197— година 

Раководител на сметководството, 
Претседател на советот 
на работната заедница, 

Старешина 
на органот на управата 

ОРГАН НА УПРАВАТА 
Образец 3 

МЕСТО — 
СР или САП 
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На 197— година 

Претседател на советот Старешина 
Раководител на сметководството, на работната заедница, на органот на управата, 

185. 

Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите 
и начинот на користење на средствата на Буџетот 
на федерацијата за 1978 година за покритие на об-
врските за повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/78), во спогодба со претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДО-
МЕСТОТ ЗА ИСКОРИСТЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И 
ПОВЛАСТЕНИ ВОЗЕЊА ВО ПАТНИЧКИОТ СО-
ОБРАЌАЈ ВО 1978 ГОДИНА И ЗА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА КОН БАРАЊАТА 

ЗА ИСПЛАТА НА ТОЈ НАДОМЕСТ 

1. Надоместот за превозите на лица извршени во 
1978 година, што имаат право на бесплатно, односно 
повластено возење во патничкиот сообраќај (во на-
тамошниот текст: повластеното возење) организа-
цијата на здружен труд што се занимава со превоз 
на патници во јавниот сообраќај (во натамошниот 
текст: сообраќајните организации) го остварува со 
поднесување на барање за исплата на тој надомест. 
Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој 
повластеното возење е извршено. 

Барањето за исплата на надоместот сообраќај-
ната организација го поднесува до службата на 
општественото книговодство кај , која има жиро-
-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надоместот со-
обраќајната организација прилага, во два приме-
рока, преглед на извршените повластени возења, 
составен врз основа на издадените возни исправи 
(карти) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од 
став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, 
што е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин соста-
вен дел. 

3. Кога службата на општественото книговод-
ство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди 
дека пресметката во поглед на извршените повлас-
тени возења е исправна, а барањето за исплата на 
надоместот основано, испоставува налог со кој се 
одобрува износот на надоместот во корист на жиро-

-сметката на сообраќајната организација, а врз то-
вар на сметката 60811-730-112 — Жиро-сметка на из-
вршувањето на Буџетот на федерацијата за 1978 
година, позиција 461 — Средства за покритие на 
обврските за повластено возење во патничкиот со* 
обраќа}. 

4. Еден примерок од прегледот на извршените 
повластени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, 
заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, над-
лежната служба на општественото книговодство дос* 
тавува до Службата на општественото книговод-
ство на Југославија, што врз основа на тој преглед и 
налог и дозначува средства на сообраќајната органи-
зација. 

Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија води евиденција за надоместите исплатени 
во претходниот месец по гранките на сообраќајот и по 
категориите на корисниците на повластица според 
Образецот ПВ. 

5. За исплата на надоместот за повластено возе-
ње на југословенските железници, Заедницата на 
југословенските железници поднесува заедничко ба-
рање 'за сите железнички транспортни организации 
на здружен труд, кон кое прилага месечен преглед у 

на извршените повластени возења на Образецот ПВ. 
-6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, 

надоместот за бесплатен превоз на членовите на 
Претседателството на СФРЈ, на членовите на Сове* 
тот на федерацијата, на делегациите на Собранието1 

на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет 
ќ се исплатува на Заедницата на југословенските 
железници за сите жилезнички транспортни орга-
низации на здружен труд во паушален износ утвр-
ден на начинот од точка 3 став 2 на Одлуката за 
условите и начинот на користење на средствата на 
Буџетот на федерацијата за 1978 година за покритие 
на обврските за повластено возење. 

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот де# 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 7-1913/1 
14 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар за финансии^ 
Момчило Демовиќ, с.р. 

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 
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Образец ПВ 

(назив на сообраќајната организација) (гранка на сообраќајот) 

П Р Е Г Л Е Д 
на извршените повластени возења во месец = 1978 година, за кои се бара исплата на 
надомест врз основа на Одлуката за условите и начинот на користење на средствата на Буџетот на 
федерацијата за 1978 година за покритие на обврските за повластено возење, а за повластиците што се 

остваруваат врз основа на сојузни прописи 

Надомести на сообраќајната организација 

X Членови на Претседателството на 
СФРЈ, членови на Советот на феде-
рацијата, делегати на Собранието на 
СФРЈ и членови на Сојузниот извр-
шен совет 

2 Воени и мирновременски воени ин-
валиди и уживатели на семејна ин-
валиднина 

3 Носители на „Партизанска споменица 
1941" 

4 Борци од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година 

5 Народни херои 

6 Лица одликувани со орден Караѓор-
ѓева ѕвезда со мечеви, орден Бел 
орел со мечеви и Златен медал на 
Обилиќ — востановен во Црна Гора 
1851 година 

7 Слепи лица и придружници на сле-
пи лица 

ВКУПНО: 

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење, тврдат: 

(место и датум) (шеф на сметководството) (индивидуален работоводен ор-
ган, односно претседател на ко-

легијален работоводен орган) 

186. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за про-
метот на експлозивни материи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/76), сојузниот секретар за внатрешни 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

1. Во Институтот за безбедност се формира 
Стручна комисија за испитување на експлозивни 

материи произведени во Југославија или во стран-
ство, за кои е поднесено барање за издавање одо-
брение за пуштање во промет. 

Во комисијата од став 1 на оваа точка се мену-
ваат, и тоа: 

1) за претседател — Ибрахим Риѓепшќ, дипло-
миран инженер, а за заменик — д-р Нестор Ко-
била ров; 

2) за член — Петар Поштиќ, дипломиран ин-
женер, а за заменик — Владимир Кисо, дипломиран 
инженер; 

>Г 
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3) за член — Мирко Кука, инженер, а за заме-
ник — Воислав Зелиќ, инженер. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова 
решение престанува да важи Решението за овлас-
тување на Технолошкиот институт во Белград за 
испитување на нови материи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/71). 

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

Бр. 223-111/1 
13 февруари 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. p. 

187. 

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 ПА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Corriere della sera", број 
205 од 15 ноември 1977 година, што излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/325 
10 декември 1977 година 

Белград 

Замепик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

188. 

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 СПИСАНИЕТО „THE ECONOMIST 

Се забранува внесувањето и. растурањето во 
Југославија на списанието „The Economist", број 
7000 од 29 октомври до 4 ноември 1977 година, што 

излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Бри-
танија. 

Бр. 650-1-27/578 
12 декември 1977 година 

Белград 

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

189. 

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 ,,IL PICCOLO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „И Piccolo", број 9446 од 
15 октомври 1977 година, што излегува на италијан-
ски јазик во Трет, Италија, 

Бр. 650-1-12/347 
12 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

190. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со члeтf 
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 СПИСАНИЕТО „NOVELLA 2000" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Novella 2000", број 45 
од 7 ноември 1977 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/348 
12 декември 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. Ц. 

4 
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191. 

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 „MANNHEIMER MQRGEN" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Mannheimer Morgen", број 
252 од 31 октомври 1977 година, што излегува на 
германски јазик во Минхен, Сојузна Република 
Германија. 

Бр. 650-1-22/598 
12 декември 1977 година 

Белград 

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

192. 

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 СПИСАНИЕТО „L'ESPRESSO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „L'espresso", број 44 од 
6 ноември 1977 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Б р 650-1-12/343 
12 декември 1977 година 

Белград 

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

193. 

Врз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови ЕО промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/76), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавз^ва 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1977 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1977 година е дадена согласност за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Реден 
број 

Назив на 
лекот 

Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на изда-
вање односно у-
потреба на лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датум 
~ пуштање во 

на решението за 
промет на лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 ADRIBLASTINA инјекции, Може да се упо- „Плива" — Твор- 0502-2787/1 ОД 14. IX 1977. год. 
(Doxorubicini 10 X 10 mg требува само во ница фармаце-
chloridum) здравствени ор- утских и кемиј-

ганизации на ских производа 
здружен труд — Загреб 

2 AKNOTEN крем, 30 g Може да се из- „Крка" — фар- 0502-1652/1 ОД 7. IX 1977. год. 
(Tretinoinum) дава само со ле- мацевти^ , ке-

карски рецепт мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

3 AKNOTEN желе, 30 g >t it 0502-1653/1 ОД 7. IX 1977. год. 
(Tretinoinum) 

4 ALKERAN таблети, Може да се упо- Burroughs Well- 05/2-5320/1-75 ОД 22. IV 1977. ГОД. 

(Melphalanum) 25 X 2 mg требува само во come, Лондон — 
здравствени ор- Велика Брита-
ганизации на нија Заступник: 
здружен труд. „Агропрогрес" 
По исклучок, ле- Подјетје за ино-
кот може да се земска заступ-
издаде со лекар- ства — Љуб-
ски рецепт само љана 
ако е назначено 
дека лицето 
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1 2 3 4 5 в 

претходно било 
лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

5 ALKERAN. 
(Melphalanum) 

таблети, 
25 X 5 mg 

п it 05/2-5688/1-75 од 22. IV 1977. год. 

в AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

сува смеса за 
подготвува-
ње капки за 
деца, 1 g амо-
ксицилин (за 
подготвува- . 
ње 10 ml су-
спензија) 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Подравка" — 
Копривница 
ООУР „Белупо" 
— Творница ли-
јекова — Луд-
брег 

0502-1359/1 од 29. VI 1977. год. 

7 AMOKSICILIN 
(Amoxvcillinum) 

сува смеса за 
подготвува* 
ње на сус-
пензија 1,5 g 
амоксицилин 
(за подготву-
вање 60 ml 
суспензија) 

»» 0502-1357/1 од 29. VI 1977. год. 

8 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

сува смеса за 
подготвува-
ње суспензи-
ја, 5 g амо-
ксицилин (за 
подготвува-
ње 10 ml су-
спензија) 

п 0502-1358/1 од 29. VI 1977. год. 

9 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
8 X 250 mg 

W •• 0502-1358/1 од 29. VI 1977. год. 

10 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
100 X 250 mg 

и » 0502-1352/1 од 29. VI 1977. год. 

11 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
500 X 250 mg 

» »1 0502-1353/1 од 29. VI 1977. год. 

12 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
12 X 375 mg 

»» »# 0502-1354/1 од 29. VI 1977. ГОД. 

13 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
100 X 375 mg 

м »» 0502-1355/1 од 29. VI 1977. год. 

14 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
500 X 375 mg 

» и 0502-1356/1 ОД 29. VI 1977. год. 

15 AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

капели, 
12 X 375 mg 

»» „Лек" — Товар- 0502-4895/1-76 
на фармацевт-
с к а ин кемич-
них изделков — 
Љубљана 

од 28. VI 1977. год. 

16 

17 

AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 
AMOKSICILIN 
(Amoxycillinum) 

V 

капели, 
100 X 375 mg 
Сува смеса за 
подготвува-
ње суспензи-
ја 5 g амо-
ксицилин (за 
подготвува-
ње 100 ml 
суспензија) 

»# 
и 

м 

it 

0502-4896/1-76 

0502-4897/1-76 

од 28. VI 1977. год. 

од 28. VI 1977. год. 

18 BELODERM 
(Betamethasoni 
dipropionas) 

крем, 15 g it „Подравка" — 
Копривица 
ООУР „Велупо" 
— Творница ли-
јекова — Луд-
брег 

05/2-3991/1-75 

\ 

од 19. IX 1977. год. 

19 BELODERM 
(Betame.thnsoni 
dipropionas) 

крем, 30 g »» is 0502-4815/1 од 19. IX 1977. год* 
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20 BELODERM маст, 15 g Може да се из- „Подравка4* — 05/2-3992/1-75 од 19. IX 1977. год. 
(Betamethasoni дава само со ле- Копривница, 

од 19. IX 1977. год. 

dipropionas) карски рецепт ООУР „Белупо" 
— Творница ли-
јекова — Луд-
брег 

21 BELODERM маст, 30 g »» и 0502-4814/1 од 19. IX 1977. год« 
(Betamethasoni 

од 19. IX 1977. год« 

dipropionas) 
22 DOXAFEN маст, 30 g » „Лек" — Товар- 0502-2618/1 од 28. VI 1977. ТОК 

на фармацевт-
од 28. VI 1977. ТОК 

ских ин комич-
них изделков — 
Љубљана 

23 DOXAFEN супозитории, » £ 0502-3526/1 од 28. VI 1977. год; 
је, 10 супоз. 

24 DOXAFEN PLUS маст, 20 g и Ц 0502-2619/1 од 28. VI 1977. ГОД. 

25 DOXAFEN PLUS супозитории, »» а 0502-3528/1 о д 28. VI 1977. ГОД. 
8 супоз. 

26 FLUIMUKAN инјекции, Може да се упо- »> 05/2-1809/1-76 од 28. VI 1977. год. 
(Aeetylcysteinum) 10 х 3 ml требува само во 

по ЗОО mg здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

27 FLUIMUKAN гранулат, Може да се из- м 05/2-1808/1-76 од 28. VI 1977. год. 
(Acetyleysteinum) 30 ќесиња по дава само со ле-

100 mg карски рецепт 

28 FLUIMUKAN гранулат, *% ft 05/2-1807/1-76 од 28. VI 1977. год.1 

(Acetylcysteinum) 20 ќесиња по 
200 mg 

29 GENTAMICIN инјекции, Може да се упо- „Подравка" — 0502-1482/1 од 29. VI 1977. год. 
(Gentamicinum) за деца, требува само во Копривница 

0502-1482/1 
(Gentamicinum) 

10 X 2 ml здравствени ор- ООУР „Белупо" 
по 20 mg ганизации на — Творница ли-

здружен труд. јекова — Л* д-
По исклучок, ле- брег 
кот може да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

30 GENTAMICIN инјекции, Може да се упо- » 0502 1Ш/1 од 29. VI 1977. год. 
(Gentamicinum) за деца, требува само во 

50 X 2 ml здравствени ор-
по 20 mg ганизации на 

здружен труд. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 
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претходно било 
лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

31 GENT A Ml СШ 
(Gentamicinum) 

инјекции, 
10 x 2 mi 
no 40 mg 

1» 99 0502-1484/1 од 29. VI 1977. год. 

32 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 
50 * 2 ml 
no 40 mg 

ft 99 0502-1485/1 од 29. VI 1977. год. 

33 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 
10 x 2 ml 
no 80 mg 

и 99 0502-1486/1 од 29. VI 1977. год. 

34 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

инјекции, 
50 X 2 ml 
no 80 mg 

»1 И 0502-1487/1 од 29. VI 1977. год. 

35 GLUKOZA 5*/o 
(Dekstroza) 

раствор 
за инфузии, 
500 ml 

Мо исе да се упо-
требува само во 
здравствена ор-
ганизација на 
здружен труд 

„Плива" — 
Творница фар* 
мацеутских и 
кемијских про-
извода — Загреб 

0502-225/1 ОД 1. VII 1977. год. 

36 GLUKOZA I0°/o 
(Dekstroza) 

раствор 
за ин фу зип, 
500 ml 

»» и 0502-226/1 од 1. VII 1977. год. 

37 HISTAMIN-
-GLOBULIN 

инјекции. 
5. лиофилиз. 
супст. 4- 5 
ами. од 2 ml 
растворач 

и Институт за и-
му побио п о т iv и 
вирусо легију 
Торлак — Бео-
град 

0502-2257/1 од 19. VII 1977. год. 

38 IBUPROFEN 
(Ibuprofenum) 

дражен, 
30 X 200 mg 

Мотке да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„ГГодра в ка" — 
Копривница 
ООУР „Белупо" 
— Творница ли-
јекова — Луд-
брег 

0502-1751/1 од 29. VI 1977. год. 

39 IBUPROFEN 
(Ibuprofenum) 

дражен, 
500 X 200 mg 

и 0502-1752/1 од 29. VI 1977. год. 

40 KALICOR 
(Piracetamum) 

инјекции, 
10 х 5 ml 
по 1000 mg 

Може да се упо-
требу па само во 
соодветна здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

„Лек" — Товар-
на фармацевт-
ски* ин кемир-
них изделков — 
Љубљана 

0502-2016/1 од 28. VI 1977. год. 

41 KALICOR 
(Piracetamum) 

капели, 
30 X 400 mg 

Може да се упо-
требува само во 
соодветна здрав-
ствена организа-
ција на здружен 
труд 

„Лек" — Товар- 0502-3527/1 
на фармацевт-
с к а ин кемич-
них изделков — 
Љубљана 

од 23. VI 1977. год: 

42 KALICOR 
(Piracetamum) 

капели, 
60 X 400 mg 

99 » % 
0502-3529/1 од 28. VI 1977. год. 

43 LEKOPAIN 
(Himonanain 

инјекции, 
14 и. Ј. 

Може да се упо-
требува само во 

..Ui и 0502-2629/1 од 28. VI 1977. год. 

i papain) 10 шишенца соодветни стаци-
онари!! здрав-
ствени органи-
зации на здру-
жен труд 

44 LEKOPAIN 
(Himonanain 

инјекции, 
35 и, 1. 

ff 0502-2630/1 од 28. VI 1977. год; 

i papain) 10 шишенца 
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0502-10938/1-77 
16 јануари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за здравство 
и социјална политика, 

Зора Томиќ, е* р. 
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45 LEKOPAIN 
(Himopaoain 
i papain) 

инјекции, 
70 и. j. 
10 шишенца 

» 99 0502-2631/1 од 28. VI 1977. год. 

46 LEXILIUM таблети, Може да се из- „Алкалоид" — 0502-3534/1 од 28. VI 1977. год. 
(Bromazepamum) 30 X 1,5 mg дава само со ле-

карски рецепт 
Хемиска фарма-
ц е у т е ^ козме-
тичка индустри-
ја — Скопје * 

47 LEXILIUM 
(Bromazeoamum) 

таблети, 
100 X 1,5 mg 

а 0502-3535/1 од 28. VI 1977. год. 

48 LEXILIUM 
(Bromazepamum) 

таблети, 
30 X 3 mg 

»» »* 0502-3536/1 од 28. VI 1977. год. 

49 LEXILIUM 
(Bromazepamum) 

таблети, 
100 X 3 mg 

»* »» 0502-3537/1 од 28. VI 1977. год. 

50 LEXILIUM 
(Brorhazepamum) 

таблети, 
30 X 6 mg 

»» а 0502-3538/1 од 28. VI 1977. год. 

51 LEXILIUM 
(Bromazepamum) 

таблети, 
100 X 6 mg 

«* а 0502-3539/1 од 28. VI 1977. год. 

52 NEOGILURYT-
MAL 
(Prajmalii 
bitartras) 

таблети, 
20 X 20 mg 

» „Фарма кос" — 
Фабрика лекова 
— Призрен 

0502-733/1 од 28, VI 1977. год. 

53 NEOGILURYT-
MAL 
(Prajmalii 
bitartras) 

таблети, 
100 X 20 mg 

а 0502-734/1 од 28, VI 1977. год 

54 PRIMOTREN таблети, 
за деца, 
20 табл. 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Лек" — Товар-
на фармацевт-
ских ин кемич-
них изделков — 
Љубљана 

0502-2220/1 од 28. VI 1977. год. 

55 PRIMOTREN таблети, 
за деца 
100 табл. 

it м 0502-2221/1 од 28. VI 1977. год. 

56 PRIMOTREN таблети, 
за деца, 
50U табл. 

it »> 0502-2223/1 од 28. VI 1977. год. 

57 PRIMOTREN таблети, 
за деца 
20 табл. 

» it 0502-2217/1 од 28. VI 1977. год. 

58 PRIMOTREN таблети, 
100 табл. 

99 0502-2218/1 од 28. VI 1977. год. 

59 PRIMOTREN таблети, »» if 0502-2219/1 од 28. VI 1977. год. 
500 табл. 

if од 28. VI 1977. год. 

60 PRIMOTREN суспензија, 
100 ml 

>» 9$ 0502-2222/1 од 28. VI 1977. год. 

61 SOLUTIO раствор, Може да се упо- „Зорка" — Хе- 05/2-5493/1-75 од 20. IV 1977. год. 
HARTMANNI 500 ml требува само во мијска индус-
(Natrii chlori'Ji in- здравствена ор- трија — Шабац 
fundibile cum Na- ганизација на 
trii lactas) здружен труд 

62 VITACID A 
(Tretinoinum) 

крем, 20 g Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Мерима" — Хе-
мијска инду-
стрија — Кру-
шевац 

!o72 / l од 24. VIII 1977. год. 
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194. 

Брз основа на член 32 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр, 
68/76), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ* ПАКУВАЊА И НАЗИВИ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРО-

МЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1977 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 31 декември 1977 година е дадена согласност за пуштање во промет 
на следните готови лекови: 

Реден 
број 

Назив на 
лекот 

Облик и па-
кување на 

лекот 

Начин на изда-
вање односно у-
потреба на лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датухм на решението за 
пуштале во промет на лекот 

1 2 3 4 5 в 

1 ADRIANOL капки за нос Може да се из- „Здравље" — 05/2-5055/1 од 30. VI 1977 . год. 
за возрасни, дава само со ле- Фабрика фарма-
10 ml карски рецепт цеутских и хе-

мијских произ-
вода — Леско-
вац 

2 AMBRAMYCIN капели, п „Галеника" — 0502-1644/1 од 29. VI 1977. год. 
(TetracycHni 104 X 250 mg Фармацеутско-

од 29. VI 1977. год. 

chloridum) -хемијска инду-
стрија — Бео-
град—Земун 

3 AMBRAMYCIN В капели, » » 0502-1643/1 од 29. VI 1977. год. 
104 капе. 

од 29. VI 1977. год. 

4 AMPICILIN капели, и „Алкалоид" — 0502-589/1 од 28. VI 1977. год. 
(Ampicillinum) 16 X 500 mg Хемиска-фар-

од 28. VI 1977. год. 

мацеутска коз-
метичка индус-

5 AMPICILIN 
трија — Скопје 

5 AMPICILIN капели, If н 0502-590/1 од 28. VI 1977. год. 
(Ampicillinum)' 100 X 500 mg 

од 28. VI 1977. год. 

в AMPICILIN сува смеса за IF „Подравка" — 0502-1360/1 од 29. VI 1977. год. 
(Ampicillinum) подготвува- Копривница 

од 29. VI 1977. год. 

ње на су- ООУР „Белупо" 
спензија за — Творница ли-
орална упо- јекова — Луд-
треба, ши- брег 
шенце од 5 g 
(за подготву-
вање на 100 
ml суспензија 

7 AMPICILIN сува смеса за w „Лек" — Товар- 0502-4634/1-76 од 12. IV 1977. год. 
(Ampicillinum) подготвува- на фармацевт-

од 12. IV 1977. год. 

ње на су- ских ин кемич-
спензија за них изделков — 
орална упо- Љубљана 
треба, 2,5 g 
ампицилин 
(за подготву-
вање на 100 
ml суспензи-

- ја) 
8 AMPICILIN forte сува смеса за »» п 05/2-4931/1-76 од 12. IV 1977. год. 

(Ampicillinum) подготвува-
од 12. IV 1977. год. 

ње на сус-
пензија за о-
рална упо-
треба ши-
шенце од 5 g 
за подготву-
вање на 100 
ml суспензи-
ја) 

9 ANTIPERNICIN инјекции, Може да се из- „Галеника" — 0502-1131/1 од 29. VI 1977. год; 
(Cyanocobala- 5X1 ml по дава само со ле- Фармацеутско-

од 29. VI 1977. год; 

minum) 20 гама карски рецепт -хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 
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10 ANTIPERNIC1N 
(Cyanocobala-
rhinum) 

инјекции, 
5X1 ml 
50 гама 

no 
и И 0502-1130/1 од 29. VI 1977. год. 

И ANTIPERNICIN 
(Cyanocobala-
minum) 

инјекции, 
5X1 ml 
100 гама 

по 
** а 0502-1129/1 од 29. VI 1977. год. 

12 ANTIPERNICIN 
(Cyanocobala-
minum) 

инјекции, 
5X1 ml 
500 гама 

по 
и. it 0502-1128/1 од 29. VI 1977. год. 

13 ANTIPERNICIN 
(Cyanocobala-
minum) 

инјекции, 
5X1 ml 
1000 гама 

по 
tt и 0502-1127/1 од 29. VI 1977. год. 

14 APAURIN 
(Diazepam urn)' 

таблети, 
30X2 mg 

it „Крка" — фар-
мацевти^ , ке-
мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

0502-1649/1 од 27. VI 1977. год. 

15 APAURIN 
(Diazepamum) 

таблети, 
30X5 mg 

if м 0502-1650/1 од 27. VI 1977. год. 

16 ASPIRIN 
(Acidum 
acetylsalicylicum) 

таблети, 
20X0,1 g 

Може да се из-
дава и без ле-
карски рецепт 

,,Bayer-Pharma 
Југославија" 
Товарна фарма-
цевтских ин ке-
мичних издел-
кор — Љубљана 

0502-2944/1 од 29. VI 1977. год. 

17 AVAFORTAN капки, 10 ml Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Босна ли јек" — 
— „Са нитекс" — 
Предузеће за 
производњу 
ф а рм ацеутских, 
козметички*, ди-
јететских и хе-
мијских произ-
вода, санитет-
ских материја-
ла, опреме и 
конфекције — 
Сарајево 

05/2 5456/1-76 од 27. VI 1977. год. 

18 BEPHENICOfc капели, 
16 капе. 

» „Галеника" — 
Фармацеутско-
-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

0502-1642/1 од 29. VI 1977. год. 

19 BEPHENICOIa капели, 
104 капе. 

tt 1» 0502-1641/1 ОД 29. VI 1977. год. 

20 BONEDOR 
(Barii sulfas)' 

прашок, 
20 ќесиња по 
150 g 

Може да се упо-
требува само во 
здравствени ор-
ганизации на 
здружен труд 

„Лек" — Товар-
на фармацевт-
ских ин кемич-
пих изделков — 
Љубљана 

01)02-2215/1 од 28. VI 1977. год. 

21 BONEDOR 
(Barii sulfas) 

прашок, 
кутија са 1kg 

0 ii 0502-2216/1 од 28. VI 1977. год. 

22 BRUFEN 
(Ibuprofenum) 

дражен, 
30 X 400 mg 

Може да се из-
дава само со ле-
карски рецепт 

„Галеника" — 
фармацеутско-
-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

05/2-5154/1-76 од 29. VI 1977. год. 

23 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenl-
colum) 

капели, 
104X250 mg 

и « 0502 1С10/1 од 29. VI 1977. год; 
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24 ENDOXAN инјекции, Може да се упо- „БосналиЈек — 0502-963/1 од 27. VI 1977. год. 
(Cyclophospha- 10X500 mg требува само во Санитекс" — 
midum) здравствени ор- Предузеће за 

ганизации на производњу 
здружен труд. фармацеут-1ких, 
По исклучок, ле- козметичка . 
кот може да се дкЈететских и 
издаде со лекар- хемијских про-
ски рецепт само извода, саиитет-
ако е назначено ских материјала, 
дека лицето опреме и кон-
претходно било фекције — Са-
лекувано со овој рајево 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

25 ENDOXAN инјекции, » и 0502-962/1 од 27. VI 1977. год. 
(Cyclophospha- 10X1000 mg 
midum) 

26 ERCEFURYL суспензија, Може да се из- и 0502 2224/1 од 27. VI 1977. год. 
(Nifuroxazidum) 90 ml дава само со ле-

карски рецепт 
27 ESSAVEN желе, 40 g и »» 05/2-505/1-75 од 14. IX 1977 год. 
28 GENTAMICIN инјекции, Може да се упо- „Фармаков — 0502-1803/1 од 28. VI 1977. год.' 

(Gentamicini 20 mg (20.000 требува само во Фабрика лекова 
sulfas) и. j.) здравствени ор- — Призрен 

10X2 ml ганизации на* 
здружен труд. 
По исклучок, ле-
кот може да се 
издаде со лекар-
ски рецепт само 
ако е назначено 
дека лицето 
претходно било 
лекувано со овој 
лек во здравст-
вена организа-
ција на здружен 
труд 

29 GENTAMICIN инјекции, 40 »» »» 0502-1804/1 од 28. VI 1977. год. 
(Gentamicini mg (40.000 иј ,) 
sulfas) 10X2 ml 

30 HICONCm капели, Може да се из- „Крка" — фар- 05/2-5346/1-76 од 27. VI 1977. год. 
(Amoxycillinum) 100X500 mg дава само со ле- мацевти^ , ке-

05/2-5346/1-76 

карски рецепт мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

31 INDERAL таблети, »» „Галеника" — 0502-2947/1 од 29. V 1977. год; 
(Propranolol! 50X80 mg Фармацеутско-
chloridum) -хемијска инду-

стрија — Бео-
град — Земун 

32 LENTRAT таблети, „Фармаков — 05/2-4991/1-76 од 28. VI 1977. год: 
10 табл. Фабрика лекова 

— Призрен 
33 LENTRAT таблети, Може да се из- „Фармаков* — 05/2-4992/1-76 од 28. VI 1977. год; 

20 табл. дава само со ле- Фабрика лекова 
карски рецепт — Призрен 

34 LENTRAT таблети, (7 05/2-4993/1-76 од Ж VI 1977. год; 
100 табл. 

(7 

35 LUTESTROL инјекции, »» „Галеника" —* 0502-1119/1 од 29. VI 1977. год: 
5X1 ml Фармацеуте^-

-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 
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36 LUTESTROL инјекции, Може да се из- и 0502-1118/1 од 29. VI 1977. год. 
DEPO 5X1 ml дава само со ле-

год. 

карски рецепт 
37 LUTOTEST инјекции, и it 0502-1117/1 од 29. VI 1977. год. 

5X1 ml 
год. 

38 LUTOTEST инјекции, и tt 0502-1116/1 од 29. VI 1977. ГОД. 
DEPO 5X1 ml 

39 MEOAURIN капели, tt „Крка" — фар- 05/2-4881/1-76 од 27. VI 1977. ГОД. 
(Medazeparnum) 25x10 mg мацевти^, ке-

мија, козметика 
ин здравидишча 
— Ново Место 

40 MEDAURIN капели, п И 05/2-4880/1-76 од 27. VI 1977. ГОД. 
(Medazeparnum) 30X5 mg 

41 MULTIFUNGlN раствор, И „Лек" — Товар- 0502-725/1 од 16. IX 1977. ГОД 
30 ml на фарма цевт-

ских ин кемич-
них изделков — 
Љубљана 

42 NOBRIUM капели, н „Галеника" — 0502-767/1 од 29. VI 1977, ГОД. 
(Medazeparnum) 30X10 mg Фармацеутско-

-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

43 OESTROTEST инјекции, а п 0502-1121/1 од 29. VI 1977. ГОД. 
5X1 ml 

44 OESTROTEST инјекции, и it 0502-1120/1 од 29. VI 1977. год. 
forte 5X1 ml 

45 ORACEF капели, п „Крка" — фар- 0502-1600/1 од 27. VI 1977. ГОД. 
(Cefalexinum) 100X250 mg мацевти^ , ке-

мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

46 ORACEF капели, и „Крка" — фар- 0502-768/1 од 29. VI 1977. год. 
(Cefalexinum) 100X500 mg ма цевтика, ке-

мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

47 PARAFON таблета, »» а 0502-2745/1 од 27. VI 1977. год. 
30 табл. 

48 PARAFON таблети, Н И 0502-2746/1 од 27. VI 1977. ГОД, 
250 табл. 

49 PENTREXYL инјекции, М „Галеника" — 0502-1637/1 од 29. VI 1977. ГОД. 

(Ampicillinum) 50X250 mg Фармацеутско-
-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

50 PENTREXYL инјекции, п »9 0502-1638/1 од 29. VI 1977. год. 
(Ampicillinum) 50 < 500 mg 

51 PENTREXYL инјекции, It II 05/2-2945/1 од 29. VI 1977. ГОД. 

(Ampicillinum) 50X1 g 
52 PENTREXYL инјекции, t» it 0502-2946/1 од 29. VI 1977. год. 

(Ampicillinum) 50X2 g 

53 PENTREXYL капели, № и 0502-1636/1 од 29. VI 1977. ГОД. 

(Ampicillinum) 104 * 250 mg 

54 PENTREXYL капели, tt и 0502-1639/1 од 29. VI 1977. ГОД. 

(Ampicillinum) 104X500 mg 

55 PROGESTERON инјекции, tt ii 0502-1126/1 од 29. VI 1977. год. 
DEPO 5X1 ml по 

65 mg 

56 PROGESTERON инјекции, tt А 0502-1125/1 од 29. VI 1977. год. 
DEPO 5X1 ml по 

125 mg 
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57 PROSTAPHLIN A инјекции, Може да се из- »» 0502-1645/1 од 29. VI 1977. год. 
(Cloxacillinum) 50X250 mg дава само со ле-

карски рецепт 
58 PROSTAPHLIN A капели, м 0502-1635/1 од 29. VI 1977. год. 

(Cloxacillinum) 104 x 250 mg 
од 29. VI 1977. год. 

59 RIFOCIN инјекции, »» »» 0502-1114/1 од 29. VI 1977. год. 
5X1,5 ml ро 

од 29. VI 1977. год. 

125 mg 
60 RIFOCIN инјекции, » »» 0502-1115/1 од 29. VI 1977. год. 

5X3 ml no 
од 29. VI 1977. год. 

250 mg 
61 RODAVAN супзитории в „Босналијек — 05/2-5457/1-76 од 27. VI 1977. год. 

за деца Са нитекс" — 
од 27. VI 1977. год. 

5 супоз. Предузеће за 
производњу 
фармацеутских, 
козметички х, 
дијететских и 
хемијских про-
извода, санитет-
ских материјала, 
опреме и кон-
фекције — Са-
рајево 

62 RODAVAN супзитории н »» 05/2-5455/1-76 од 27. VI 1977. год. 
за возраста, 
5 супоз. 

63 SINECOD инјекции, 91 „Tnex-Hemo- 0502-5575/1-76 од 27. VI 1977. год. 
(Butamirati cltras) 50 X 1 ml farm"— Хемиј-

по 10 mg ско-фарма цеут- ( 
ска индустрија 
— Вршац 

64 SINECOD капки, И 0502-2150/1-74 од 27. VI 1977. год. 
(Butamirati extras) 10 ml 

65 STAPHCILLIN инјекции, и „Галеника" — 0502-1646/1 од 29. VI 1977. год. 
(Meticiiinum) 50 X 1 g Фармацеутско-

-хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

66 STUGERON капки, 15 ml п „Крка" — фар- 0502-1651/1 од 27. VI 1977. год. 
(Cinnarizinum) мацевти^ , ке-

мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 

67 SUVIPEN таблети, Ц „Здравље" — 0502-109/1 од 30. VI 1977. год. 
(Metampicillinum) 16 X 500 mg Фабрика фар-

мацеутских и 
хемијских про-
извода — Лес-
ковац 

68 SUVIPEN таблети, »» 0502-110/1 ч од 30. VI 1977. год: 
(Metampicillinum) 250 X 500 mg 

69 TESTOSTERON инјекции, И „Галеника — 0502-1124/1 од 29. VI 1977. год 
DEPO 5 X 1 ml Фармацеутско-

по 50 mg -хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 

10 TESTOSTERON инјекции, и Si 0502-1123/1 од 29. VI 1977. год. 
DEPO 5 X 1 ml 

по 100 mg 1 

t l TESTOSTERON инјекции, Може да се из- „Галеника" — 0502-1122/1 од 29. VI 1977. год. 
DEPO 5 X 1 ml дава само со ле- Фармацеутско-

по 250 mg карски рецепт -хемијска инду-
стрија — Бео-
град — Земун 
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0502-10939/1-77 
16 јануари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за здравство 
и социјална политика, 

Зора Томиќ, е. р. 

195. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕДИЦИН-

СКИ ИНЈЕКЦИОНИ ШПРИЦЕВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат меди-
цинските инјекциони шприцеви (во натамошниот 
текст: шприцевите). 

Член 2 
-Под шприцеви, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат: 
1) шприцевите од стакло; 
2) шприцевите од стакло и метал — рекорд-

шприцеви; 
3) пластичните шприцеви. 
Шприцевите од стакло имаат тело и клип од 

стакло, а конусната наставка за игла може да биде 
од стакло или метал или од некој друг материјал. 

ч Шприцевите од стакло и метал — рекорд шпри-
цевите имаат тело од стакло, конусна наставка за 
игла од метал и клип што може да биде целосно 
или делумно од метал. 

Пластичните шприцеви имаат тело, клип и ко-
нусна наставка за игла од пластичен материјал. 

Член 3 
Вкупната називна зафатнина на шприцевите 

мора да биде: 0,5 — 1 — 2 5 — 10 — 20 — 50 — 
100 — 200 cm3 (ml), а може да биде и: 3 — 30 — 75 
— 150 cm3 (ml). 

Шприцевите можат да бидат изработени со или 
без скала. 

Шприцевите мораат да бидат баждарени на 
;+ 2о°с. 

Вкупната називна зафатнина на шприцерите, 
односно зафатнината помеѓу кои и да било две цр-
то на скалата е зафатнината на водата на + 20°С 
Што се испушта од шприцот кога клипот ќе ја ми-

не целата скала, односно определениот дел на ска-
лата. 

ТТ. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Материјал 

Член 4 
Шприцевите, освен пластичните шприцеви, мо-

раат да бидат изработени од материјал што во по-
глед на своите хемиски и физички особини мораат 
да и одговараат на намената на шприцот. Употре-
бениот материјал и изработката на шприцот мо-
раат да овозможат чистење и стерилизација на 
шприцевите. 

Во услови на нормална употреба на шприцот 
мораат да бидат загарантирани непропустливоста 
на вкупната називиа зафатнина и делумните за-
фатнини и трајноста на скалата и на натписот. 

Член 5 
Телото на шприцот мора да биде од безбојно 

стакло што е без внатрешно напрегање, а отпор-
носта на водата мора да и одговара најмалку на 
третата хидролитска класа (според Mylius). 

Член 6 
Материјалите што се користат за изработка на 

клипот и на составните делови на шприцот (метал, 
стакло, керамика) мораат да имаат ист или прибли-
жен коефициент на растегање како и стакленото 
тело на шприцот, така што шприцевите да ги ис-
полнуваат условите од чл. И и 12 на овој правил-
ник и за температура при -г 40°С. 

Материјалите што не се од стакло мораат да 
бидат постојани на воздух барем како никел и 
постојани во течиостите што се користат. 

Член 7 
За спојување на неподвижните делови на 

шприцот можат да се користат само нерастворлив© 
лепило и метални лемови, што не смеат да ја за-
губат непропустливоста при користењето на уре-
дите за компресија чиј притисок не смее да има 
дејство врз вкупната називна зафатнина. 

Член 8 
Шприцевите мораат да издржат без оштету-

вање: 
1) нагла промена на температурата од 20°С на 

80°С; 
2) температура од 120°С во водена пара; 

1 2 3 4 5 в 

72 TRASICOR ВО таблети, * „Плива" — 05/2-3385/1-76 од 1. VII 1977. год. 
(Oxprenololum) 20 X 80 mg 

* 
Творница фар-
мацеутских и ке-
мп јских произ-
вода — Загреб 

од 1. VII 1977. год. 

73 VIBRAMYCIN капели, 
100 X 100 mg 

99 „Крка" — фар- 05/2-2744/1 од 27, VI 1977. год 
(Doxycyclinum) 

капели, 
100 X 100 mg мацевти^ , ке-

мија, козметика 
ин здравилишча 
— Ново Место 
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3) температура на стерилизација во сув воздух, 
Што е назначена на телото на шприцом 

Член 9 
Проѕирноста на телото на пластичниот шприц 

треба да биде што е можно повеќе приближна на 
стаклото. 

2. Конструкција 

Член 10 
Шприцевите се состојат од: тело, клип и кону-

сна наставка за игла (држач на иглата). 
Шприцевите можат да бидат опремени и*со спе-

цијални дополнителни направи, а посебно со на-
прави за спојување на држачот на иглата за тело-
то на шприцом 

Член 11 
Непропустливоста помеѓу клипот и телото на 

шприцот при испитувањето на непропуетливоста 
мора да биде таква што количеството на дестили-
раната вода што минува во време од половина ми-
нута помеѓу телото на шприцот и клипот, да не ја 
мине вредноста што и одговара на максимално доз-
волената грешка при испитувањето на вкупната ка-
знена зафатнина, ако притисокот во шприцевите 
што имаат вкупна називна зафатнина до 10 cm3 

(ml) се дига на 0,3 МРа (3 бара), а во шприцевите 
што имаат вкупна називна зафатнина од 20 cm3 

(ml) па нагоре, на 0,2 МРа (2 бара). 

Член 12 
Непропустливоста на споевите помеѓу конусната 

наставка за иглата (дрл^ачот на иглата) и телото 
на шприцот мора да биде таква што под притисоците 
од член 11 на овој правилник на тие споеви да 
можат да бидат само траги од влажност. 

Член 13 
Конусната наставка на иглата (држач на игла-

та) и пречникот на нејзиниот отвор мораат да бидат 
изработени така што да обезбедуваат непропустлив 
спој со сите игли чии конуси ги имаат следните ди-
мензии:' 

Конусни Конусни 
споеви споеви 

6% 10% 

Член 1в 
Телото на шприцот мора да има, кога клипот а 

извлечен до крајот, под цртата што ја означува 
вкупната назиана зафатнина, слободен простор што 
треба да изнесува: 

Вкупна називља 
зафатнина 

За шприцеви од 
стакло и метал 

— рекордшпри-
цеви најмалку 

Шприцеви од 
стакло на ј -

малку 

пречник на отворот 
на конусот од 4,270 mm од 3,300 mm 

до 4,315 mm до 3,380 mm 
минимална должина 

на конусот 7,500 mm 7,400 mm 

Член 14 
Дотерувањето на клипот во телото на шприцот на 

цртата на скалата се врши со определен знак на 
клипот што овозможува лесно дотерување на кли-
пот, и тоа: 

1) со кружен многу остар и јасно видлив раб 
на крајот на клипот; 

2) со кружен раб на закосениот крај на клипот 
(за клип со кос раб); 

3) со рамниот крај на клипот (за клип од стакло); 
4) со една плочка или ознака од бојосано стакло 

што е стопена со крајот на клипот. 
Член 15 

Кружниот раб, работ на косината, рамниот крај 
на клипот, плочката или секоја друга ознака, што . 
овозможува лесно дотерување на клипот на цртата 
на скалата, мора да се поклопи со цртата нула на 
телото на шприцот, ако клипот е целосно вовлечен 
во телото на клипот. Отстапувањето не смее да биде 
поголемо од четворицата на должината на по де ло-
вот (најмала поделба) ниту поголемо, од 0,5 mm. 

Растојанието на телото на шприцот помеѓу две 
црти на скалата едноподруго (должина на подело-
кот) и растојанието што и одговара на максимално 
дозволената грешка при прегледот на вкупната на-
зивна зафатнина, мораат да изнесуваат најмалкуi 

1) 0,8 mm за шприцевите со поделба на 0,01 или 
0,02 cm5; 

2) 1,0 mm за другите шприцеви. 

Член 18 
Цртата што ја означува вкупната називна за-

фатнина, — мерната црта и другите црти на скалата 
мораат да бидат обележани на телото на шприцот. 

Цртата на ознаката нула мора да биде видлива. 

Член 19 
Цртите на скалата мораат да бидат обележани; 

но рамнините вертикални на оската на телото ни 
шприцот. ' 
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Сите црти на скалата мораат да бидат со иста 
дебелина. Дебелината на цртата на скалата не смее 
да биде поголема од 0,4 mm ни'£у да биде помала 
ед 0,25 mm. 

Член 20 
Цртите обележани со броеви мораат да бидат 

со должина од најмалку 4 десетти дела од премии-
кот на телото на шприцот, а цртите необележани со 
броеви мораат да бидат со должина од најмалку 
2 десетти дела од пречником но не можат да бидат 
помали од 2 mm. 

Член 21 
Со броеви треба да бидат обележани зависно од 

поделбата на скалата следните црти, и тоа: 
1) ка ј скалите со поделба на: 0,01 cm3, ОД cm3, 

1 cm3 и 10 cm3 — секоја петта или секоја десетта 
црта; 

2) ка ј скалите со поделба на: 0,02 cm3, 0,2 cm3, 
2 cm3 и 20 cm3 —* секоја петта или секоја десетта 
црта; 

3) ка ј скалите со поделба на: 0,05 cm3, 0,5 cm3, 
5 cm8 и 50 cm8 — секоја втора, четврта или секоја 
десетта црта. 

Член 22 
Цртите на скалата и броевите, натписите или 

Знаците, гравирани или налепени, мораат да бидат 
исполнети со неизбришлива боја, што не се раствора 
во чиста врела вода, во чист алкохол или во вода 
што има соединенија, и не се менува додека шпри-
цот е изложен на водена пара на 120°С, во текот 
на еден час. 

Ако шприцот има ознака на температурата, бо-
јата мора да остане непроменета додека шприцот 
е иложен на сув воздух во текот на еден час на 
температура назначена на шприцот. 

4. Натписи и ознаки 

Член 23 
На телото на шприцот мора, на траен начин, на 

еден од јазиците и писмата на народите на Југосла-
вија да се испише, и тоа: 

1) фирмата или називот или заштитниот знак 
на производителот; 

2) вкупната називна зафатнина (со симболот; 
„ст 3 " или мт14<; 

3) температурата на стерилизацијата; 
4) натписот „заменлив" (само за шприцевите со 

заменлив клип). 

Член 24 
Сите натписи и ознаки мораат да бидат видливи 

ц лесно читливи и кога шприцевите се во употреба. 

5. Максимално дозволени грешки 

Член 25 
Максимално дозволените грешки за вкупните 

називпи зафатнини или на секоја зафатнина што е 
еднаква- или поголема од половината на вкупната 
иазивна зафатнина, се: 

1) за шприцевите на вкупната називна зафат-
нина до 2 c m 3 . . . . ±5%; 

2) за шприцевите со вкупна називна зафатнина 
поголема од 2 c m 3 . . . . ±4°/о. 

Максимално дозволените грешки за зафатнини 
што се помали од половина од вкупната називна 
зафатнина, еднакви се на половината на максимал-
но дозволената грешка на вкупната називна зафат-
нина. 

Апсолутната вредност на грешките од ст. 1 и 2 
ќа овој член не треба да ја преминува вредноста 
на поделокот. 

Максимално дозволените грешки кога шприцот 
е во употреба се еднакви на максимално дозволени-
те грешки при прегледот на шприцот. 

6. Типско испитување 

Член 26 
Типското испитување на шприцевите опфаќа: 
1) претходно испитување: 
— надворешен преглед, 
— испитување на хидролитската група; 
2) мерно-техничко испитување: 
— прво испитување на непропустливост, 
— испитување на отпорноста на стаклото на 

нагла промена на температурата, 
— испитување на функционалната способност на 

шприцот на температура од + 40°С, 
— испитување на стабилноста на шприцот во 

сув воздух — стерилизација, 
— испитување на постојаноста на скалата и 

обележување, 
— испитување на лепи лото за спојување и на 

металните демови, 
— второ испитување на непропустливост, 
— испитување на заменливоста на клипот, 
— испитување на зафатнината. 

7. Жигосување 

Член 27 
Жигот се става на телото на шприцот спротивно 

од скалата. 

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 28 
Дозволени се шприцеви со вкупната називна 

зафатнина 0,5 — 1 и 2 cm8 (ml) што содржат поделба 
или додатно бројно обележување (на пример шпри-
цеви дотерани за инзулин или туберкулин), под 
услов тие шприцеви да имаат назначено вкупна 
називиа зафатнина во cm3 (ml) и во поглед на дру-
гите особини да ги исполнуваат условите предвидени 
со овој правилник. 

Член 29 
Шприцевите со додатна скала во мерните еди-

ници на инзулин се дозволени, ако 1 cm3 (ml) одго-
вара иа 40 единици инзулин. 

Член 30 
Шприцевите за инзулин и туберкулин мораат да 

имаат на телото на шприцот испишано „инзулин", 
односно „туберКулин". 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0213-4931/2 
7 октомври 1977 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
д-р Драгутин Бошко-

виќ, е. р. 
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196. 

Врз основа на член 25 став 4, во врска со член 
25 став 2 од Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА МЕДИЦИН-
СКИ ИНЈЕКЦИОНИ ШПРИЦЕВИ, КАКО И РА-
БОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕН ТЃУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНА-
ТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТАВААТ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА 
ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА МЕ-

ДИЦИНСКИТЕ ИНЈЕКЦИОНИ ШПРИЦЕВИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

мораат да ги исполнуваат работните простории и 
опремата за преглед и жигосување на медицински 
инјекциони шприцеви (во натамошниот текст: шпри- ' 
цените), како и условите во поглед на стручната 
подготовка на работниците што организацијата на 
здружен труд што произведува шприцеви е дол-
жна да и ги стави на располагање на подрачната 
организациона единица на Сојузниот завод за мери 
и скапоцени метали (во натамошниот текст: орга-
нот на контролата) при прегледот и жигосувањето на 
шприцевите, ако прегледот на тие мерила, на неј-
зино барање, по исклучок од одредбата на член 25 
став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, 
се врши во нејзините деловни простории. 

Температурата во работната просторија не сме* 
во текот на денот да осцилира повеќе од 2°С. 

Член 5 
Топлотните извори за греење на работната про-

сторија треба да се на нај оддалеченото место од 
уредите за испитување на шприцевите. 

Член 6 
Во работната просторија се влегува низ прет-

простор или двојна врата. 

Член 7 
Во работната просторија мораат да бидат смес-

тени маса и стол за работа на работникот на ор-
ганот на контролата. 

Член 8 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат 

полици за сместување на шприцеви за преглед. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат 

предмети што не се неопходни за преглед на шпри-
цеви ниту за време на прегледот на шприцевите 
се дозволува вршење на каква и да било друга 
дејност. 

Член 10 
Работната просторија за жигосување на шпри-

цеви мора: 
1) да биде снабдена со уред за извлекување на 

загаден воздух; 
2) да биде издвоена од работната просторија за 

преглед на шприцеви. 

И. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Работни простории 

Член 2 
Работната просторија за преглед на шприцеви 

мора: 
1) да биде чиста, изградена во согласност со 

важечките технички нормативи и доволно прост-
рана за сместување на опрема; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во пог-
лед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветление спо-
ред JUS U.C9.100, т.е. барањата во поглед на освет-
лението да бидат „големи" и електричното осветле-
ние да се изведува како „општо осветление". 

Член 3 
Ра5отната просторија треба да е свртена кон 

север и да има двојни прозорци. Прозорците што се 
изложени на сонцето треба да имаат завеси или 
слично, за намалување на сончевото влијание врз 
про-тгпата на температурата. 

Член 4 
Температурата на воздухот во работната просто-

рија мона да се мери со два термометра, чиј нај-
мал пол з лок не смее да биде поголем од 0Д°С. 

Термоч!етрите се 'поставуваат на два спротивна 
ѕида од работната пт>остори1а така што да бидат 
оддалечени од ѕидот 15 до 20 cm и на височина од 
150 до 170 cm над подот. 

Т?атгтог> ату рата во работната просторија не 
смее да биде поголема од 25°С ниту помала од 
20° С. 

2. Опрема 

Член 11 
За преглед на шприцеви потребна е следната 

опрема,-и тоа: 
1) вага од 200 g, со класа на точност C D -
2) гарнитура на стаклени работни еталони на 

зафатнина, со приближно ист коефициент на ши-
рење, како и мерилата што со нив се испитуваат, 
со класа на точност 0.1%; 

3) уред за испитување на пропустливоста на 
шприцевите, со опсег на мерење на силата од 1 до 
150 N и со дотерување на силата од најмалку 0,1 N; 

4) оптички апарат (полароскоп) за испитување 
иза напрегањето на стаклото со видно поле од 
155 mm 0 ; 

5) секундомер со најмала поделба од ОД ѕ; 
6) подвижно мерило со часовник, со мерен оп-

сег од 0 до 130 mm и со читање од ОД mm; 
7) оптички апарат за мерење на дебелината на 

ѕидот на стаклото, со мерен опсег од 0,2 до 10 mm 
и мерна точност ± 0 , 1 mm; 

8) лабораториски стаклен термометар полнет 
со жива од 0 до + 35° С, поделба од ОД0 С и мерна 
точност од 0,05° С. 

9) уред за сушење на стаклените работни ета-
лони на зафатнина; 

10) водена бања што е конструирана така шт? 
да може да издржи -I- 40° С; 

11) водена бања за врела вода; 
12) стерилизатор со сув воздух до + 200° С; 
13) работни четки за чистење на стаклени ра-

ботни еталони на зафатнина; 
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14) шишиња со ацетон и шишиња со хром-сул-
јфурна киселина; 

15) балони со дестилирана вода, филтер-хартија, 
лабораториски чаши и кутии со детергенти. 

Член 12 
Масата за вагата и уредот за испитување на 

пропустливоста на ширицевите мораат да бидат сос-
тавени и прицврстени така што да не можат да се 
поместуваат и да ја менуваат пололѕбата. 

Член 13 
Во работната просторија за жигосување на 

шприцеви мораат да се наоѓаат: 
1) апарат за жигосување на стаклени мерила со 

опесочување, сместен во дигестор за одвод на прав; 
2) довод на воздух под притисок, или компре-

сор од 0,6 МРа до 1 МРа (6 до 10 бара) што мора да 
биде сместен надвор од работната просторија за 
жигосување на шприцеви за да се избегне буката 
во таа просторија; , 

3) песок за жигосување; 
4) сито за сеење (просејување) на песок со раз-

мер на окцињата 0,2 X 0,2 mm. 

3. Стручна подготовка на работниците 

Член 14 
Раководителот на работна единица, или служба, 

група, одделение, односно друга форма на орга-
низирање на работата во рамките на која се врши 
преглед и жигосување на шприцеви, мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да има висока школска подготовка и најмал-
ку три години работно искуство на соодветни ра-
боти; или -V-

2) да има виша школска подготовка и најмалку 
шест години работно искуство на соодветни работи; 
или 

3) да има средна школска подготовка и најмалку 
десет тодини работно искуство на соодветните ра-
боти. 

Освен условите од став 1 на овој член, рако-
водителот на работната единица или служба, група, 
одделение, односно друга форма на организирање 
на работата мора да ги познава сите прашања во 
врска со прегледот и жигосувањето на шприцеви, 
како и добро да ја познава опремата и уредите за 
нивото испитување. 

Член 15 
Работниците што вршат преглед (предбаждаре-

ње) и определени работи при испитувањето на шпри-
цеви, и што ракуваат со уреди и опрема'за испиту-
вање, мораат да имаат соодветна стручна подготов-
ка (да се хемиски техничари) и работно искуство за 
успешно вршење на тие работи. 

Работниците од став 1 на овој член мораат да 
бидат оспособени за вршење преглед на шприцеви 
според пропишаните метролошки услови. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Решенијата со кои на определени организации 

На здружен труд им е одобрено во нивните деловни 
простории да се врши преглед и жигосување на 
шприцеви, а што се донесени пред денот на влегува-
њето во сила на овој правилник престануваат да 
важат на 31 декември 1979 година. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 0213-4051/1 
6 октомври 1977 година 

Белград 

Го заменува директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени 

метали, 
д-р Драгутин Бошковиќ, е. р. 

197. 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СТАКЛЕНИ 
МЕРИЛА НА ЗАФАТНИНА ОД 5 ДО 200 em8 (ml) 
ЗА МЕРЕЊЕ НА КОЛОНСКА ВОДА И ПАРФИМЕ-

РИСКИ ПРОИЗВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат с т а в е -
ните мерила со зафатнина од 5 до 200 cm3 (ml) за 
мерење на колонска вода и парфимериски произво-
ди (во натамошниот текст: парфимериските мерни 
цилиндри). 

Член 2 
Џазивната зафатнина на парфимериски^ мерни 

цилиндри мора да биде: 5-10-20-50-100-200- и 500 
cm3 (ml). 

Парфимериските мерни цилиндри мораат да би-
дат баждарени на + 20'}С. 

Називната зафатнина на парфимериските мерни 
цилиндри одоздола е ограничена со дното на мерни-
от сад, а од горната страна со менискус на течноста 
што се дотерува на мерната црта на називната за-
фатнина. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Материјал 

Член 3 
Парфимериските мерни цилиндри мораат да би-

дат од проѕирно стакло со соодветни хемиски и ф и -
зички особини и да се без видливи грешки или без 
внатрешни напрегања, а отпорноста на вода мора да 
одговара најмалку на третата хидролитска класа 
(според Mylius). 

2. Конструкција 

Член 4 
Парфимериските мерни цилиндри мораат да би-* 

дат од масивна конструкција за да издржат нор* 
мална употреба. 

Парфимериските мерни цилиндри се изработу-
ваат како: 

1) мерни цилиндри со називни зафатнини од 5, 
10 k 20 ml; 
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2) мерни цилиндри со казнени зафатнини од 50 
и 100 ml; 

3) мерни цилиндри со називни зафатнини од 200 
к 500 ml. 

Парфимериски^ цилиндри се изработени во 
форма на исправен цилиндричен сад со поста-
мент. 

Рамниот пресек на парфимерискиот мерен ци-
линдар мора да биде во кружна форма. 

Член 5 
Парфимериски*© мерни цилиндри по целата 

своја должина мораат на бидат со ист внатрешен 
пречник и дебелина на ѕидовите. 

Член 6 
Горниот раб на парфимериските мерни цилинд-

ри мора да биде затопен (затален). 
На горниот раб на парфимериските мерни ци-

линдри треба да е формиран излеа. 

Член 7 
Постаменте^ на парфимериските мерни цилинд-

ри треба да биде во шестаголна или тркалезна фор-
ма што овозможува (обезбедува) стабилна верти-
кална положба на цилиндарот, кога тој се наоѓа врз 
хоризонтална основа. 

8. Мерна црта и бројно обележување 

Член 8 
Казнената зафатнина мора да биде обележана 

на парфимериски^ мерни цилиндри со мерна црта 
што е в гравирана или втисната и го опфаќа целиот 
обем на тие цилиндри. 

Член 9 
Сите црти на називните зафатнини — мерните 

црти, мораат да бидат обележени во рамни верти-
кални врз оската на парфимерискиот мерен цилин-
дар. 

Дебелината на мерната црта не смее да беде по-
голема од 0,3 mm. 

Сите мерни црти мораат да бидат во иста дебе-
лина. 

Член 10 
Оддалеченоста на мерната црта што го означува 

горното ограничување на зафатнината, од врвот на 
парфимериска^ мерен цилиндар треба да изнесува 
најмалку 20 mm. 

Член И 
Над секоја мерна црта со број мора да биде на-

значена соодветната казнена зафатнина. 
Мерните црти се обележуваат со броеви одоздо-

ла нагоре. 
Мерните црти и броевите треба да бидат јасно 

видливи и неизбришлива 

4. Натписи и ознаки 

Член 12 
На парфимериските мерни цилиндри мораат,, на 

траен начгзн, на еден од јазиците и писмата на на-
родите на Југославија да бидат испишани, и тоа: 

1) фирмата, односно називот или заштитниот 
Знак на производителот; 

2) пасивната зафатнина (со симболот: „ст** или 

3) референтна та температура (со симболот 
„20°С"): 

4) ознаката дека ци линд а рот е баждарен на из-
лез (со симболот: „Ех"). 

Член 13 
Сите натписи и ознаки мораат да бидат видливи 

и лесно читливи, и кога парфимериските мерни ци-
линдри се во употреба. 

Член 14 
Натписите и ознаките мораат да бидат назначе-

ни на сите парфимериски мерни цилиндри над 
мерната црта што го означува горното ограничува-
ње на називната зафатнина (над највисока мерна 
црта) и не смеаат да го попречуваат читањето на 
менискусот на течноста. 

5. Максимално дозволени грешка 

Член 15 
Максимално дозволените грешки при прегледот 

на парфимериските мерни цилиндри изнесуваат: 
1) за казнените зафатнини од 5,10 и 2& ml — 

најмногу ±4°/о; 
2) за називните зафатнини од 50 и 100 ml — 

најмногу ±2в/о; 
3) за називните зафатнини од 200 и 500 ml — 

најмногу ±1°/о. 
Количеството на течноста што и одговара на 

дозволената грешка при предлогот на парфимерис-
к а ^ мерни цилиндри мора да го покачи, односно 
да го намали нивото на течноста за 1 mm од мерка-
та црта. 

Г. Типско испитување 

Член 16 
Типското испитување на парфимериските ци-

линдри опфаќа: 
1) претходно испитување, што опфаќа: 

— надворешен преглед; 
— испитивање на хпдролитска група; 

2) мернотехничко испитување, што ги опфаќа: 
— испиту вање на називната зафатнина; 
— испитување на постојаноста на мерните 

црти и обележувањето. 

7. Жигосување 

Член 17 
Жиг се става на цилиндрот над мерната црта 

што го означува горното ограничување на зафатни-
ната (над највисоката мерна црта). 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 0213-8184/1 _ ' 
1 ноември 1977 година ~ w 1 

Бел (рад 

Го заменува директорот на 
Сојузниот завод за мери К 

скапоцени метали 
д-р Драгутин Бошком!!, е. pw 
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198. 

Врз основа на член 25 став 4, во врска со член 
25 став 2 од Законот за мерните единици и мерила-
та („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/76), директорот 
на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА СТАКЛЕНИ 
МЕРИЛА НА ЗАФАТНИНА ЗА МЕРЕЊЕ НА КО-
ЛОНСКА ВОДА И ПАРФИМЕРИСКИ ПРОИЗВО-
ДИ. КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕН!! 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД 
НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТА-
ВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ НА 
КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕ-
ТО НА СТАКЛЕНИ МЕРИЛА НА ЗАФАТНИНА ЗА 
МЕРЕЊЕ НА КОЛОНСКА ВОДА И ПАРФИМЕ-

РИСКИ ПРОИЗВОДИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите 

што мораат да ги исполнуваат работните простории 
и опремата за преглед и жигосување на стаклени 
мерила на зафатнина за мерење на колонска вода 
И парфимериски производи (во натамошниот текст: 
парфимериски мерни цилиндри), како и условите 
во поглед на стручната подготовка на работниците 
што организацијата на здружен труд што произве-
дува парфимериски цилиндри е должна да и ги 
стави на располагање на подрачната организациона 
единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали (во натамошниот текст: органот на контрола) 
при прегледот и жигосувањето на парфимериски 
Мерни цилиндри, ако прегледот на тие мерила, на 
нејзино барање, по исклучок од одредбата на член 
25 став 1 од Законот за мерните единици и мерила-
та, се врши во нејзините деловни простории. 

И. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Работни простории 

Член 2 
Работната просторија за преглед на парфиме-

риски мерни цилиндри мора: 
1) да биде чиста, изградена во согласност со 

важечките технички нормативи и доволно простра-
на за сместување на опрема; 

2) да ги исполнува пропишаните услови во пог-
лед на хигиенско-техничката заштита; 

3) да има дневно и електрично осветление спо-
ред JUS U.C9.100, т. е. барањата во поглед на освет-
лението да бидат „големи" и електричното осветле-
ние да се изведува како „општо осветление". 

Член 3 
Работната просторија треба да е свртена кон 

север и да има двојни прозорци. Прозорците што се 
изложени на сонцето треба да имаат завеси или 
нешто слично, за намалување на сончевото влија-
ние врз промената на температурата. 

Член 4 
Температурата во работната просторија мора да 

се мери со два термометра, чиј најмал под е лок не 
смее да биде поголем од 0,1°С. 

Термометрите се поставуваат на два спротивна 
вида на работната просторија така што да бидат 

оддалечени од ѕидот 15 до 20 cm и на височина од 
150 до 170 cm над подот. 

Температурата на воздухот во работната прос-
торија не смее да биде поголема од 25°С ниту по-
мала од 20( С. 

Температурата на воздухот во работната прос-
торија не смее во текот на денот да осцилира пове-
ќе од 2°С. 

Член 5 
Топлотните извори за греење на работната прос-

торија треба да се на место најоддалечено од уре-
дите за испитување на парфимериски мерни ци-
линдри. 

Член 6 
Во работната просторија мора да се наоѓа дово-

лен број приклучоци за вода и за излевање. 

Член 7 
Во работната просторија мораат да бидат смес-

тени маса и стол за работа на работниците на орга-
нот на контрола. 

Член 8 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат 

полици за сместување на парфимериски мерни ци-
линдри за преглед. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат 

никакви одвишни предмети ниту за време на прег-
ледот на парфимериски цилиндри се дозволува вр-
шење на која и да било друга дејност. 

Член 10 
Работната просторија за жигосување на парфи-

мериски мерни цилиндри мора: 
1) да биде снабдена со уред за извлекување на 

загаден воздух; 
2) да биде издвоена од работната просторија за 

преглед на парфимериски цилиндри. 

2. Опрема 

Член 11 
Опремата за преглед на парфимериски мерни 

цилиндри се состои од гарнитура на стаклени ра-
ботни еталони со зафатнина на прелевна автоматс-
ка пипета, во степени со големина и приближно со 
ист коефициент на растегање како и мерилата што 
се испитуваат со нив, со класа на точност 0,1%. 

Член 12 
Стаклените работни еталони на зафатнина 

(прелевни автоматски пипети) мораат да бидат пос-
тавени и прицврстени така што да не можат да се 
поместуваат и да ја менуваат положбата. 

Член 13 
Во работната просторија за жигосување на пар-

фимериски мерни цилиндри мораат да се наоѓаат: 
1) апарат за жигосување на стаклени мерила, 

по пат на опесочување, сместен во дигестор-ка-
пела за одвод на прав; 

2) довод на воздух под притисок, или компре-
сор од 0,6 МРа до 1 МРа (6 до 10 бара) кој мора да 
биде сместен надвор од работната просторија за 
жигосување за да се избегне буката во таа прос-
торија; 

3) песок за жигосување; 
4) сито за сеење (просејување) на песокот, со 

размер на о к т т а 0,2 X 0,2 mm. 
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3. Стручна подготовка на работниците ^ 

Член 14 
Раководителот на работна единица или служба, 

група, одделение односно друг облик на организи-
рање на работата во рамките на кои се врши прег-
лед и жигосување на парфимериски мерни цилин-
дри мора да ги исполнува следните услови: 

1) да има висока школска подготовка и најмал-
ку 3 години работно искуство на соодветни рабо-
ти; или 

2) да има виша школска подготовка и најмалку 
6 години работно искуство на соодветни работи; или 

3) да има средна школска подготовка и најмал-
ку 10 години работно искуство на соодветни работи. 

Освен условите од став 1 на овој член раково-
дителот на работна единица или служба, група, 
одделение, односно друг облик на организирање на 
работата мора да ги познава сите прашања во врс-
ка со прегледот и жигосувањето на парфимериски 
мерни цилиндри, како и добро да ги познава опре-
мата и уредите за нивно испитување. 

•Член 15 
Работниците што вршат преглед на парфиме-

риски мерни цилиндри и ракуваат со уредите и оп-
ремата за испитување, мораат да имаат соодветна 
стручна подготовка (да се хемиски техничари) и 
работно искуство за успешно вршење на тие работи. 

Работниците од став 1 на овој член мораат да 
бидат оспособени за вршење преглед на мерила 
според пропишаните метролошки услови. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0213-8184/1 
1 ноември 1977 година 

Белград 

Го заменува директорот на 
Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
д-р Драгутин Бошковиќ, е. р. 

199. 

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство (.,Службен 
лист на СФРЈ",, бр. 15/77), во спогодба со стопанските 
комори на републиките и стопанските комори на 
автономниве покраини, Стопанската комора на Југо-
славија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УВОЗОТ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТ-
ХОДНО ОДРЖАНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ИЛИ 
ВРЗ ОСНОВА НА ПРИСОБИРАШЕ НА ПОНУДИ 
ОД ОПРЕДЕЛЕН НАЈМАЛ БРОЈ ПОНУДУВАЧИ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите и пос-
тапката за увоз на стоки врз основа на претходно 
одржано јавно наддавање (во натамошниот текст: 
јавното наддавање) или врз основа на извршено 
присобирана на понуди од определен најмал број 
понудувачи (во натамошниот текст: присобирање на 
понуди). 

2. Увозот на стоки врз основа на јавно надда-
вање или присобирана на понуди се врши: 

1) ако определени стоки се увезуваат во пого-
лема вредност и поголеми количества, а можат да 
се набават од повеќе испорачувачи од една или 
повеќе земји; 

2) ако стоките можат да се увезуваат само во 
определени количества од определена земја или по-« 
веќе земји, а за увозот на тие стоки се заинтереси-
рани повеќе увозници; 

3) ако определени стоки се увезуваат за посебни 
намени. 

3. Под увоз на определени стоки во поголеми 
количества (точка 2 одредба под 1) се подразбира 
увозот на опрема и материјали за инвестициона 
изградба, чија вкупна вредност го преминува изно-
сот од 1,000.000 динари, како и увозот на други 
стоки чија вкупна вредност го преминува износот 
од 500.000 динари, во случаите што спогодбено ќе 
се утврдат помеѓу производителите и потрошува-
чите во рамките на општото здружение на гранката 
во која спаѓаат производите што се увезуваат. 

4. Под увоз на стоки за кои се заинтересирани 
повеќе увозници (точка 2 одредба под 2) се подраз-
бира увозот на стоки наменет за целата територија 
на Југославија, односно увозот на стоки за кои се 
заинтересирани повеќе од три увозници. 

Јавното наддавање, односно присобираното на 
понуди, според став 1 од оваа точка, заеднички го 
спроведуваат преку конкурс заинтересираните орга-
низации на здружен труд што се занимаваат со 
промет на стоки. со странство или организацијата 
што тие спогодбено ќе ја определат. 

5. Под увоз на стоки за посебни намени (точка % 
одредба под 3) се подразбира увозот на стоки за 
широка потрошувачка заради снабдување на домаш-
ниот пазар. 

6. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на! 
1) увозот на стоки што се врши врз основа на 

меѓудржавна спогодба; 
2) увозот на стоки што се врши врз основа на 

договор за долгорочна производствена кооперација 
и договор за заедничко вложување средства на до-
машни и странски лица во смисла на прописите, 
ако таквите стоки не се произведуваат во земјата; 

3) увозот на опрема што се врши по странска 
лиценца врз основа на одобрен договор за прибаву-
вање лицеЕтци; 

4) увозот на репродукциони материјали што се 
врши во рамките на стоковниот, односно девизниот 
контингент, ако со актот за утврдување на тие кон-
тингенти е предвиден начин на организиран увоз; 

5) увозот на репродукциони материјали што 
претставуваат берзански артикли; 

6) увозот на делови за замена и .вградување во 
опрема оштетена или уништена од виша сила ако 
е потребна прометна набавка; 

7) увозот на саемски експонати во рамките на 
одобрените квоти; 

8) увозот на типски делови за дополнение и за-
мена на дотраени делови на порано увезена опрема, 
по одлука од органот на управување" со организаци-
јата на здружен труд. 

Кон пријавата за склучен договор за промет на 
стоки со странство што ја поднесува до надлежна!*** 
банка на републиката, односно до надлежната бан-
ка на ' автономната покраина, организацијата на' 
здружен труд прилага соодветен доказ за постоење 
на условите за увоз на стоки без спроведување на 
постапката на јавно наддавање или присобирање на 
понуди, во смисла на став 1 од оваа точка. 

7. Огласот за јавно наддавање, односно огласот 
за присобирана на понуди за увоз на стоки, во 
смисла на оваа одлука, организациите на здруже« 



Петок, 3 март 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 —• Страна 331 

Труд задолжително го објавуваат во „Службен лист 
ра СФРЈ" врз свој товар. 

8. Огласот за јавно наддавање, односно присо-
бирана на покуди содржи особено: 

1) фирма, односно назив и седиште на органи-
зацијата на здружен труд што го спроведува кон-
курсот; 

2) предмет на конкурсот, општи технички усло-
ви на испораката, како и вид и ^родност на стоките; 

3) рок за поднесување пријава за учество на 
јавното наддавање, односно за поднесување понуда, 
со тоа што тој рок да не може да биде пократок од 
два месеца, ако е во прашање увоз на инвестициона 
опрема, односно пократок од 30 дена ако се во 
прашање одделни производи на опрема што сериски 
се произведуваат и други стоки, сметајќи од денот 
на обтавувањсто на огласот во „Службен лист на 
СФРЈ"; 

4) височина на кауцијата за учеството во јав-
ното наддавање изразена во проценти, што не може 
да биде поголема од 10°/о од вредноста распишана 
со огласот. 

Огласот содржи известување каде можат да се 
добијат поблиски податоци во врска со јавното над-
давање, односно.порисобирање на понуди. 

9. Огласот за јавно наддавање, односно присо-
бирана на понуди, го спроведува преку конкурс 
комисија која се состои од претседател и најмалку 
два члена, што ја именува надлежниот орган на 
управување со работата и работењето на организа-
цијата на здружен труд што го објавила огласот во 
„Службен лист на СФРЈ". 

Во комисијата од став 1 на оваа точка се име-
нува најмалку еден претставник на организацијата 
на здружен труд за чија сметка се увезуваат сто-
ките. 

Во комисијата од став 1 на оваа точка не можат 
да бидат именувани лицата што се во работен однос 
со понудувачот и лицата заинтересирани за кој и 
да било понудувач. 

10. Огласот за јавно наддавање, односно присо-
бирање на понуди е полноважен ако на него учес-
твуваат најмалку, двајца понудувачи. 

11. Ако првото јавно наддавање, односно при-
собирана на понуди не успее, тоа може да се обнови 
под истите услови и според истата постапка. 

Ако повтореното јавно наддавање, односно при-
собирана на понуди не успее, организацијата на 
здружен труд што го објавила огласот во „Службен 
лист на СФРЈ" може да пристапи кон непосредна 
спогодба за увоз на стоките со еден од понудува-
чите, или со друга фирма што не учествувала во 
постапката на јавното наддавање, односно присоби-
рана на понудите. 

12. Организацијата на здружен труд што го 
спроведува јавното наддавање, односно присобирање 
на понуди преку конкурс, покрај огласот во „Служг 
бен лист на СФРЈ", може и посебно да повика од-
делни домашни или странски понудувачи да учес-
твуваат во постапката на јавното наддавање, 
односно присобирана на понуди. 

13. Ако комисијата од точка 9 на оваа одлука 
бцени дека можат да се прибават понуди поповолни 
од пристигнатите, донесувањето на одлука за избо-
рот на најповолниот понудувач може' да го одложи 
и да определи дополнителен рок до кој понудува-
ните можат да ги изменат своите понуди. 

14. На домашните производрасли на стоки што 
се има намера да се увезат ?*шра да им се овозможи 
учество во постапката на јавното наддавање, односно 
поднесување на понуди. 

Ако домашни и странски понудувачи понудат 
еднакви услови предност имаат домашните произ-
водители. 

15. Ако странски понудувачи понудат услови 
поповолни од домашните понудувачи, предност има 
понудата на оној странски понудувач што во пого-
лема мерка ангажира домашни производители на 
стоки што се испорачуваат и што во поголема мерка 
го кредитира домашниот производител во односното 
производство или купува во поголема вредност 
производи на домашни производители. 

16. При изборот над најповолниот понудувач, 
организацијата на здружен труд е должна да води 
сметка за својствата е а понудените стоки и за дру-
гите околности во врска со нивната набавка и 
испорака, а особено за; 

1) техничките, односно технолошките предности; 
2) економичноста во процесот на производството; 
3) цената; 
4) квалитетот; 
5) роковите на испораката; 
6) условите на плаќањето и начинот на финан-

сирањето на набавката. 
Организацијата на здружен труд што го обја-

вила огласот во „Слулсбен лист на СФРЈ", посебно 
е должна да води сметка за производите на домаш-
ните производители, имајќи го при тоа предвид 
долгорочниот развој на производството на односните 
стоки во земјата, како и за условите и мерките на 
кредитно-монетарната политика што се однесуваат 
на кредитирањето на пласман на Опрема во земјата. 

17. Комисијата од точка 9 на оваа одлука води 
записник за текот на постапката на јавното над-
давање, односно присобирана на понуди во кој, по-
крај другото, ги внесува и сите забелешки од при-
сутните понудувачи врз работата.на Комисијата и 
врз текот на постапката. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на комисијата од став. 1 на оваа точка и 
овластените претставници на понудувачите. 

Ако овластеното лице одбие да го потпише за-
писникот, тоа ќе се констатира во записникот. 

18. Комисијата од точка 9 на оваа одлука е 
должна да поднесе извештај до организацијата на 
здружен труд што го објавила огласот во „Службен 
лист на СФРЈ", во рок од 30 дена од денот на завр-
шувањето на постапката на јавното наддавање, од-
носно присобирана на понуди. 

Комисијата од став 1 на оваа точка ги подне-
сува, со извештајот од тој став записникот и ,дру-
гата документација за одржаното јавно наддавање, 
односно присобирана на понуди. 

Извештајот од став 1 на оваа точка особено треба 
да содржи образложен предлог за најповолниот по-
нудувач, на кого му се доверува испораката на сто-
ките. 

19. Организацијата на здружен труд што го об-
јавила огласот во „Службен лист на СФРЈ", должна 
е во рок од 30 дена од денот на приемот на извеш-
тајот на комисијата од точка 9 од оваа одлука да 
донесе образложен© решение за прифаќањето на 
најповолната понуда. 

Решението за доверување на испораката на сто-
ките на најповолниот понудувач, покрај битните 
елементи што влијаеле врз изборот на определениот 
понудувач, ги содржи и следните податоци: 

1) фирма, односно назив и седиште на органи-
зацијата на здружен труд, односно назив и седиште 
на странската фирма — испорачувач на стоките чија 
понуда е прифатена како најповолна; 

2) вид и опис на стоките што се увезуваат; 
3) износ во странска валута и во динари. 
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20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1702/14 
22 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Стопанската комора на 

Југославија, 
Илија Бакиќ, е. p. 

200. 

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

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

ДАРДНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 февруари 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за стандардни електромотори, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 16*/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2690 од 22 февруари 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Електроко-
вина" — Марибор, „Горење-Север" — Cv6oTima 
и „Раде Кончар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 
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 ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРАК И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕ-

ПУБЛИКА ИРАК 

I 

Се отповикува 
Данило Пуриќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ирак 

II 

Се назначува 
Живко Мучалов, досегашен генерален дирек-

тор на работната организација „Енергопројекг" — 
Белград, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Ирак. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

ЈУ 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
13 февруари 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Наредбата за издава-
ње и амортизација на обврзниците на фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, објавен во „Службен лист на 
<ЖРЈ", бр. 4/78), се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗА-
ЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

Во точка 4 став 2 одредба под 2 наместо зборо-
вите: „назив на уплатителот на заемот" треба да 
стои: „назив и адреса на уплатителот на заемот". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 27 февруари 1978 година. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослава 
ја, претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЦВАНА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА В 0 

РЕПУБЛИКА БОЦВАНА 

I 

Се отповикува 
Гуро Вуколиќ од должноста на извонреден i | 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде« 
ративна Република Југославија во Република БоЦ* 
вана. •' -1 • 1 
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и 
Се назначува 
Радивое Марковиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Замбија, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Републи-
ка Боцвана, со седиште во Лусака. 

П Г 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
13 февруари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С А П В о ј в о д 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 

Ђуровић Миладина Милован, Хајблајн Јосипа 
Др Јожеф, Неделжовић Милана др Владислав, Пут-
ник Васе Орестије, Ширка Јана Јан; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гузина Јакова Михајло. Кустурин Стипана Ан-
тун, Матијевић Владимира Богдан, Окановић Ђор-
ђа Стеван, Петровић Николе Дмитар, Поповић Насте 
Бранко, Самарџић Јанка Марко, Живановић Слав-
ка Петар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на зел!јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фелбаб Милоша Петар, Јојкић Ивана Јелица, 
Коледин Младена Илија, Мадарас Јожефа Геза, 
Микић-Франк Антонија Ксенија, Плећаш Мирка 

Чедомир, Подунавац Васе Милош, Станишић Бо-
же Мита, Уш јак Самуела Павел; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со ко-
ја се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Гајић Марка Станко, Кућанчанин Велимира Бо-
рислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бајић Драгана Лазо, Бојиновић-Јелић Ђурђа 
Милка, Букинац Душана Петари Бунчић Јована 
Обрад, Бурчјар Јана Јано, Дејановић Лазара Јаша, 
Дунђерски Ђорђа Босиљка, 

Ђего Ристе Ђорђе, Глигоријев Светозара Лазар, 
Кресоја Илије Душан, Кудра Милана Миливоје, Лу-
чић-Грубачић Илије Радојка, Новаковић Пере Ђу-
ро, Обрадовић Ђуре Милица, Павковић-Иванчевић 
Илије Мара, Рајевић Нике Савастоније, Сафаревић 
Бориса Борис, Соларов Милана Милица, Срђанов 
Марка Живко, Стаменковић Ђорђа Васиљко, Сто-
јановић Станоја Крсто, Стојшин Николе Андрија, 
Сурдучки Панта Мирослав, Тадић Обрада Миле, 
Тојзан Лајоша Шандор, Вељић Дмитра Спасоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ацкета Светислава Мирјана, Бибин Георгија 
Лука, Бодза-Силваши Шандора Викторија, Болоза-
нов Велимира Божидар, Црквењаков Саве Светозар, 
Чаленић Луке Јован, Чутурило Ђуре Владо, Дамјан 
Саве Младенко, Даниловац Тодора Никола, Давидо-
вић Миленка Јован, Ферчик Пала Ференц, Фунов 
Пере Милан, Галетин Омера Радован, Гарчев Бошка 
Милорад, Гњатовић Николе Лазо, Грујић Саве Сава, 
Грујић Тоше Томислав; 

Гуљаш Иштвана Ференц, Јелић Радована Но-
вица, Јованић Трифуна Божидар, Јовчић Стојана 
Стојко, Калабић Николе Јела, Калабић Петра Јово, 
Карановић Миле Ђуро, Карољи Андраша Шандор, 
Косовац Михајла Иван, Крајиновић Стипе Марко, 
Лалић Васе Светозар, Марунић Лазе Стеван, Мија-
иловић Николе Марија, Миленковић Јакова Сава, 
Милић Николе Божидар, Перовић Радоша Лабуд, 
Петковски Арса Никола, Петров Јосипа, Јосип, По-
повић, Спаса Бранко, Радин-Тот Иштвана Ирена, 
Радивојевић Петра Михајло, Радосављевић Ђоке 
Милан, Рафа Фрања Фрања, Репак Стојана Гојко, 
Ристовски Стојилка Станојко, Рокса Илије Никола, 
Шандор Андраша Андраш, Тесла Илије Паја, Тот 
Фрање Иштван, Вираг Јаноша Иштван, Вишњић 
Тоде Зора, Жапка Јозефа Ђуро; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аничић Љубише Здравко, Тужела Иштвана Лас-
ло, Хуђик Бенедека Иштван, Миљковић Петра Ми-
ливоје, Срданов Божидара. Жарко, Туцић Илије 
Сава, Васовић Петра Владимир; 
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за залагање во социјалистичката .изградба на СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Челебић Саве Дара, Димитријевски Милана Ми-
ле, Додић Величка Стојмен, Манојловић Милоша 
Марко, Мирковић Миле Слободан, Пешић Драгомира 
Милета, Пураћ Боривоја Трифун, Станимиров Ду-
шана Велимир, Шијачић Милоша Миладин, Татић 
Младена Милан, Видић Луке Стеван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дуковац Ане Фрања, Иван-Хорват Михаља Ју-
лијана, Јовановић-Блануша Дмитра Стака, Јовчић 
Александра Иван, Колер Кароља Карољ, Маријанов 
Јулке Сава, Милетић Саве Љубомир, Николић Ти-
хомира Витомир, Палашти Јулије Јожеф, Валента 
Мартина Мартин, Вукеља-Тарабић Душана Марија, 
Зелен Шандора Јожеф, Зорић Пере Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана ' 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Грујић Љубише Ђорђе, Јанчић Миле Божо, 
Киждобрански Вукашина Љубица, Кривокућа Ми-
лана Славимир, Пантовић-Минић Сретена Гордана, 
Пивнички Пере Сава, Соколовић Александра Сто-
јан, Стојановски-Тасић Станка Јагода, Вешоски Фи-
липа Јованка Власов Николе Александар, Врање-
шевић Милана Василије; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Хорват Михаља Карољ, Ивановић Властимира 
Благоје, Ивановић Петра Велимир, Јовић Трајка 
Драгољуб, Златановић Мирка Милоје. 

Бр. 96 
20 јули 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С А П К о с о в о 

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

Аритоновић Јефрема Момир, Авдијенко Дими-
трија Душан, Аземи Зека Ахмет, Бајрамовић Алије 
Весељ. Валкај Цана Халид, Даути Халима Ћамил*, 
Дединца Џемајља Ејуп, Ђељоши Садри Рифат, Ђу-
ровић Марка Велимир, Фератовић Салиха Амир, 
Хајдарпашић Ћамила Мурат, Хасани .Мухамеда 
Рамадан. Хачмри Етема Зенулах, Хоти Халима Му-
харем, Имери Бајрама Сабит, Исмаили Хашима 
Назиф, Јаха ј Фазлије Бећир, Јовановић Александра 
Милорад, Ју су фи Исуфа Кахриман, Краснићи Рама-
дана Исљам, Мажићи Хајриза Смајл, Милоеавље-
вић Трифуна Томислав, Мирковић Димитрија Но* 
вак. Мурсел* Весељ Љакна, Муса Бејтулаха Сабит, 
Нијази Јашара Сулејман, Радосављевић Стевана 
Драгутин, Рама А белина Љутфи, Садику Јусуфа: 
Авди, Салија Илризи Таф, Смаиљи Тахира Раим, 
Шаља Хајрулах Саљахедин, Ука Шаћира Мурат, 
Ука Хасана Раиф, Величковић Стаменка Станоје, 
Великипац Петра Филип, Вучуровић Радована 
Бранко, Зајми Ђемшит Абдула, Зећири Бејтуша 
Идриз, Зенељи Иљаза Зенељ; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Мехли Асана Мустафа, Вујовић Сима Саво; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бектеши Авдулаха Бајрам, Фирза Садика Бе-
сим, Јакшић Блажа Данило, Јокановић Новице 
Радоје, Камбери Аслана Авди, Келменди Сали Не-
џат, краснић Алима Мисим, Мехмети Зећира Јах ја ; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахмети Џемаила Мухарем, Алексић Јордана 
Александар, Алија Хасана Шабан, Алими Авдуља 
Џеват, Аљуши Аљуша Ћазим, Арифи Сеј ди је Сефа, 
Арсић Душана Војислав, Авдија Арифа Хаса«, 
Авдији Зелије Зејди. Абдулаху Бајруша Брахим, 
Бајчиновци Али Ризах, Бајрактарај Ајета Хамди, 
Ваља Ешрефа Хасан, Бећири Сахита Реџеп, Beri-
sha Јануза Abdullah, Бериша Бека Дервиш, Бери-
ша Ђеладина Фејзулах, Бериша Јетулаха, Нухи 
Витић Салије Бајрам, Битићи Лимона Хамди, Бити-
ћи Реџепа Мухарем, Блацаку Ахмета Халит, Божи-
ловић Стојадина Војислав, Цвејић Мите Јован, 
Ћерими Черкина Sylejman, Дакај Нуе Тун, Дакај 
Расима Зећири, Доминковић Марка Никола, Дурмиш 
ши Дема Т>афе£; 

Ђорђевић Лазара Петар, Ганија Бакија Рашит, 
Гаши Назифа Дануш, Гаши Демира Минуш, Гаши 
Демира Реџеп, Гонга Хамеза Рамадан, Хадићи Ме* 
туша Исљам, Халилај Зенуна Ајет, Халили Кадр# 
Бајруш. Хаљиљ Мисина Бублица, Хаљиљи Адем 
Ајет, Хасоли Алија Ибуш, Хашани Чамил Нијази, 
Хаволи Реџепа Рамадан, Херећи Ибиша Даут, Хоџа 
Халима Скендер, Хоти Мехмета Фериз, Илић Жи*. 
воина Милорад, Имшировић Ибрахим Мехо, Истре* 
ф и Мурсеља Имер, Исуфи Хајдара Садик, Иванов 
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вић Љубисава Александар, Ивковић Љубомира 
Драгомир, Јака Шућери Минип, Јашара} Рухана 
Бислим, Јевтић Тасе Свилан, Јоксимовић Живојина 
Хранислав, Куваја Мустафа Нуѕеп, Келеменди Се-
лима Јетиш,. Келменди Весеља Шућри, Костић 
Бранка Радоња, Краснић Алита Рифат, Ламић 
Ђорђа Светислав, Лимани Ајредина Невзад, Лугићи 
Сељима Агим, ЈБатифи Зећира Садик, ЈБехњани 
Лимон Фериз, Максути Уке Кољ, Маљај Арифа 
Брахим, Марјановић Велимира Вукосава, Мазреку 
Јака Енђл; 

Мехмети Хаљиља Шемси, Мемети Реџепа Ид-
риз, Михајловић Живоин Јордан, Миленковић Во-
јислава Јован, Милосављев^ Љубомира Лазар, Ми-
ловановић Зафира Милутин, Мирић Станка Милан, 
Муртези Малић Јусуф, Мусовић Алексе Радосав, 
Мустафа Изета Ђавит, Недељковић-Срђановић Ар-
сеније Анка, Недељковић Жарка Драгослав, Нова-
ковић Новице Вучко, Нуљи Бислима Ејуп, Пацоли 
Захир Ћазим, Пајазити Пајазит Фазљи, Павићевић 
Петра Момчило, Павличевић Јована Душан, Пеци 
Арифа Бећир, Петровић Сава Живорад, Плана Ав-
дула Бехрам, Плана Шабана Хасан, Поповић Луке 
Михаило, Пребреза Мехмета Зенулах, П р у т и Рама 
Азем, Прути Идриза Реџеп, Радосављевић Милована 
Томислав, Раичевић Луке Јован, Рама Селим Abdyl, 
Рама Шабана Сахит, Рамадани Амида Барија, Ра-
мадани Шаби, Рецепи Хазира Реџеп, Ређећи Ђемајља 
Нуредин, Рогова Али Мехмет, Рулани Јахи Фети, 
Салихи Ређепа Хамди, Салихи Реџепа Мустафа, Са-
това Халима Рахима, Самарџић Милована Сретен; 

Савић Мирослава Драгомир, Селмани Исљама 
Рахим, Сопјани Муслије Авдуш, Спахија Седмана 
Садри, Стефановић Добривоје Драгиша, Степановић 
Огњена Благоје, Стоиљковић Драге Милутин, Суља 
Шерифа Изет, Шаља Бећира Истреф, Шарац Илије 
Радивоје, Тахири Ћупа Брахим, Тахири Бајрама 
Фетах, Тасић Симе Милутин, Тхаћи Ређеп Бахтир, 
Тодић Николе Владимир, Томашевић Алексе Вуко-
ман, Вукадиновић Раденка Недељко, Вукадиновић 
Павла Трајко, Вукајловић Сталете Љубисав, Зећи* 
ри Јахира Али, Зиљкић Шерифа Вехби, Живић 
Живка Новица; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Апостоловски Боге Живко, Демак Исуфа Азем, 
Ибрахими, Шабана Кадри, Масар Расим Цана, Ми-
халовић Веље Серафим, Милић Уроша Илија, Ос-
мани Сализа Бајрам, Престреша Рамадана Ђема ЈБ, 
Столић Стојана Србољуб, Шурла Халита Даут, То-
мовић Радуле Радисав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агапи Бајрама Нусрет, Ајети Мустафе Сељахе-
дин, Ајетовић Али Муса, Асоли Љатифа Сахит, Б а ј -
рами Риза Бајрам, Белић Дејан Младен, Битилић 
Реџепа Ајет, Битићи Зећира Ђељадин, Битићи По-
маља Ђемаљ, Булајић Ђорђа Спасоје, Цвејић Цвеја 
Зоран, Драгуша Раме Бајрам, Дужмани Ноци Ђерђ, 
Гаши Хаљима Бајрам, Јашари Јетула Рушит, Крас-
нић Брај има Шаћир, Лекај Симон Зеф, Лекић Дра-
гољуба Драгутин, Љеци Рама Zeqir, Марковић Арсе-
нија Бранко, Мехмети Алије Хисен Милошевић 
Вељимир Новица, Мустафа Мехмеда Мустафа, Мус-
тафа Бајрама Весељ, Пеци Фазлије Зука, Пр.ебреза 
Адем Мехди, Саити Пајазита Муртез, Селими Илаз 
Халим, Стојаковић Ивана Момчило, Столић Остри-
ве ја Миодраг, Сулејмани Сали Адем, Таћи Етхема 

Тахир, Врела Брахима Рифат, Зогјани Алиа Мехмет, 
Живковић Милорада Србољуб. 

Бр. 97 
20 јули 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за беспримерен хероизам и извонредни ју-
начки подвизи во борбата против непријателот што 
служат како особен пример на јунаштво 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Прва хрватска (личка) пролетерска бригада; 
Друга личка пролетерска бригада; 

Дванаесета славонска пролетерска бригада; 
Трета српска пролетерска бригада. 

Бр. 98 
21 јули 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Andr£ Caussin, претседател на Општината на 
градот Waterloo 

Бр. 99 
27 јули 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

172. Закон за измени и дополненија на За-
конот за формирање и работа на деле-
гациите на активните воени лица и на 
граѓанските лица на служба во воору-
жените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — — 273 

173. Закон за Тарифата на сојузните адми-
нистративни такси — — — — — — 275 

174. Закон за измени и дополненија на За-
конот за општата управна постапка — 282 

175. Закон за условите за засновање рабо-
тен однос со странски државјани — — 283 

176. Закон за уредување на имотните односи 
настанати поради престанување на пра-
вата и обврските на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија врз основа на меѓуна-
родни договори — — — — — — 285 

177. Закон за престанување на важењето на 
Законот за евиденција на движењето на 
средствата во областа на општата, заед-
ничката и друга потрошувачка — — 286 

178. Општествен договор за сообраќајната 
политика на Југославија — — — — 286 
Одлука за потврдување на Општестве-
ниот договор за сообраќајната политика 
на Југославија — — — — — — — 290 

179. Договор за одделни елементи на заед-
ничката станбена политика — — — 291 
Одлука за потврдување на Договорот за 
одделни елементи на заедничката стан-
бена политика — — — — — — - - 293 

180. Договор за континуитетот на изградбата 
на капацитетите во периодот од 1976 до 
1980 година за развој на производството 
на електрична енергија и јаглен во пе-
риодот по 1980 година — — — — — 293 
Одлука за потврдување на Договорот за 
континуитетот на изградбата iia капаци-
тетите во периодот'од 1976 до 1980 година 
за развој на производството на електрич-
на енергија и јаглен во периодот по 1980 
година — — — — — — — — — 293 

181. Договор за кредитирање на пласманот на 
опрема и бродови во Југославија во пе-
риодот од 1977 до 1980 година — — — 295 
Одлука за потврдување на Договорот за 
кредитирање на пласманот на опрема и 
бродови во Југославија во периодот од 
1977 до 1980 година — — — — —--— 296 

182. Одлука за дополненија на Одлуката за 
определување на стоките за кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки 297 

183. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите, мерилата и начинот на утврдување 
и распределба на стоковните контингенти 
односно на девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1978 година — — — 297 

184. Правилник за начинот на составување на 
завршната сметка на буџетот на федера-
цијата — — _ — _ — _ — __ 297 

185. Наредба за начинот на исплатување на 
надоместот за искористените бесплатни 
и повластени возења во патничкиот со-
обраќај во 1978 година и за документаци-
јата што се поднесува кон барањата за 
исплата на тој надомест — — — — — 306 

Страна 
186. Решение за формирање Стручна комиси-

ја за испитување на експлозивни мате-
рии — — — — — — — — — — 307 

187. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — — — — — — — зоб 

188. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „The Econo-
mist" — — — — — — — — — зоб 

189. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „II Piccolo" — 308 

190. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Novella 2000" 30^ 

191. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Mannheimer Мог-
gen" — — — — — — — — — 309 

192. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ,,L" Espresso" 309 

193. Список на готовите лекови за чие пушта-
ње во промет е дадена согласност во пе-
риодот од 1 јануари до 31 декември 1977 
година — — — . — — — — — — 309 

194. Список на готовите лекови во нови обли-
ци, пакувања и називи, за чие пуштање 
во промет е дадена согласност во перио-
дот од 1 јануари до 31 декември 1977 
година — — — — — — — — — 314 

195. Правилник за метролошките услови за 
медицински инјекциоии шприцеви — — 319 

196. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и опре-
мата за преглед и жигосување на меди-
цински инјекциони шприцеви, како и ра-
ботниците во определени организации на 
здружен труд во поглед на стручната 
подготовка, ако му се ставаат на распо-
лагање на органот на контролата при 
прегледот и жигосувањето на медцински-
те инјекциони шприцеви — — — — 322 

197. Правилник за метролошките услови за 
стаклени мерила на зафатнина од 5 до 
200 cm8 (ml) за мерење на колонска вода 
и парфимериски производи — — — — 323 

198. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории и опре-
мата за преглед и жигосување на стакле-
ни мерила на зафатнина за мерење на ко-
лонска вода и парфимериски производи, 
како и работниците во определени орга-
низации на здружен труд во поглед на 
стручната подготовка, ако му се ставаат 
на располагање на органот на контрола 
при прегледот и жигосувањето на стакле-
ни мерила на зафатнина за мерење на ко-
лонска вода и парфимериски производи 325 

199. Одлука за увозот на стоки врз основа на 
претходно одржано јавно наддавање или 
врз основа на присобира ње на понуди од 
определен најмал број понудувачи — — 32б 

200. Спогодба за промена на затечените цени 
за стандардни електромотори — — — 328' 

Исправка на Наредбата за издавање и амор-
тизација на обврзниците на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини — 328 

Укази — _ — — _ — — — — — 328 
Ott.nrr>rK-VRarf,a — — — — — — 329 


