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235.
Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став
3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ",
бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ
Член 1
Во Уредбата за условите за привремен увоз на
стоки (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 1/77 и
12/77) во член 16 став 1 во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се
додаваат две нови точки, кои гласат:
„9) превозни средства во железничкиот сообраќ а ј — за време до 3 месеци;
10) авиони — за време до 4 месеци,".
Во став 2 по зборовите: „став 1" се додаваат
зборовите: „точ. 1 до 8".
Член 2
Во член 17 став 1 зборовите: „акцептирана меница, авалирана меница или гаранција од соодветна деловна банка" се заменуваат со зборовите:
„авалирана меница, односно акцептирана меница од
овластена банка".
Став 2 се брише.
Ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3.
Член 3
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Е. п. бр. 239
24 март 1977 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
Доброслав Ќулафиќ, с. р.

236.
Врз основа на член 12 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ",
бр. 58/'76), Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦАТА ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО
ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ
ИЗВРШЕН СОВЕТ
1. За деновите поминати во вршење на с л у ж бени работи надвор од местото на вработувањето,

ГОД. XXXIII

на функционерот што го именува или назначува
Сојузниот извршен совет во сојузните органи на
управата, во сојузните организации и стручните
служби на Сојузниот извршен совет, му припаѓа
дневница во износ од 350 динари.
2. Ако на функционерот од точка 1 на оваа
одлука му се признаваат трошоците за ноќевање,
дневницата од таа точка, со трошоците за ноќевање
изнесува 440 динари.
3. Одредбите од оваа одлука се применуваат
од 1 април 1977 година.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Е. п. бр. 242
24 март 1977 година
Белград
Сојузен извршен совет
Потпретседател,
Доброслав Ќ у л а ф и ќ , с. р.

237.
Врз основа на член 14 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ",
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува
О Д Л У К А
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН
СОВЕТ
1. На функционерот кого што го именува или
назначува Сојузниот извршен совет во сојузните
органи на управата, во сојузните организации и во
стручните служби на Сојузниот извршен совет, му
припаѓа надомест на трошоците поради одвоен ж и вот од семејството во износ од 3.500 динари месечно, ако во Белград не добил соодветен уселив семеен стан и поради тоа живее одвоено од своето
потесно семејство.
2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука му
припаѓа на функционерот од денот на стапувањето
на должност, а престанува со истекот на месецот во кој му е доделен уселив семеен стан.
3. Надоместот на трошоците поради одвоен
живот од семејството во износот утврден во точка
1 од оваа одлука му припаѓа на функционерот од
1 март 1977 година.
4. Решението за определување на надоместот
на трошоците поради одвоен живот од семејството
го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадровски и административни прашања, на
писмено барање од функционерот.
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ".
Е. п. бр. 241
24 март 1977 година
Белград

.

Сојузен извршен совет
Потпретседател,
Доброслав Ќулафиќ, с. р.

Член 3
Во член 19 ст. 8 и 9 се бришат.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот де,н од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 3-1611/1
18 март 1977 година
Белград
Сојузен секретар за финансии,
Момчило Демовиќ, с. р.

238.
Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО З А ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД П Л А Ќ А Њ Е НА ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА З А ЗДРАВСТВОТО
1. Во Решението за ослободување од плаќање
на царина на специфичната опрема за здравството
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76, 48/76 и 53/76)
Во точка 1 во тар. број 84.17/1ѕ по алинејата 3 се
додава нова алинеја 4, која гласи:
„ - Инкубатор за одгледување микроорганизми
во атмосфера на јаглерод диоксид".
2. Ова решение ќе се применува на увозот извршен во 1977 година.
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Е. п. бр. 240
24 март 1977 година
Белград

240.
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊ Е Т О НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG"
Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на весникот „Kleine Zeitung", број 33
од 10 февруари 1977 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.
Бр. 650-1-2/241
14 март 1977 година
Белград
Заменик-сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

Сојузен извршен совет
Потпретседател,
Доброслав Ќулафиќ, с. р.

239.
Врз основа на член 28 точ. 3, 4 и 8 и член 31
од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр.
10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ
ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД П Л А Ќ А Њ Е НА ЦАРИНА

241.
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член
13 од Законот за внесувањето и растурањето на
странски средства за масовно комуницирање и за
странската информативна дејност во Југославија
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DЕR SPIEGEL"
Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на списанието „Der Spiegel", број 8 од
14 февруари 1977 година, што-излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Член 1
Во Правилникот за утврдувањето на видот, количеството и вредноста на предметите што се осБр. 650-1-22/494
лободени од плаќање на царина и за постапката за ,
остварување на правото за ослободување од пла14 март 1977 година
ќање на царина („Службен лист на СФРЈ", бр.
Белград
35/76 и 9/77) во член 6 став 10 се брише.
Член 2
Во член 7 ст. 6 и 7 се бришат.

Заменик-сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.
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244.

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

Врз основа на чл. 32 и бб став 1 точка 17 од
Законот' за Народната банка на Југославија и за
единственото монетарно работење на народните
банки на републиките и на народните, банки на
автономните покраини (,,Службен лист на СФРЈ",
бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SALZBURGER
NACHRICHTEN"

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА'
ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

Се забранува внесувањето и растурањето во
Југославија на весникот „Salzburger Nachrichten"
број 33 од 10 февруари 1977 година, што излегува
на германски јазик во Салцбург, Австрија.

1. Во Одлуката за кредитирање на банките за
одржување на дневната ликвидност („Службен лист
на СФРЈ", бр. 8/77) во точка 2 се додава нов став
2, кој гласи'.
„По исклучок од одредбите на став 1 од оваа
точка, банката може кредит за одржување на дневната ликвидност.да користи во траење.до 20 работни денови во месецот врз основа на благајничките
записи на Народната банка на Југославија што не
влегуваат во минималната ликвидност на банката
пропишана со Одлуката за начинот на одржување
на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации ' ( , с л у ж б е н лист на
СФРЈ", бр. 8/77)."
2. Во точка 3 по зборовите: ,ДО работни денови" 1
се додаваат запирка и зборовите: „односно 20 работни денови".
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето до „Службен лист на
СФРЈ".

Бр. 650-1-2/242
15 март 1977 година
Белград

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

243.
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за
југословенските стандарди и за нормите на к в а л и тетот на производите ,,Службен лист на СФРЈ", бр.
2/74), во согласност со претседателот на Сојузниот
комитет за здравство и социјална заштита и со
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство,
директррот на Југословенскиот завод за 'стандардизација" пропишува

О. бр. 36
23 март 1977 година
Белград
Претседател
на Советот на гувернерите
г.увернер
на Народната банка на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЧКИ, МРАЗОТ И ОЦЕТОТ
Член 1
Во Правилникот за квалитетот на алкохолните
и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63, 25/65. 45/71, 41/73 и
25/75) по член 68 се додава нов член 68а, кој гласи:
„Јаболкова киселина, што се употребува за проттзводство на освежителни газирани безалкохолни
пијачки од член 68 на овој правилник, содржи:
1) јаболкова киселина - најмалку 99%;
2) арсен — најмногу 3 р р т ;
3) олово — најмногу 10 р р т ;
4) тешки метали'— најмногу 20 р р т ;
5) фумариа киселина — најмногу 1%;
6) малеинска киселина — најмногу 0,05%."
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''.
Бр. 07ж-3477/1
23 март 1977 година
Белград
Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

245.
Врз основа на член 127 точка 8 од Законот за
пензиското и инвалидското осигурување на воените
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72,
13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува
О Д Л У К А
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ
НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1977 ГОДИНА
1. На уживателот на старосна, инвалидска и
семејна пензија на кого пензијата му се исплатува
врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Заедницата на социјалното о с и г рување на воените осигуреници, ќе му се исплати
надомест за закрепнување во 1977 година во износ
од 700 динари.
-2. На уживателот на старосна, инвалидска или
семејна пензија Што во 1977 година бил вработен
или вршел професионална дејност, односно самостојна дејност со личен ТРУД со средства на трудот
во сопственост на граѓани, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука.
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3. Ако семејната пензија ја користат двајца или
повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа
одлука ќе се исплати во еден износ.
4. Износот на надоместот утврден во точка 1
на оваа одлука се исплатува во еден износ и в т а сува за исплата со пензијата за месец м а ј 1977 година. Исплатата на надоместот според оваа одлука
ќе Ја изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените
осигуреници по службена должност.
5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се
исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензија. ,
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 20-1
16 март 1977 година
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници
Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

246.
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за височината на средствата за станбена изградба во Ј у гословенската народна армија и за начинот на нивното издвојување („Службен лист на СФРЈ", бр.
21/74) и член 127 точка 8 од Законот за пензиското
и инвалидското осигурување на воените осигуреници (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 13/76 и
58/76), Собранието на Заедницата на социјалното
осигурување на воените осигуреници донесува

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗАЕМИ ЗА
ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ НА УЖИВАТЕЛИ НА
ВОЕНИ ПЕНЗИИ
Член 1
. Во Правилникот за условите и постапката за
давање станови на користење и заеми за прибавување станови на уживатели на воени пензии
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 42/75) член 47 се менува и гласи:
„Заемот од член 46 од овој правилник се дава:
1) за изградба на семејна станбена зграда односно за купување на нов стан или зграда од. правно
лице или за учество за добивање заем од друга
кредитна установа или заради здружување на средствата со друг орган или организација за таа цел;
2) за довршување, проширување, реконструкција и санација на стан или зграда во сопственост
на граѓани;
3) за модернизација —^ подобрување на условите' на домувањето.
' "
Под довршување на стан или зграда, во смисла
на овој правилник, се подразбираат работите што
не се завршени а се неопходни за користењето на
станот или зградата, односно за добивање на дозвола од надлежниот орган за употреба (употребна
дозвола).
Под проширување на стан или зграда, во смисла на овој правилник, се подразбира зголемувањето на корисната станбена површина нк стан, што
според структурата е помал од станот што лицето
од член 5 точ. 1 до 3 од овој правилник може да
го добие на користење.
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Под реконструкција на стан или зграда, во смисла на овој правилник, се подразбираат работи со
кои се менуваат конструктивните елементи или
работи што можат да влијаат врз сигурноста и стабилноста на објектот, односно на неговите делови,
како и работи на изграден објект што отстапуваат
од условите под кои е одобрена изградбата.
Под санација на стан или зграда, во смисла на
оBoj правилник, се подразбираат работите со кои
објектот, односно неговите делови се доведуваат во
исправна. состојба во поглед на сигурноста и стабилноста.
Под модернизација — подобрување на условите
на домувањето, во ,смисла на овој правилник, ,се
подразбираат работите предвидени со прописите за
модернизација на станбените згради што се применуваат врз градењено на станови за потребите на
Југословенската народна армија."
Член 2
Член 48 се менува и гласи:
„Заемот од член 47 на овој правилник им се
дава на уживателите на воени пензии од член 5
точ. 1 до 3 на овој правилник чии молби за доделување стан на користење се распоредени во една од
групите од член 12 на овој правилник, со обврска
за враќање на заемот и со плаќање камата, под
услов уживателот на воена пензија што бара заем,
со него конечно да го решава станбеното прашање."
Член 3
Член 50 се менува и гласи:
„На уживателот на воена пензија на кого му е
одобрен заем за целите од член ,47 став 1 точка 1
од овој правилник, може во втората година од користењето на заемот да му се одобри дополнителен
заем, ако поради зголемувањето на цените на паз а и т не ги завршил планираните работи за кои
е одобрен заем, односно ако поради зголемување на
тие цени не може да купи стан или зграда.
Дополнителниот -заем може да изнесува најмногу до височината на пресметката на недовршените
работи што се неопходни за користењето на станот
или зградата, односно за намирување на купопродажната цена, со тоа што да не може да го.премине износот што се добива со примена на процентот на
годишното зголемување на просечната цена на
станбената површина по квадратен метар врз височината на одобрениот заем.
1
Барањето за дополнителен заем се поднесува
најдоцна на три месеци пред истекот на рокот од
две години за користење на одобрениот заем.
Кон барањето за дополнителен заем треба да се
приложи комисиски записник, со претсметката на
недовршените работи што се неопходни за користење на станот или зградава, односно за намирување на купопродажната пена, заверен од надлежниот -станбен орган на гарнизонот.
Корисникот на заемот, според одредбите од овој
правилник, може да добие само еден дополнителен
заем."
Член 4
, Во член 57 став 1 точка 4 се заменува со две
нови точки, кои гласат:
,.4) одобрение за градење издадено на име на
уживателот н а воена пензија или на име на неговиот брачен другар и инвестиционо-техничка документација врз основа на која е издадено одобрението 'за градење, со претсметката на работите;
5) извод од земјишните или други јавни книги
со кој се докажува правото на сопственост односно
на користење на недвижноста за градежно земјиште."
Став 2 се менува и гласи:
„За доделување на заем за модернизација —
подобрување на условите на домувањето, покрај
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соодветната документација од точ. 1, 2 и 5 став 1 од
овој член, уживателот на воена пензија поднесува:
1) наод од надлежниот орган дека станот —
зградата не -е опремена според стандардите предвидени со прописите за модернизацијата на станбените згради што се применуваат врз градењето
на станови за потребите на Југословенската народна армија;
2) техничка документација за работите што се
има намера да се изведат, односно за опремата што
се има намера да се вгради, со претсметката на трошоците што ја заверил надлежниот орган;
3) одобрение од надлежниот орган дека работите од точка 2 на овој став можат да се изведат.' 4
Член 5
Во член бб се додава нов став 2, кој гласи:
„Наменското користење на заемот одобрен за
целите од член 47 на овој правилник го контролираат овластените органи на Воениот сервис."
Член
6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " . '
Бр. 22-1
16 март 1977 година
Белград
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници
Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.
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Исполнување на обврските
4.
Договарачот е должен при исполнувањето на
својата обврска да постапува со внимание што се
бара во деловните односи (внимание на добар стопанственик).
5.
Договарачот не може да бара од друг договарач
да ја исполни обврската ако самиот не ја исполнил
или не е спремен да ја исполни својата обврска,
освен ако со договорот не е определено^ поинаку.
6.

Договарачите се должни да настојуваат да ги
остварат целите што ги поставиле со договорот.
Договарачот што трпи последици од неизвршувањето на некоја обврска мора да преземе се што
е потребно и можно за да ја сведе на најмала мера
штетата што може да настане. Ако не постапи така,
од другиот договарач може -да. бара надомест само
на онаа штета што не можел да ја избегне.
7.
Договарачите се должни своите обврски д а ги
исполнуваат во предвидените рокови.
Ако дог.оварачот не ја исполни својата обврска
во предвидениот рок, другиот договарач м о ж е , да
му определи дополнителен примерен рок за исполнување на односната обврска.
Дополнителен примерен рок не се определува
во случај во кој е во прашање обврска што според
својата природа мора да се исполни во предвидениот рок, ако договарачите определиле дека предвидениот рок нема да се менува и ако едниот договарач го извести другиот договарач дека својата
обврска не може или Ete сака да ја изврши.
Известување

247.
Врз основа на член 5 од Законот за здружување на стопанските организации во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр.
23/72) и член 38 став 2 алинеја шеста од'Статутот
на Стопанската комора на Југославија, Собранието
на Стопанската комора на Југославија донесува

ПОСЕБНИ УЗАНСИ ЗА ГРАДЕЊЕТО
I -

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Применување на узансите
1.
Со посебните узанси за градењето се уредуваат
односите помеѓу порачувачот и изведувачот на работите (во натамошниот текст: договарачите) во работите врз изведување работи на градежни објекти.
2.
Посебните узанси за градењето се применуваат
ако договарачите се согласиле со нивната примена.
Се смета дека договарачите се согласиле со
примената на узансите ако со договорот за изведув а њ е работи на градежни објекти (во натамошниот
текст: договоров) примената на узансите не е исклучена. во целост или делумно.
Начело на чесност и совесност
3.
Чесноста и совесноста се основно начело кон
кое договарачите мораат да се придржуваат
во
работите врз изведување на работи на градежни
објекти.

8.
Договарачот е должен навремено да го извести
другиот договарач за фактите чие настапување е
од влијание врз исполнувањето на договорот, -како
што се пречки во исполнувањето на договорот, промена на околностите и сл.
Известувањето се врши во писмена форма.
Известувањето може да се врши и со запишување во градежниот дневник, но само ако другиот
договарач можел или морал да биде запознаен со
извршеното -запишување.
, Известувањата што не се дадени в о ' писмена
форма или со запишување во градежниот дневник,
не произведуваат правно дејство.
Определување на поимите (дефиниции)
.9.
Изразите употребени во ,овие узанси ги имаат
следните значења:.
1) порачувач е лице што со договор
склучен
со изведувачот порачало изведување на работите
што се предмет на договорот;
2) изведувач е лице што со договор склучен со-^
порачувачот ја прифатило обврската да ги изведе
работите што се предмет на договорот;
3) под работи на градежни објекти се подразбира изведувањето на градежни, монтажни, инсталатерски и завршни работи, како и вградувањето
на уреди, постројки и опрема, на нови и на постојни објекти или на нивни делови;
4) градежни објекти се: згради, брани, мостови,
тунели, водоводи, канализации, патишта, ж е л е з нички пруги, бунари и други градејќи што претставуваат заокружена функционална' целина;
5) вишоци на работи се количества на изведени
работи што ги преминуваат договорените количества на работи;
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6) кусоци на работи се негативни отстапувања
на изведените работи во однос на договорените количества на работи;
7) непредвидени работи се оние работи што со
договорот не се опфатени, а кои мораат да се и з ведат;
8) дополнителни работи се оние. работи што не
се договорени и не се нужни за исполнување на
договорот, а порачувачот бара да се изведат;
9) градилиште е земјиште на кое се изведуваат
работи и земјиште што изведувачот го користи з а ради 'изведување на работите;
10) к а к о примерен рок се смета рокот во кој по
редовен тек на нештата може да се изврши обврската што е во прашање во конкретниот случај.
Сметање на роковите определени во денови
10.
Ако роковите за исполнување на обврските се
определени во денови, се сметаат календарските
денови.
II. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ДОГОВОР
11.
Составни делови на договор се:
1) техничката документација со сите графички,
сметковни и описни прилози потребни за изведување' на работите што се предмет на договорот;
2) посебните и други услови на порачувачот,
што се определени со договорот.
Порачувачот е должен да му ја предаде на и з ведувачот пред почетокот на изведувањето на р а ботите, документацијата и податоците од став 1 на
Оваа узанса.

ги причини, изведувачот е должен за тоа навре^
мено да го извести порачувачот.
Ако -уочените недостатоци во техничката документација ја загрозуваат сигурноста на објектот,
животот или здравјето на луѓето, сообраќајот и л и
соседните објекти, до отстранувањето на недостатоците изведувачот ќ е го запре изведувањето на р а ботите и ќ е преземе мерки за отстранување на недостатоците.
15.
Порачувачот има право да ја менува техничката документација врз основа на која се изведуваат работите.
Ако се измени техничката документација, на
соодветен начин се менуваат договорената цена,
рокот за изведување на работите и другите делови
на договорот врз кои - в л и ј а а т измените на техничката документација.
Ако со измената на техничката документација
битно се менуваат условите за извршување на договорот, изведувачот има право да бара измена на
договорот, како и да се о т к а ж е од договорот.
Трошоци за измена на техничката документација
16.

Трошоците и надоместот на штетата што настанале со измената или со отстранувањето на. недостатоците на техничката документација ги поднесува порачувачот.
Ако техничката документација ја изработил
или обезбедил изведувачот; трошоците и надоместот на штетата што настанале со отстранувањето на недостатоците на документацијата ги поднесува изведувачот.

12.

Динамичкиот план на работите е составен дел
на договорот, ако договарачите определиле така.
Динамичкиот план на работите е временска
програма за изведување на работите.
Динамичкиот план на работите договарачите го
утврдуваат спогодбено. Секој договарач ги поднесува трошоците што ги имал при тоа.
Ill -

ПРОУЧУВАЊЕ И ИЗМЕНА НА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Проучување на техничката документација
12.

Изведувачот е должен навремено и детално да
ја проучи техничката документација врз основа на
која се изведуваат договорените работи и од порачувачот навремено да побара објаснение за недоволно јасните детали.
Се смета дека објаснението е барано навремено,
ако на порачувачот, според околностите што се од
влијание, му е дадено доволна време за да може да
постапи по барањето а да не настане застој во изведувањето на работите.
Порачувачот е должен да постапи по барањата
ца изведувачот и во примерен рок и во писмена
форма да му го даде бараното објаснение од техничката документација.
Порачувачот не е должен да дава објасненија
tea техничката документација ако документацијата
Ја изработува или обезбедува изведувачот.
Измена на техничката документација
14,
Изведувачот нема право да ја менува техничката документација.
Ако уочи недостатоци во техничката документација или смета дека таа документација треба да
се менува заради нејзино подобрување или од дру-

Проект на изведените работи
/

Проект на изведените работи се цртежите ,и
пресметките на извршените измени и дополненија
на техничката документација и на фактичко изведените работи врз основа на тие измени и дополненија.
Проектот на изведените работи изведувачот му
го предава на порачувачот по завршетокот на р а ,ботите, односно по раскинувањето на договорот.
IV -

ОТСТАПУВАЊЕ ОД ПРЕДМЕТОТ НА ДОГОВОРОТ
18.

Изведувачот е должен да ги изведе договорените "работи на начинот и во роковите што се определени со договорот, прописите и правилата на
струката.
Како договорени работи во смисла на став 1
од оваа узанса се сметаат и вишоците на
работите.
19.
^
И з в е д у в а а т е должен по писмен налог од порачувачот да ги изведе непредвидените работи.
По исклучок од став 1 на оваа узанса, изведувачот може и без претходен налог од порачувачот да ги изведе непредвидените работи што се
нужни за обезбедување на стабилноста на објектот,
правилниот тек на работите и нормалното користење на изградениот објект, или за спречување настанување на штета, ако поради итноста или други
оправдани причини нема можности за тие работи
претходно да обезбеди
налог
од
порачувачот.
При тоа изведувачот може да отстапи од техничката документација врз основа на к о ј а ги изведува
работите. Во тој случај изведувачот е должен без
одлагање да го извести порачувачот за непредвидените работи-што ги извел или нивното изведу-
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вање е во тек и за причините што ги предизвикале - работи изведени на објектот во пресметковниот пенепредвидените работи.
риод се применува процентот на учеството на брутолични доходи и теренски дода,тоци во вкупниот
20.
приход од претходната година "на организациите
Порачувачот е должен изведувањето на не- на здружениот труд од одделни гранки во областа
предвидените работи да му го отстапи на изведу- на градежништвото. В р з . така добиениот износ на
вачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако
бруто-личните доходи и на теренските додатоци се
изведувачот одбие да ги изведе или не е во м о ж применува процентот на порастот, односно намалуност да ги изведе воопшто или навремено,
вање на трошоците на животот. Теренските додатоци не се земаат предвид во случај кога работите
21.
се изведуваат во местото во кое се наоѓа седишПорачувачот е должен изведувањето на дополтето на изведувачот.
нителните работи пред отстапувањето нач трето лице
Пресметковниот период од став 3 на оваа узанда му го понуди на изведувачот.
са, изнесува 6 месеци, ако не е договорено поинаку.
Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.
26.
Ако се. исполнети условите за измена на догоV - Ц Е Н И
ворената цена поради променети околности, разликата во цената го опфаќа износот што ги премиОпределување на цената
нува процентите од узансите 24 и 25 и половината
на износот што е во рамките на тие проценти.
22.
Цените на работите се определуваат на начинот
Влијание на доцнење врз измената на цената
утврден со условите на порачувачот за поднесува27.
ње понуда и договарање на предметните работи.
Договарачот не може да бара измена на цената
Цените се определуваат за единица на мера на
поради променетите околности што настапиле по
работите што се предмет на договорот (единична
истекот на рокот определен за исполнување на нецена), како и во вкупен износ за вредноста на цеговата обврска, освен ако за доцнењето е крива
лиот објект, или на дел на објект, или на опредедругата договорна страна.
лени работи.
По исклучок од став 1 на оваа узанса, изме.на .
Единичната цена се утврдува за- единица на
на договорената цена може да се бара ако се во
мера на објектот или за единица на мера на одпрашање променети околности што би настапиле и
делни видови или ф а з и на работ%.
да е исполнета договорната обврска во предвидениЕдиничната цена в а ж и и за вишоците, односно
от рок.
за кусоците на работит,е, ако не преминуваат 10%
од договорените количества на работите.
Влијание на клаузулата за непроменливост на
" цените
Измени на цената поради променети околности
'

23.
Секој договарач има право да бара измена на
договорената цена во случај на настапување на
вонредни настани што влијаат врз височината на
цената.
Вонредни настани се околности што во време
на склучувањето на договорот не можеле да се
предвидат, а чие настапување не можело да се избегне ниту да се отстрани нивното дејство.
Како вонредни настани, се сметаат особено:
1) мерките утврдени со акти на надлежните
органи;
2) промена на цените на материјалите и услугите од трети лица на пазарот;
3) промена на трошоците на животот;
4) услови за изведување на работите во земја
или во вода, што не се предвидени со техничката
документација.
24.
Поради промени на цените на материјалите и
на услугите од трети лица на пазарот договарачот
може да бара измена на цената:
1) ако цените на одделни материјали, односно
услуги се променат за повеќе од 5%, или
2) ако вкупната промена на цените на сите материјали и услуги изнесува повеќе од 3%, или
3) ако вкупната промена на цените на материјалите и на услугите ја менува цената на договорените работи за повеќе од 2%.
25.
Измена на договорената цена по основ на порастот или намалувањето на трошоците на животот може да се бара, ако трошоците на животот се
променат з а повеќе од 5%
Промената на трошоците на животот се утврдува врз основа на податоците од надлежниот орган за работите на статистиката.
Пресметката на разликата во височината на цената се врши така што врз вредноста на вкупните

28.

Ако е договорено цената да не се менува поради настапување на променети околности, измена
на договорената цена може да се бара ако цената
поради променети околности се зголеми или намали за повеќе од 10%.
Во случај од став 1 нa оваа узанса може да се
бара само разлика во цената што преминува 10%.
Влијание на примениот аванс врз договорената цена
29.
Ако е договорено аванс или дел од аванс да му
се дава на изведувачот заради набавка на материјали, изведувачот не може да бара измена на
цената поради измена на цената на материјалите
доколку со примениот аванс можел да го исклучи
влијанието на измените на цените на материјалите
врз договорената цена.
Влијание на квалитетот на материјалите врз договорената цена
30.
Ако изведувачот без претходна согласност од
порачувачот употреби материјал од подобар к в а литет од договорениот, цената на работите пр тој
основ може д а ' се измени со согласност на ѕ порачувачот.
31.
Порачувачот што ги примил изведените работи
има право на сразмерно намалување на цените ако
квалитетот на употребениот материјал или изведените работи биде под договорениот. Право на сразмерно намалување на цената порачувачот има и
во случај на неестетски изглед на објектот, односно
на изведените работи ако тоа е последица од отстапувањето на изведувачот од техничката документација без согласност од порачувачот. Износот на
намалувањето на цената се утврдува спогодбено
помеѓу порачувачот и изведувачот.

Страна 720 -

Б р о ј 18

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј

Влијание на вишоците и кусоците на рабатите и на
непредвидените работи врз цената определена во
вкупниот износ
32.
Цената определена во вкупниот износ не се менува поради настанатите вишоци и кусоци на
работите.
33.
Цената определена во вкупниот износ ја о п ф а ќа и вредноста на непредвидените работи за кои изведувачот во времето на склучувањето на договорот
знаел или морал да знае дека мораат да се изведат.
За другите непредвидени работи цената се утврдува
дополнително со договор.
Одредба „клуч во раце"
34.
Одредбата во договорот „клуч во раце" и слични изрази значат дека договорената цена ја опфаќа и вредноста на сите непредвидени работи и вишоците на работите и дека е исклучено влијанието
на кусоците на работите врз договорената цена.
Одредбата „клуч во раце" не ја исклучува измената на договорената цена поради' настапување
на променети. околности и плаќање на дополнителни работи.
Цена на дополнителните работи
35.
Договорената цена не ја опфаќа вредноста на
дополнителните работи.
Цената на дополнителните работи се определува со договорот за изведување на дополнителните
работи.
VI -

РОКОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

36.
Под рокови за изведување на работите, во смисла на овие узанси, се подразбираат и роковите за
завршување, на одделни ф а з и на работите што се
предвидени со динамичкиот план на работите, ако
договарачите определиле така.
37.
Рокот за изведување на работите тече од воведувањето на изведувачот во работата, ако не е договорено поинаку.
38.
Ако за почетокот на работите рокот не е утврден, изведувачот е должен да ги започне работите
веднаш по воведувањето во работата.
За започнувањето на работите изведувачот е
должен да го извести порачувачот.

Петок, 1 април 1 1977

Координирање на работите
41.
Ако порачувачот изведувањето ца работите им
го отстапил на двајца или поголем број изведувачи
на ист објект, должен е да ја координира работата
на тие изведувачи во поглед на роковите за извршување на тие работи.
Продолжување на роковите
42.,
Изведувачот има право да бара продолжување
на рокот за изведување на работите во случај во
кој поради променети околности или неисполнување на обврските од порачувачот бил спре.чен да ги
изведува работите.
Продолжувањето на рокот се определува според
траењето на пречката во смисла на став 1 од оваа
узанса, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторно започнување на работите и за евентуално порастување на работите во понеповолно годишно време.
Како причини, поради кои, во смисла на став
1 од оваа узанса, може да се бара продолжување
на роковите, се сметаат особено:
1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време невообичаено за
годишното време и за местото на кое се изведуваат
работите и сл.);
2) мерките предвидени со акти на надлежните
органи;
3) услови за изведување на работите во земја
или во вода, што не се предвидени со техничката
документациј а;
4) задоцнување на воведувањето на изведувачот во работата;.
5) постапки на порачувачот од узансата 70;.
в) задоцнување во испораката на опрема, ако
опремата ја набавува порачувачот или ја испорачува лице кое го определил порачувачот;
7) непредвидени работи за кои изведувачот при
склучувањето на договорот не знаел ниту можел
да знае дека мораат да се изведат;
8) вишоци на работите над 10% од договорените
количества на работите.
Доцнење на изведувачот
43.
Изведувачот не може да бара продолжувана
на рокот поради променети околности што настапиле по истекот на рокот за изведување на работите.
По исклучок од став 1 од оваа узанса, изведувачот може да бара продолжување на рокот за и з ведување на работите ако се во прашање променети околности што би настапиле и работите да се
изведени во предвидениот рок.

39.
Ако изведувачот не ги започне работите во рокот што е определен со договорот, односно веднаш
по воведувањето во работата, порачувачот ќе му
остави дополнителен примерен рок за започнување
на работите.
Ако изведувачот ниту во рок од став 1 на оваа
узанса не започне со изведување на работите, порачувачот може да го раскине договорот и да бара
од изведувачот надомест на штетата-,

VII

Мерки за забрзување на работите
40.
Ако постои оправдано сомневање дека работите
ќе бидат изведени во договорениот рок, порачувачот има право да побара од изведувачот да преземе
потребни мерки со кои се обезбедува соодветно з а брзување на работите и нивно у с о г л а с у в а ^ со договорениот план н а градењето. ^

45.
Под воведување на изведувачот во работата се
подразбира исполнувањето на оние обврски на порачувачот без чие претходно исполнување започнувањето на работите ф а к т и ч к и не е можно или
правно не е дозволено.
Воведувањето на изведувачот во работата опф а ќ а особено:

Поднесување барање за продолжување на рокот
44.
Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до порачувачот штом
ќе узнае за причината поради која рокот може да
се продолжи.
-

ВОВЕДУВАЊЕ НА ИЗВЕДУВАЧОТ
РАБОТАТА

ВО
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1) предавање на градилиштето, под кое, зависно
од предметот на договорот, се подразбира:
— обезбедување и предавање на изведувачот
на парцелата или на дел од парцелата на која ќе
се изведуваат договорените работи, со обележани
линии, оски и височински Т О Ч К И ;
— обезбедување на изведувачот право на пристап на градилиштето;
2) предавање на изведувачот на техничката
документација за изведување на работите во потребен број примероци;
3) предавање на изведувачот одобрение за и з градбата;
4) обезбедување средства за финансирање на
изградбата на објектот и средства за плаќање на
обврските по склучениот договор и давање докази
за тоа.
За воведувањето на изведувачот во работата се
составува посебен записник и тоа се констатира во
градежниот дневник.
46.
Изведувачот се воведува во работата во рокот
што е определен со договорот.
Ако порачувачот не го воведе изведувачот во
работата во договорениот рок, изведувачот ќ е му
определи дополнителен рок за исполнување на таа
обврска. Ако порачувачот ниту во рокот од став 2
на оваа узанса не го воведе изведувачот во работата, изведувачот може да го раскине договорот.,
47.
Рокот за воведување на изведувачот во работата се продолжува ако уредното исполнување на обврската на порачувачот е оневозможено од виша
сила. Продолжување на рокот изнесува онолку
време колку што траело дејството на вишата сила
и колку што било потребно за отстранување ца
нејзините последици.
VIII

-

ОТСТАПУВАЊЕ РАБОТИ
ЛИЦЕ

НА

ТРЕТО

АЅг

Изведувачот може изведувањето на одделни
договорени^ работи да му ги отстапи на трето лице.
ч
49,
Изведувачот врши избор на лицето на кое му
го отстапува изведувањето на работите.
50.
Отстапувањето на работите на трето лице нема
влијание врз правните односи и меѓусебните права
и обврски на порачувачот и изведувачот.
I X -
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дениот дел на објектот, што претставува економско-техничка целина и како таков самостојно мож е да се користи. На вредноста на таквиот дел од
објектот договорната казна се пресметува посебно,
ако за тоа се исполнети условите.
Рок до кој се пресметува договорна казна
54.
Договорната казна се пресметува до примопредавањето на објектот, односно на дел од објектот
што претставува економско-техничка целина И
може да се користи самостојно.
Ако порачувачот га започнал користењето на
објектот или на дел од објектот пред примопредавањето, договорната казна се пресметува до почетокот на користењето.
Барање за остварување на правото на договорна
казна
55.
Барањето за остварување на правото на д о г о
ворна казна може да се истакне најдоцна до з а вршетокот на конечната пресметка.
Однос на договорната казна и надоместот на штета
56.
Ако штетата што договарачот — доверител ја
претрпел поради неуредно исполнување на договорните обврски од страна на договарачот — д о л ж ник го преминува износот на договорната казна,
доверителот може да бара, покрај договорната казна, износ на надоместот на штетата што ја п р е м и нува височината на договорната казна. Доверителот, меѓутоа, не може да бара надомест на штета
и договорна казна, освен ако е договорено таќа.
Ослободување па должникот од плаќање на договорна казна
57.
Должникот се ослободува од плаќање на договорна казна ако до неисполнувањето или до неуредно исполну.вање на договорната обврска дошлф
поради причина за која не е одговорен.
.

X -

ПЛАЌАЊЕ

Привремени и окончени ситуации
58.
Изведените работи се плаќаат врз основа
привремени ситуации и окончена ситуација.

на

Време на плаќање аванс

51.
Ако со договорот е предвидена договорна к а з на, а не е определено во кој случај се плаќа, се
смета дека казната е договорена за случај на неуредно исполнување на договорните обврски.

59.
АКО е договорен аванс, а не е определен рокот на исплатата, авансот се плаќа пред почетоков
на изведувањето на договорените работи.

Височина на договорната казна
52.
Договорната казна" изнесува 1%о (1 промил) од
вкупната договорена цена на работите за секој ден
задоцнување ако работите не се завршат во предвидениот рок, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5%
од вкупната цена на работите.

60.
Изведувачот започнува да го враќа примениот
аванс кога паричниот износ на испоставените привремени ситуации ќ е ја достаса височината од 50%
од договорената цена.
Примениот аванс се враќа сукцесивно сразмерно на примениот аванс и вредноста на договорените
а неизвршени работи.

Основица за пресметување на договорна казна
53.
Во вкупната договорена цена на работите н е
влегува вредноста на порано завршениот и преда-

Изоставување на ситуација

Пресметување на аванс

61

-

Привремените ситуации и окончената ситуација се и з о с т а в у в а а т врз основа на изведените
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количества на договорените работи и договорените
Со ситуациите се прикажуваат работите на н а чинот и-по спецификацијата, што е дадена во т е х ничката документација.
Со привремените ситуации се пресметува вредноста на работите изведени во текот на градењето.
Привремените ситуации ги испоставува изведувачот за период од еден месец,
Привремената ситуација се доставува до' порачувачот во примерениот рок по истекот на периодот на кој се однесува.
Окончената ситуација изведувачот ја составува
И поднесува на исплата по извршеното примопредавање на изведените работи.
Привремените ситуации и окопчената ситуација
содржат податоци за количествата и цените на изведените работи за вкупната вредност на изведените работи за порано исплатените износи и за
износот што треба да се плати врз основа на и з о ставената ситуација.
Исплата врз огнева на ситуација
63.
Врз основа на привремена ситуација исплата
се врши во рок од 8 дена од денот на приемов на
привремената ситуација а врз основа на окончена
ситуација — во рок од 15 дена од денот на приемот
на окончената ситуација. 4
Ако порачувачот оспори дел од примената ситуација, неспорниот износ се плаќа во рокот од
став 1 на оваа узанса.
64.
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ПРИВРЕМЕНО З А П И Р А Њ Е НА
ВАЊЕТО Н А РАБОТИТЕ

ИЗВЕДУ-

Случаи во кои работите можат да се запрат
70.
Изведувачот има право привремено да го запре
изведувањето на работите, ако со постапки од порачувачот е спречен да ги изведува работите или
поради тие постапки изведувањето на работите е
значително отежнато.
К а к о постапки на порачувачот во смисла на
одредбата од' став 1 на оваа узанса се сметаат неисполнувањето или неуредното исполнување на неговите обврски како што се отстранување на недостатоци во техничката документација врз основа
на која се изведуваат работите, исплата на а в а н с и
исплата на привремена ситуација.
Изведувачот може да ги запре работите поради неисполнување на обврските од порачувачот
дури по истекот на примерениот рок што му го оставил на порачувачот за исполнување на обврската.
Продолжување на запрените работи
71.
Изведувачот е должен да го продолжи изведувањето на работите по престанувањето на пречката поради која се запрени работите.
Заштита на запрените работи
72.
Во случај на запирање на работите изведувачот е-должен веќе изведените работи да ги заштити од пропаѓање со преземање само на мерки за
заштита што се нужни. Кон тоа должен е да настојува трошоците во врска со тоа да бидат што
помали.
Трошоците за заштита на изведените, работи и
другите издатоци што изведувачот ги имал во врска со тоа, ги поднесува порачувачот. Изведувачот
ги поднесува тие трошоци и издатоци само во случ а ј во кој е тој одговорен за запирањето на рабоTите.
Надомест на штета
73. Договарачот што е одговорен за запирањето на
работите е должен на -другиот договарач да му ја
надомести штетата што ја претрпел поради запирањето на работите. Надоместот на штетата ја опф а ќ а и загубената добивка.
ѕ

Известување
67.
Ако со договорот е определено дека порачува^
чок ќе задржи дел од цената како обезбедување
за отстранување на недостатоци, а не е определено
кои недостатоци, се смета дека со задржаниот и з нос се обезбедува отстранувањето на недостатоците
утврдени при примопредавањето на работите.
68.

Задржаниот дел од цената порачувачот може
да го употреби за отстранување на недостатоците
на изведените работи, ако изведувачот на писмена
покана од по-рачувачот не ги отстрани тие недостатоци во примерениот рок.
69.
\
Задржаниот износ односно неговиот непотрошен дел порачувачот му го исплатува на изведувачот во рок од 8 дена од денот на примопредавањето на работите, односно веднаш по отстранувањето
на недостатоците утврдени при примопредавањето.

74.
Изведувачот е должен веднаш писмено да го
извести порачувачот за околностите што го оневоз-.
можуваат или отежнуваат изведувањето на работите,. за запирањето на работите,, за мерките што ги
презема за заштита на изведените работи и за продолжувањето на работите по престанувањето на
пречките поради кои е запрено изведувањето на
работите.
XII. КВАЛИТЕТ

НА

РАБОТИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ

Правилност на техничките решенија
75.
Изведувачот е должен, согласно со правилата
на струката, да ја испита правилноста, на техничките решенија во техничката документација и да
го предупреди порачувачот за грешките што ќ е ги
забележи.

Петок, 1 април 1977

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ

Квалитет на материјалите
76.
Изведувачот е должен во објектот да вградува
материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот или договорениот квалитет. Ако е потребно, изведувачот е должен да изврши соодветно испитување на материјалите.
Ако методите за испитување на материјалите
не се определени со техничката документација или
со технички прописи, ги определува
изведувачот.
Трошоците за испитувањето на материјалите
ги поднесува изведувачот.
77.
Изведувачот е должен да го предупреди порачувачот за уочените или утврдените недостатоци
на материјалите и опремата што се предвидени со
техничката документација, како и материјалите и
опремата што ги набавил или избрал порачувачот.
Материјалите и опремата од став 1 на оваа
узанса изведувачот може да ги'вградува само ако
порачувачот, - откако " изведувачот го предупредил
за недостатоците," бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето,
соседните објекти, сообраќајот и околината.
78. ,
Изведувачот е одговорен за употребата на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет, освен во
случајот од став 2 од узансата 77.
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81.
Сите наоди на контролата на изведувачот и на
контролата на порачувачот се запишуваат во гpад е с н и о т дневник.
Во случај на несогласност во наодите на жони
тролата на изведувачот и на контролата на порачувачот, ќе се изврдш заедничка дополнителна
контрола. Трошоците на заедничката дополнителна
контрола паѓаат врз товар на договарачот чиј наод
не е потврден.
Отстранување на недостатоци
82.
Ако изведувачот во текот на изведувањето Hа
работите не постапи по основаното барање на порачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, порачувачот може да го раскине
договорот и да бара од изведувачот надомест на
штетата што настанала поради неквалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.
Ако изведувачот не ги отстрани во примерениот рок недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените
работи, порачувачот може, врз товар на изведувачот
отстранувањето на недостатоците да му го отстапи
на трето лице. При тоа порачувачот е должен да
постапува како добар стопанственик.
XIII -

ГАРАНЦИЈА
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА И З ВЕДЕНИТЕ РАБОТИ

Последици од неквалитетна работа и материјали

Содржина на гаранцијата

79.
Ако изведувачот не ги изведува работите според договорената техничка документација, техничките прописи и стандарди, како и според резултатите од сопственото испитување и правилата на
струката, порачувачот има право да бара запирањ е на натомошното изведување на работите., односно да бара промена на материјалите или употреба на материјали и оп,рема од соодветен к в а л и тет. Ако на тој начин е доведена во прашање сигурноста на објектот, животите на луѓето или
на соседните објекти, порачувачот има право да
бара изведувачот да ги урне изведените работи и
работите повторно да ги изведе на свој трошок на
начинот што е договорен.

83.
Изведувачот гарантира дека изведените рабо-.
ти во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на
струката и дека немаат мани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно з а
употребата определена со договорот.

Контрола на квалитетот

Гаранти рок

80.

85.
Гарантниот рок за квалитетот на извадените
работи изнесува две години, ако со договорот или
со прописите не е определено поинаку.

Изведувачот е должен да даде докази за к в а литетот на употребените материјали и опрема и на
изведените работи и да му овозможи контрола на
порачувачот.
Конечната' оцена^ на квалитетот на изведените
работи и на употребените материјали и опрема се.
врши при примопредавањето на изведените работи,
Ако контролата на порачувачот бара откривање на одделни работи или пресечување отвори, изведувачот е должен да го овозможи тоа.
Трошоците на контролата ги поднесува порачувачот. Трошоците на контролата го опфаќаат и
откривањето на работите, просечувањето на отвори
и поправки, односно враќање на работите во состојба ЕО која се наоѓале пред извршената контрола.
По исклучок од став 4 на оваа узанса, трошоците на контролата ги поднесува изведувачот ако
не му овозможил на порачувачот на време да ја
изврши контролата на изведените работи и на
употребените материјали и опрема, па поради тоа
ири подоцнежната контрола настанале трошоци
што инаку би ги немало.

Известувана за недостатоците
84.
Порачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести изведувачот без одлагање.

86.
Гарантниот рок започнува да тече од примопредавањето на објектот или на дел од објектот на
к о ј се изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот започнало пред п,римопредавањето — од почетокот на користењето.
Гаранција за опремата
87.
За опремата што ја вградува изведувачот важи,
во поглед на содржината и рокот, гаранцијата "од
производителот на опремата, со т о а 'што изведувачот е должен сета. документација за гаранциите на
производителот на опремата, заедно со упатствата
за употребата, да ги прибави и да му ги предаде на
порачувачот.
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Права на подоцнежните корисници
83.
, Правата на порачувачот спрема изведувачот
поради недостатоци на објектот преминуваат и врз
сите подоцнежни корисници на објектот или на
дел од објектот до истекот на гарантниот рок.

96.
Ако изведувачот пропушти да изврши осигурување, порачувачот ,може и сам, на сметка на изведувачот, да ги осигури изведените работи, материјали и опрема што тој ги набавил и му ги предал на изведувачот..

Отстранување на недостатоци
89.
Изведувачот е должен на свој трошок да ги
отстрани сите недостатоци што ќе се покажат во
текот на гарантниот рок, а кои настапиле поради
тоа што изведувачот не се држел кон своите обврски во поглед на квалитетот на работите и материјалите.
Порачувачот ќе му определи на изведувачот
примерен рок за отстранување на недостатокот.
Порачувачот има п,раво и на надомест на штета по основ на оваа узанса.
90.
Ако изведувачот не ги отстрани недостатоците
во рокот што порачувачот ќе му го. определи, порачувачот може да ги отстрани недостатоците на
ометка на изведувачот, со тоа што е должен да постапува како. добар стопанственик.
91.
Изведувачот не е должен да ги отстрани оние
недостатоци што настанале како последица од нестручно ракување и употреба, односно ненаменско
Користење на објектот или на делови од објектот.
XIV -
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МАТЕРИЈАЛИ И ОПРЕМА ШТО ГИ Н А БАВУВА
ПОРАЧУВАЧОТ

92.
Ако со договорот помеѓу порачувачот и изведувачот е предвидено изведувачот да вградува определена опрема и материјали што ги набавува порачувачот, изведувачот е должен материјалите и
Опремата што ќе ги прими од порачувачот да ги
Складира, чува и одржува до вградувањето.
93.
Аќо местото и роковите за предавање на материјалите и опремата од страна на порачувачот не
се определени со договорот, 'материјалите и опремата се предаваат на градилиштето, а рокот на
предавањето се определува во согласност со дого.ворената динамика на работите.
94.
Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги
поднесува изведувачот.
Трошоците од став 1 на оваа узанса ги поднесува порачувачот ако материјалите и опремата му
ги предал на изведувачот пред рокот определен со
договорот, односно определен во согласност со договорената динамика на работите.

XVI -
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97.
До' примопредавањето на изведените работи,
ризикот на случајно пропаѓање и оштетување на
работите, материјалите и опремата го поднесува
изведувачот. Порачувачот го поднесува ризикот за
материјаливе и опремата што ги набавил до нивното предавање на изведувачот.
98.
По примопредавањето на објектот, односно на
изведените работи, ризикот на случајното пропаѓањ е л оштетување го поднесува порачувачот.
XVII -

СТРУЧЕН

НАДЗОР НА ПОРАЧУВАЧОТ

Право на вршење стручен надзор
99.
Порачувачот има право да врши стручен надзор над работите на изведувачот заради проверувањ е и обезбедување на нивното уредно изведување,
особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалите и опремата и
на предвидените рокови.
Заради вршење на стручен надзор порачувачот има право на пристап-на градилиштето, во- работилниците, погоните и местата за складирање на
материјалите.
Стручен надзор врши лицето што ќе го определи порачувачот.
За лицето определено да врши стручен надзор
и за неговите овластувања порачувачот го известува изведувачот.
100.
Изведувачот е должен да му овозможи на порачувачот вршење на стручен надзор.
Соопштување и запишување на забелешки
101.

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал
или на текот на изведувањето на работите порачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на
изведувачот.
Сите забелешки и наоди од порачувачот се
соопштуваат во писмена форма или се запишуваат
во градежниот дневник.
Постапување по барањата на порачувачот
102.

XV -

ОСИГУРУВАЊЕ

95.
Изведувачот ги осигурува работите, материјалите и опремата за вградување од вообичаени ризици до нивната полна вредност.
Вообичаените ризици од став 1 на оваа узанса
се определуваат според сите околности на конкретниот случај што се од" влијание, а особено
според видот на работите, местото на кое се изведуваат работите, видот и својствата на материјалите и опремата што се вградуваат.
v
Премијата на осигурувањето ја плаќа изведувачот. ,

Изведувачот е должен да постапи по сите основани барања од порачувачот поднесени во врска
Со вршењето на стручниот надзор.
Посебни овластувања
103.
Лицето што врши стучен надзор не е овластено
да ја менува техничката документација врз основа
на која се изведуваат работите, договорената цена
или другите одредби од договорот, како ниту со
изведувачот да договара други работи или да уредува со него други имотно-правни односи, освен
ако за тоа посебно е овластен 'од порачувачот.
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XVIII - ОДГОВОРНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧОТ ЗА
^СТАБИЛНОСТА И СИГУРНОСТА НА О Б Ј Е К Т О Т
104.
Изведувачот одговара за недостатоците на објектот во поглед на неговата стабилност и сигурност,
што ,би се покажале за време од 10 години од денот
на примопредавањето на работите.
Изведувачот се ослободува од одговорноста од
став 1 на оваа узанса, ако недостатоците се последица од грешки во проектот што го обезбедил порачувачот и ако тој не можел да ги уочи тие грешки.
105.
За недостатоците во поглед на стабилноста и
сигурноста на објектот изведувачот одговара пред
порачувачот и пред секој друг корисник на објектот.
106.

Порачувачот и секој друг корисник на објектот се должни за утврдените недостатоци да го известат изведувачот без одлагање.
XIX -

МЕРКИ НА СИГУРНОСТ

107.
Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на
објектот и н-а работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.
Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој изведувач презема мерки на
заштита и ја обезбедува сигурноста на работите
што тој ги изведува,
' Трошоците за спроведувањето на мерките од
ст. 1 и 2 од оваа узанса ги поднесува изведувачот
што ги презема тие мерки.
108.
Ако обезбедувањето на соседните објекти
и
другите мерки на сигурноста бараат изведување на
работи што не се предвидени со договорот, таквите
работи се сметаат како непредвидени работи и врз
нив се однесуваат овие узанси за непредвидените
работи.
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112.

Ако порачувачот започнал да го користи објектот пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот
на користењето.^
113.
^ "За примопредавањето се составува записник
кој ги содржи особено следните податоци:
1) дали работите се изведени според договорот,
прописите и правилата на струката;
2) дали квалитетот на изведените работи му, одговара на договорениот квалитет, односно кои р а боти изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој
рок тоа треба да го стори;
3) за кои прашања од -раничка природа не е
постигната согласност помеѓу овластените претставници на договарачите!
4) констатација за примопредавањето на гагантните листови и атести во согласност со узансата 87;
5) датум на завршувањето на работите и датум
на извршеното примопредавање.
114.
Записникот за примопредавањето може да го
состави и само еден договарач без учеството на
другиот ако другиот договарач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одѕове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот записник се доставува до
другиот договарач. Со денот на доставувањето на
записникот настануваат последиците во вреска со
примопредавањето.
115.
Ако во записникот за примопредавањето обострано се констатира дека изведувачот треба на
свој трошок да доработи, поправи или повторно да
изведе одделни работи, изведувачот е должен вед- /
неш да пристапи кон изведување на т и е работи.
Ако изведувачот не ГЈЃ изведе работите од став
1 на оваа узанса во примерениот рок, порачувачот
може да ангажира друго лице да ги изведе врз
товар на изведувачот.
XXII -

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА
116.

XX -

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ГРАДИЛИШТЕТО

109.
Од почетокот на изведувањето до предавањето
на работите на, порачувачот,- изведувачот на погоден начин ги обезбедува и чува изведение работи,
опрема и материјали од оштетување, пропаѓање,
однесување или уништување.
Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи секој од нив ги обезбедува и чува
своите работи, опрема и материјали.
Изведувачот ги поднесува трошоците на обезбедувањето и чувањето на изведените работи, опрема и материјали и"^на ризикот на нивното оштетување, уништување, однесување и пропаѓање.
XXI -

ПРИМОПРЕДАВАЊЕ
РАБОТИ

НА

ИЗВЕДЕНИТЕ

110.

Веднаш по завршувањето на работите изведувачот го известува порачувачот дека работите што
се предмет на договорот се завршени.
111.
Порачувачот и изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање и конечна пресметка.
,

Со конечната пресметка се расправаат односите помеѓу договарачите и се утврдува извршувањето на нивните меѓусебни права и обврски од договорот.
117.
Конечната пресметка се врши по примопредавањето на изведените работи. Работата врз конечна- 1
та пресметка започнува веднаш по извршеното примопредавање а се завршува во рокот од 60 дена
од денот на примопредавањето.
118.

Со конечната пресметка се опфаќаат сите ра-:
боти изведени врз основа на договорот, в к л у ч у в а ј ќи ги и непредвидените и дополнителниве работи
што изведувачот бил должен или овластен да ги
изведе, без оглед дали работите се опфатени со
привремените ситуации.
119.
Конечната пресметка содржи особено:
1) вредност на изведените работи според договорените/ цени;
2) износ на разликите во цената;
3). износ исплатен по основ на ситуации;
4) конечен износ што изведувачот треба да го
прими или врати по неспорниот дел на пресмет.ката:
^
5) износ на цената што порачувачот го задр-"
ж у в а за отстранување на недостатоци;
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6) податок дали објектот е завршен во догово"рениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
7) податок за тоа кој договарач, по кој основ и
во кој износ бара наплата на договорната казна и
надомест на штета, како и нивни оспорени и неоспорензи износи;
8) вкупен износ на цената на изведените р а боти;
9) податоци за другите ф а к т и за -кои не е постигната согласност на овластените претставници
на договарачите.
120.

Ако порачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолж у в а своето учество во изработката на пресметката, изведувачот може самиот да изврши пресметка
и за тоа да го извести порачувачот. Тоа право му
припаѓа и на порачувачот.
121.

Секој договарач ги поднесува трошоците на
своето учество во изработката на конечната пресметка.
XXIII -

ПОСЛЕДИЦИ ОД Р А С К И Н У В А Њ Е НА
ДОГОВОР
122.

Ако дојде до раскинување-на договорот, ifopaчувачот е должен на изведувачот да му ги плати
изведените работи и во случај во кој изведувачот
е одговорен х за раскинувањето.
123.
Ако за раскинување на договорот е одговорен
порачувачот, тој е должен на изведувачот, покрај
изведените работи, да му ги плати и приготвените
материјали и опрема за вградување што останале
невградени и , д а му ја надомести неамортизираната
вредност на подготвителните работи и издатоците
за уредување на градилиштето.
124.
Договарачот што е одговорен за раскинување
на договорот должен е на другиот договарач да му
ја надомести штетата што настанала со раскинувањето на договорот. Надоместот на штетата ја опф а ќ а и загубената добивка.
125.
Во случај на раскинување на договорот изведувачот е должен изведените работи да ги заштити
од пропаѓање. При тоа презема само мерки за з а ш тита што се нужни, а е должен да настојува трошоците во врска со тоа да бидат што помали.
Трошоците за заштита на изведените работи и
другите'издатоци што изведувачот ги имал во врска со тоа ги поднесува порачувачот. Иведувачот ги
поднесува тие трошоци и издатоци само ако е одговорен за раскинување на договорот.

xxiv -

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДИЛИШТЕ
126.

По завршените работи, односно по раскинувањето на договорот, изведувачот е - д о л ж е н од градилиштето да ' ги повлече своите работници, да'" ги
'отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што
ги соградил и да го исчисти објектот и градилиштето.
Трошоците настанати во врска со работите од
став 1 на оваа узанса, извршени по завршетокот на
договорените работи, ги поднесува изведувачот.
Трошоците настанати во врска со работите од
став 1 на оваа узанса, извршени во случај на раскинување на договорот, ги поднесува договарачот
што е одговорен за раскинување на договорот.

Петок, 1 април 1 1977
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З А В Р Ш Н А ОДРЕДБА
127.

Посебните узанси за градењето ќе се применуваат по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' 1 . .
Бр. 0200/127
23 април 1976 година
'Белград
на

Претседател
Стопанската
комора
на Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за
југословенските стандарди од областа на безбедноста на електронските апарати за домаќинство и
слична употреба објавен, во „Службен лист на
СФРЈ'', бр. 52/76,
се потерала
долунаведената
грешка, та се дава

И С П Р А В К А
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА НА
ЕЛЕКТРОНСКИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО
И СЛИЧНА УПОТРЕБА
Во точка 3 наместо зборовите: ,Д јануари 1977
година" треба да стои: ,Д јануари 1978 година".
Од Југословенскиот завод за стандардизација,
Белград, 10 март 1977 година.

- По извршеното споредување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Решението за југословенскиот стандард од областа на електроакустика, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр.
52/76, се поткрала долунаведената грешка, та се
дава

И С П Р А В К А
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
Во точка 3 наместо зборовите: ,Д јануари 1977
година" треба да стои: ,Д јануари 1978 година".
Од Југословенскиот завод за стандардизација,
Белград, 10 март 1977 година.

По извршеното споредување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за магнетни составни делови
и ферити објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр.
52/76', се потерала долунаведепата грешка, та се
дава

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАГНЕТНИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ И
ФЕРИТИ
Во точка 3 наместо зборовите: ,1 јануари 1977
година" треба да стои: ,Д јануари 1978 година".
Од Југословенскиот завод за стандардизација,
Белград, 10 март 1977 година.

Петок, 1 април 1977

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

По извршеното споредување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на радиокомуникациите објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр.
52/76, се поткрала долунаведената грешка, та се
дава
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Милоје Олга, Пољачки Димитрија Јован. Стефановпћ Рндојице Петар, Шћопанчевпћ Николе Ђорђе,
Трифуиовић
Симе Светозар, Впшњички
Саве
Жарко;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РАДИОКОМУНИКАЦИИТЕ
Во точка 3 наместо зборовите: ,Д јануари 1977
година", треба да стои: ,Д јануари 1978 година".
Од Југословенскиот завод за стандардизација,
Белград, 10 март 1977 година.

ОДЛИКУВАЊА
У К А З
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат
Од С А П

Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Шабовић Адема Мехмедалија;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Борић Душана Аца, Божић Божидара Драган,
Царевић Јаноша Естер, Цигановић Симе Дане, Дулић Михајла Иван, Ђуркић Гавре Јелена, Лазар
Петра Јулијана, Новаков Нике Милорад, Павлов
Сима Василије, Петровић Марка Ђуро, Субић Лазара Лазар, Вишњић Симе Душан;
— за заслуги на полето на јавната дејност со
која 'се придонесува за општиот напредок на земјата
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Н З Е Н
ВЕНЕЦ
Јовановић Ж а р к а Стеван, Маличић Саве Мирко, Узелац Илије Душан;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Арађанин Миливоја Радован, Бановић Јагоша
Павле, Берић Микана Јово, Брзак Ђоке Миленка,
Будурин Мите Коста, Бухвалд Јосипа Катица, Чупић Тодора Стојан, Ћирић-Радишић Максима Лекса, Ћурчић Живана Павле, Дејановић Ђуре Душан,
Ђармати Михајла Михајло, Ђисалов Ђуре Б р а нислав, Ђукић Павла Србољуб, Ергелашев Стевана
Момчило, Финџановић Стојана Обрад, Гаицки Александра Никола ЈГеро--ЈИштвана Ј о ж е ф , Глигорић-Скенџић Милана Бојана, Холо Антала Вилмош,
Хорват Калошана Имре, Илић Николе Борислав,
РЈвезић Мате, Драго, Јарић Милана Стеван, Јухас
Ј а н к а Мирон, Калић РадоЕана Радован, Камџијаш
Славка Александар, Капетан Васиља Јарослав, К е рац Тимотије Урош, Копицл Алојза Рудолф, Костић Славка Александар, Котарлић Богдана Дарко,
Ковач-Папелаш Антала Јулијана. Ковач Матија
Матија, Ковачевић Живојина Милисав, Кривокапић-Војиновић Стевана Весела, Курин Јосипа Ђорђе, Лазић-Торњански Светислава Вера, Летић Свете Велинка, Леварски-Микуш Јана Ана, Личинар
Ђуре Станко, Лорек Матије Јосип, Малешев Милоша Славко, Марчета Ђуре Милорад, Марковић
Игњата Карло, Миков Ивана др Методи, Мирков
Милоша Витомир, Мишчевић Милоша Богданка,
Митић Јосипа Барбара, Мушички Светозара Милорад. Недељковић-Пешић Петра Винка, Ненадовић-Чађевић Радомира Бранислава, Пајтин Лазе Илија,
Петров Алексе Димитар, Петровић Луке Мирјана,
Прчић Ивана Стјепан, Радовић Владимира Добривоје, Радун Николе Љубомир, Ратков Стојка Боривој, Сапунџић Тодора др Милан, Ситаш-Тот Ладислава Маргита, Сивчев Ђоке Иван, Скопал Веле Б е ла, Сударев Исе Сава, Суша Ивана Иван, Шалипуровић Симеуна Милован, Шлемендер Андрије Геза,
Шовљански Пере Димитрије, Теофанов Симе Милан,
Томазовић Обрада Славко, Томичић- Борисава Петра Надежда, Уборка-Дудварски Јосипа Аница, Угљешин-Косанић Станка Латинка, Береш Павла
Драгутин, Вишлигај Алојза Стеван, Винганов Ђорђа Ђока, Вулетић Милана Андрија, Ж у р к а Васе
Аурора;
— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и
борбената готовност на нашите граѓани
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ
Шлехта Паула Зденко;
— за покажана храброст во спасувањето на човечки животи и имот
СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ
Крстић Бранислава

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Чубрило-Цвијетићанин Миле Анка, Боровац
Петра Сава, Дамјановић Милана Јован, Ђилвеси
Јована Карло, Гајић Петра Иван, Гајиќ Милоша
Стојан, Главонић Марка Владо, Иванчевић Ј а к ш е
Миливоје, Касаш Стевана Карло, Панић-Петровић

— за залагање
на земјата

Драган;

во социјалистичката

изградба

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Цветиновић Борислава Новак, Варна Ференца
Јосип, Ј а к ш и ћ Павла Мирко, Корањић Ристе Рис-
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тивоје, Мартоноши Ј о ж е ф а Ј о ж е ф , Михајиловкћ
ЈБубомира Драго, Миловановић Мане Илија, Племић Стојана Миле, Сератлић- Ивановић Гашпара
Невенка, Стевовић Пере Љубица, Стокић Стан полава Вера, Швеља Шпире Родомир, Тубић-Љујић Р а дована Иванка, Вулановић Божидара Слободан;

СОДРЖИНА:
Страна
235. Уредов за измени и дополненија на Уредбата за условите за привремен увоз на
стоки
— — — — — — — — — 713
236. Одлука за височината, на дневницата за
службено патување на функционерите
што ги именува или назначува Сојузниот
извршен совет — — — — — — — — 713

— за залагање и постигнати успеси в о . работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Адамовић Ђурађа Војислав, Алексић Ђуре Р а де, Амбо Петра Петар, Андрић Миодрага Радослав,
Арсеник Јована Гаја, Арсић Велимира Томислав,
Б а л а ж Иштваиа Иштван, Баратов Мише Бошко,
Бењек-Галовић Мане Анка, Вера Мартона Ференц,
Бербаков Б о ж е Момир, Бошковић Милорада Драгојло, Брзак Меленка Миленко, Чекић Стојића Дим и т р о в , Чорба Јована Јован, Ћирић Паје Рада, Давид Андраша Ј о ж е ф , Дошен-Терновац Јаноша
јапонка, Драшковић Драгољуба Љубомир, Филиповић Љубомира Милован. Галешев-Симић Нике Веселинка, Тавански Мише Емилија, Главаш МлађеНа Радивој, Главашки Младена Иван, Хајдин Ј о в а на Славко, Хорак Нандора Катица, Хорват Иштвана Арпад, Јакотин Косте Живко, Јањић-Добоши
Шандора Ирена, Јерај-Савић Михајла Анђелка, Ј о вановић В л а ј к а Петар, Каназир Саве Рада, К а р а каш Милорада Сава, Колунџић-Ћалић Манојла
Ана, Купрешки Павла Тодор, Ланг Антона Јосип,
Липованов-Лунгулов Богдана Јулијана, Максић Николе Дмитар, Малешевић Душана Милош, Мандарин-Лисул Милана Миланка, Марцикин-Сремчев
Милорада Олга, Марићевић-Тошковић Стојадииа
Борислава, Марјановић Тодора Лука, Марјановић-Тодоровић Петра Надежда, Марковић Милорада
Ненад, Медоварски Стевана Стеван, Месарош-Ковач
Ференца Ержебет, Милић Ристе Љубомир, Миловановић-Бабин Милана Бранислава, Мишковић Илије
Милка, Мортвански-Ђурђев Јелена, Н а ј д е к Симе
Винко, Ное Ђуре Александар, Новаковић Б о ж е
Мирко, Панић Данила Мица, Паунковић Драгутина
Георгије, П ф а ј ф е р Данила Петар, Пилиповић Б о ж е
Радивој е, Поледица-Шипка Бранка Душанка, Попов
Божидара Јован, Попов-Аћимовић Милана Ката,
Римар-Бизмар Михајла Љубица, Сегединац Радивоја Душко, Силашки Лазе Душан, Срдић Павла
Слободан, Станчић Божидара Драгољуб, Судец-Турковић Јосипа Вероника, НЈереш-Андрашић Стевана
Валериј а, Шимон Вилмоша Едита, Шипош Ференца
Ђерђ, Шкорић Данила Мирко, Шуљан Јана Јанко,
Таши Стевана Петар, Тодоровић Ј а к ш е Вукашин,
Тот-Мичик Михаља Роза лија, У г а р а к - П ф а ј ф е р
Данила Катица, Вало-Вранешевић Ђуре Надежда,
Виаторис Јаноша Јанош, Вишњевчанин Милоша Јован, Вукчевић Радоја Љубомир, Вуковић Иве Мироје;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
на општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Бесу Јон Сила, Кнежевић Гојка Никола.
Бр. 101
14 октомври 1976 година
Белград

Петок, 1 април 1 1977
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246. Правилник за измени и дополненија на
Правилникот за условите и постапката за
давање станови на користење и заеми за
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