
Петок, 24 септември 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 42 ГОД. ХХХП 

622. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ и чл. 8, 11 и 18 од Законот за утврдување и 
пресметување на вкупниот приход во основните ор-
ганизации на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВА-
ЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ 
ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

ПЛАЌАЊЕТО 

Член 1 
Во Уредбата за пресметување на вредноста на 

недовршеното производство на определени произ-
води и услуги и за утврдување на побарувањата од 
странски должници содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/76) по член 3 се додава нов член За, 
кој гласи: 

„Издатоците што според одредбите на чл. 18 и 
19 од Законот можат да се засметаат во вредноста 
на залихите на недовршеното производство, на по-
лупроизводите и на деловите на сопственото произ-
водство, на готовите производи и на трговските сто-
ки, не се надоместуваат од вкупниот приход утврден 
според одредбите на чл. 2 и 3 од Законот, и тоа: 

1) ако се содржани во пресметаните (фактури-
раните) производи, стоки и услуги во последните 15 
дена на пресметковниот период а не се наплатени до 
крајот на пресметковниот период, под услов нивната 
наплата да е извршена најдоцна до истекот на пет-
наесеттиот ден на наредниот пресметковен период; 

2) ако се содржани во пресметаните (фактури-
раните) стоки и услуги извезени во странство што 
до крајот на пресметковниот период не се наплатени 
и чиј рок за наплата, во согласност со важечките 
прописи, не истекол. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот на утврдување на доказите дека се испол-
нети условите од став 1 на овој член." 

Член 2 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Под побарувања по основите од член 6 на За -

конот содржани, во смисла па член 8 став 3 од З а -
конот, во инструментите за обезбедување на плаќа-
њето, се подразбираат побарувањата содржани во 
исправите што на основните и други организации 
на здружен труд им ги издава Службата на опште-
ственото книговодство, како доказ дека побарува-
њата се воведени во евиденцијата што ја води таа 
служба. 

Службата на општественото книговодство ис-
правите од став 1 на овој член им ги издава на ос-
новните и други организации на здружен труд во 

рок од осум дена од денот на истекот на пресмет-
ковниот период, а според состојбата искажана во 
евиденцијата на последниот ден на пресметковниот 
период. 

Сојузниот секретар за финансии ќе ја пропише 
содржината на исправата од став 1 на овој член." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 678 

15 септември 1976 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

623. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИВО СУРОВО 
ЖЕЛЕЗО И ЗА ФЕРОЛЕГУРИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ 

НА ПАЗАРОТ 

1. Производите леќите организации на здружен 
труд можат продажните цени за сиво сурово железо 
и за феролегури да ги формираат според условите 
на пазарот. 

2. Вкупното ниво на промената на цените за 
сиво сурово железо и за феролегури формирани спо-
ред одредбата на точка 1 од оваа одлука треба, да е 
во согласност со економската политика и со полити-^ 
ката на цените утврдени во резолуцијата за заеднич-
ката политика на економскиот и социјалниот развој 
на Југославија, што важи за тековната година. 

3. Формирањето на цените според одредбите на 
точ. 1 и 2 од оваа одлука може да се врши кога про-
изводите леќите организации на здружен труд или 
нивните деловни здруженија, односно групации на 
производителските организации на здружен труд ќе 
склучат за тоа самоуправна спогодба со своите купу-
вачи-потрошувачи 

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

Е. п. бр. 679 
9 септември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, е. р. 
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624. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-

ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-

СТИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за из-
градба на нафтоводи, во 1976 година царината ќе се 
Пресметува по стапка од 5°/§. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
помеѓу царината пресметана по стапките пропиша-
ни во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стап-
ка од 5%, намален за 50%: 

84.10/3 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е 
број 

1 2 

73.18/3а Други рабни цевки и цевоводи 
Ех. 
— Рабни челични цевки надолжно за-

варени, 
0 18 до 36" според API Std 5 LX 

— Рабни челични цевки спирално зава-
рени, 
0 18 до 36" според API Std 5 LS, за ' 
транспорт на нафта 

73.20/1 и 2 Прибор за цевки и цевоводи, од железо 
или челик (спојници, колена, составки, 
мантови, фланши итн.) 
Ех, 
— Цевни колена од 45°, 90° и 180°, од 

заварена и кована изработка 0 12 
3/4 до 50" и притисок до 10 at, за 
спојување челични цевки со завару-
вање 

— Лакови од 45°, 90° и 180°, од заварена 
и кована изработка, 012 3/4 до 50" и 
со називен притисок до 100 at, за 
спојување челични цевки со завару-
вање 

— Чаталести Т-парчиња, од заварена и 
кована изработка, 0 12 3/4 до 50" и 
со притисок до 100 at, за спојување 
цевку- со заварување 

— Цевки редуцири концентрични и ек-
сцентрички од заварена и кована из-
работка, 0 12 3/4 до 50" и со прити-
сок до 100 at, за спојување цевки од 
различен пречник со /заварување 

— Цевки капи, од заварена и кована, 
изработка. 0 12 3/4 до 50" и со при-
тисок до 100 at, за затворање кра-
ишта на цевки со заварување 

73,22/16 Др;, ги цистерни, резервоари и ел. 
Ех. 
Резервоари со пловечки покрив, со за-
фатнина од 10.000 т ѕ до 100.000 т з спо-
ред API Std 650 

84.18/26 

84.21/2 

84^2/5в 

84.22/5д 

84.59/2К 

84.61/1 

Центрифуге лни пумпи 
Ех. 

- Центрифугални пумпи од хоризонтална 
изработка, едностепен!! и повеќестепени 
за сурова нафта (напон на парата до 1 at), 
со капацитет од ЗОО m8/h и повеќе и 
1.500 обрти во минута и повеќе 

Машини и уреди за филтрирање или 
пречистување на течноста и гасови 
Ех. 
Филтерски уреди за вградување во це-
воводи, 0 6 до 50" и со притисок до 
100 at заради заштита на пумпи, венти-
ли, мерни инструменти и ел. од нечи-
стота 
Апарати за гаснење пожар 
Ех. 
—- Стабилни уреди за гаснење пожар, со 

помош на воздушна пена 
— Стабилни уреди за гаснење пожар, 

со помош на гасови (BCF) — стабил-
ни автоматизирани топови и подвиж-
ни топови за гаснење пожар, комби-
нирано вода-пеиа 

Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
Витли со слипни кукачки за прифаќа-
ње бродски јажиња 
Други машини и апарати за дигање, 
манипулација, натовар или истовар и ел. 
Ех. 
— Истечувачки раце со 0 над 16" за 

растовар на сурова нафта, со хидра-
улично управување 

— Истечувачки раце со 0 над 10" за 
натовар на гориво во бродови, со хи-
драулично управување 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
— Резервоари со пловечки покрив и со 

мешалка, со зафатнина од 10.000m3 до 
100.000 т 8 , според API Std 650 

— Уреди за чистење нафтоводи 
—• Пневматски завеси за заштита на мо-

рето од загадување, со припа тачка та 
опрема, вклучувајќи ја и компресор-
ската станица 

Автоматски славини, вентили и сл. 
Ex. 
— Автоматски регулациони едноседи и 

двоседи вентили за регулација на 
притисокот или протокот во нафто-
вод со припаѓачкиот серво-уред (ак-
ту атор) од над 22" и со притисок од 10 
до 100 at (класа 150—600) 

— Автоматски регулациони топчести 
вентили за регулирање на притисокот 
или протокот во нафтовод со серво-
-уред (актуатор) од 2" до 30" и со 
притисок до 100 at 

— Автоматски неповратни (противпо-
вратни) вентили со закдопка, обични и 
со амортизери, од 2" до 50" и со при-
тисок до 100 at 

— Автоматски сигурносни вентили со 
пилот-вентил од 2" до 50" и со прити-
сок до 100 at 

— Автоматски блок-вентили, со полн 
светол отвор за минување на чиста-
чот, со димензија од 12" до 36" и со 
притисок до 100 at, за прекинување на 
протокот на нафта во цевовод со мо-
торен погон 
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— Автоматски топчести блок-вентили со 
полн светол отвор за минување на 
чистачот, со димензии од 12" до 36" и 
со притисок до 100 at, за прекинување 
на протокот на нафта во нафтовод со 
моторен погон 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

84.61/2 Други славини, вентили и сл. 
^ Ех. 

— Вентили со диск (globe valve) од 2" до 
50" и со притисок од 10 до 100 ait спо-
ред API класа 150—600 

— Шибери (gate valve) од 2" до 50" и со 
притисок од 10 до 100 at според API 
класа 150—600 

— Топчести вентили (valve ball) од 2" до 
50." и со притисок од 10 до 100 at, спо-

— ред API класа 150—600 
— Славини од 2" до 50" и со притисок од 

10 до 100 at според API класа 150—600 
— Противпожарни хидранти за називен 

притисок поголем од 10 at 
84.63/3 . Други куќишта за лагери и лагери за 

рамни оски и др. 
Ех. 
Хидраулични спој ници 

84.64 Дихтунзи и слични спој ници од метални 
листови и др. 
Ех. 
Асортиман« на чепови од комбинирани 
материјали за цевки, цевоводи, арматура, 
резервоари (tube seal), машини и системи 
во контактот со нафта. 

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

Е. п. бр. 682 
9 септември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

84.10/2 

84.10/3 

84.17/1д 

84.17/13 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони полжавеста пумпи за рецир-
кулација на полиол во процесот на про-
изводството на полиуретанска пена 
Центрифугални пумпи 
Ех. 
Центрифугадни пумпи за рециркулација 
на изоцијанат во процесот на производ-
ството на полиуретанска пена 
Машини и уреди за разладување мате-
ри ј а ли 
Ех. 
Каналски уреди за разладување калапи 
Други машини и уреди 
Ех. 
Тунелски уреди за загревање полиуре^ 
танска маса на определена температура 
заради хемиско обликување во калапи и 
надвор од калапи 
Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Автоматски машини за дозирање на по-
дмол, изоцијанат и други компоненти 
(катализатори, површински активни ма-
терии, фриген, вода ити.) во процесот на 
производството на полиуреранска пена 
Автоматски вентили 
Ех. 
Автоматски вентили за регулирање на 
протокот на изоцијанат и пол пол, во про-
цесот на подготвувањето на суровините 
за производство на полиуретанска пена 

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

84.19/8 

84.61/1 

Е. п. бр. 681 
16 септември 1976 година 

Белград 

625. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68,-17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИУРЕТАН-

СКА ПЕНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
Тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во про-
изводството на полиуретанска пена, во 1976 
година царината ќе се пресметува по стапка од 5%. 
На така пресметаниот износ се додава износот што 
Претставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, односно 
во Решението за одредување на пониски царински 
Стапки на увоз на одредени производи („Службен 
г^ист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината 
Пресметана по стапка од 5%, намален за 50%: 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

626. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НА-
МАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИ-
СТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУРНИР И НА 
НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ДРВНИ 
ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ, 

ПАНЕЛ ПЛОЧИ, ШПЕР ПЛОЧИ) 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
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производството на фурнир и на ^облагородени и 
облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, плочи 
иверици, панел плочи, и т е р плочи) — („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/74 и 61/75) во називот на ре-
шението по зборовите: ,,панел плочи," се додаваат 
зборовите „ламелен паркет во клочи,". 

2. Во точка 1 се вршат следните дополненија: 
1) во уводната реченица по зборовите: „панел 

плочи," се додаваат зборовите: „ламелен паркет во 
плочи,"; 

2) во тар. број 84.22/5д во петтата алинеја по 
зборовите: „панел плочи" се додаваат зборовите: „и 
ламелен паркет во плочи", а во шестата алинеја на 
обете места, по зборовите: „панел плочи" се додаваат 
зборовите: „и ламелен паркет во плочи"; 

3) во тар. број 84.47/8 во втората алинеја по 
зборовите: „панел плочи" се додаваат зборовите: „и 
ламе лен паркет во плочи"; 

4) во тар. број 84.47/10 во четвртата алинеја по 
зборовите: „панел плочи" се додаваат запирка и збо-
ровите: „ламелен паркет во плочи"; 

5) во тар. број 84.59/2к во дванаесетата алинеја 
по зборовите: „панел плочи" се додаваат зборовите: 
„и ламелен паркет во плочи", а во тринаесеттата и 
четиринаесеттата алинеја по зборовите: „панел пло-
чи" се додаваат запирка и зборовите: „л амед ен 
паркет во плочи". 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на увозот што се врши во 
1976 година. 

Е. п. бр. 683 
16 септември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

627. 

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 се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА КНИГАТА „THE EIGHTY-MINUTE 

HOUR" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на книгата „The Eighty-minute Hour" од 
Aldiss W Brian, што е печатена на англиски јазик 
во изданието „Pan Books", Лондон, Велика Брита-
нија. 

Бр. 650-1-27/488 
9 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

628. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLlSKI GLAS" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Katoliski glas", бр. 32, 33, 34 
и 35 од 1976 година, што излегува на словенечки 
јазик во Горица, Италија. 

Бр. 650-2-47/3 
8 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

629. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕН SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", број 33 од 
9 август 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/462 
8 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

630. 

Врз основа на член 6 став 3, член 7 став 3 и член 
8 став 5 од Законот за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76), 
директорот на Сојузниот завод за статистика про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И 

ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат единствената 

методологија за распоредување на организациите и 
заедниците по дејностите, како и методолошките 
основи на единствениот регистар на организациите 
и заедниците распоредени по дејностите. 
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Со овој правилник се пропишува и образецот на 
пријавата за распоредување на организациите и за-
едниците по дејностите — Образец РОЈ-1 и 1а. Тој 
образец е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

I. Единствена методологија за распоредување на ор-
ганизациите и заедниците по дејностите 

Член 2 
Распоредување на организациите и заедниците, 

како и на деловните и други единици во нивниот 
состав, во областите, гранките, групите и подгрупите 
предвидени во Единствената класификација на деј-
ностите, што е составен дел на Одлуката за Един-
ствената класификација на дејностите („Службен 
лист на СФРЈ", бр 34/76) се врши според мерилата 
утврдени со овој правилник. 

Член 3 
Распоредувањето по дејностите се состои во оп-

ределување на шифрата и називот на подгрупата од 
Единствената класификација на дејностите, на која 
ќ припаѓа дејноста што организацијата, односно 
заедницата или деловната и друга единица во неј-
зиниот состав ја врши (во натамошниот текст: еди-
ницата во состав). 

Со утврдувањето на подгрупата на дејноста се 
определуваат областа, гранката и групата на дејноста 
на организацијата, заедницата или единицата во 
состав. 

Во шестцифрената шифра на подгрупата на деј-ч 
носта првите две цифри ја означуваат областа, први-
те четири цифри земени заедно гранката, а првите 
пет цифри земени заедно групата на дејноста на 
која и припаѓа соодветната подгрупа. 

Член 4 
Организациите, заедниците и единиците во со-

став се распоредуваат во области, гранки, групи и 
подгрупи на Единствената класификација на дејно-
стите, според дејностите што ги вршат. Ако органи-
зацијата, односно.заедницата врши повеќе дејности, 
се распоредува според дејноста што ја врши пре-
тежно (претежна дејност). 

Дејноста на новооснованите организации, однос-
но заедници се утврдува врз основа на податоците 
за предметот на работењето содржани во актот за 
нивното основање. 

Член 5 
Претежна дејност на организацијата на здружен 

труд од областа на стопанството е дејноста со која 
организацијата остварила најголем дел на доходот 
зголемен за износот на амортизацијата во претход-
ната календарска година. 

Доходот зголемен за износот на амортизацијата 
се пресметува како разлика помеѓу вкупниот приход 
и потрошените средства без амортизацијата. Потро-
шените средства ги опфаќаат издатоците утврдени 
со прописите за распределба на приходот и доходот 
на организациите на здружен труд. 

Член 6 
Претежна дејност на организацијата, односно 

заедницата од о<бласта на општествените дејности е 
основната дејност, т. е. дејноста заради која органи-
зацијата или заедницата е основана. Утврдувањето 
најосновната дејност на тие организации и заедници, 
се врши врз основа на податоците содржани во актот 
за нивното основање. 

Ако организацијата, односно заедницата од об-
ласта на општествените дејности врши повеќе ос-
новни дејности, под претежна дејност се подразбира 
дејноста во која остварила најголем дел на личните 
доходи (бруто лични доходи) во претходната кален-
дарска годева. 

Член 7 
- Утврдувањето на дејноста на органите и орга-

низациите на општествено-политичките заедници, на 
органите на општествената заедница, на самоуправ-
ните интересни заедници на општествено-политич-
ките организации, на општествените организации и 
на здруженијата на граѓани се врши според мери-
лата за утврдување на дејноста на ^организациите и 
заедниците од областа на општествените дејности. 

Член 8 
Утврдувањето на дејноста на организациите и 

заедниците од областа на општествените дејности, на 
органите и организациите на општествено-полиниич-
ките заедници и на органите на општествената за-
едница во кои се вршат и производствени дејности, 
се врши според мерилата за утврдување на дејноста 
на организациите и заедниците од областа на опште-
ствените дејности. 

Член 9 
Утврдувањето на дејноста на основните органи-

зации на здружен труд и на работните организации 
што во својот состав немаат основни организации на 
здружен труд — од областа на стопанството, се 
врши врз основа на дејноста на единиците во сос-
тав, односно на групите на единиците во состав 
што ја вршат истата дејност Дејноста ка единици-
те во состав се определува според видот на произ-
водите што ги произведуваат, односно според видот 
на услугите што ги вршат. 

Дејноста на основната организација на здружен 
труд во состав на работна организација од областа 
на стопанството, се утврдува независно од дејноста на 
работната организација во чиј состав се наоѓа и не-
зависно од тоа дали таа' дејност во набоди?та орга-
низација претставува основна, споредна или помош-
на дејност. 

Ако во основната организација на здружен труд 
или во работната организација што во својот состав 
нема основни организации се вршат повеќе различни 
дејности, како дејност на основната организација од-
носно на работната организација без основна орга-
низација се утврдува претежната дејност, т е. деј-
носта со најголемо учество во доходот на основната 
организација, односно на работната организација 
зголемен за износот на амортизацијата. 

Член 10 
Дејноста на работната организација од областа 

на стопанството, што во својот состав има основни 
организации на здружен труд се утврдува врз осно-
ва на дејноста на основните; организации на здру-
жен труд. Ако основните организации на здружен 
труд вршат две или повеќе различни дејности, 
како дејност на работната организација се зема 
онаа што е претежна. Претежна дејност на работ-
ната организација е онаа дејност на основните ор-
ганизации на здружен труд што има најголемо 
учество во вкупниот доход на работната организа-
ција зголемен за износот на амортизацијата. 

Член 11 
Дејноста на сложената организација на здружен 

труд од областа на стопанството се утврдува врз 
основа на дејноста на работните организации што 
се здружени во неа. Претежна дејност на сложена-
та организација на здружен труд е онаа дејност 
на работните организации од кои потекнува најго-
лемиот дел "на вкупниот доход на сите здружени 
работни организации, зголемен за износот на амор-
тизацијата. 

Член 12 
Дејноста на земјоделска, занаетчиска и друга за-

друга и на договорна организација на здружен труд 



Страна 1278 — Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 септември 1976 

како и на организација, односно на единиците во 
нивниот состав се утврдува според мерилата за утвр-
дување на дејноста на организацијата на здружен 
труд од областа на стопанството. 

Член 13 
Работната заедница што врши административно-

-стручни, помошни и на нив слични работи од заед-
нички интерес за основните организации на здружен 
труд во состав на работната организација или за 
работните организации здружени во сложена органи-
зација на здружен труд, се распоредува во дејноста 
во која се распоредува и работната, односно сложе-
ната организација на здружен труд за која ги врши 
заедничките работи. 

Член 14 
Работната заедница што врши админмстративно-

-стручки, помошни и на нив слични работи во бан-
ките, во заедниците на осигурување и во другите 
'финансиски организации се распоредува по дејно-
стите според оние мерила според кои се распореду-
ваат и работните заедници што тие работи ги вршат 
за потребите на организациите на здружен труд. 

Член 15 
Дејноста на единиците во состав на организа-

циите и заедниците, што вршат основни или според-
ни дејности во рамките на организацијата или заед-
ницата во чиј состав се наоѓаат, се утврдува неза-
висно од дејноста на тие организации и заедници. 
Дејноста на тие единици се определува според видоа: 
на производите птт гм продорQYjgат, гуднпрнп спо-
ред в и д о т Ј ѓ ^ у с л у г и ^ ш ^ 

Единицата во состав што врши помоцша дејност 
се распоредува во дејноста во која е распоредена 
организацијата, односно заедницата во чиј состав се 
наоѓа. 

И. Методолошки основи на единствениот регистар на 
организациите и заедниците распоредени по дејно-

стите 

Член 16 
Единствениот регистар на организациите и заед-

ниците распоредени по дејностите што го водат над-
лежните статистички органи во републиките и авто-
номните покраини, се заснова врз методолошките 
основи утврдени со овој правилник. 

Член 17 
Единствениот регистар се води така што: 
1) да дава податоци за распоредувањето по деј-

ностите на организациите и заедниците, како и еди-
ниците во нивниот состав; 

2) да дава идентификациони податоци за орга-
низациите и заедниците и за единиците во нивниот 
состав (назив — фирма, адреса, територија, облик на 
здружување и др.) потребни за изработка на адресар 
на статистичките и други истражувања, како и за 
следење на промените во тие организации, заедници 
и единици; 

3) да овозможи меѓусебно поврзување на пода-
тоците од различни статистички истражувања и дру-
ги евиденции, како и од серии на податоци обрабо-
тени по дејноста и територијата. 

Член 18 
Во единствениот регистар се запишуваат: 
1) основните организации на здружен труд, ра-

ботните организции, сложените организации на здру-< 

жен труд, договорните организации на здружен труд, 
заедниците на организациите на здружен труд, ра -
ботните заедници, банките, заедниците на осигуру-
вање ца имоти и лица и другите финансиски орга-
низации, земјоделските и други задруги, самоуправ-
ните интересни заедници, органите и организациите 
на општествено-политичките заедници и органите 
на општествената заедница, општествено-политички-
те организации, општествените организации и здру-* 
женијата на граѓани и други организации и заед-
ници; 

2) организациите и заедниците од точка 1 на 
овој член во основање; 

3) единиците во состав на организациите и заед-
ниците од точ. 1 и 2 на овој член. 

Член 19 
Во единствениот регистар за секоја организација 

и заедница, како и за единиците во нивниот состав, 
се внесуваат следните податоци: назив, односно фир-
ма, седиште и адреса, територијална припадност, 
облик на здружувањето, број на жиро-сметката и 
други идентификациони податоци; податоци за 
организацијата на здружен труд во чиј состав се 
наоѓа организацијата, односно заедницата, како и 
податоци за распоредувањето по дејностите и за 
сите промени во организирањето или распоредува-
њето по дејностите. 

Член 20 
Единствениот регистар се води врз основа на 

податоците од пријавата за распоредувањето на ор-
ганизациите и заедниците по дејностите. 

Член 21 
Секоја организација и заедница запишана во 

единствениот регистар добива свој матичен број од 
единствениот регистар, а секоја единица во нивниот 
состав покрај матичниот број на организацијата, 
односно заедницата во чиј состав е, добива и свој 
реден број. 

Матичниот број на единствениот регистар е по-
стојана шифарска ознака на организацијата, односно 
на заедницата во единствениот регистар. Матичниот 
број се користи во сите статистички истражувања од 
интерес за целата земја. 

Член 22 
Единствениот регистар се состои од картотека 

(досиеја) и од датотека на индивидуалните податоци 
на организациите и заедниците, како и на единиците 
во нивниот состав. 

Секое досие на картотеката ги содржи прибра-
ните пријави и преписката во врска со промените 
во организациите, односно во заедниците. 

Датотеката на организацијата и заедницата се 
состои од податоците за секоја организација и заед-
ница приготвени за обработка на електронски сме-
тач. 

III. Завршна одредба 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 0601-4537 
20 септември 1976 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

Ибрахим Латифи^, е. р. 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ч Образец Р О Ј ! 

Закон за единствената класифика-
ција на дејностите 

„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76 

РАСПОРЕДУВАЊЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ И ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ 

П Р И Ј А В А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА—ЗАЕДНИЦАТА 
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СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА Образец РОЈ-1а 

Закон за единствената класифика-
ција на дејностите 

„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76 

Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е ПО Д Е Ј Н О С Т И Т Е И Е Д И Н С Т В Е Н Р Е Г И С Т А Р Н А О Р Г А Н И З А -
Ц И И Т Е И З А Е Д Н И Ц И Т Е 

П Р И Ј А В А -
ЗА РАБОТНАТА И ДРУГА ЕДИНИЦА ВО СОСТАВОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА—ЗАДНИЦАТА 

Пополнува статистиката 



Страна 1284 — Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 септември 1973 

5. ПРОМЕНИ ЗАРАДИ КОИ СЕ ПОПОЛНУВА ПРИЈАВАТА: 
(На ова прашање се одговара при пријавувањето на новооснованите еди-
ници во состав и при промени што настанале по 30 септември 1976 година) 

а) Вид на промената: 
1) Основање — организирање 
2) Престанок 
3) Промени во податоците 

(да се заокружи редниот број на прашањето на кој се однесува 
одговорот) 
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Матичниот број на единствениот регистар е по-
стојана шифарска ознака на организацијата, односно 
заедницата во единствениот регистар на организа-
циите и заедниците што го определува надлежниот 
статистички орган во републиката, односно автоном-
ната покраина и и го соопштува на организацијата, 
односно заедницата. 

При поднесувањето на пррЈЈавата според состој-
бата на септември 1976 година, како и при при-
јавувањето на новооснованите организации, односно 
заедници, матичниот број на единствениот регистар 
во Образецот го запишува надлежниот републички, 
односно покраински завод за статистика. При при-
јавувањето на настанатите промени, матичниот број 
во Образецот го запишуваат организациите, односно 
заедниците. 

Внесувањето на податоците во Образецот РОЈ-1 
— „Пријава за организацијата — заедницата" се 
врши на следниот начин: 

1) под редниот број 1 „Податоци за посебниот 
регистар", организацијата, односно заедницата ги за-
пишува податоците од документацијата за регистра-
цијата со наведување на: а) називот на органот што* 
го води регистарот (суд, орган за внатрешни работи, 
општински орган); б) регистарскиот број., односно ре-
гистарската влошка под кој се води организацијата, 
односно заедницата во посебниот регистар, и в) да-
тумот на запишувањето во посебниот регистар; 

2) под редниот број 2 „Назив (фирма) на ор-
ганизацијата — заедницата": 

под а) работната организација и сложената орга-
низација на здружев труд ја запишува во потполн 
облик фирмата, а основната организација на здру-
жен труд и заедницата називот — онака како што 
се наведени во судскиот регистар, Фирмата, односно 
називот содржи: ознака што упатува на дејноста, 
име и облик на здружувањето'. 

Другите организации и заедници го наведуваат 
својот полн назив онака како што е запишан во 
соодветниот посебен регистар, односно во актот за 
нивното основање; 

под б) организациите, односно заедниците што 
имаат скратена ознака на фирмата, односно називот 
ја запишуваат ознаката во обликот во ко ј е запи-
шана во судскиот регистар, односно во друг посебен 
регистар. 

Запишувањето на називот (фирмата) се врши на 
тој начин што во секоја куќичка,, почнувајќи од 
првата куќичка, се запишува по една буква, односно 
интерпункциски знак, а помеѓу зборовите се остава 
празна куќичка; 

3) под редниот број 3 „Седиште и адреса" се за -
пишува местото (населбата) на седиштето што орга-
низацијата, односно заедницата го има во правниот 
промет. Покрај местото (населбата) седиштето по-
блиску се определува со улицата и куќниот број, 
како и со општината. Ако организацијата, односно за -
едницата ја врши основната дејност во повеќе места, 
како седиште на организацијата, односно заедницата 
се смета местото во кое деловодниот орган постојано 
ја врши својата функција. Кон куќниот број се за-
пишува, ако го има, и додатокот со ознака на буква-
та и бројот што се одвојува со коса црта. 

Називот на улицата се запишува во куќичките 
на начинот предвиден во точка 2 за запишување на 
називот (фирмата) на организацијата, односно заед-
ницата; 

4) под редниот број 4 „Број на жиро-сметката 
Кај Службата на општественото книговодство", ор-
ганизацијата односно заедницата го запишува во 
куќичките бројот на жиро-сметката кај Службата 
на општественото книговодство. По исклучок, орга-
низацијата, односно заедницата што нема своја жи-
ро-сметка го занишува на линијата називот*, а во 

куќичките бројот на заедничката жиро-сметка 
преку која го врши работењето; 

5) под редниот 6poj 5 „Регистарски број на об-
врзникот на придонеси", организацијата, односно за-> 
единицата го запишува регистарскиот број на обврз-
никот под кој таа се води во заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување; 

6) под редниот број 6 „Вид на организацијата — 
облик на здружувањето", организацијата, односно 
заедницата запишува еден од следните одговори: 

11 Основна организација на здружен труд 
12 Работна организација без основни организа-

ции на. здружен труд 
13 Работна организација со основни организации 

на здружен труд 
14 Сложена организација на здружен труд 
15 Работна заедница на организација на здру-

жен труд 
21 Земјоделска задруга 
22 Занаетчиска задруга 
23 Други задруги 
24 Договорна организација на здружен труд 
31 Банка 
32 Заедница на осигурување на имоти и лица 
33 Други финансиски организации 
40 Заедница на организации на здружен труд 
50 Општо и посебно здружение на организации 

на здружен труд 
60 Самоуправна интересна заедница 
71 Орган на општествено-политичка заедница 
72 Орган на општествена заедница 
73 Орган на месна заедница 
81 Општествено-политичка организација 
82 Општествена организација 
83 Здружение на граѓани 
90 Други организации 
Одговорот „Работна заедница на организација на 

здружен труд" го запишуваат работните заедници во 
состав на работна организација или на земјоделска 
задруга и работните заедници што вршат работи од 
заеднички интерес во сложена организација на здру-
жен труд. 

Одговорот Земјоделска задруга" се запишува и 
за другите облици на здружување на земјоделците 
предвидени со закон. 

Одговорот „Заедница на организации на здружен 
труд" го запишуваат деловните заедници на органи-
зациите на здружен труд. заедниците на основните 
организации на здружен труд, заедниците на работ-
ните организации: и заедниците на здружен труд за 
меѓусебна планска и деловна соработка. 

Одговорот „Општо и посебно здружение на орга-
низации на здружен труд" го занишуваат стопански-
те комори, задружните сојузи и другите општи и по-
себни здруженија на организации на здружен труд. 

Одговорот .Други организации" го запишуваат 
организациите што не се опфатени со одговорите 
шифрирани со. 11 до 83; 

7) под редниот број 7 „Ошптествено-политичка 
заедница за ч и ј а територија е основана, организаци-
јата, заедницата",, органите и организациите на оп-
штествено-политачките заедници, самоуправните 
интересни заедници, олштествено-политичките ор-
ганизации и ел. запишуваат еден од следните одго-
вори: 

1 Месна заедница 
2 Општина 
3- Заедница на општини и град 
4 Автономна покраина 
5 Република 
6 СФРЈ; 
8) под редниот број, 8 „Основна организација на 

здружен труд, односно работна организација — ра-
ботна заедница е во состав (здружена)", основната 
организација на здружен труд го запишува нази-
вот и седиштето на работната организација во чиј 
состав е, а работната организација — називот и се-
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диштето на сложената организација на здружен 
труд во која е здружена; 

9) под редниот број 9 „Дејност": 
под а) основните организации на здружен 

труд, работните организации и сложените органи-
зации на здружен труд, го запишуваат предлогот 
на подгрупата и шифрата на дејноста на својата 
организација, откако ја утврдиле врз основа на 
податоците за составот и структурата по дејностите 
(табела „в" на Образецот) и единствената методоло-
гија за распоредување на организациите и заедни-
ците по деј поетите — од овој правилник. Сите други 
организации, заедници, органи, здруженија и др. 
предлогот на подгрупата и шифрата на својата деј-
ност ги запишуваат само врз основа на таа един-
ствената методологија; 

под б) организациите и заедниците ја запи-
шуваат дејноста во која ги распоредил статистич-
киот орган, односно републичкиот или .покраинскиот 
орган надлежен за донесување одлука по барање 
иа организациите, односно заедниците што сметаат 
дека се распоредени неправилно (член 9 од Зако-
нот за единствената класификација на дејностите). 
Во пријавата според состојбата на 30 септември 1976 
година организациите, односно заедниците не од-
говараат на прашањето под б); 

под в) податоците за составот и структурата 
по дејностите ги запишуваат само организациите на 
Здружен труд и земјоделските и други задруги. 

Основните организации на здружен труд и ра-
ботните организации без основни организации на 
здружен труд од областа на стопанството ги запи-
шуваат податоците во колоните 4 до 8. Таквата ор-
ганизација ги запишува редум за секоја дејност 
што се врши во нејзиниот состав шифрата и нази-
вот на подгрупата на дејноста од Единствената 
класификација на дејностите и податоците за ра-
ботењето, а на крајот под „Вкупно" податоците за 
работењето за организацијата во целост според за-
вршната сметка за претходната година. Како извори 
на податоци за работењето по дејностите можат да 
се користат: пресметковните калкулации, погонски-
те пресметки, пресметките по деловните и терито-
ријалните единици и другите аналитички пресметки 
што се изработуваат за интерните и други потреби 
frа тие организации. Евентуалните разлики помеѓу 
Податоците по дејностите, добиени од тие извори, и 
вкупните износи за тие организации, добиени од 
завршните сметки и запишани под Вкупно" треба 
да се објаснат во забелешките. 

Работните организации што во својот состав 
имаат основни организации на здружен труд и сло-
жените организации на здружен труд од областа на 
стопанството ги запишуваат податоците во сите ко-
лони од 1 до 8, а од областа на општествените деј-
ности — во колоните од 1 до 5. 

Работната организација ги запишува редум по-
датоците за секоја основна организација на здру-
жен труд во својот состав, а по тоа податоците за 
секоја работна заедница. Во колоните 4 и 5 се 
запишува дејноста на секоја основна организација 
на здружен труд, што претходно е утврдена врз ос-
нова на податоците за дејностите што ги вршат тие. 
За работната заедница се запишуваат само редниот 
број, називот и податоците за работењето. 

Сложената организација на здружен труд ги 
запишува податоците за секоја здружена работна 
организација, а потоа податоците за секоја работна 
заедница што врши работи од заеднички интерес 
во сложената организација. Подгрупите на дејноста 
во колоните 4 и 5 се запишуваат по утврдувањето 
на дејноста за секоја работна организација. За* ра-
ботната заедница се запишуваат само редниот број, 
називот и податоците за работењето. 

Податоците за работењето (колони 6, 7 и 8) ра-
ботните, односно сложените организации на здру-
жен труд ги внесуваат од завршните сметки за 
претходната година и за секоја основна организа-

ција на здружен труд, односно работна организа-
ција и работна заедница во нивниот состав чиј на-* 
зив е запишан во колона 2; 

10) под редниот број 10 „Промени заради кои 
се пополнува пријавата", организацијата, односно 
заедницата под а) го заокружува видот на проме-
ната заради која Образецот е пополнет, под б) го 
запишува датумот на пријавата на промената и под 
в) дава опис и објаснение на промената. 

Во објаснението се прецизира каква промена е 
во прашање и се наведуваат називот и седиштето 
на сите организации во кои настанале промените во 
врска со промената што се пријавува (на пример, 
називот и седиштето на: работната организација од 
која се издвојуваат основните организации на здру-
жен труд, основните организации што се издвоју-
ваат, организациите со кои се здружуваат издвое-
ните основни организации, новите организации на-
станати со здружувањето ити.). 

Пополнување на Образецот РОЈ-1а Пријава за де-
ловната и друга единица во состав на организаци-

јата — заедницата 

Пријавата за деловната и друга единица — 
Образец РОЈ-1а — организацијата, односно заед-
ницата ја пополнува за секоја деловна и друга еди-
ница во својот состав и ја вложува во Образецот 
РОЈ-1. 

Под деловна и друга единица во состав, за ра-
споредување на организациите и заедниците по 
дејностите, се подразбира дел на организацијата 
односно заедницата што претставува заокружена 
деловна или производствена целина во која се врши 
дејност по правило различна од дејноста во која 
организацијата или заедницата е распоредена спо-
ред прете жноста. 

Деловите на организацијата, односно заедни-
цата, што се лоцирани надвор од седиштето на ор-
ганизацијата односно заедницата, се третираат како 
посебни единици во состав и кога не претставуваат 
заокружена деловна или производствена целина 
како и кога вршат иста дејност како и организаци-
јата, односно заедницата во чиј состав се наоѓаат 
(посебно лоцирани помошни единици и ел.). 

Примери на така дефинирани деловни и други 
единици во состав се: рудник, електрана, камено-
лом, леарница, пилана, предилница, ткајачница, пи-
вара, мелница, пекара, земјоделско стопанство, 
автопарк, сервис, продавница, стовариште, хотел, 
ресторан, ресторан на општествена исхрана, учили-
ште, болница, амбуланта, ггроектанско биро, кино, 
институт и слични единици карактеристични за 
посматраната дејност. Градилишта и други привре-
мено лоцирани единици не се сметаат за единици во 
состав. 

Образецот РОЈ-1а го пополнуваат сите органи-
зации и заедници, освен работните организации 
што во свој состав имаат основни организации на 
здружен труд (образецот го пополнуваат нејзините 
ООЗТ и работните заедници) и сложените органи-
зации на здружен труд (образецот го пополнуваат 
здружените работни организации без ООЗТ, основ-
ните организации на здружен труд во состав на 
здружените работни организации со ООЗТ и работ-
ните заедници). 

Внесувањето на податоците во Образецот РОЈ-1а 
се врши на следниот начин: 

1) под редниот број 1 „Назив (фирма) на орга-
низацијата — заедницата во чиј состав е" се запи-
шуваат во потполн облик називот, односно ф и р -
мата и местото (населбата), улицата и куќниот број 
на организацијата, односно заедницата во чиј сос-
тав се наоѓа единицата за која се пополнува Обра-
зецот; 

2) под редниот број 2 .»Реден број и назив на 
единицата" се запишуваат под а) редниот број на 
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единицата внатре во организацијата, односно заед-
ницата а под б) називот на единицата во состав за 
која се пополнува образецот. Називот на единицата 
се запишува во предвидените куќички така што во 
секоја куќичка, почнувајќи од првата куќичка, се 
запишува по една буква, односно интерпункциски 
знак, а помеѓу зборовите се остава празна куќичка; 

3) под редниот број 3 „Седиште и адреса'4 се 
запишуваат податоците за седиштето и адресата на 
едшздцата во состав. Називот на улш^ата се запи-
шува во куќичките на начинот предвиден за запи-
шување на називот на единицата; 

4) под редниот број 4 „Дејност" се запишува 
описот на дејноста што единицата ја врши, а потоа 
се внесува предлогот на подгрупата на дејноста во 
која единицата треба да се распореди; 

5) под редниот број 5 „Промени заради кои се 
пополнува пријавата", организацијата, односно заед-
ницата под а) го заокружува видот на промената 
заради која е пополнет Образецот и под б) го запи-
шува датумот на промената. 

631. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕВИ ЗА Ж Е -

ЛЕЗНА РУДА И ЗА КОНЦЕНТРАТ НА РУДА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 21 јуни 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за железна руда и за концентрат на 
руда, со тоа што производителската организација на 
здружен труд да гложе да ги зголеми своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, до 6,5°/'«. 

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. 2788 од 2 септември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: Рударско ме-
талуршки комбинат Зеница — Зеница. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
Металуршки комбинат „Железара Сисак" — Си-
сак, СЖ Железара Јесенице — Јесенице и Ме-
талуршки комбинат Смедерево — Смедерево. 

632. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА БЕЛО 

СУРОВО ЖЕЛЕЗО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јуни 1976 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за бело сурово железо, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 6,5%. 

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 ео спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2787 од 2 септември 
197-6 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Металур-
шки комбинат-Смедерево — Смедерево и Рудар-
ско-металуршки комбинат Зеница — Зеница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Сло-
венске железарне — Љубљана, Металуршки 
комбинат „Железара Сисак" — Сисак, Железара 
„Борис Кидрич" — Никшиќ и Рудници и желе-
зарница „Скопје" — Скопје. 

633. 

Врз оснива на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-
ПИЛИ, ВАЛЈАЦИ, МЕТАЛУРШКИ ЛИВ И ЛЕАНИ 

ТЕНЏЕРИЊА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 јуни 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за кокили, вал јаци, металуршки лив 
и леани тенџериња, со тоа што производителските 
организации на "здружен труд да можат да ги зго-
лемат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, до 6,5%. 

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. 2786 од 2 септември 
1976 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: Рударско-ме-
талуршки комбинат Зеница — Зеница, СЖ Ж е -
лезара Шторе — Шторе и Металуршки комбинат 
„Железара Сисак — Сисак. 
Претставници на купувачите-потрошувачи:- Ру-
дарско-металуршки комбинат Зеница — Зеница, 
СЖ Железара Јесенице — Јесенице, СЖ Желе-
зара Равне — Равне, СЖ Железара Шторе — 
Шторе, Металуршки комбинат „Железара Сисак41 

— Сисак, Железара „Борис Кидрич" — Никшиќ, 
Металуршки комбинат Смедерево — Смедерево 
и Рудници и железарница „Скопје" — Скопје. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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О Д Л И К У В А Њ А 

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 Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни заслуги во социјалистичката изградба на земја-
та, развивањето и унапредувањето на вооружените 
сили и за придонес за чување и јакнење на безбед-
носта и независноста на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Генерал на армија Никола Љубичић. 

Бр. 12 
4 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги на развивањето и зацврс-
тувањето на ^ирољубивата соработка и пријател-
ските односи помеѓу вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

генерал-полковник Viglione Andrea, началник на 
Генералштабот на вооружените сили на Италија. 

Бр. 13 
8 март 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Негово Величество Крал Карл XVI Густаф. 

Бр. 15 
22 март 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

622. Уредба за дополненија на Уредбата за 
пресметување на вредноста на недоврше-
ното производство на определени произ-
води и услуги и за утврдување на поба-
рувањата од странски должници содржа-
ни во инструментите за обезбедување на 
плаќањето — — — — — — — — 1273 

623. Одлука за формирање на цените за сиво 
сурово железо и за феролегури според 
условите на пазарот — — — — — — 1273 

624. Решение за намалување на царината 
увозот на специфичната опрема што 
користи за изградба на нафтоводи — 

625. Решение за намалување на царината 
увозот на специфичната опрема што 

на 
се 
— 1274 
на 
се 

на полиуре-користи во производството 
танска пена — — — — — — — — 1275 

626. Решение за дополненија на Реше-
нието за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на фурнир и 
на необлагородени и облагородени дрвни 
плочи (лесонит плочи, плочи иверици, 
панел плочи, шпер плочи) — — — — 

627. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата „The Eighty-mi-
nute Hour" — — — — — — — — 1276 

628. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Katolifcki glas" 

629. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 

30) Правилник за распоредување на органи-
зациите и заедниците по дејностите — — 

631. Спогодба за промена на затечените цени 
за железна руда и за концентрат на руда 

632. Споогдба за промена на* затечените цени 
за бело сурово железо — — 

633. Спогодба за промена на затечените цени 
за коки ли, вал јаци, металуршки лив и 
леани тенџериња — — — — — — 

Одликувања — — -— — — — — — — 

1275 

1276 

1276 

1276 

1287 

— — 1287 

1287 
1288 

Меѓународни договори 889 


