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535. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себната такса на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на сто гите на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/77, 47/77, 62/77, 14/78 и 21/78) 
во точка 9 став 1 зборовите: „30 јуни 1978 година" 
се заменуваат со зборовите: „31 декември 1078 го-
дина". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1978 
година. 

Е. п. бр. 502 
29 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

536. 

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 ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Welt am Sonntag", број 23 
од 4 јуни 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/712 
14 јуни 1978 година 

. Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

537. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на странски 
срс летва 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 РАСТУРАЧ 

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Der Spiegel", број 23 од 
5 јуни 1978 година, што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/704 
15 јуни 1978 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

538. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
јузниот комитет за / труд, здравство и социјална 
заштита, директорот' на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧ-
КИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕ-

СТЕНИНИТЕ 

Член 1 
' Во Правилникот за квалитетот на житата, мел-

ничките производи, лебот, печивото и тестенините 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77 и 55/77) чиишто 
одредби се применуваат како одредби на Правил-
никот за квалитетот на житата, мелничките произ-
води, лебот, печивото и тестенините („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/78), во член 11 во 
уводната реченица зборовите: „човечка исхрана" 
се заменуваат со зборовите: „непосредна човечка 
потрошувачка". 

Член 2 
Член 14 се брише 

Член 3 
Називот над член 15 и член 15 се бришат. 
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Член 4 
Во член 16 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Количеството ка суровите протеини се изра-

зува процентуално во однос на сувата материја." 

Член 5 
Во член 20 став 1 зборовите: „Организацијата 

на здружен труд која" се заменуваат со зборовите: 
„Производителот кој", а зборот: „должна" се заме-
нува со зборот: „должен". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Испитувањето на производот заради 'проверу-

вање на неговата сообразност со пропишаните свој-
ства и карактеристики на квалитетот може да го 
изврши производителот сам или организација која 
за соодветната дејност е регистрирана во Југосла-
вија и која располага со соодветна опрема и кадри". 

Член 6 
Во член 24 став 4 ео точка 4 процентот: „0,25" 

се заменува со процентот: „0,50", во точка 8 процен-
тот: „2" — со процентот: „5", а во точка 9 процентот: 
„1" — со процентот: „2". 

Во став 5 во точка 5 процентот: „0,50" се заме-
нува со процентот: ,.1", а во точка 9 процентот: „15" 

со процентот; „10". 

Член 7 
Во член 30 став 2 точка 1 зборовите: „ни мртви" 

.Се бришат. 

Член 8 
Во член 42 став 1 точка 3 по зборот: „брашно" 

Запирката и текстот до крајот се бришат. 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
..Производителската спецификација за наменско 

брашно мора, покрај податоците од член 6, точ. 1 до 
^ на овој правилник, да содржи и податоци за 
Карактеристиките на квалитетот кои поблиску ја 

. определуваат неговата намена (пепел, реолошки л 
хемиски својства)." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, во 
Точка 4 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5) наменско брашно — од 0,46% до 1,15%." 

Член 9 
Во член 48 став 1 точка 1 зборовите: „од типот 

„750", од типот „950" и од типот „1250"" се бришат. 
Во став 2 во уводната реченица запирката по 

Зборот: „р'ж" се брише. 

Член 10 
Во член 98 став 3 зборовите: „може да се врши 

најдоцна во рок од 8 до" се заменуваат со зборови-
те: ..се врши најдоцна". На крајот на тој став се до-
дава нова реченица која гласи: „Намалувањето на 
масата на лебот и печивото по 10 часови не смее 
да биде поголемо од процентуално^ намалување на 
загубената влага." 

Член 11 
Во член 102 точка 2 десеттата алинеја се брише. 

Член 12 
Во член 117 точка 6 по зборот: „зеленчук" се 

додаваат зборовите: „и глу тен на брашно". 

' Член 13 
Во член 121 став 3 зборовите: „сопни деривати-

(структурни растителни протеини)" се бришат. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1978 

година. 

Бр. 16/2-10505/3 
16 јуни 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стан дар дијаци ј а, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

539. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУС-

ТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за земјоделски производи намене-
ти за индустриска преработка, што ги имаат след-
ните називи и ознаки: 

1) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Општи услови 
на квалитетот JUS Е.В1.200 

2) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
содржината На влага JUS Е.В8.020 

3) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
содржината на примеси • JUS Е.В8.021 

4) Пченица како суровина за мел-
- ничката индустрија. Определување на 

седиментационата вредност (според 
Зелени) JUS Е.В8.022 

5) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија и пченично бра-
шно. Определување на содржината на 
сурови протеини (макро метод) — JUS Е.В8.023 

6) Пченица као суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
хекто лита реката маса на пченица — JUS Е В8.024 

7) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Земање мостри 
за испитување JUS Е.В8.025 

8) Пченица како суровина за мел-
ничката индустрија. Определување на 
сурови протеини (комбинирана микро-
-макро постапка) JUS Е.В8.026 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник, се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS Е.В8.026 

чие применување не е задолжително, југословен-
ските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз 
пченицата наменета за индустриска преработка во 
мелничката индз^стрија произведела во Југославија 
и увезена, почнувајќи од 1 јули 1Ѕ78 година. 
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Члс л 4 
Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Квалитет на пченицата за мел-* 

ничка индустрија. Општи одредби — JUS Е.В1.200 
донесен со Решение за југословенските стандарди 
за жито („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65). 

Член 5 
Југословенскиот стандард од член 4 на овој 

правилник престанува да важи на 30 јуни 1973 
година. 

Член 6 
Оуој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-11684/1 
23 јуни 1973 година # 

Белград 
* Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

540. 

Врз основа на член 53 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД УВОЗ ШТО 
ВО ПРОМЕТОТ МОРААТ ДА БИДАТ СНАБДЕНИ 

СО УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ 

1. Организацијата на здружен труд што увезла 
текстилни производи, должна е за тие производи 
да прибави уверение за квалитетот. Со уверението 
за квалитетот се утврдува дека увезените текстил-
ни производи ги исполнуваат условите за пуштање 
во промет определеше со прописите за југословен-
ските стандарди, односно договорените услови за 
производите за кои не е донесен пропис за југо-
словенскиот стандард и дека во поглед на составот, 
квалитетот и другите својства им одговараат на 
декларираните, односно договорните податоци. 

2. Под текстилни производи, во смисла на точ-
ка 1 од оваа наредба, се подразбираат: 

1) текстилни суровини (репродукциони матери-
јали), вклучувајќи ги и чешланите ленти; 

2) преѓа и конец, од сите видови, состави и на-
мотки; 

3) ткаенини и метражни стоки сурови, белени, 
бојосани, печатени и доработени; 

4) позамантерија (ленти, танте ли, везови и дру-
ги слични производи); 

5) конфекциски производи и готови производи 
*за облекување, вклучувајќи ги и оние што прет-
ставуваат комбинација на текстил со кожа, крзно и 
вештачка кожа; 

6) плетени производи и чорапи; 
7) канап, јажарија, мрежи и други слични про-1 

изводи; 
8) теписи, килими, подни, покривки — простирка 

и други слични производи; 
9) филцеви и други неткаени текстилни произ-

води; 
10) текстилна галантериска и текстилна стока 

ћа парче. 
3. Увезените текстилни производи од точка 2 

на оваа наредба, наменети за преработка, мораат 
да бидат снабдени со уверение за квалитетот во 
прометот од увозникот до организацијата на здру-

жен труд што тие производи ги купува заради 
преработка. Другите увезени текстилни производи 
мораат да бидат снабдени со уверение за квалите-
тот во прометот помеѓу увозникот и организацијата 
на здружен труд што увозникот непосредно и ги 
продава тие производи, а во другите фази на про-
метот на фактурата мораат да бидат означени бро-
јот и датумот на издаденото уверение и фирмата, 
односно називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд што го извршила испитувањето. 

Со уверение за квалитетот мора да биде снаб-
дена секоја партија на испорака (лот-група бали) 
од ист вид производ, артикал, квалитетна класа, 
тип, состав и квалитет, потекло, облик и пакување. 

4. Уверението за квалитетот за увезените тек-
стилни производи содржи податоци што се однесу-
ваат на: видот на производот, артикалот, бруто и 
нето масата (за производи што се продаваат тежин-
ских земјата на потеклото, фирмата, односно нази-
вот и седиштето на организацијата на здружеа 
труд што го извршила испитувањето, бројот на па-
ку вањата од кои е земена мострата и начинот на 
земањето на мострите, методите на испитувањето, 
декларираните податоци за составот, за квалитетот 
и за другите својства на производите, како и ре-
зултатите на испитувањето. 

5. Испитувањето на увезените ' текстилни про-
изводи заради добивање уверение за квалитетот се 
врши според единствените методи на испитување 
на квалитетот и мострирањето, определени со про-
писите за југословенските стандарди. 

6. Уверението за квалитетот за увезените тек-
стилни производи го издава организацијата на 
здружен труд што за испитување на квалитетот на 
текстилните производи е регистрирана во Југосла-
вија и која располага со потребни стручни кадри и 
соодветна опрегда. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за атестира-
ње на текстилните производи од увоз (,,Служоен 
лист на СФРЈ", бр. 13/71). 

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1979 година. 

Бр. 21-10270/1 
1 јуни 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
станд ар дизациј а, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

541. 

Врз основа на член 121 од Уставот на СФРЈ, 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство, Стопанската комора на Југосла-
вија и Туристичкиот сојуз на Југославија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
И ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ИА ТУРИС-
ТИЧКАТА ПРОПАГАНДА И ИНФОРМАТИВНАТА 
ДЕЈНОСТ СПРЕМА СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Заради извршување на Програмата на туристич-

ката пропаганда и информативната дејност спрема 
странство за 1978 година (во натамошниот текст: 
Програмата на туристичката пропаганда), Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство, како свое учество, од Фондот за уна-
предување на економските односи со странство во 
1978 година ќе издвои средства во износ од 81,380.000 
динари. 
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Стопанската комора на Југославија во финан-
сирањето на Програмата на туристичката пропаган-
да ќе 'учествува со планираните средства во 1978 
година во износ од 8,728.500 динари и со средствата 
пренесени од поранешните години 1во износ од 
28,488.000 динари, што вкупно сочинува 37,216.500 
динари. 

Покрај средствата од ст. 1 и 2 на овој член, ќе 
се користат и средства на заинтересираните органи-
зации ва здружен труд и на други самоуправни 
организации и заедници, што се обезбедуваат преку 
нивна партиципација во Програмата на туристич-
ката пропаганда, а во вкупен износ од 16,300.000 ди-
нари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа самоуправна спо-

годба ќе се користат според намената утврдена со 
Програмата ка туристичката пропаганда, и тоа: 

1) за покритие на трошоците за извршување на 
Програмата на турхстичката пропаганда; 

2) за покритие на трошоците и дејноста ка ту-
ристичките претставништва на Југославија во стран-
ство во 1978 година.. 

Член 3 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласна Туристичкиот сојуз на Југославија да ја 
изврши Програмата на туристичката пропаганда, 
освен оној дел за кој Стопанската комора на Југо-
славија веќе презела обврски и за чие извршување 
ќе се грижи, како и на оној дел за кој посебно ќе 
се спогоди со Сојузот. 

Член 4 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласни средствата што на име на свое учество ги 
обезбедуваат според член 1 на оваа самоуправна 
спогодба да ги даваат на користење според утврде-
ната динамика што му одговара на извршувањето 
на Програмата на туристичката пропаганда. 

Почнувајќи од јануари 1978 година, а заклучно 
со месец октомври таа година, Интересната заедни-
ца на Југославија за економски односи со странство 
кон крајот на секој месец ќе уплатува на сметката 
на Туристичкиот сојуз на Југославија свој дел во 
височина од 10°/о од вкупниот годишен износ со кој 
учествува во финансирањето на Програмата на ту-
ристичката пропаганда. 

Стопанската комора на Југославија средствата 
со кои учествува во финансирањето на Програмата 
на туристичката пропаганда намалени за износот на 
веќе преземените обврски за 1978 година', за сред-
ствата веќе исплатени на Туристичкиот сојуз на 
Југославија за извршување на Програмата на ту-
ристичката пропаганда, за непотрошените средства 
што се наоѓаат кај Сојузот според салдото на 31 
декември 1977 година, како и за средствата за оној 
дел на Програмата на туристичката програма за 
кој Сојузот и Комората посебно ќе се спогодат во 
смисла на член 3 од оваа самоуправна спогодба — 
ќе ги уплати на сметката на Сојузот до крајот на 
октомври 1978 година. 

Член 5 
Интересната заедница на Југославија за економ-

ски односи со странство и Стопанската комора на 
Југославија ќе го следат извршувањето на Програ-
мата на туристичката пропаганда, како и наменско-
то користење на средствата во смисла на член 2 од 
оваа самоуправна спогодба, за која цел Туристич-
киот сојуз на Југославија ќе им доставува соодвет-
ни извештаи и податоци. 

Туристичкиот сојуз на Југославија до Интерес-
ната заедница на Југославија за економски односи 

со странство и до Стопанската комора на Југосла-
вија најдоцна да 31 август тековната година ќе дос-
тави полугодишен извештаЈ за 1978 година, а до 31 
март 1979 година — годишен извештај за извршува-
њето на Програмата на туристичката пропаганда и 
за потрошокот на средствата. 

Стопанската комора на Југославија до рокот од 
став 2 на овој член ќе достави до Интересната заед-
ница на Југославија за економски односи со стран-
ство и до Туристичкиот сојуз на Југославија изве-
штај за извршувањето на делот од Програмата на 
туристичката пропаганда за чие извршување таа се 
грижела. 

Член 6 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Слу-

жбен лист на СФРЈ". 

2 јуни 1978 година 
Белград 

За Интересната за-
за Стопанската За Туристичкиот едница на Југос о -
комора на Југо- сојуз на Југосла- вија за економски 

славија вија односи со странство 
претседател, претседател, претседател, 

Крсте Мухамед 
Илија Бакиќ, е. р. Марковски, е, р. Хаџиќ, е. р. 

542. 

Врз основа на член 121 од Уставот на СФРЈ, 
Интересната заедница на Југославија за економски 
односи со странство и Стопанската комора на Југо-
славија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОПАГАНДНО -ИНФОРМАТИВНАТА АК-
ТИВНОСТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО СТОПАНСТВО 

СПРЕМА СТРАНСТВО ВО 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Заради вршење и унапредување на пропаѓа н-

дно-информативната активност наменета за стран-
ство (во натамошниот текст: стопанската пропа-
ганда) во согласност со Резолуцијата за политиката 
на остварувањето на Општествениот план на Југо-
славија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство и Стопанската комора на Југо-
славија се согласни од Фондот за унапредување на 
економските односи со странство во 1978 година да 
издвојат средства во износ од 148,620.000 динари и 
да ги употребат како учество на Заедницата за 
вршење и унапредување на стопанската пропаганда 
и Комората за таа намена да обезбеди како свое 
учество износ од 18,402.600 динари. 

Покрај средствата од став 1 на овој член за 
вршење и унапредување на стопанската пропаганда, 
ќе се користат и средства на заинтересираните орга-
низации на здружен труд, што се обезбедуваат преку 
утврдената партиципација во усвоената Програма за 
пропагандно-информативната активност на југосло-
венското стопанство спрема странство за 1978 година, 
а за определените намени од член 2 на оваа само-
управна спогодба. 

При Стопанската комора на Југославија се уста-
новува посебна сметка на која Интересната заедница 
на Југославија за економски односи со странство ќе 
уплатува средства со кои учествува во финансира-
њето на стопанската пропаганда во странство, А 
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според динамиката предвидена со член 4 на оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа самоуправна спо-

годба се користат наменски, и тоа: 
1) за покритие на трошоците на колективното 

учество на организациите на здружен труд на меѓу-
народни саеми и изложби во странство; 

2) за покритие на трошоците на издавачко-ин-
формативната активност наменета за странство; 

3) за покритие на трошоците на заедничките 
стопански претставништва и на претставништвата 
на Стопанската комора на Југославија во странство; 

4) за посебни акции на стопанството на. одделни 
пазари и други активности од областа на стопанската 
пропаганда. 

Член 3 
Средствата од член 1 на оваа самоуправна спо-

годба се користат врз основа на Програмата за про-
паѓа ндно-информативната активност на југословен-
ското стопанство спрема странство за 11978 година. 

Програмата од став 1 на овој член ја донесува 
Извршниот одбор на Стопанската комора на Југосла-
вија. во согласност со Р1нтересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство. 

Член 4 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласни средствата што на име на свое учество 
ги обезбедуваат според член 1 на оваа самоуправна 
сгкмсдба да ги даваат на користење според утврде-
ната динамика што му одговара на остварува љето 
на Програмата за пропагандно-информагивната ак-
тивност на југословенското стопанство спрема 
странство за 1978 година. 

Почнувајќи од јануари 1978 година, а заклучно 
со месец октомври таа година учесниците на оваа 
самоуправна спогодба кон крајот на секој месец 
уплатуваат свој дел во височина од 10% од вкупниот 
годишен износ со кој учествуваат во финансирањето 
На стопанската пропаганда. 

Средствата според динамиката утврдена во став 
2 на овој член се уплатуваат на посебна сметка на 
Стопанската комора на Југославија за стопанска 
пропаганда, што се води кај Службата на општес-
твеното книговодство на Југославија. 

Член 5 
Вкупните обврски за користење на средствата 

од член 1 на оваа самоуправна спогодба можат да 
се создаваат до износот на расположивите средства 
За намените од член 2 на оваа самоуправна спогодба. 

Член б 
Стопанската комора на Југославија и Интерес-

ната заедница на Југославија за економски односи 
со странство ќе го разгледаат извршувањето на 
Програмата од член 3 на оваа самоуправна спогодба, 
Како и потрошокот на. средствата за таа намена во 
1973 година, а врз основа на извештајот што Комо-
рата ќе го поднесе за првото полугодиште на 1978 
година до 31 август 1978 година, а за целата 1978 
година до 31 март 1979 година. 

Член 7 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во 

„Службен лист на СФРЈ"* 

2 јуни 1978 година 
Белград 

За Стопанската комора 
на Југославија 
претседател, 

Илија Бакиќ, е« р. 

543. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72); претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕБЕЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 март 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за мебел, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат своите 
затечени продажни цени да ги променат и усогласат 
заради преминување на малопродажни цени, при 
условите на продажбата што се наведени во Спогод-
бата, а според ценовниците што се составен дел на 
Спогодбата. * 

Цените од ценовниците важат како цени во 
продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен рабат до 15°/о за покритие на трошоците 
во прометот на мало и рабат до 6°/о за покритие на 
трошоците во прометот на големо односно во тран-
зит, вклучувајќи ги и трошоците за амбалажата и 
пакувањето. 

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. 2767 од 20 јуни 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: 140 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-* 
годбата. 

544. \ 
Врз основа на член 22 од Законот на општестве-

на« контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците ћа потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕТ« 

КАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 11 јануари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба 'за промена 
на затечените цени за четкарски производи, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени да 
ги променат и Согласат заради преминување на 
малопродажни цени, при условите на продажбата 
што се" наведени во Спогодбата, а според Ценовни-
кот што е составен дел на Спогодбата. 

Цените од ценовникот важат како цени во про-
дажба па мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен рабат до 18% за покритие на трошоците 
во прометот на мало и рабат до 9°/о за покритие на 
трошоците во прометот на големо, вклучувајќи ги 
трошоците за амбалажата и пакувањето. 

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 Сојузниот1 

завод за цени со решение бр. 1369 од 20 јуни 197$ 
година. 

За Интересната заедница 
на Југославија за економ-
ски односи со странство, 

претседател, 
Мухамед Хаџиќ, е. р. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 13 произво-
дители потписници на Спогодбата. 

> Претставници на купувачите — потрошувачи: 
36 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

545. 

Л И С Т А 
НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР 
НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5 78), Комисијата за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
објавува Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ од Социјалистичка Република Црна 
Гора, потврдена од страна на Републичката избор-
на комисија на СР Црна Гора. и тоа: 

1. Антон Крстовић роден 1932 година, ВК ра-
ботник, Хрват, член на делегацијата на ОК ССРН 
Тиват. 

Бр. 174 
27 јуни 1978 година 

Белград 
Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Светозар Зечар, е. р. Јосип Студии, е. р. 

По извршеното споредување^ со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за 
измени и дополненија на Правилникот за содржи-
ната на одделни позиции во обрасците на периодич-
ната пресметка и на завршната сметка, за начинот 
на доставување на периодичната пресметка и на 
завршната сметка и за податоците и документаци-
јата што се доставуваат кон периодичната пресметка 
и завршната сметка за организациите на здруже-
ниот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/78, се поткрала долунаведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА ПА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИО-
ДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА. ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОП 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 

Во образецот Дополнителни податоци кон делов-
ниот резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот од 1 јануари ло 19 година, во 
забелешките во точка 5 наместо зборовите: „Во 
колона 4 не се искажуваат податоци „треба да стои: 
„Во колона 4 не се искажуваат податоци под ред. бр. 
1, 2 и 6". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 
20 јуни 1978 година. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија* 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А 3 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЕЈШЕЛИ 

I 

Се назначува 
Милорад Коматина, извонреден и ополномоштен . 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Обединетата Република Танза-
нија, за извонреден и ополномоштеи амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Сеј ше ли, со седиште во Дар ес 
Салам. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 8 
8 јуни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВР1ЈА 

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

за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави, како и за особени заслуги 
во работата на развивањето на свеста кај граѓаните 
БО борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

генерал-полковник Каденић Авде Рахми ја; 
геперал-полковник на авијација Симовић Ми-

лорада Милан; 
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генерал-полковник Шашић' Јована Јефтиније; 
генерал-полковник Шћекић Гавре Владимир-

•»Владо;^ 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

-генерал-потполковник на авијација Ћургус 
Ђуре Љубиша; 

генерал-потполковник на авиација Роглић Анд-
реја Милан; 

генерал-потполковник Јовановић Данила Божи-
дар; 

генерал-потполковник на авијаци}а Лекић Бла-
гоја Никола; 

генерал-потполковник Стојовић Јагоша Зарија; 
генерал-потполковник на авијација Влаисавље-

вић Илије Душан; 
вицеадмирал Жутић Ђоке Стеван; 

— за особени заслуги стечени во Народноосло-
бодителната борба и во организирањето и зацврсту-
вањето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мајор Јовановић Спире Станимир; 

— за особени заслуги во изградбата, јакнењето и 
раководењето со единиците на вооружените сили на 
нашата земја, во нивното зацврстување и оспособу-
вање за одбрана на независноста на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ 

генерал потполковник Чанади Виктора Зорко; 
генерал-потполковник на санитетска служба 

Драгић Петра Ђорђе; 
генерал-потполковник Јакич Антона Јоже; 
генерал-потполковниК Јанић Уроша Александар; 
вицеадмирал Капичић Мила Павле; 
генерал-потполковник Котевски Димче Мето-

дија; 
генерал-потполковник на санитетска служба 

Куленовић Ахмеда Хајрудин; 
генерал-потполковник на авијација Суша Луке 

Раде; 
генерал-потполковник Шарески Мино Тихомир; 
вицеадмирал Жужуљ Стипана Јосип; 
генерал-мајор Цетински Мартина Андреј; 
генерал-мајорЋејван Мустафе Идриз; 
генерал-мајор Чрнугељ Маркоте Франце; 

генерал-мајор на воздухопл©Биотехничка служ-
ба Дапчевић Јосипа Адолф; 

контраадмирал Докмановић Данила Вељко; 
генерал-мајор Ђукић Илије Чедомир; 
генерал-мајор Џубе Омера Ахмед; 
генерал-мајор на авијација Фаганел Антона 

Јордан; 
генерал-мајор на правна служба Калођера Фра-

ње Марко; 
генерал-мајор на авијација Колар Тиме Здравко; 
генерал-маЈер Лебарић Ивана Еуген; 
контраадмирал Летица Анте Свето; 
генерал-мајор Милановић Ђуре Душан; 
контраадмирал Мрдаковић Аврама Милорад; 
генерал-мајор Мојсовски Владо Ангел; 
генерал-мајор на финансиска служба Поповић 

Мирка Светислав; 
гелера л-ма јор Радованов Гавре Миленко; 
генерал-мајор Радовановић Павла Стеван; 
генерал-мајор Ранитовић Радивоја Бошко; 
генерал-мајор Станичић Никина Мате; 
тонера л-ма јор Томић Стеве Мирко; 
генерал-мајор Тркул>а Симе Миле; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Хасан Стјепана. Иван; 
пешадиски потполковник Љуцић Реџепа Ахмед; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

заставник I класа на административна служба 
Будиша Марка Фшшп; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и други земји и за ис-
такнати заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

генерал-потполковник Илић Раде Стево; 
генерал-потполковник Јовић Миленка Радослав} 
генералима јор Мишевић Милоша Милован; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

генерал-потполковник Антонијевић Павла Ми-
ливоје; 

генерал-потполковкик Ковачевић Обрена Милану 
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генерал-потполковник Ожболт Ивана Јоже; 
генерал-мајор Симић Веселина Влада; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетан на боен брод Клинтанић Мије Живко; 
санитетски полковник Мариаш Михајла Јосип; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигнување 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал-мај ор на авијација Брачун Николе 
'Александар; 

генерал-мајор Кајин Јосипа Алојзиј; 
генерал-мајор Кастратовић Милосава Никола; 
генерал-мајор Косановић Раде Радослав; 
генерал-мајор Мирковић Добривоја Стеван; 
генерал-мајор Речица Незира Етем; 
генерал-мајор Скупњак Ћирила Јосип; 
геиерал-мајор на техничка служба Врбавац Ве-

лимира Ђуро; 
пешадиски полковник Грбић Илије Милан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

артилериски полковник Џетровић Филипа Ду-
внам; 

пешадиски полковник Судар Андрије Саво; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа на авијација Бегић Хасана 
Салко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

технички полковник Абдули Шаиба Рамиз; 
санитетски полковник Кутлешић Ранка Миод-

раг; 
пешадиски потполковник Ресковић Саве Ни-

кола ; 

Бр. 149 
22 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : ] 
Страна 

535. Одлука за измена на Одлуката за ' опре-
делување на стоките на кои при увозот 
се плаќа посебна такса — — — — 1741 

536. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Welt am Son-
ntag" — — — — — _ 1741 

537. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Бег Spiegel" 1741 

538. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на житата, 
мелничките производи, лебот, печивото и 
тестенините — — — — — — — 1741 

539. Правилник за југословенските стандарди 
за земјоделски производи наменети за 
индустриска преработка^ — — — — 1742 

540. Наредба за текстилните производи од 
увоз што во прометот мораат да бидат 
снабдени со уверение за квалитетот — 1743 

541. Самоуправна спогодба за начинот и ус-
ловите за финансирање и извршување 
на Програмата на туристичката пропа-
ганда и информативната дејност спрема 
странство за 1978 година — — — — 1743 

542. Самоуправна -спогодба за начинот и ус-
ловите за финансирање на пропагадно 
-информативната активност на југосло-
венското стопанство спрема странство 
во 1978 година — — — — — — — 1744 

543. Спогодба за промена на затечените цени 
за мебел — — — — — — — — 1745 

544. Спогодба за промена на затечените цени 
за четкарски производи — — — — 1745 

545. Листа на кандидатите за дополнителен 
избор на еден делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ" — — — 1746 

Исправка на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за содржина-
та на одделни позиции во обрасците на 
периодичната пресметка и на завршната 
сметка, за начинот на доставување на 
периодичната пресметка и на завршна-
та сметаа и за податоците и документа-
цијата што се доставуваат кон периодич-
ната пресметка и завршната сметка за 
организациите на здружениот труд — 1746 

Укази — — — — — — 1746 

Одликувања — — — — — — —• — 1746 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17. 


