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Врз основа на плен 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО ВТОРО-

ТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забрана 
на располагањето со дел од општествените средства 
за исплатување на определени издатоци во второто 
полугодие на 1981 година, што го усвои Собранието 
на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 
јули 1981 година. 

П бр. 97 
15 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТО-
ЦИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Заради остварување на целите на политиката 

на економска стабилизација и на задачите предви-
дени со Резолуцијата за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година во 1981 година, прив-
ремено се забранува располагањето со дел од оп-
штествените средства од страна на организациите 
на здружен труд, на самоуправните интересни заед-
ници и на други самоуправни организации и заед-
ници и на општествено-политичките заедници (во 
понатамошниот текст: организации на здружен 
труд и други корисници на општествените средства) 
во второто полугодие на 1981 година за исплатува-
ње на дневници за службени патувања, надомести 
за трошоци за превоз на службено патување, из-
датоци за репрезентација, издатоци за реклама и 
пропаганда, издатоци за авторски хонорари и изда-
тоци по основа на договор за вршење на привре-
мени или повремени работи. 

Член 2 
Основните организации на здружен труд и нив--

ните работни заедници што во Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите се распоред 
дени во областите 01 до 10 можат во второто полуго-
дие на 1981 година да располагаат со општествени 
средства за исплатување на дневници за службени 
патувања и надомести за трошоците за превоз н^ 
службено патување, до височината што со одлука з^ 
височината на тие издатоци ја утврдил органот н ! 
управувањето на основната организација односно 
на работната заедница, со тоа што тие издатоци во 
второто полугодие на 1981 година во однос на вто-
рото полугодие на 1980 година да растат за 15 ин-
дексни поени побавно од растежот на вкупниот 
приход во второто полугодие на 1981 година во од-
нос на второто полугодие на 1980 година. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествени средства што во Одлу-
ката за единствената класификација на дејностите 
се распоредени во областите 11 до 14 можат во вто-
рото полугодие на 1981 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на дневници 
за службени патувања и надомести за трошоци за 
превоз на службено патување, до височината што 
со одлука ја утврдил органот на управување на ос-
новната организација, односно соодветниот орган на 
управување на друг корисник на општествените 
средства, со тоа што тие издатоци во второто по-
лугодие на 1981 година во однос на второто полу-
лугодие на 1981 година да растат за 25 иднексни по-
ени побавно од растежот на вкупниот приход од-
носно на приходите во второто полугодие на 1981 
година во однос на второто полугодие на 1980 го-
дина. 

Основните организации на здружен труд што, 
во рамките на своите редовни дејности, изведуваат 
инвестициони работи надвор од своето седиште или 
вршат дејност на јавен сообраќај, односно на турис-
тичко посредување и работните заедници што вр-
шат работи за тие организации, основните органи-
зации на здружен труд што вршат геодетски работа 
и основните организации на здружен труди што вр-
шат услуги на контрола на квалитетот и квантите-
тот на стоки, можат во второто полугодие на 1981 
година да располагаат со општествени средства за 
исплатување на дневници за службени патувања и 
надомести за трошоци за превоз на службено пату-
вање до височината што со одлука за височината 
на тие издатоци ја утврдил органот на управувана 
на основната организација на здружен труд однос-
но работната заедница, со тоа што тие издатоци во 
второто полугодие на 1981 година во однос на вто-
рото полугодие на 1980 година не можат да растат 
повеќе од растежот на вкупниот приход во второто 
полугодие на 1981 година во однос на второто по-
лугодие на 1980 година. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 од овој 
член, корисниците на општествените средства мо-
жат во второто полугодие на 1981 година да испла-
туваат дневници за службени патувања и надо-
мести за трошоци за превоз на службено патувања 



Страна 1002 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 17 јули 1981 

за потребите на функционирањето на делегатскиот 
систем, за потребите на вршењето инспекциски ра-
боти и за потребите на контрола во стоковниот и 
патничкиот сообраќај за странство, до височината 
на приходите за тие намени. 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествените средства не можат во 
второто полугодие на 1981 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на надомести 
за користење на сопствени автомобили на службено 
патување во износ поголем од 70% од износот на 
тие издатоци утврден во второто полугодие на 1980 
година. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествените средства можат во вто-
рото полугодие на 1981 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на издатоци 
За репрезентацијата до височината што со одлука ја 
утврдил органот на управување на основната орга-
низација на здружен труд односно соодветниот ор-
ган на управување на друг корисник на општестве-
ни средства, со тоа што тие издатоци во второто 
полугодие на 1981 година во однос на второто по-
лугодие на 1980 година на растат за 20 индексни по-
ени побавно од растежот на вкупниот приход од-
носно на приходите во второто полугодие на 1981 го-
дина во однос на второто полугодие на 1980 година. 

Член 4 
Организациите на здружен труд и другите ко-

р и с н и ц и на општествените средства можат во вто-
рото полугодие на 1381 година да располагаат со 
општестени средства за исплатување на издатоци-
те по основа на договорите за вршење на привре-
мени или повремени работи до височината што со 
одлука за височината на тие издатоци ја утврдил 
органот на управување на основната организација 
на здружен труд, односно соодветниот орган на уп-
равување на друг корисник на општествените сред-
ства, со тоа што тие издатоци во второто полугодие 
на 1981 година во однос на второто полугодие 
на 1980 година да растат за 12 индексна поени по-
бавно од растежот на вкупниот приход, односно на 
приходите во второто полугодие на 1981 година во 
однос на второто полугодие на 1980 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, основните организации на здружен труд и 
другите корисници на општествените средства што 
ја вршат дејноста во областа на земјоделството, 
шумарството, градежништвото, туристичкото посре-
дување, образованието, науката, културата, инфор-
мациите и здравствената и социјалната зашти-
та, заедниците на осигурување на имоти и 
лица и корисниците на општествени средства 
што вршат хидрометеоролошки работи, работи-
те на противградна заштита и геодетските 
работи, освен организациите на здружен труд 
м другите корисници на општествените сред-
ства што се занимаваат со изнајмување и 
со дистрибуција на филмови, можат во второто по-
лугодие на 1981 година да располагаат со општест-
вени средства за исплатување на издатоците по ос-
нова на договорите за вршење на привремени или 
повремени работи до височината што со одлука за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управување на основната организација на здружен 
ТРУД, односно соодветниот орган на управување на 
друг корисник на општествените средства, со тоа 
што растежот на тие издатоци во второто полугодие 
Ма 1981 година во однос на второто полугодие на 
1980 година да не може да биде поголем од расте-
жот на вкупниот приход. односно на приходите во 
второто полугодие на 1981 година во однос на второ-
рото полугодие на 1980 година. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествените средства можат во вто-
рото полугодие на 1981 година да располагаат со оп-
штествени средства за исплатување на издатоци за 
реклама и пропаганда до височината што со одлука 
за височината на тие издатоци ја утврдил органот 
на управување на основната организација на здру-
жен труд, односно соодветниот орган на управува-
ње на друг корисник на општествените средства, со 
тоа што тие издатоци во второто полугодие 1981 
година во однос на второто полугодие на 1980 годи-
на да растат за 18 индексни поени побавно од рас-
тежот на вкупниот приход, односно на приходите 
во второто полугодие на 1981 година во однос на 
второто полугодие на 1989 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите на здружен труд и другите 
корисници на општествените средства можат во 
второто полугодие на 1981 година да располагаат со 
општествените средства за исплатување на издато-
ците за реклама и пропаганда што се врши зара ли 
унапредување на странскиот туристички промет во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и преку дневните весници, периодичните 
весници и списанијата, радиото и телевизијата, до 
височината што со од ука за височината на тие 
издатоци ја утврдил органот на урравување на 
основната организација на здружен труд, односно 
соодветниот орган на управување на друг корисник 
на општествените средства, со тоа што рзсте;кот на 
тие издатоци во второто полугодие на 1981 година 
во однос на второто полугодие на 1980 година да не 
може да биде поголем од растежот на вкупниот при-
ход, односно на приходите во второто полугодие на 
1981 година во однос на второто полугодие на 
1980 година. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествените средства можат во вто-
рото полугодие на 1981 година да располагаат со 
општествени средства за исплатување на издатоци 
за авторски хонорари до височината што со. одлука 
за височината на тие издатоци ја утврдил органот 
на управување на основната организација на здру-
жен труд, односно соодветниот орган на управува-
ње на друг корисник на општествените средства, о 
тоа што тие издатоци во второто полугодие на 1981 
година во однос на второто полугодие на 1980 го-
дина да растат за 18 индекксни поени побавно од 
растежот на вкупниот приход, односно на прихо-
дите во второто полугодие на 1981 година во однос 
на второто полугодие на 1980 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествените средства што вршат из-
давачка односно новинскоиздавачка дејност, како 
и организациите на здружен труд и другите корис-
ници на општествените средства во областа на нау-
ката, културата и информациите, можат во второ-
то полугодие на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на издатоци за ав-
торски хонорари до височината што со одлука за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управување на основната организација на здружен 
труд. односно соодветниот орган на управување на 
друг корисник на општествените средства. 

Член 7 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествените средства во основање, 
организациите на здружен труд и другите корис-
ници на општествените средства што ќе почнат да 
ја вршат дејноста заради која се основани во 1981 
година и организациите на здружен труд и другите 
корисници на општествените средства кои во вто-
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рото полугодие на 1980 година ги немале издатоци-
те предвидени со овој закон, можат во второто по-
лугодие на 1981 година да располагаат со опште-
ствени средства за исплатување на дневници за 
службени патувања, надомести за трошоците за 
превоз на службено патување, издатоци за репре-
зентација, издатоци за реклама и пропаганда, из-
датоци за авторски хонорари и издатоците по ос-
нова на договорите за вршење на привремени или 
повремени работи до височината што со одлука за 
височината на тие издатоци ја утврдил органот на 
управување на тие организации на здружен труд, 
односно соодветниот орган на управување на друг 
корисник на општествените средства. 

Член 11 
Одредбите на овој закон не ќе се применуваат 

на териториите на републиките и на автономните 
покраини кои со општествен договор ќе го уредат 
растежот на издатоците предвидени со овој закон. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

416. 

Член 8 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган 

на управата надлежен за работите на финансиите 
ќе ги пропише начинот на утврдување и искажува-
ње на износот до кој можат организациите на здру-
жен труд и другите корисници на општествените 
средства да располагаат со општествените средства 
во второто полугодие на 1981 година за исплатување 
на дневници за службени патувања, надомести за 
трошоците за превоз на службено патување, изда-
тоци за репрезентација, Издатоци за реклама и про-
паганда, издатоци за авторски хонорари и издато-
ците по основа на договорите за вршење на прив-
ремени или повремени работи. 

Член 9 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијо на 
здружен труд или друг корисник на општествените 
средства ако располага со општествените средства 
спротивно на одредбите од овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружен труд, односно кај другиот корисник на 
општествените средства, со парчна казна од 2.000 до 
20.000 динари. 

Член 10 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на из-

датоците што се исплатуваат за потребите на на-
родната одбрана и општествената самозаштита, 
вклучувајќи ги и издатоците што се однесуваат на 
заштитата на имот и лица од елементарни непогоди 
и атмосферски прилики, на издатоците за потребите 
на судските постапки, на издатоците што се испла-
туваат во управната постапка за спроведување на 
комасација, арондација и експропријација на изда-
тоците што се исплатуваат од посебни наменски 
средства заради подготвување и спроведување по-
писот на населението, домаќинствата и становите во 
1981 година, на спроведување на статистичките ис-
тражувања во 1981 година предвидени со програмата 
за статистичките истражувања од интерес за целата 
земја за 1981 година, спроведување на системот на 
атестирање и реализација на програмата на Сојуз-
ниот завод за стандардизција, спроведување на на-
учните истражувања за потребите на полетување-
то на среднорочните и долгорочните општествени 
планови на Југославија," на републиките и на ав-
тономните покраини, подготвување и одржување на 
III конгрес на самоуправувачите на Југославија, ор-
ганизирањето на меѓународни собири во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и у-
чеството на меѓународни собири во согласност со 
преземените обврски утврдени со програмата на 

надлежните органи и организации и на општите 
здруженија на организациите на здружен труд за 
1981 година, како и на издатоците што се испла-
туваат во врска со престојот на претставници на 
странски средства за јавно информирање во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за воената обврска, што го усвои Собранието 
на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 ју-
ли 1931 година. 

П. бр. 91 
15 јули 198! година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА 
ОБВРСКА 

Член 1 
Во Законот за воената обврска („Службен лист 

на СФРЈ", бр. 36'80) во член 26 ставот 2 се замену-
ва со три нови ставови, кои гласат: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, регрутот кој не е упатен на служење на вое-
ниот рок до крајот на календарската година во која 
наполнил дваесет и седум години живот, поради 
тоа што не ги исполнувал пропишаните должно-
сти во поглед на извршувањето на регрутната об-
врска или на обврската за служење на воениот рок. 
ќе се упати на служење на воениот рок најдоцна 
до крајот на календарската година во која напол-
нува триесет години живот. 

Регрутот кој не е упатен на служење на во-
ениот рок до истекот на роковите од ст. 1 и 2 на 
овој член, а е оценет како способен за воена служба 
или како ограничено способен за воена служба, се 
преведува во резервниот состав. 

Одредбата на став 2 од овој член не се одне-
сува на лицата кои се отпуштени од Југословен-
ската народна армија според одредбата на член 90 
став 2 од овој заков." 

Член 2 
Овој закоп влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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417. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Сцијалистичка Федера-
тивна Република Југославија, издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО ВИШО-
ЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за начинот на распола-
гањето со вишоците на приходите на буџетите на 
општествено-политичките заедници и со вишоците 
на приходите на самоуправните интересни заедни-
ци во 1981 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 јули 
1981 година. f 

П бр. 96 
15 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Дагослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ВИШО-
ЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СО 
ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и самоуп-

равните интересни заедници ќе ги утврдуваат ви-
шоците на приходите остварени над дозволените 
рамки утврдени во точ. 17 и 18 од Резолуцијата за 
политиката на остварувањето на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1885 го-
дина во 1981 година во рок од 30 дена од денот на 
истекот на тримесечјето, а првата пресметка на ви-
шоците ќе се утврди за шест месеци во 1931 година. 

Член 2 
За вишоците на приходите на буџетите на оп-

штествено-политичките заедници и за вишоците на 
приходите на самоуправните интересни заедници 
од член 1 на овој закон, на организациите на здру-
жен труд и на другите корисници на општествени 
средства — уплатувачи на даноци и придонес од 
доходот и од личните доходи на работниците ќе им 
се намали стапката на даноците и придонесите за 
следниот пресметковен период, сразмерно со оства-
рените вишоци, согласно со точ. 17 и 18 од Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1981 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

418. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, издава 

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

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за сојузните стоковни резерви, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 15 јули 1981 година. 

П бр. 90 
15 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Sergej Kraigher, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

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

СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Законот за сојузните стоковни резерви 

(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75) во член 4 по 
зборовите: „за формирање" се додава запирка и 
зборот: „обновување", а на крајот точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „врз ос-
нова на посебен закон и од други извори". 

Член 2 
Во називот на оддел II над член б по зборот: 

,,Формирање" се додава запирка и зборот: „обнову-
вање". 

Во член 6 по зборот: „формирањето" се додава 
запирка и зборот: „обновувањето". 

Член 3 
По член 6 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 6а 
Сојузните стоковни резерви за време на воена 

состојба или во случај на непосредна воена опас-
ност, се користат според приоритетот што го утвр-
дува Сојузниот извршен совет, а првенствено слу-
жат за снабдување на Југославенската народна 
армија и за отстранување на растројствата во про-
изводството и снабдувањето на земјата настанати 
со војна. 

Член бб 
Во случаите на привремено заземање на делови 

од територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија од страна на агресорот, со-
јузните стоковни резерви се користат на начинот 
што ќе го утврди Сојузниот извршен совет.". 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 
„Сојузните стоковни резерви можат во еден дел 

да се користат за интервенции на пазарот, под ус-
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лов таквото нивно користење да не ја доведе во 
прашање одбранбената способност на земјата. Де-
лот од сојузните стоковни резерви кој може да се 
користи за овие намени го утврдува Сојузниот из-
вршен совет со годишната програма за формирање, 
обновување и користење на сојузните стоковни ре-
зерви.". 

Член 5 
По член 7 се додава член 7а, кој гласи: 

„Член 7 а 
Производите што Дирекцијата ги откупува од 

производителите во согласност со обврските што 
федерацијата ги презела со среднорочниот општес-
твен план на Југославија, како и количеството ут-
врдено според програмата за создавање на резерви 
во жив добиток што ја донесува Сојузниот извршен 
совет, претставуваат сојузни стоковни резерви.". 

Член 6 
Член 8 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет, на предлог на функ-

ционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за пазар и оптши стопански работи, 
даден во спогодба со функционерот кој раководи со 
надлежниот сојузен орган на управата надлежен за 
работи на народната одбрана, поблиску ја опреде-
лува структурата и количествата на производите 
што претставуваат сојузни стоковни резерви.". 

Член 7 
Во член 9 став 1 зборот: „Постојаните" се заме-

нува со зборот: „Сојузните". 
Во став 2, во уводната реченица, зборот: „Пос-

тојаните" се заменува со зборот: „Сојузните" а на 
крајот на точка 2 точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава точка 3 која гласи: 

„3) за интервенции заради обезбедување на ста-
билни односи на пазарот и спроведување на утвр-
дената економска политика кога ќе настапат или 
можат да настапат поголеми растројства на паза-
рот.". 

Член 8 
Член 10 се брише. 

Член 9 
Во член 12 став 1 зборот: „пазарните" се заме-

нува со зборот: „сојузните". 
Во став 2 по зборовите: „здружениот труд" се 

додаваат зборовите: „и на организациите за стоков-
ни резерви на републиките и на автономните пок-
раини, од оној дел што може да се користи за ин-
тервенции на пазарот, согласно со член 7 од овој 
закон". 

Член 10 
Во член 13 став 1 зборот: „пазарните" се заме-

нува со зборот: „сојузните". 
Во став 2 зборовите: „гарантираните" се заме-

нуваат со зборовите: „заштитните", а зборот: „со-
јузните" се брише. 

Став 3 се брише. 

Член 11 
Во член 14 став 1 зборот: „пазарните" се заме-

нува со зборот: ,,сојузните“. 
Став 2 се брише. 

Член 12 
По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 

„Член 14а 
Мерките за интервенции на пазарот од член 14 

на овој закон можат да се преземаат по барање на 
организациите за стоковни резерви на републиките 
и на автономните покраини, под услов тие органи-
зации да ги обезбедат динарите и девизите потреб-
ни за плаќање на увозот. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член 
(начинот на вршење увоз, остварувањето на уделот 
на републиките и на автономните покраини, усло-
вите за купување и продажба, обезбедувањето ди-
нари и девизи, трошоците за вршење на работата, 
поднесувањето на ризикот во поглед на курсната и 
негативната разлика и др.), Дирекцијата склучува 
договор со организациите за стоковни резерви на 
републиките и на автономните покраини.". 

Член 13 
Во член 16 став 1 зборовите: „пропишаните це-

ни" се заменуваат со зборовите: „по цените" што се 
формираат во согласност со прописите". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да ги пропише 

цените по кои Дирекцијата ќе купува и продава 
стоки во согласност со утврдената економска по-
литика.'". 

Досегашниот став 2 станува стаЕ 3. 

Член 14 
Во член .17 ставот 3 се менува и гласи: 
„За увозот на стоки во случајот од став 2 на 

ОВОЈ член одлучува, на предлог од директорот на 
Дирекцијата, функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за пазар и општи 
стопански работи, во спогодба со функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на надворешната трговија.". 

Член 15 
Во член 18 зборовите: „Сојузниот секретаријат -

за пазаер и цени" се заменуваат со зборовите: „со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на 
пазар и општи стопански работи". 

Член 18 
По член 18 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 18а 
Во Дирекцијата постои Совет на Дирекцијата 

како советодавно тело. Советот на Дирекцијата го 
сочинуваат по еден член од секоја република и ав-
тономна покраина и претставник на сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на народната, од-
брана. 

Директорот на Дирекцијата по својата функци-
ја е член на Советот на Дирекцијата. 

Членовите на Советот на Дирекцијата ги име-
нува Сојузниот извршен совет на предлог од из-
вршните совети на собранијата на републиките и 
од извршните совети на собранијата на автономни-
те покраини за мандатен период од четири години, 
со можност за повторно именување за уште еден 
мандатен период. 

Член 186 
Советот на Дирекцијата им дава на надлежните 

тела и органи мислење за прашањата што се одне-
суваат на сојузните стоковни резерви и на работе-
њето на Дирекцијата, а особено: 

1) на финансискиот план и завршната сметка 
но Дирекцијата; 

2) на предлог-програмите за формирање, обно-
вување и користење на сојузните стоковни резерви 
и на предлог-програмите за инвестициона изградба; 
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3) на работите во врска со формирањето, обно-
вувањето и користењето на сојузните стоковни ре-
зерви и на преземањето мерки за интервенции на 
пазарот; 

4) за тоа кои производи претставуваат сојузни 
стоковни резерви. 

Ако директорот на Дирекцијата, или функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на пазар и општи стопански 
работи не го прифаќа мислењето на Советот на Ди-
рекцијата на овој член. должен е за тоа да го извести 
Сојузниот извршен совет. 

Советот на Дирекцијата донесува деловник за 
својата работа.". 

Член 17 
Во член 19. ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Стоките за сојузните стоковни резерви Дирек-

цијата ги купува според програмата за формирање, 
обновување и користење на сојузните стоковни ре-
зерви или врз основа на одлука на Сојузниот извр-
шен совет. 

Дирекцијата може, непосредно или преку орга-
низации на здружен труд, да купува во земјата и 
во странство стоки за сојузните стоковни резерви.". 

Член 18 
Во член 21 став 1 точка 3 зборовите: „и на ор-

ганизации на здружен труд" се заменуваат со збо-
ровите: „на организации на здружен труд и на еди-
ници и установи на Југословенската народна ар-
мија". 

Член 19 
Член 24 се менува и гласи: 
„Повеќегодишните програми за формирање, об-

новување и користење на сојузните стоковни резер-
ви и повеќегодишните програми за изградба на 
складишен простор за сместување и чување на со-
јузните стоковни резерви ги донесува Собранието 
на СФРЈ,, на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Годишните програми за формирање, обновува-
ње и користење на сојузните стоковни резерви и 
годишните програми за изградба на складнион 
простор за сместување и чување на сојузните сто-
ковни резерви ги донесува Сојузниот извршен со-
вет, на предлог од функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за пазар и 
општи стопански работи.". 

Член 20 
Во член 25 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со повеќегодишната "и годишната програма за 

формирање, обновување и користење на сојузните 
стоковни резерви се определуваат особено: видот, 
количеството и вредноста, на стоките што претста-
вуваат сојузни стоковни резерви, износот на сред-
ствата потребни за формирање на сојузните сто-
ковни резерви, роковите за формирање на сојузни-
те стоковни резерви, приоритетот во реализацијата 
и територијалното разместување на стоките.". 

Член 21 
Член 26 се брише. 

Член 22 
Во член 27 став 1 зборовите: „со програмата" се 

заменуваат со зборовите: „со повеќегодишната и 
годишната програма". 

Во став 2 зборот: „постојаните" се заменува со 
зборот: ,.сојузните". 

Во ставот 3 по зборот: „труд" се додаваат збо-
ровите: ,,и на организациите за стоковни резерви 
на републиките и на автономните покраини". 

Во став 4 зборовите: „по пат на јавно наддава-
ње" се бришат, а на крајот се додава друга речени-
ца, која гласи: „Изборот на банката се врши врз 
основа на јавно наддавање или со собирање п о -
нуди". 

Член 23 
Член 28 се менува и гласи: 
„Предлог-програмите од член 24 на овој закон 

Дирекцијата ги изработува во соработка со надлеж-
ните сојузни органи на управата и сојузните органи-
зации. 

Предлог-програмите од член 24 на овој закон 
Дирекцијата им ги доставува на надлежните ре-
публички и покраински органи за мислење. 

При изработката на предлог-програмите од 
член 24 на овој закон Дирекцијата соработува со 
Стопанската комора на Југославија.". 

Член 24 
Во член 29 став 1 зборот: „постојаните" се заме-

нува со зборот: „сојузните". 
Став 2 се брише. 

Член 25 
Член 30 се менува и гласи: 
,.Функционерот кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата надлежен за пазар и општи сто-
ларски работи може. по претходно прибавено мис-
лење од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на народна-
та одбрана, дел од сојузните стоковни резерви што 
со програмата ќе го утврди Сојузниот извршен со-
вет. да користи за интервенции на пазарот,. 

При одобрувањето да се користат стоки од со-
јузните стоковни резерви за интервенции на паза-
рот се определуваат условите за користење на сто-
ките и рокот за нивно враќање во сојузните стоков-
ни резерви.". 

Член 26 
Во член 34 став 3 зборот: „гарантирани" се за-

менува со зборот: „заштитни". 
По ставот 3 се оддава нов став 4, кој гласи: 
„Ако Дирекцијата не може под нормални па-

зарни услови да изврши обновување на сојузните 
стоковни резерви, . директорот на Дирекцијата за 
тоа го известува функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за пазар и 
општи стопански работи и предлага мерки и начин 
на кој ќе се изврши обновувањето на тие резерви/'. 

Член 27 
По член 34 се додава нов член 34а, кој гласи: 

„Член 34а 
Организациите на здружен труд што, согласно 

со сојузниот пропис, се должни, за време на воена 
состојба или во случај на непосредна воена опас-
ност, да произведуваат определени стоки и да вр-
шат промет со тие стоки, должни се, додека таа 
состојба трае, на барање од Сојузниот извршен со-
вет да произведуваат односно продаваат стоки за 
пополнување и обновување на сојузните стоковни 
резерви,". 

Член 28 
Во називот на оддел IV над член 36 по зборот: 

„формирање" се додава запирка и зборот: „обнову-
вање". 

Во член 36 став 1 по зборот: „формирање" се 
додава запирка и зборот: „обновување". 

На крајот на точка 3 точката се заменува со 
точка и запирка и по тоа се додава нова точка 4, која 
гласи: 
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,4) средствата што во согласност со повеќего-
дишната програма за формирање, обновување и ко-
ристење на сојузните стоковни резерви за периодот 
на среднорочниот план се обезбедуваат со закон.". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Стоките што за сојузните стоковни резерви се 

увезуваат според програмата за формирање, обно-
вување и користење на сојузните стоковни резерви, 
односно врз основа на одлука на надлежниот соју-
зен орган, Дирекцијата ги плаќа со девизите утвр-
дени за потребите на федерацијата, а предвидени 
за тие намени.". 

Член 29 
По член 36 се додава нов член 36а, кој гласи: 

„Член 36а 
Средства за финансирање на сојузните стоков-

ни резерви за време на воена состојба или во слу-
чај на непосредна воена опасност се обезбедуваат 

- во воениот буџет на федерацијата.". 
Член 30 

Во член 37 став 1 се менува и гласи: 
„Дирекцијата може да користи краткорочни 

кредити кај деловните банки за намените утврдени 
со повеќегодишната и годишната програма за фор-
мирање, обновување и користење на сојузните сто-
ковни резерви и врз основа на одлука на Сојузниот 
извршен совет за преземање мерки за интервенција 
на пазарот.". 

Во став 2 зборовите: „во обем и под условите 
што, на предлог од сојузниот секретар за пазар и 
цени, ќе ги определи Сојузниот извршен совет" се 
бришат. 

Член 31 
По член 33 се додава нов член 38а, кој гласи: 

„Член. 38а 
Финансиските средства за формирање, обновува-

ње и користење на сојузните стоковни резерви за 
време на воена состојба или во случај на непосредна 
воена опасност се утврдуваат и користат врз основа 
на финансискиот план што го донесува Сојузниот из-
вршен совет на предлог од функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на пазар и општи стопански работи.". 

Член 32 
Член 39 се менува и гласи: 
„По прибавено мислење од советот на Дирекци-

јата и од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на пазар 
и општи стопански работи, на предлог од директо-
рот на Дирекцијата, Сојузниот свршен совет ги 
донесува финансискиот план и завршната сметка 
на Дирекцијата, а ги одобрува Собранието на СФРЈ 
како анекс кон буџетот односно кон завршната 
сметка на федерацијата.". 

Член 33 
Во член 40 точка 1 по зборот: „формирање" се 

додава зборот: „обновување". 
Во точка 4 зборот: „постојаните" се заменува со 

зборот: „сојузните". 

Член 34 
Во член 43 по зборот: „формирање" се додава 

запирка и зборот: „обновување". 

Член 35 
Во член 44 став 2 зборовите: „сојузниот секре-

тар за финансии" се заменуваат со зборовите: 
„функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работите' на финансиите." 

Член 36 
Член 46 се менува и гласи: 
„Дирекцијата води книговодство според систем 

мот на единствени сметки пропишани со контниот 
план за организациите на општествено-политички-
те заедници за стоковни резерви, што ги пропишу-
ва Сојузниот извршен совет.". 

Член 37 
Во член 48 зборот: „постојаните" се заменува со 

зборот: „сојузните", а по зборот: „потреби" се дода-
ва запирка и зборовите: „на организациите за сто-
ковни резерви на републиките и на автономните 
покраини и на единиците и установите на Југосло-
венската народна армија". 

Член 38 
Во член 50 став 3 зборовите: „советот на Ди-

рекцијата" се заменуваат со зборовите: „функции 
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за пазар и општи стопански работа, на 
предлог од директорот на Дирекцијата". 

Член 39 
По член 51 се додава нов член 51а, кој гласи: 

„Член 51 а 
Сојузниот извршен совет, за време на воена 

состојба или во случај на непосредна воена опас-
ност, одлучува за сите прашања на формирањето, 
обновувањето и користењето на сојузните стоковни 
резерви.". 

Член 40 
Во член 52 ставот 3 се брише. 

Член 41 
По член 52 се додава нов член 52а, кој гласи: 

„Член 52а 
Со парична казна од 5,000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап одговорното лице во 
Дирекцијата ако склучи договор спротивно на од-
редбата од член 35 на овој закон или ако не се при-
држува кон тој договор". 

Член 42 
Член 53 се брише. 

Член 43 
Член 54 се брише. 

Член 44 
Член 55 се брише. 

Член 45 
Член 56 се менува и гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата надлежен за работите на финан-
сиите, со согласност од функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
тите на пазар и општи стопански работи, донесува 
поблиски прописи за начинот на составување на 
финансискиот план, завршната сметка и контниот 
план, што се однесуваат на работењето со сојузните 
стоковни резерви". 

Член 46 
Во член 12 став 2, член 18, член 20 став 2, член 

23, член 29 став 1, член 31, член 32, ст. 1 до 3, член 
34 став 2, член 44 став 2 и член 48 зборовите: „со-
јузниот секретар за пазар и цени" се заменуваат со 
зборовите: „функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работите на 
пазар и општи стопански работи". 
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Член 47 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го 
утврди пречистениот текст на Законот за сојузните 
Стоковни резерви. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

419. 
Брз основа на член 288 точка 7 од Уставот на 

СФРЈ, а во врска со член 63 од Деловникот на Соб-
ранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Сојузниот собор од 15 јули 1981 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 16 јули 1981 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА НА СОБРА-

НИЕТО НА СФРЈ ЗА СТАНБЕНИ ПРАШАЊА 

1. Се формира Комисија на Собранието на 
СФРЈ за станбени прашања (во натамошниот текст: 
Комисијата). 

2. Комисијата: 
1) ги утврдува потребите од станови и гаражи 

односно гаражни места, врз основа на кои се подго-
твува предлог на делот од единствена програма 
за прибавување на станбени згради, станови и га-
ражи и му го поднесува предлогот на делот од таа 
единствена програма на Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ; 

2) ја утврдува листата на редоследот за доде-
лување станови за службени потреби и станови на 
користење за потребите на функционерите во Соб-
ранието на СФРЈ и на раководните работници и 
работниците во службите на Собранието на СФРЈ 
и за потребите на функционерите во определени 
сојузни органи и организации (во натамошниот 
текст: функционери односно раководни работници), 
во согласност со одредбите на Одлуката за условите 
и начинот на доделување станови за службени пот-
реби, станови на користење и гаражи за потребите 
на функционерите во Собранието на СФРЈ, на ра-
ководните работници и работниците во службите 
на Собранието на СФРЈ и за потребите на фун-
кционерите во определени сојузни органи и органи-
зации; 

3) одлучува за доделувањето станови за служ-
бени потреби на функционерите односно на рако-
водните работници; 

4) одлучува за доделувањето на користење 
станови, гаражи, односно гаражни места на функ-
ционерите односно на раководните работници; 

5) одлучува за давањето согласност за замена 
на правото на давање на користење станови и га-
ражи односно гаражни места што им се доделени 
на користење на функционерите односно на рако-
водните работници; 

6) одлучува за бројот на становите и гаражите 
односно гаражните места што непосредно им се до-
делуваат на работниците во Работната заедница на 
службите на Собранието на СФРЈ, заради решава-
ње на определени кадровски прашања; 

7) ги утврдува стандардите за опремањето на 
становите за службени потреби и одлучува за на-
чинот на нивното уредување; 

8) одлучува за други прашања што се однесу-
ваат на изградбата, прибавувањето и доделувањето 

станови и гаражи односно гаражни места за потре-
бите на функционерите односно на раководните ра-
ботници. 

3. Комисијата има претседател, кој се избира од 
редот на делегатите, и определен број членови. 

По три члена на Комисијата се избираат од ре-
дот на делегатите во Сојузниот собор и од редот ца 
делегатите во Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ. 

Во составот на Комисијата по еден член деле-
гираат Советот на федерацијата, Уставниот суд на 
Југославија и Сојузниот суд. 

Генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, 
по функцијата е член на Комисијата. 

Еден член на Комисијата делегира и Работната 
заедница на службите на Собранието на СФРЈ. 

4. Комисијата им поднесува извештај за сво-
јата работа на соборите на Собранието на СФРЈ, на 
барање од соборите, или по своја иницијатива. 

5. Вршењето на стручните и другите работи за 
потребите на Комисијата го обезбедува генералниот 
секретар на Собранието на СФРЈ. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 428 
16 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Стана Томашсвиќ-Арнееен, с. р. 

420. 

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и член 381 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ на предлог од Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата на Сојузниот собор од 15 
јули 1981 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 16 јули 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА УСТАВНИ-

ОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се разрешува од должноста судија на Устав-
ниот суд на Југославија Чедомил Милиќевиќ, по 
лично барање. 

Собрание па СФРЈ 

АС бр. 414 
16 јули 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 
републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Стана Томашевнќ-Арнесен, с. р. 
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434. 

Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за 
стручното образование на работниците во сојузните 
органи на управата и сојузните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/30), сојузниот секретар 
за правосудство и организација на сојузната управа 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА 
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИ И РА-
БОТНИЦИ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-
ТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ВРШАТ 
ФМНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛПИ РАБОТИ, ПЕРСО-
НАЛНИ РАБОТИ, РАБОТИ НА АВТОМАТСКА ОБ-
РАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ, КАНЦЕЛАРИСКИ И 
КАНЦЕЛАРИСКО-ТЕXНИЧКИ И ДРУГИ ОПШТИ 
РАБОТИ И РАБОТИ НА ПРЕПИСОТ, СТЕНОГРА-

ФИРАЊЕТО И ПРЕВЕДУВАЊЕТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата на 

посебниот дел на стручниот испит за приправници 
и работници кои вршат финансиско-материјални 
работи, персонални работи, работи на автоматска об-
работка на податоците, канцелариски и канцеларис-
ко-технички и други општи работи, како и на по-
себниот дел на стручниот испит за вршење на ра-
боти на преписот, работи на стенографирањето и 
работи на преведувањето во сојузните органи на 
управата, сојузните организации и службите на Со-
јузниот извршен совет, 

Програмата од став 1 на овој член е отпечатена 
Кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 2 
Овој правилник ќе се применува по истекот на 

три месеца од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 3 
Овој правилник: влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-238/1 
24 јуни 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за правосудство и организација 

на сојузната управа, 
Лука Бановиќ, с. р. 

ПРОГРАМА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ НА СТРУЧНИ-
ОТ ИСПИТ 

А. За приправници и работници кои вршат финан-
сиско-материјални работи во сојузните органи на 

управата и сојузните организации 

1. Основни качела врз кои се заснова книго-
водството и што треба да обезбедуваат кни-
говодствените податоци; 

2. Принцип на двојното книговодство; 
3. Контен план (содржина на основните класи, 

задолжителни синтетичка и аналитички 
конта); 

4. Книговодствени исправи (поим и содржина); 
5. Издавање на налози за книжење; 
6. Претходна контрола на книговодствените 

исправи (формална, сметковна и суштинска); 
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7. Книжење (работни постапки со основните 
средства, со побарувањата и обврските, ,со 
материјалот, со ситниот инвентар, со трошо-
ците) ; 

8. Благајничко работење (наплати, исплати, 
благајнички максимум); 

9. Пресметување на личните доходи (практичен 
пример); 

10. Попис (инвентарисување) на средствата и 
изворите на средствата (организирање и 
спроведување на пописот, предмет на по-
писот) ; 

11. Елаборат за извршениот попис (содржина и 
начин на разгледувањето и усвојувањето); 

12. Пресметување на амортизацијата на основ-
ните средства; 

13. Ревалоризација на основните средства и на 
средствата на заедничката потрошувачка 
предмет на Ревалоризацијата, основици за 
Ревалоризација и др.); 

14. Поим на ситниот инвентар и начин на от-
пишувањето; 

15. Водење на деловните книги и ажурност на 
книговодството; 

16. Изработка на периодичната пресметка; 
17. Изработка на завршната сметка; 
18. Чување на деловните книги и на книговод-

ствените исправи; 
19. Постапка за набавка и складирање на ма-

теријални средства. 

Б. За приправници и работници кои вршат персо-
нални работи во сојузните органи на управата и 

сојузните организации 

1. Основни задачи, улога и значење на кадров-
ските служби и задачи и улога на персона ди-
ната администрација во врска со оствару-
вањето на задачите и на работите на кадров-
ските служби; 

2. Основни елементи на систематизацијата на 
задачите и работите на сојузниот орган на 
управата; 

3. Отсуство, одмори и надоместоци на личниот 
доход во случај на спреченост за работа; 

4. Дисциплинска и материјална одговорност на 
работниците во сојузните органи на управа-
та и во сојузните организации (основни еле-
менти); 

5. Основи и услови за престанување на работ-
ниот однос; 

6. Работен спор; 
7. Организација и задачи на службата за вра-

ботување и правата на работниците за време 
на привремената невработеност; 

8. Работи во врска со конкурсите; 
9. Изработка на решенија и на други акти за 

работните односи; 
10. Изработка на решенија по приговорите на 

работниците и во врска со работните односи 
и подготвување на материјали за одговори 
на тужби и жалби во работниот спор; 

11. Работи во врска со службените патувања, 
селидбите и одвоениот живот од семејството; 

12. Водење на евиденции од областа на трудот; 
13. Водење на персонални евиденции; 
14. Пријавување — одјавување и други работи 

во врска со здравственото осигурување; 
15. Работи во врска со вработувањето; 
16. Работи во врска со заштитата на работа; 
17. Постапки во врска со изработката на пла-

нот и решенијата за годишни одмори и со 
изработката на уверенијата и потврдите во 
врска со работните односи; 

18. Постапување во доставување на писмена; 
19. Составување и обликување на службени ак-

ти: службата белешка, составни делови на 

службени дописи и нивна изработка; изра-
ботка на записници, решенија, одлуки и на 
други видови акти; 

20. Ракување и практична работа со средствата 
на канцелариската механизација во в р т е -
ње на персонални работи; 

21. Познавање на дактилографка — ракување 
со машина за пишување/ и користење на ма-
шината за пишување. 

В. За приправници и работници кои вршат работи 
на автоматска обработка џа, податоците во сојуз-
ните органи на управата и сојузните opгАнизации 

а) За п р и п р а в н и ц и и р а б о т н и ц и с о 
в и с о к а и в и ш а Ш к о л с к а п о д г о т о в -
к а (п р о е к т а н т и, о р г а н и з а т о р и, п р о 

г р a м е р и) 

1. Основа на автоматската обработка на пода-
тоците ; 

2. Технички карактеристики на системот што 
е инсталиран или на кој се врши обработ-
ката; 

3. Основни карактери етики на информациони-
те системи, со посебен осврт врз информа-
циониот систем или потсистемот на сојуз-
ниот орган или на организацијата во која 
работи приправникот; 

4. Логика на програмирањето (општи поими на 
одвивање на пограмата. блок-дијаграм); 

5. Познавање на програмскиот јазик, на сер-
висните програми во JOB CONTROL (изра-
ботка на програма на еден програмски јазик 
на кој се работи на соодветниот систем): 

6. Организација на датотеките: видови, пред-
ности и недостатоци на одделни облици на 
организацијата на датотеките; 

7. Основи на општествената самозаштита и 
безбедноста; 

8. Основни анализи на системите и изработка 
на проект; 

9. Практична работа: изработка на програма 
или на програмски барања (зависно од тоа 
дали кандидатот се оспособува за работи на 
проектант или на организатор или програ-
мер). 

б) З а п р и п р а в н и ц и и р а б о т н и ц и с о 
с р е д н а ш к о л с к а п о д г о т о в к а ( п р о -
г р а м е р и, о п е р а т о р и н а с и с т е м о т , 

о п е р а т о р и н а п о д г о т о в к а т а , к о н -
т р о л о р и ) 

1. Основа на автоматската обработка на пода-
тоците; 

2. Основни технички карактеристики на сис-
темот на кој се изведува обработката; 

3. Основни технички карактеристики на носи-
телот на податоците (картички, ленти, дис-
кови); 

4. Ракување со сметкарот и со придружната 
опрема, наведување на обработката според 
упатството за работа; 

5. Изработка на програма заради добивање на 
податоци; 

6. Дијагностика на грешките од сметкарот; 
7. Познавање на техничките карактеристики 

на опремата на која се врши внесување на 
податоците; 

8. Текови на документите и начин на исправ-
ките; 

9. Логика на програмирањето — општи поими 
одвивање на програмата, бдок-дијаграм; 
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10. Познавање на програмскиот јазик, на сер-
висните програми во JOB CONTROL, (изра-
ботка на програма на програмскиот јазик ве 
кој се работи на соодветниот систем); 

11. Основи на општествената самозаштита и 
безбедноста; 

12. Основи на оперативниот систем на кој се 
изведува обработката. 

Г. За приправници и работници кои вршат канце-
лариски и канцелариско-техиички работи и други 
општи работи во сојузните органи на управата и 

сојузните организации 

1. Примање на поента: потврда на приемот, 
известување н^ странката за роковите на 
решавањето, посебни постапки при приемот 
на пошта (оштетени пратки, пратки во врс-
ка со лицитација? конкурси и др.), потврда 
на приемот на поштата преку доставната 
книга и доставницата — повратницата, кни-
га на примени препораки; 

2. Отворање, прегледувања и распоредување 
на поштата (обична, доверлива и строго до-
верлива пошта, парични писма и др.), кога 
обвивките се прилагаат кон актот, распоре-
дување — сигнирање на поштата, постапка 
со акти што се подложни за таксирани, пос-
тапка со примените прилози (со пари и со 
други вредности и предмети), кога се ста-
ваат неопходни забелешки на актите за 
нивниот прием; 

3. Заведување на акти (запишувања): систем 
на евидентирање на актите (деловодник, 
картотека и др.), врз што се заснова воде-
њето на основните евиденции, картотека на 
предметите — начин на запишувањето, де-
ловодник:, доверлив и строго доверлив де-
ловодник, деловодник на државната тајна, 
регистар и можен начин на водење на кни-
гите на примените сметки, контролите на 
поштарината, контролите на пописот на 
актите, главни групи на единствени класи-
фикациони знаци и нивна поделба, заведу-
вање и здружување на актите, заклучува-
ње на основните евиденции на крајот на 
годината; 

4. Доставување на акти во работа: интерна 
доставна книга, книга на примана пошта на 
личност, картон за доставување на службе-
ни весници и списанија, книга на примени 
сметки, обвивка на списите; 

5. Административно-техничка обработка на 
актите: редоследот на решавањето на ак-

' тите, ставање на службени забелешки, под-
готвување на актите за потпишување; 

6. Враќање на предмети на писарницата и 
разведување: враќање на предмети на пи-
сарницата, завршени и за роковникот; дол-
жност на обработувачот на предметот кога 
го враќа предметот на писарницата, дол-
жност на работникот на писарницата при 
приемот на предметот од обработувачот на 
предметот, разгледување на актите во ос-
новната евиденција (предметите), примена 
на роковникот на предметите; 

7. Архивирање и чување на предметите: листа 
на категориите на регистратурските мате-
ријали со рокови на чувањето, реверс и по-
тврда за издадените предмети од архивата, 
чување на решените предмети во писарни-
цата, постапка со предметите пред ставање-
то во архива, средување и чување на пред-
метите од архивското депо, водење на ар-
хивска книга; 

в. Надзор над применувањето на прописите 
за канцелариското работења; 

9. Познавање на дактилографка — ракување 
со машина за пишување и користење на 
машина за пишување. 

Д. За приправници и работници кои вршат работи 
на преписот во сојузните органи на управата и со-

јузните организации 

1. Постапка и работа со електрична машина 
за пишување; 

2. Правилно ракување со справите за внесу-
вање на хартија; 

3. Правилно користење на регулаторот за си-
лата на отчзчеувањето; 

4. Како се одржува в'екот на траењето на ма-
шините за пишување; 

5. Како се извршува исправка на грешките во 
текстот на хартија и на матрици; 

6. Какви видови букви има и кога одделни 
видови се користат (да се опишат буквите 
на кугличките на 1ВМ, ас!1ег-1;гштрћ о1ут-
Р^а); 

7. Кои се справите што стојат во врска со ра-
ботата на лентата, како се става нова лента 
и што ја оштетува лентата; 

8. Во што се состои правилната техника на 
чукањето на електричните машини за пи-
шувања; 

9. Со помош на кои справи се уфрлуваат бук-
ви помеѓу две оловни места и како; 

10. Табуларска справа и правилно ракување 
со таа справа; рационално и брзо користе-
ње на децималрхиот табулатор; 

11. Исправка на еден текст со познавање на 
- правописот на српскохрватски^ јазик 

(текстот се состои од неправилно напишани 
зборови што кандидатот треба да ги ис-
прави); 

12. Проверка на знаењата за познавање на 
правилното и рационалното користење на 
справите на машината за пишување; 

13. Мерење на брзината - 2 до 3 текста РО 
траење од по 1о минути (грешките се бо-
луваат со 25 казнени бодови за секоја гре-
шка). Бројот на отчукувањата за дактило-
графи од II класа од 301 до 350, со најмногу 
0,50/'о грешки и за 1а класа над 351 отчуку-
вање со најмногу 0,40/о грешки; 

14. Чукање на еден службен допис или на друг 
вид службена преписка. Овој текст мора да 
биде убаво обликуван и без грешки; 

15. Правилно примање на диктат директно или 
од магнетофонска лента — транскрипција 
на текстот; 

16. Ракување со уредите за репродукција на 
звукот. 

Г. За приправници и работници кои вршат работи 
на стенографирањето во сојузните органи на упра-

вата и сојузните организации 

1. Стенографирање по диктат од 80 зборови во 
минута, односно над 100 зборови во минута 
за дебатен стенограф, со тоа што дешифру-
вањето на стенограмот може да трае нај -
многу шест пати подолго од времето потреб-
но за стенографирањето; 

2. Познавање на дактилографи! а — ракување 
со машина за пишување и користење на 
машина за пишување; 

3. Составување и обликување на службени 
акти: службена забелешка, составни делови 
нз службените дописи и нивна изработка; 
т о а ботка на записници, решенија, одлуки 
и други видови акти; 
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4. Ракување, односно одржување и употреба 
— користење на канцелариска механизаци-
ја и канцелариски материјали. 

Е. За приправници и работници кои вршат работи 
на преведувањето во сојузните органи на управата 

и сојузните организации 

1. Преведување на јазиците на народите и на-
родностите на Југославија: 
— писмено преведување на закони и други 

прописи и општи акти, на анализи, ин-
формации и сл. на јазиците на народите 
и народностите на Југославија: 

— усмено преведување — конверзација: 
2. Преведување на странски јазици и од стра-

нски јазици на јазиците на народите и на-
родностите на Југославија: 
— писмено преведување на текстови од об-

ласта на општествено-екоиомските. по-
литичките и правните односи од јазици-
те на народите и народностите на Југос-
лавија на странски јазици и од странски 
јазици на јазиците на народите и народ-
ностите на Југославија; 

— усмено преведување — конверзација. 

435. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за 

заштита на животните од заразни болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), Сојузниот комитет за земјоделство про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ КЛАНИЦИТЕ ЗА КОЛЕШЕ НА 

ЖИВОТНИ ОД УВОЗ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Кланицата во која можат да се колат животни 

од увоз (во натамошниот текст: планината) мора 
да ги исполнува условите определени со ОЕОЈ пра-
вилник. 

Член 2 
Кланицата од член 1 на овој правилник мора 

да има: 
1) простории за прием и привремено сместува-

ње на животните за колење; 
2) простории за колење на животни; 
3) простории за обработка на желудници и 

црева; 
4) простории за ладење; 
5) простории за миење и санитација на опре-

мата; 
6) простории за споредните производи на" коле-

њето и за конфискат; 
7) простории за ветеринарска инспекција и за 

три х ни о с ионски преглед; 
8) простор за чистење, миење и дезинфекција 

на превозните средства; 
9) простории за потребите на работниците вра-

ботени во кланицата. 

И. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И УРЕДУВАЊЕ НА 
ПЛАНИНИТЕ 

Член 3 
Кланицата треба да биде изградена на место 

надвор од правецот на дувањето на главните ветро-

ви што најчесто дуваат во односното место и не 
смее да биде загрозена од загадување н а воздухот 
од друг објект. 

Кланицата мора да биде и ^ г р а д е н а н а к о м . 
пактно и исцедливо земјиште СЈ0 НИСКО НИВО на 
подземни води. Кланицата не с ^ е д а биде на пла-
вев терен ниту на терен подложен на лизгање. 

Површината на земјиштето фора да одговара на 
капацитетот, бројот и големината н а подигнатите 
згради, за да се обезбеди нивната функционална 
поврзаност и доволна о д д а л е ^ е н о с т н а чистиот и 
нечистиот дел од кругот на планината. 

Кругот на кланицата морз д а биде заграден со 
погодна ограда. Сите површини на кругот од гра-
ницата што ве се покриени со бетон или асфалт 
мораат да бидат под зелени,ло. 

Преодните патишта и патиштата во кругот на 
планината треба да бидат Доволно широки и изгра-
дени од цврст материјал (бетон или асфалт). Во 
кругот на кланицата мож^ д а влегува индустриски 
колосек. 

На влезот во кругот 'на кланицата за довоз на 
животните за колење (сѕсвен индустрискиот коло-
сек) мора да се постави ДЕС-бариера со стреа. 

За одржување на ^ие^отата на патеките, па-
тиштата и површините ,, зеленило мора да биде 
поставен доволен број хидранти. 

,Член 4 
Зградите во кругот на кланицата мораат ,да би-

дат тока распоредени што чистиот дел од кругот на 
кланпцата да биде сконцентриран на едната страна 
спрема главниот излез на готовите производи и да 
е наполно одвоен од нечистиот дел од кругот на 
кланицата. 

Член 5 
Во чистиот дел од кругот на кланицата се 

наоѓаат: управната зграда, зградата за производ-
ство уредите за снабдување со вода и трафостани-
цата. 

Во нечистиот дел од кругот на кланицага се 
наоѓаат зградите, односно местата за: 

1) прием на животните за колење; 
2) миење и дезинфекција на превозните сред-

ства; 
3) присобирана и сместување на нејастивите 

производи и конфискат; 
4) ѓубриште и заграден простор за собирање на 

отпадоци: 
5) примарна обработка на отпадни води; 
6) котларница; 
7) работилница за техничко одржување на 

опрема; 
8) работилница за поправка на превозните сред-

ства 
Просторот за чистење, миење и дезинфекција на 

превозните средства, работилницата за техничко 
одржување на опремата, работилницата за поправ-
ка на превозните средства и котларницата можат 
да бидат лоцирани на границата на чистиот и не-
чистиот дел од кругот на кланицата. 

Член 6 
Патиштата во кругот на кланицата се чисти па-

тишта што се користат за експедирање на јасти-
вите готови производи и нечисти патишта за довоз 
на суровини и одвоз на конфискат и на други ма-

, теријали сместени во нечистиот дел од кругот. 
Чистите и нечистите патишта не смеат да се 

крстосуваат. 

Член 7 
Управната зграда може да се наоѓа во чистиот 

дел на кругот на кланицата или надвор од кругот. 
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Во управната зграда мора да постои просторија 
за потребите нш ветеринарската инспекција. 

Член 8 
Просториите на кланицата мораат да бидат по-

делени на ладен и топол дел и да бидат поврзани 
со што покус пат зависно од технолошкиот ре-
дослед на производството, така што патиштата за 
јастивите производи да не се крстосуваат со па-
тиштата за нејастивите производи и за конфискат. 

1. Снабдување со вода 

Член 9 
Кланицата може да се снабдува со вода од 

градскиот водовод или од сопствени бунари, Водата 
треба да ги исполнува условите пропишани за во-
дата за пиење и мора да биде во бактериолошки и 
физичко-хемиски поглед исправна. 

За снабдувањето со вода од сопствени бунари 
потребно е да се обезбедев: 

1) сливот на теренот на кој се наоѓа бунарот 
да не минува низ загадениот дел од земјиштето; 

2) растојанието на дупнатините на бунарите да 
биде толкаво, што да не се појават две дупнатини 
на еден слив; 

3) секој бунар да биде изграден според важеч-
ките прописи за водата за пиење. 

При снабдувањето со вода од сопствени бунари 
во надворешната разводна мрежа мора да се обез-
беди: 

1) доволен притисок на најоддалеченото место 
на потрошувачите; 

2) хлоринатор со автоматски дозатор, што обез-
бедува соодветна концентрација на резидуален хлор 
во водата. 

За потребите на котларницата и на разладните 
уреди може да се користи техничка вода со тоа 
што цевоводите да мораат да бидат видно и јасно 
означени и не смеат да минуваат низ производстве-
ните простории ео кои се колат животните и се 
лади и обработува месото. 

Член 10 
Во просториите на кланицата мора да биде 

обезбедено централно снабдување со доволни ко-
личества ладна и топла вода. 

Топлата вода што служи за санитација на опре-
мата на местото на потрошувачката, мора да има 
температура од најмалку 830С. 

Во клештата мора да постои соодветен број 
приклучоци на ладна и топла вода за миење на 
опремата, просториите, ходниците и сл. Гу?лените 
црева за миење, кога не се во употреба, мораат да 
бидат сместени на држачи поставени на погодни 
места на ѕидните површини, во непосредна близина 
на приклучоците за вода. 

Во работните простории и во ходниците на кла-
ницата цевоводите за ладна и топла вода, пареа, 
разладните уреди и канализацијата мораат да би-
дат поставени надвор од зоната на движењето на 
производите и обложени со соодветен изолационен 
материјал. 

Хоризонталната разводна мрежа на цевоводите 
над работните површини мора да биде заштитена 
со п-титници или изолационен материјал. 

Вертикалните цевоводи треба да се постават 
така што со ѕидната површина да не создаваат 
скррЈени агли непристапни за чистење и миење. 

Член Заради заштита на водоводната мрежа од кон-
таминација, што може да настане поради појава на 

негативен притисок во водоводниот систем, на ситф 
ИЗБОДИ на топла и ладна вода мораат да се по-% 
стават вентили против повратна сифонажа, ако: 

1) славините се со навои или со други приклу^ 
чоци на кои се поставуваат гумени или пластични, 
црева за миење и сл.; 

2) завршетоците на цевката се нурнати во вод^1, 
односно ако нивниот излезен отвор се наоѓа под 
нивото на водата во садот; 

3) славините се користени за и с п л а з у в а њ е на 
цревната содржина или на друг сличен материјалу 

Вентилите против повратната сифонажа мораат 
да се постават непосредно зад славината, односно 
друг вид приклучоци. 

Вентилите против повратната сифонажа мораат 
да бидат функционални и лесно пристапни за кон-, 
трола. 

2, Одвод на отпадните води 

Член 12 
Канализацијата мора да с,е состои од три ш и 

себни дела: атмосферска (дождовна) канализација^ 
канализација за отпадни води и фекална к а н а л и 
зација. 

Атмосферските води можат да се влеваат ђЦ 
канализација или ЕО природен реципиент без преѓ4 
чистување. 

Заради пречистување на отпадните води пред 
влевањето ЕО природен реципиент, мора да постои 
посебен систем за пречистување. Ако отпадни^ 
води се влеваат во градската канализација, мора дф 
бите обезбеден систем за примарна обработка (од4 
мастување и грубо таложење) или само грубо тало'^ 
жење, со тоа што тогаш мораат да се влеваат вф 
главниот одвод пред градскиот систем за пречистуЧ 
вање на отпадните води, 

За дезинфекција на отпадните води пред ис^ 
пуштањето во природниот реципиент или градската 
канализација мора да постои уред за хлорирање. 

Фекалната канализација треба да се влева ве! 
главниот одвод пред градскиот систем — уредот за 
пречистување на отпадни води, но зад уредот за 
примарна обработка на отпадните води од к л а ш к 
цата. 

Член 13 
Во работните простории на кланицата. во ЌОР! 

при изведувањето на технолошките постапки се ко^ 
ристи вода, мора да се обезбеди одвод, така што 
отпадните води да не се разлеваат по подната 
површина. 

Отпадните води од полните површини мораа1! 
непосредно да се одведуваат во канализацијата. 

За одвод на водата во сите простории (освен во 
просториите со температура под О0С) мора да биде 
поставен соодветен број сливници. Сливниците мо-
раат да бидат снабдени со ефикасен уред кој спре-
чува навлегување на непријатни миризби од кана-
лизацијата. 

т актовите мораат да бидат снабдени со уреди 
што го спречуваат навлегувањето на непријатни 
миризби, 

Опремата што се користи за обработка на јас-
тиви производи (маса за обработка на градни орга-
ни уреди за шурење на трбушки и желудници и 
др) мора да има прекинат одвод во канализа-
цијата. 

3. Материјали за изградба на простории во клан 
шшата 

Член 14 
Материјалот што се користи за изградба на 

простории во кланицата мора да има такви својства 



Страна 1024 - Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Пето?.?, 17 јули 1981 

што овозможуваат хигиенско одржување на тие 
простории. Материјалот мора да биде отпорен на 
Абење и корозија и не смее да се бојосува. 

Половите на просториите мораат да бидат изра-
ботени од цврст материјал кој не пропушта вода, 
Ѕбол и масни киселини и кој е отпорен на сред-
ствата за миење и дезинфекција. По до вите мораат 
ка бидат изградени така што да можат лесно да се 
упијат и да се чистат и да не се лизгави. 
! , Половите мораат да имаат соодветен пад спре-
г а одводните канали или сливници кои треба да 
бидат снабдени со уреди што го спречуваат навле-
гувањето на непријатни миризби од канализацијата. 

Споевите на подовите и на ѕидовите во сите 
простории мораат да бидат заоблени. 

Површините на ѕидовите на просториите треба 
Ца бидат обложени до височина од најмалку 3 т 
^о водоотпорен материјал и да бидат рамни, мазни 

светли. Над тие површини ѕидовите мораат да 
бидат мазни, без пукнатини и вдлабнатини, во бела 
која или светли тонови. Споевите на ѕидовите треба 
да бидат заоблени 

Во просториите за ладење и смрзнување, ѕидо-
вите мораат да имаат соодветна термичка изола-
ција. 

Аглите на ѕидовите и на столобовите, што се 
Изложени на удари треба да бидат обложени со 

^ вградени штитници од не'ргосувачки материјал со 
рамни и мазни површини. Штетниците мораат да 
бидат во иста рамнина со ѕидната површина. 

Во сите работни простории и ходници во кои се 
врши поден транспорт мораат да бидат вградени 
одбојници од не'рѓосЈавачки материјал заради заш-
тита на површините на ѕидовите и спречување на 
Контаминација на производите. 

Таваните и внатрешните покриеше конструкции 
мораат да имаат рамни површини, да бидат бели 
или во некоја друга светла боја. 

Таваните и внатрешните ПОКРИЕНИ конструкции 
треба да се одржуваат така што на нив да не се 
создаваат оштетувања и корозии, од нив да не се 
одвојува материјалот од кој се изработени или со 
кој се обложени и на нив да не се создава кон-
дензирана вода. 

Прозорците треба да имаат рамки од не'рѓоеу-
вачки материјал. Долниот раб на ѕидната рамка на 
прозорците треба да е наведнат спрема подот под 
агол од најмалку 25а. 

Сите прозорци што се отвораат мораат да имаат 
заштитни мрежи што го спречуваат влегувањето на 
инсекти. 

Ако постои можност низ прозорците на произ-
водствените простории да влегува прав, непријатни 
миризби и чад, прозорците треба да бидат затво-
рени. 

Вратите мораат да бидат изработени од не'рѓо-
сувачки материјал или цврста пластика и доволно 
широки така што при транспорт производот да не 
ги допира површините и рамките. 

Рамките на вратите треба да бидат обложени со 
метал отпорен на 'рѓа и вградени така што нивните 
споеви со ѕидот да бидат во иста рамнина со повр-
шината на ѕидот. 

Надворешната врата, односно влезната врата во 
објектот треба да е снабдена со воздушна завеса. 

4. Осветлување на просториите 

Член 15 
Сите работни простории работни површини и 

предмети за работа мораат да бидат осветлени со 

природно или вештачко светло со пропишан интен-
зитет, според одредбите на прописот со кој се ре-
гулира постојаниот ветеринарско(-санитарен пре-
глед на животните за колење и н а производите од 
животинско потекло. 

Заради обезбедување на дневно светло, прозор-
ците треба да имаат небојосано, наполно проѕирно 
стакло. 

Изворот на вештачкото осветление мора да дава 
дифузно светло што не ја менува бојата на освет-
лениот предмет. Светлосните извори треба да бидат 
распоредени така што светлосна во просторијата да 
биде што е можно повеќе уедначена, Светлосните 
извори мораат да бидат поставени така што да ја 
осветлуваат целата работна површина со предви-
дената јачина на светлост и рез создавање на сенки. 

Изворот на вештачкото Ј светло треба да биде 
поставен во арматура од н^рѓосувачки материјал и 
заштитен со затворен, прозрачен или проѕирен 
штитник. Не е дозволено користење на стаклени и 
емајлирани штитници во работните простории. 

Хоризонталните развози на електричната мре-
жа и другите инсталации во производствените про-
стории и над работните површини мораат да бидат 
заштитени со соодветни;, штетници. 

5. Вентилација на просториите 

Член 16 
Во сите работни простории треба да се обезбе-

дат уреди за природна или вештачка вентилација, 
одвод на водената пареа и одвод на непријатните 
миризби. 

Отворите за довод на свеж воздух мораат да 
бидат поставени така што да не дојде до контами-
нација на воздухот со прав, со непријатни миризби 
и сл, Тие отвори треба да се снабдени со филтери и 
со заштитна мрежа против влегување на инсекти. 

6. Опрема 

Член 17 
Опремата што се употребува при колењето' на 

животни, ладењето и обработката на месото мора 
да биде изработена од материјал цврст, непорозен 
неапсорбирачки, безмирисен и отпорен на корозија 
кој не смее да стапува во реакција со која и да 
било состојка на намирниците, со соединението за 
миење и дезинфекција или со средството за одржу-
вање на опремата. 

Конструкцијата и поставувањето на опремата 
треба да овозможат лесно и соодветно хигиенско 
одржување на таа опрема. 

Површината на опремата што доаѓа во непо-
среден допир со месото не смее да има вдлабна-
тини, пукнатини, отворени споеви, нерамни рабови 
и скриени агли или какви и да било оштетувања, 
а сите заварени места треба да бидат рамни, мазни 
и во иста рамнина со околната површина. 

За изработката на опремата или деловите на 
опремата што доаѓаат во допир со месото се забра-
нува користење на: бакар кадмиум, антимон, олово 
и нивни легури или други токсични метали. 

Во кланицата не е дозволено користење на оп-
рема изработена од дрво, кожа, стакло, емајл или 
порцелан ни опрема чии бојосани површини доаѓаат 
во непосреден допир со месото. 

Член 18 
Во работните простории во коп се колат жи-

вотни и се обработува месо, на погодно место мора 
да има поставена опрема за миење раце. 
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Опремата за миење раце ја сочинуваат: 
1) мијалник од не'рѓосувачки челик со ножен 

погон, кој има довод на ладна и топла вода. Одво-
дот на водата од мијалникот, преку сифонот, мора 
да биде директно поврзан со канализацијата; 

2) сад со течен сапун прицврстен за мијалникот; 
3) хартиени крпи на држач над или под мијал-

никот; \ 
4) сад за употребените хартиени крпи, сместени 

во непосредна близина на мијалникот. 
Во работните простории во кои работните места 

се статични., опремата за миење раце треба да биде 
поставена во непосредна близина на работното 
место. 

Во работните простории со мобилни работни 
места, мора да се обезбеди потребен број на пра-
вилно распоредена опрема за миење раце. 

Член 19 
За санитација на ножевите, пилите и другата 

рачна опрема, во работниве простории мораат во 
потребниот број. да бидат пооставени и правилно рас-
поредени стерилизатор од -.не'ргосувачки челик со 
соодветна форма и големина', 

Стерилизаторот мора да има цевка за довод на 
рода. цевка за одвод на вода или преливна повр-
шина, одвод за празнење и решетка за ножеви која 
се наоѓа под нивото на водата. 

Ако за загревање на вода во стерилизаторот се 
употребува пареа, - стерилизаторот мора да има 
цевка за довод на пареа што директно се нурнува 
во водата. Стерилизаторот Од таков тип мора да Сиде 
снабден со термостат и со термометар. 

Ако за загревање на вода во стерилизаторот се 
користи електрична енергија, грејното тело мора да 
биде одвоено со преграда од опремата што се са-
нитира. Во тој случај за автоматско регулирање на 
температурата на водата во стерилизаторот мора 
да биде вграден термостат. 

Ка ј проточните стерилизатори приливот на во-
дата мора да биде еднаков на одливот на водата. 

Стерилизаторот со поголеми димензии (за елек-
трични и рачни пили пневмохидраулични ножици 
и др.), мора покрај цевките за довод на вода, цев-
ките за одвод на вода и термометарот да има и по-
среден одвод преку сифон во канализацијата. 

Член 20 
Подвижните садови од не'рѓосувачки челик мо-

раат да бидат означени на следниот начин: 
1) садовите за јастиви производи - со број или 

назив на производственото одделение на кое му 
припаѓаат; 

2) садовите за нејастиви производи — со прстен 
во зелена боја; 

3) садовите за патолошки изменет материјал 
(конфискат) — со прстен со црвена боја; 

4) садовите што му припаѓаат на одделението за 
обработка и за преработка на црева — со прстен во 
сина боја, 

Прстенот од точ. 2, 3 и 4 на став 2 од овој член 
треба да е широк 8 до 10 с т и да ги врамува сите 
страни од садот. 

Бојата што се користи за означување на под-
вижните садови од не'рѓосувачки челик мора да 
биде поштетна за човешкото здравје и да е без ми-
ризба, 

Подвижните садови од пластичен материјал мо-
раат да бидат: во бела боја — за јастпви производи, 

ЕО зелена боја — за нејастпви производи, во црвена 
бојз - за конфискат и во сина боја — за цревар-4 
ница. 

Градените неподвижни садови (базени) мораат, 
да бидат од непропустлив материјал со рамни и 
мазни површини и мораат да имаат сопствен систем 
за одвод на отпадните води по миењето кој, преку 
сифон, е споен со канализацијата. 

Градениот неподвижен сад (базен) за јаетиви 
производи треба да биде означен со таблица од 
не'рѓосувачки материјал со небојосани површини, 
на која е запишан видот и количината на сурови-
ната, нејзината намена и датумот на почетокот и 
на завршетокот на технолошката постапка. 

Член 21 
Работните маси мораат да бидат изработени од 

не'рѓосувачки материјал и мораат да имаат мазнц 
и рамни површини што можат лесно да се чистат, 
мијат и дезинфикуваат. 

Ако делот од површината на работната маса в 
од пластичен материјал, односно пластични штици^ 
тие треба да бидат куси и лесно подвижни. 

Работните маси врз кои се изведува технолошка 
ката постапка со користење на вода, мораат дѕѓ 
имаат заоблени и издигнати рабови и прекинат од4 
вод за отпадните води. 

III. ПРОСТОРИИ ЗА ПРИЕМ И ПРИВРЕМЕН^ 
СМЕСТУВАЊЕ НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ 

Член 22 
Простории за прием и привремено сместување' 

на животните за колење (во натамошниот текст: 
депо) сочинува: рампата за прием на животните^ 
просторијата за сместување на животните, ходникот 
(коридорот) за водење на животните на колење и 
просторијата или просторот за подготвување н^ 
животните за колење. 

Член 23 
Рампата за прием на животни, со прифатни 

боксови со соодветен капацитет и место определен^ 
за ветеринарско-санитарен преглед, мора да бид^ј 
во непосредна близина на просторијата за сместуч 
вање на животните, така што патот на животните 
наменети за колење директно да води во шталите 
и оборите, без крстосување со други патишта. , 1 

Депото мора да има посебни штали за крупна 
животни (одвоено за говеда и за коњи), посебнЦ , 
штали за ситни животни, одвоени обори за свињ^ 
и целосно издвоени простории или простори зџ 
сместување на болни, односно сомнителни животни 
на заболурање.. 

Преградите помеѓу шталите и оборите мораат 
да бидат од бетон или со метална конструкција, 
што лесно се чистат и мијат. 

Шталите и оборите мораат да бидат на видно 
место и јасно да се обележени со броеви. Тие треба 
да имаат табла со податоци за датумот на присти-
гањето. бројот и потеклото на животните сместени 
во нив. 

Просториите или просторите за сместување н^ 
болни, односно на заболување сомнителни животна 
посебно за секој вид. мораат да бидат издвоени од 
другиот дел на депото, така што да се оневозможи 
контакт на болки или на заболување сомнителните 
животни со здравите животни. Тие простории од-
носно простори се означуваат со натпис во црвена 
боја: „СОМНИТЕЛНИ ЖИВОТНИ" што се става на 
видно место. Во нив се наоѓа опрема за обуздување 
и фиксирање на животните. 
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Заради ,одржување на хигиена на просториите 
на депото, мораат да постојат уреди за чистење, 
миење и дезинфекција. 

За време на пристигањето на животните од 
увоз, на истоварната рампа, во шталите и во обо-
рите не смее да има животни од друго потекло. 

Член 24 
Во ходникот за водење на животните на коле-

л е мора да постои посебна патека за крупни жи-
вотни (одвоено за говеда и за коњи) и посебна па-
тека за ситни животни. Помеѓу тие патеки, одвоени 
со бетонски огради или со огради со метална кон-
струкција,. треба да се наоѓа патека за работниците. 

Просторијата или просорот за подготвување нз 
животните за колење мора да биде одвоена од про-
сториите за колење на животните и треба да овоз-
можи прифаќање и прилив на животните според 
капацитетот на колењето. 

Просторијата или просторот во кој се мијат 
Свињите пред зашеметување^ мора да има при-
клучок за вода снабден со гумена црево или сис-
тем на тушеви за автоматско миење, како и со од-
јзод на отпадни води. 

Во кланиците за колење на перната живина и 
питоми зајаци во непосредна близина на просто-
ријата за подготвување на животните за колење 
рлора да постои посебна просторија или градежно 
Изведен простор или уред за миење и санитација 
ка кафезите. 

Член 25 
Во склопот на депото мораат да се наоѓаат 

простории за ветеринарниот инспектор што ги пре-
бледува животните наменети за колење, гардероба 
и санитарни простории за работниците вработени 
на приемот, сместувањето и подготвувањето на жи-
вотните за колење. 

Просторијата за ветеринарниот инспектор мо-
ра да има маса за пишување, орман за евиденција 
Џ инструменти што се користат при прегледот на 
животните. 

Член 26 
I Во близината на депото мора да постои базен 
За сместување на шталско ѓубре и ѓубре од пре-
возни средства. 

Во близината на депото мора да биде изградеа 
и базен или метален резервоар за прифаќање на 
содржината на преджелудниците. 

Базените од ст. 1 и 2 на овој член мораат да 
бидат изградени од цврст и непропустлив мате-
ријал и мораат да имаат соодветна канализација. 

IV. ПРОСТОРИИ ЗА КОЛЕЊЕ НА ЖИВОТНИ 

Член 27 
Просториите за колење на животни, во поглед 

јѓга големината и техничката опременост, треба да 
км одговараат на капацитетите на колењето. 

Во просториите за колење на животни линиите 
на колењето и обработката мораат да бидат гра-
,дежно одвоени по видовите на животните. 

За време на колењето на животни од увоз, 
'обработка и ладењето на нивните трупови и органи, 
ћа линијата на колењето во просториите за ладење 
јне смее да има трупови и органи од други животни. 

Член 28 
Колосеците на линиите на колењето и обра-

ботката треба да бидат изработени од материтал 
отпорен на корозија и да се поставени на доволна 
оддалеченост од ѕидните и подлите површини така 
што месото или производот да биде оддалечен од 
подот најмалку 30 сш. 

Носачите на колосеците треба/ да бидат израбо-
тени од материјал отпорен на корозија или да би-
дат заштитени со боја отпорна нљ 'рѓа и влага. 

Постаментите што се користат при изведува-
њето на работните постапки мораат да бидат од 
соодветна височина и големина^ и морат да бидат 
изработени од не'рѓосувачки материјал, Постамен-
тите можат да бидат неподвижни или подвижни и 
поставени така што да не го копираат трупот. 

Опремата за миење рац^ и стерилизатор!!^ 
мораат да ги исполнуваат условите од чл. 18 и 19 
на овој правилник. / 

Конвеерската маса со подвижни садови или со 
лента за ветеринарско-са н е а р е н преглед на сто-
мачни и градни органи на^ линиите на колењето и 
обработката на говеда, ког^и, свињи или овци мора 
да има. \ 

1) систем за миење санитација на садовите 
или лентата, со ладна во,да и со топла вода со тем-
пература од најмалку 83рС; 

2) кружен термометар поставен на видно место, 
чиј термоелемент е вграден пред излезните отвори 
на цевката за топла веда; 

3) уред за одвод нЅа водена пареа изработен од 
негодувачки материјал, кој од страна мора да има 
отвор со соодветна големина за контрола на функ-
ционирањето на цевките за довод на топла вода. а 
од внатрешната страна тој уред мора да има одвод 
за кондензирана водена пареа; 

4) одвод на отпадни води непосредно во кана-
лизацијата; 

5) уред за одвод на непријатни миризби, ако за 
транспорт на нејастиви делови и на конфискат се 
користат канали со гравитационен пад. 

Садовите што се користат на линиите на коле-
њето и обработката мораат да ги исполнуваат ус-
ловите утврдени во член 20 од овој правилник. 

За пренесување на јастиви и нејастиви произ-
води и конфсикати, просториите за колење мораат 
да имаат канали со гравитационен пад, пневмат-
ски транспорт, количка или друга соодветна оп-
рема. 

Под линијата на колењето и обработката мора 
да биде изграден олучест канал со доволна широ-
чина и со соодветни падови спрема сливниците по-
ставени во каналите. 

Член 29 
Каналите со гравитационен пад не смеат да 

имаат остри агли, а заварувањата на составните 
делови мораат да имаат мазни површини и треба да 
бидат во иста рамнина со површината на каналот. 

Формата на каналите е тркалезна или овална. 
Широчината, односно пречникот на каналите изне-
сува, и тоа: 

1) за транспорт на јастиви производи (ситно 
месо, масно ткиво, месо во парчиња и сл.) - 50 с т ; 

2) за транспорт на н"ејастиви производи (рогови, 
чапунки, влакна, коски, кожа и сл.) - 50 спа; 

3) за транспорт на крв - 30 с т ; 
4) за транспорт на стомачни органи од свињи и 

овци — 50 с т ; 
5) за транспорт на стомачни органи од говеда и 

коњи — 70 с т ; 
6) за транспорт на конфискувани стомачни и 

градни органи на свињи и овци - 50 с т ; 
7) за транспорт на кофискуванп стомачни ор-

гани од говеда и коњи и делови на труп од говеда, 
КОЊИ И СВИЊИ — 70 С1П. 

Должината на каналите треба да биде што по-
мала. 



Петок, 17 јули 1981 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 40 - Страна 102,9 

Каналите со вертикална насока, ако се подол-
ги од 2 ш, мораат да имаат лесно расклоплива кон-
струкција. 

Каналите со хоризонтална, односно коса насо-
ка мораат да имаат отвори од горната страна, по-
криени со врати со дихтунзи. Вратите се поставу-
ваат така што да ги преминуваат рабовите на от-
ворот најмалку 5 с т . Широчината на отворите на 
каналите треба да изнесува најмалку 30 с т — за 
каналите со пречник од 50 сш, односно најмалку 
50 см — за каналите со пречник од 70 сш. Отворите 
на каналите треба да овозможот лесно чистење, ми-
ење и контрола. Каналите за јастиви производи, ка ј 
кои не постои можност на прскање на течниот дел 
од транспортираниот материјал, можат да бидат од 
горната страна отворени по целата должина. 

Држените со кои се прицврстуваат каналите за 
таванот, ѕидните површини или опремата, мораат 
да бидат од негодувачки метал. 

Ако минува низ катна конструкција, почетниот 
дел од каналот мора да биде срамен со бетонска 
ограда или прирабница од не'рѓосувачки челик, со 
височина најмалку 30 сш од полната површина. 

Каналите што ја поврзуваат просторијата за ја-
с е в и производи со просторијата за сместување на 

нејастиви производи и конфискат или со простори-
јата за обработка на преджелудници и црева, мо-
раат да имаат уред - систем за вентилација - на 
оној крај што се наоѓа во просторијата за јастиви 
производи. Вентилационата цевка за одвод на не-
пријатни миризби треба да има пречник најмалку 
30 сгп. 

За миење, чистење и контрола, покрај каналот 
или во негова близина мора да има поставен поста-
мент (или скала) со соодветна височина. 

1. Просторија за колење на говеда 

Член 30 
Боксот или издвоениот простор за зашеметува-

ње на говеда мора да биде градежно издвоен од 
линијата за колење и за искрвавување и снабден со 
уред за зашеметување со пенетрирачки клин или 
со електрична енергија. 

Покрај боксот или просторот за зашеметување 
мора да поетон дигалка со кукачка за подигање на 
трупови на говеда на линијата на искрвавување 
заради колење во висечка положба. 

Линијата за искрвавување (базенот) треба по 
големината ца одговара на капицитетот на колење-
то и да биде поставена и заштитена така што крвта 
да не прска пред боксот за зашеметување или врз 
околните површини на кои се обработуваат трупо-
вите. 

На местото на одводот на крвта од базенот мо-
ра да се обезбеди уред што го спречува навлегува-
њето на непријатни миризби. 

Опремата за колење (обичен или шуплив нож), 
земање, прибирање, обработка, транспорт и склади-
рањана крвта за исхрана на луѓето треба да биде 
изработена од не'рѓосувачки челик. 

Садовите за собирање на крвта мораат да бидат 
јасно означени се додека ветеринарскиот инспектор 
ве ги прегледа труповите и внатрешните органи на 
животните. 

Член 31 
Покрај просторот кој претставува продолжеток 

на базенот за искрвавување мера да постои опрема 
за отсечување на роговите на говеда (сатара, елек-
трична пила или пневмо-хидраулични ножици), ка-
ко и опрема за одвојување на кожата од главата, 
подврзување на хранопроводот и отсечување на 
главата на говедото во висечка положба. 

Опремата за подготвување на говедски глави 
за ветеринарско-санитарен преглед се состои од 
уред за миење и постамент или конвеерски систем 
за преглед. 

Уредот за мнение треба да биде изработен 
од не'ргосувачки челик и така да биде конструиран 
што да го спречува распрснувањето на водата, и, 
истовремено, да обезбедува одвод на отпадните во-
ди во канализацијата. На тој уред мораат да посто-
јат два приклучена за ладна вода, со тоа што на 
едниот приклучок мора да биде поставено подвиж-
но црево со конусен продолжеток за исплазување 
на носната и усната шуплина, а на другиот приклу-
чок - црево со рачен туш за миење на надвореш-
ната површина на шведската глава. За обесување 
на главата треба да постојат специјални подвижни 
кукачки, што се санитираат по секоја измиена 
глава. 

Уредот за миење треба да биде изработен 
до местото за отсечување и ветеринарско-еанитарен 
преглед на главите. 

Постаментот за ветеринарско-санитарен прег-
лед и подвижните рамки за сместување на подгот-
вените глави треба да бидат изработени од не'рго-
сувачки челик и конструирани така што да можат 
лесно да се чистат и мијат. 

Член 32 
Ако се применува системот на хоризонтална об-

работка на говедата, треба да се обезбеди доволно 
простор за непречено и хигиенско изведување на 
работните постапки. 

Подвижниот тестамент (количка) за симнување 
на кожата од труповите мора да биде изработен од 
не'рѓосувачки материјал и треба да биде конструи-
раа така што да не возможува допир на деловите 
на трупот од кои е симната кожата со подот или со 
надворешната страна на кожата. 

Ако се применува системот на вертикална об-
работка на говедата, треба да се обезбеди, трупот 
да не ја допира подната површина и да не се до-
пираат обработените и необработените трупови. 

Член 33 
За прифаќање на внатрешните органи на гове-

да при евисцерација се користи специјална, само 
за таа цел, определена количка или подвижна лен-
та, односно подвижните садови на конвеерската ма-
са за ветеринарско-санитарен преглед. 

Количката од став 1 на овој член мора да биде 
изработена од не'рѓосувачки челик и би се корис-
тела на линиите на колењета на говеда со капаци-
тет до 30 парчиња на час. Количката треба да има 
еден сад со соодветна големина и форма, погоден 
за сместување и преглед на стомачните органи и 
еден сад со правоаголна форма за сместување и 
преглед на градните органи. 

За миење и санитација на количката мора да 
се обезб-еди одвоена и погодно лоцирана просторија 
или простор. 

Масата со подвижна лента за ветеринарско-са-
нитарен преглед на внатрешните органи мора да се 
употребува на линиите на кои се колат и обрабо-
туваат до 50 говеда на час, а конвеерската маса со 
подвижни садови - на линиите со капацитет на 
колење од над 50 говеда на час. 

Во поглед на конструкцијата, санитацијата и 
одводот на отпадните РОДИ масите од став 4 на овој 
член треба да одговараат на условите утврдени во 
член 28 став 5 од овој правилник. 

Покрај масата со подвижна лента, односно по-
крај конвеерската маса со подвижни садови, во ни-
во на подвижната лента или сад. треба да се по-
стави постамепет на кој се наоѓа опрема за миење 
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раце со стерилизатор за ножеви, со кабинет за ми-
ење и касета за оставања на заштитните обувки. 

Брзината на движењето на подвижната лента 
или подвижните садови мора да биде синхронизи-
рана со брзината на движењето на труповите на ко-
лосекот. 

На дофат на раката на ветеринарскиот инспек-
тор треба да се постави прекинувач за истовремено 
запирање или пуштање во движење на колосечниот 
конвеер и подвижната лента односно на подвижни-
те садови на конвеерската маса за ветеринарско-са-
нитарен преглед на внатрешните органи. 

Член 34 
За прегледот на задржаните трупови на говеда 

мораат да постојат одвоен дел на колосек, постапена 
и опрема за миење раце со стерилизатор. 

Член 35 
За отстранување на контаминирани делови од по-

лутки на говеда (тримување) мораат да постојат 
тестаменти, опрема за миење раце со стерилизатор 
и јасно означен сад во кој се прифаќаат контами-
нираните делови. 

Член 36 
За миење на говедски полутки треба да постои 

рачен туш или систем тушеви во посебен уред. 
На местото на миењето со рачен туш, треба да 

постои подвижен или фиксиран постамент над по-
себно дренирано подрачје. За да се спречи прскање 
во вода, мора да биде поставен штитник. 

Системот на тушевите во посебниот уред треба 
да биде поставен така што ќе обезбеди миење на 
ѓов^ед ските полутки од горните кон долните делови. 
Тој уред мора да биде конструиран така што пот-
полно ќе оневозможи прскање со вода надвор од 
уредот и мора да има одвод за водата во канали-
зацијата. 

Член 37 
За обработка на градните органи, слезината и 

црниот дроб на говедата, мораат да постојат специ-
јални маси што одговараат на условите од член 21 
на овој правилник. 

2. Просторија за колење на коњи 

Член 38 
За колење на коњи, обработка на трупови, ла-

дење на месо, обработка на желудник и црева, ка-
ко и за споредни производи на колење и конфис-
кат, мора да постои посебен градежен објект, на-
колно одвоен од објектот во кој се колат и обрабо-
туваат други видови животни. 

Член 39 
Просторот и опремата за зашеметување и коле-

ње на коњите треба да одговараат на условите од 
член 30 ст. 1 до 4 на овој правилник. 

Член 40 
Покрај просторот што претставува продолжение 

на базенот за искрвавување, мора да постои опрема 
за одвојување на кожата од главата, подврзување 
на хранопроводот и отсекување главата на коњот 
во висечка положба 

Член 41 
Опремата за подготвување на главата за вете-

ринарско-санитарен преглед и опремата за преглед, 
Мораат да одговараат на условите од член 31 ст. 2 
До 5 на овој правилник. 

Покрај опремата наведена во став 1 на овој 
член, мора да постои и опрема за надолжно расе-
кување на главата на коњот. 

Член 42 
Опремата за обработка на трупови, прифаќање 

на внатрешните органи, преглед па задржаните 
трупови, отстранување на контаминираните делови 
од полутите на коњот, миење на обработките по-
лутки и за обработка на градните органи, мора да 
одговара на условите од чл. 32 до 37 на овој пра-
вилник. 

3. Просторија за колење на свињи 

Член 43 
Просторијата за колење на свињи треба да се 

состои од два градежни издвоени дела. Во првиот 
Дел се наоѓаат просторот и опремата за зашемету-
вање, колење и искрвавување, шурење, обработка 
во печки за ема дење и симнување на смадениот 
епидерм Тој простор мора да биде функционално 
поврзан со другиот дел во кој се наоѓа опремата за 
понатамошна обработка на труповите на свињите. 

Член 44 
Просторот за зашеметување на свињи мора да 

биде снабден со опрема за зашеметување со помош 
на електрична енергија или јаглен диоксид. 

За подигање на зашеметените трупови на коло-
секот за искрвавување. мора да постои дигалка или 
конвеер. Линијата на искрвавувањето и опремата 
за колење и собирање на крвта, мораат да одгова-
раат на условите утврдени во член 30 ст. 3 до б на 
овој правилник. 

За миењето на труповите пред шурењето треба 
да постои систем на тушеви или уреди за миење 
над посебен-канализационен простор. 

Член 45 
За шурење на трупови треба да постои С а ;ев 

што е изработен од не'рѓосувачки материјал и сна-
бден со контролен кружен термометар и со систем 
за одвод на пареата. Големината на базенот мора 
да одговара на капацитетот на линијата на обра-
ботката на свињите. 

Уредот за механичко симнување на влакната 
(„шел-машина") мора да има пропустна моќ која 
одговара на капацитетот на базенот за шурење и 
на капацитетот на линијата на обработката на сви-
њите. 

Масата за обработка на труповите на свињите, 
која се наоѓа зад уредот за механичко симнување 
на влакната, мора да биде изработена од нерѓосува-
чки материјал, со должина што одговара на капа-
цитетот на линијата на обработката. Над таа маса 
треба да биде поставен систем на тушеви со ладна 
вода, а за миење на задните нозе, пред ставањето 
на куката за распнување, мора да се обезбеди по-
себен туш. 

Смадувањето на труповите на свињите мора да 
се врши во специјални печки во кои се наоѓа систем 
на пламеници кои се така распоредени што поде-
днакво ќе дејствуваат на сите делови на трупот, 
при што мора да се спречи меѓусебното допирање на 
труповите. 

За рачното чистење и избричување на трупови- . 
те, треба да постојат постаменти и тушеви со ладна 
вода за влажнење на труповите што се поставени и 
насочени така што ладната вода да не прска на ко-
лосекот. 

Уредите за механичко чистење на свињските 
трупови мораат да бидат конструирани така што ќе 
го спречуваат распрскувањето на водата по прос-
торијата за колење и мораат да имаат сопствен од-
вод во канализацијата. 
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Уредот за ,завршно миење на свињските трупови 
се наоѓа зад местото на кое се врши чистење, од-
носно избричување, а пред местото на кое се при-
стапува кон засекување на кожата на трупот. Тој 
уред мора да биде конструиран така што ќе го спре-
чува распрснувањето на водата по просторијата за 
колење и разлевањето на водата по површината на 
подот. 

Член 46 
За прифаќање на внатрешните органи на сви-

њите при евисцерација, мора да постои количка за 
евисцерација или маса за ветеринарско-санитарен 
преглед или конвеерска маса со подвижни садови. 

Количката за евисцерација, односно масата за 
ветеринарско-санитарен преглед се користи на ли-
ниите на обработката, со капацитет од 20 свињи на 
час. Количката мора да им одговара на условите 
предвидени во член 33 став 2 на овој правилник. 

За миење и санитација на количката мора да се 
обезбеди одвоена и погодно лоцирана просторија или 
простор. 

Масата за ветеринарско-санитарен преглед на 
внатрешните органи мора да биде изработена од 
не'рѓосувачки материјал, на која мораат да се нао-
ѓаат садовите за сместување на стомачните и град-
ните органи За миење и санитација на тие садови 
— по секоја употреба, во непосредна близина на 
масата4 мора да постои одвоен и посебно уреден 
простор со ладна и топла вода. 

Конвеерската маса со подвижните садови за ве-
теринарско-санитарен преглед на внатрешните ор-
гани мора да се користи на линиите на обработката 
со капацитет над 20 свињи на час. Таа маса мора 
да им одговара на условите предвидени во член 28 
став 5 и член 33 ст. 7 и 8 од овој правилник. 

Член 47 
За преглед на задржа мите трупови на свињите, 

мораат да постојат одвоен дел на колосек, постамент 
и опрема за миење раце со стерилизатор. 

Член 48 
За миење на свињски полутки треба да постојат 

уредите предвидени во член 36 од овој правилник, 

Член 49 
За обработка на јазикот, градните органи, сле-

зината и црниот дроб на свињите, мора да постојат 
специјални маси што им одговараат на условите од 
член 21 став 3 на овој правилник. 

4. Просторија за колење ва овци 

Член 50 
Просторот за зашеметување на овци мора да 

биде снабден со опрема за зашеметување со прим^-
на на електрична енерија или јаглен диоксид. 

За подигање на зашеметените трупови на коло-
секот на искрвавување мора да постои дигалка или 
конвеер. Линијата на искрвувањето и опремата за 
колење и собирање на крвта, мораат да им одгова-
раат на условите утврдени во член 30 ст. 3 до 6 на 
овој правилник. 

Член 51 
За пренесување на труповите на овците, коло-

секот мора да има механички систем - конвеер, 
ако на линиите се колат и се обработуваат над 50 
овци на час. 

Член 52 
За обработка на овците во виссчка положба 

мора да постои колосек. 

За отсекување на предните и задните нозе во 
карпалниот. односно тарзалниот зглоб, треба да по-
стои нож или пневмо хидраулични ножици. 

За одвојување на кожата на јагниња може да 
се постави компресор со вградени филтери за пре-
чистување на воздухот при што канилата се вовле-
кува под кожата над карпалниот или тарзалниот 
зглоб. 

Член 53 
За прифаќање на внатрешните органи на овци 

при евисцерација мора да постојат колички за евис-
церација или маса за ветеринарско-санитарен пре-
глед или конвеерска маса со подвижни садови. Оваа 
опрема мора да им одговара на условите утврдени во 
член 46 на овој правилник. 

Количката за евисцерација, односно масата за 
ветеринарско-санитарен преглед се користи на ли-
ниите на обработката со капацитет до 50 овци на 
час. 

Конвеерската маса со подвижни садови за ве-
теринарско-санитарен преглед на внатрешните ор-
гани мора да се користи на линиите на обработката 
со капацитет над 5о овци на час. Таа маса мора да 
им одговара на условите предвидени во член 28 став 
5 на овој правилник. 

Член 54 
За преглед па задржаното трупови на овци мо-

раат да постојат одвоен колосек, постамент и опре-
ма за миење раце со стерилизатор. 

5. Просторија за колење на перната живина 

Член 55 
За зашеметување, колење и искрвување, шуре-

ње и впарување, како и симнување пердувите на 
перната живина, треба да постојат посебни просто-
рии или простори што се функционално поврзани 
со линијата на обработката на труповите на перна-
тата живина. 

За пренесување на труповите што во висечка 
положба, линијата на колењето и обработката на 
пернатата живина мора да има механички систем 
— конвеер. 

Член 56 
Просторот за зашеметување мора да биде снаб-

ден со опрема за зашеметување со примена на елек-
трична енергија или на друг стручен начин. 

Опремата за колење (нож, специјални ножици 
или автоматски уред) треба да биде изработена од 
не'рѓосувачки челик. 

Линијата на искрвавувањето треба да одговара 
на условите утврдени во член 50 ст. 3 и 4 од овој 
правилник. 

Член 57 
За шурење на труповите на пилиња, кокошки, 

мерки и мисирка треба да постои проточен базен, 
а за впарување на труповите на шатки и гуски — 
посебен уред со пареа добиена од вода за пиење. 

Големината на проточниот базен и уредот за 
впарување мора да одговара на капацитетот на лини-
јата на колењето и обработката на пернатата живи-
на Базенот и уредот мораат да бидат изработени од 
не'рѓосувачки материјал и снабдени со контролни 
кружни термометри, како и со системи за одвод на 
пареата. 

Член 58 
Уредот за механичко симнување (кубење) на 

пердувите на пернатата живина мора да има шти-
твици за спречување на распрснувањето на водата 
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по просторијата за колење и сопствен одвод на во-
дата. 

За отстранување на искубените пердуви во те-
кот на работата мора да постои канал со проточна 
вода или друг систем на транспорт, (вакуум или 
пневматика). 

За собирање на искусните пердуви мора да 
постои посебна просторија која мора да има опрема 
за цедење и сушење на пердувите, довод на ладна и 
топла вода, дренажен и канализациона систем и 
опрема за миење раце, како и соодветен систем на 
вентилација, 

Член 59 
Уредот за миење на т у н о в и на перната живи-

на треба да биде изработен од не'рѓосувачки мате-
ријал и мора да биде конструиран така што ќе спре-
чува расправањето на водата по просторијата и 
разлевањето на водата по површината на подот. 

Уредот од став 1 на овој член се наоѓа на место-
то на кое се симнуваат пердувите, а пред местото 
на кое се засекува кожата или отсекуваат деловите 
на трупот. 

Член 60 
Уредите за отстранување на главата, вратот, 

гушката и ножињата на перната живина, мораат 
да бидат изработени од не'рѓосувачки материјал 
и конструирани така што да можат лесно да се одр-
жуваат и чистат. 

За транспорт на отстранетите делови треба да 
постојат канали со гравитационен пад, пневматски 
или вакуум-транспорт или соодветни садови изра-
ботени и означени во согласност со член 20 на овој 
правилник, со кои материјалот се транспортира во 
Просторијата, односно просторот за собирање на не-
ј а стави производи или. ковфискат, или до местото 
на непосредната преработка. 

Член 61 
За рачно вадење на внатрешните органи (евис-

церација) тр4еба да постои специјална виљушка од 
не'рѓосувачки челик. За автоматска евисцерација 
користи уред која мора да биде изработен од не'рѓо-
сувачки материјал и конструиран така што ќе ово-
зможи лесно миење и санитација. 

Член 62 
Уредот за завршно миење на труповите на пи-

лињата, кокошките, морките и мисирките. од кои с̂ а 
извадени, внатрешните органи, треба да биде изра-
ботен од не'рѓосувачки материјал и мора да биде 
конструиран така што ќе спречува распрскување на 
вода по просторијата и разлевање на вода по повр-
шината на подот. 

Член 63 
За обработка на јастиви внатрешни органи 

(црн дроб, срце, слезина и желудник) треба да по-
стои издвоена просторија односно простор. 

Опремата гато се користи за обработка на црни-
от дроб, срцето и слезината. треба да биде во сог-
ласност со чл. 18 до 2Г на овој правилник. 

Уредите за полуавтоматска и-ли автоматска об-
работка на желудникот мораат да бидат изработеа 
ни од негодувачки материјал и конструирани та-
ка што да можат лесно да се одржуваат и чистат. 

6. Просторија за колење на питоми зајаци 

Член 64 
Просторијата и опремата за колење на питоми 

зајаци мораат да одговараат на условите од чл. 27 до 
30 и член 56 од овој правилник. 

Член 65 
За обработката на питоми зајаци мора да постои 

висечки колосек, а за прифаќање на евисцерираните 
органи — количка или конвеерска маса, во согла-
сност со член 33 на овој правилник. 

V. ПРОСТОРИИ ЗА ОБРАБОТКА. НА ЖЕЛУДНИ-
ЦИ И ЦРЕВА 

Член 66 
Просториите за обработка на желудници и цре-

ва мораат да бидат градежно издвоени од просто-
риите за колење на животни и другите производ-
ствени простории. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да 
имаат систем на вентилација за да се спречи шире-
њето на непријатни миризби и заради одвод на па-
ре ата. 

Просториите мораат, зависно од капацитетот на 
обработката, да имаат доволен број приклучоци за 
ладна и топла вода. Ако приклучоците или излез-
ните цевки за вода се наоѓаат под нивото на водата 
во садовите или се користат за празнење и плакне-
ње на одделни делови на дигестивниот тракт, мо-
раат да имаат вградени вентили против повратна 
сифонажа. 

Член 67 
Опремата за обработка на преджелудници на го-

ведата треба да биде изработена од не'рѓосувачки 
челик, поставена во издвоен дел на просторијата за 
обработка на желудници и црева или во посебна 
просторија. Таа опрема се состои од маса за при-
фаќање на стомачните органи, уреди за празнење, 
уреди за миење и чистење, полица со куки за вете-
ринарско-санитарен преглед, уреди за термичка обг-
работка и други уреди што се користат при обработ-
ката и преработката на преджелудници. 

Масата за прифаќање на стомачните органи тре-
ба да има подвижен прифатен сад со дигалка ако 
доставувањето на стомачните органи е во хоризон-
тално ниво. . 

Над масата за прифаќање на стомачните орга-
ни треба да бидат поставени доводи на ладна и то-
пла вода со вграден кружен термометар. 

За празнење на пгреджелудници: на говедата 
треба да постои уред со подвижна перфорирана 
цевка за довод на студена вода. Уредот треба да би-
де поставен зад масата за прифаќање на стомачните 
органи и мора да има канализациона простор и 
заштитни ѕидови што ќе го оневозможуваат прска-
њето на водата и содржината на преджелудниците. 
Тој мора да има механички систем што го спречува 
на влегувањето на непријатни миризби од одводиве 
цевки. 

За празнење на содржината од уредот треба да 
постои пневматски систем, хидраулична пумпа или 
канал со гравитационен пад. 

Уредот за миење и чистење на пред же луди оди-
те (румен и ретикулум) треба да се наоѓа во непо-
средна близина на уредот за празнење. Тој мора 
да биде конструиран така што да го спречува пр-
скањето на вода од страна и истовремено да го обез-
бедува одводот на отпадните води непосредно зо 
ка канализацијата. 

Во уредот за миење и чистење треба да постои 
подвижна цврста купола поставена на перфорира-
на цевка за миење на преджелудниците. Над купо-
лата се наоѓа туш со ладна вода. Механизмот за 
миење се пушта во погон со помош на ножен педал. 
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Полицата со куки за ветеринарско-санитарен 
преглед на измиените и исчистените предж,елудни-
ци треба да биде изработена од не'рѓосувачки челик 
и поставена во близината на опремата за обработка 
на преджелудниците. 

Уредот за термичка обработка на преджелуд-
ниците мора да има посреден одвод на отпадни води 
во канализацијата и соодветен систем на одвод за 
пареата. 

Член 68 
Во просториите за обработка на желудниците 

и цревата опремата мора да биде поставена над ка-
нализациониот простор и поврзана со канализаци-
јата 

За конзервирање на цревата со солење и скла-
дирање на солените црева треба да се обезбеди по-
себна просторија за ладење која од просторијата 
за обработка на желудниците и цревата е одвоена 
со „тампон" просторија или воздушна завеса. 

VI. ПРОСТОРИИ ЗА ЛАДЕЊЕ И СМРЗНУВАЊЕ 

Член 69 
Кланицата, зависно од видот и начинот на 

производството, мора да има посебни простории или 
простори за ладење на трупови и полутки, за ладе-
ње на внатрешни органи, пакување на внатрешни 
органи и одвоени делови на трупови, ладење на 
задржаните трупови, полутки и органи и смрзну-
вање на месо. 

Во просториите од став 1 на овој член покрај 
термоелементите на далечинскиот термометар мо-
раат, на погодно место да се наоѓаат контролни жи-
вини термометри. 

Ако за ладењето на просториите се користат 
змиести ѕидни испарувачи (мирно ладење) или раз-
ладна опрема за бурно ладење (јунит кулер), под нив 
мораат да бидат поставени садови за одвод на вода, 
изработени од непропустлив и не'рѓосувачки ма-
теријал кои преку сифон директно се споени со ле-
дната канализација. На Издувната цевка на опре-
мата за бурно ладење мора да се постави заштитна 
мрежа. 

Во поглед на материјалот и начинот на поставу-
вање, колосеците и носачите на колосеците во про-
сториите за ладење и смрзнување, мораат да им 
одговараат на условите предвидени во член 28 ст. 
1 и 2 на овој правилник. 

Член 70 
Просториите за ладење на трупови и полутки, 

посебно за секој вид животни за колење, мораат да 
бидат во близината на просториите за колење, со 
кои функционално се поврзани со затворени ход-
ници. 

Ако за ладењето на труповите или полутките на 
животните за колење се користи проточен систем, 
сегментите во просторијата за ладење мораат да би-
дат градежно одводни и мораат да имаат конвеер-
ски систем за пренесување на полутки, односно тру-
пови. 

За ладење на труповите на закланата перната 
живина треба да постои базен од не'рѓосувачки ма-
теријал со проточен систем за довод на ладна вода 
и посреден одвод ЕО канализацијата или систем на 
тушеви над канализационо уредениот простор или 
просторијата што има опрема за ладење предвидена 
во член 69 став 3 од овој правилник. 

Член 71 
За ладење на внатрешните органи (јазик, срце, 

црн дроб, слезина и друго) и одвоените делови на 

трупот (глави, опашки, нозе и др.) треба да постои 
посебна просторија или издвоен простор кој, во пог-
лед на уредувањето и техничката опременост одго-
вара па просторијата за ладење на трупови и по-
лутки на закланите животни. 

Опремата за транспорт и складирање на вна-
трешните органи или одвоените делови треба да 
биде изработена од и^рѓосувачки материјал. 

За пакување на внатрешните органи и одвоени-
те делови на трупот мора да постои поесбна прос-
торија што прима соодветна опрема (маса за паку-
вање, вага. опрема за миење раце и сл.). 

Член 72 
Просторијата за ладење на задржаните трупови, 

полутки и органи, во поглед на уредувањето и тех-
ничката опременост, мора да одговара на простори-
јата за ладење на трупови и полутки на заклани 
животни. 

Вратата на просторијата од став 1 на овој член 
треба да биде видно и јасно обележена со ознака 
со црвена боја: „ЗАДРЖАНО-ВЕТЕРИНАРСКА 
ИНСПЕКЦИЈА''. Вратата мора да се заклучува, а 
клучот треба да се наоѓа ка ј ветеринарниот ин-
спектор, 

Просторот за ладење на задржаните трупови, 
полутки и органи може да се наоѓа и во просторија-
та за ладење на трупови и полутки, но мора да би-
де наполно одвоен од другиот дел на таа просторија 
со решеткаеста ограда од н^рѓосувачки материјал 
што е поставена од подот до таванот. 

Просторот од став 3 на овој член се означува 
на начинот утврден во став 2 на овој член. 

Член 73 
За смрзнуЕзње на месо мора да постои посебна 

просторија со соодветен капацитет, во која се вле-
гува низ преткомора или „тампон" просторија. 

Влезната врата на преткомората и на простори-
јата за смрзиување на месо мора да има сопствен 
систем за растопување. 

За одмрзнување на месо пакувано во картонски 
кутии или во друг вид амбалажа, просторијата за 
смрзнување мора да има подлошки или постаневте! 

Член 74 
Во просторијата за смрзнување на месо и во 

просторијата за складирање на смрзнато месо мора 
да постои простор за сместување на бобичаво месо, 
кој е наполно одвоен од другиот дел на просторија-
та со решеткаеста ограда од ие'рѓосувачки матери-
јал поставен од подот до таванот. Вратата на тој 
заграден простор мора да се заклучува, клучот треба 
да се наоѓа кај ветеринарениот инспектор. 

VII. ПРОСТОРИИ ЗА МИЕЊЕ И САНИТАЦИЈА 
НА ОПРЕМА 

Член 75 
За миење и санптација на опремата, во клани-

цата мора да постои една или повеќе простории со 
соодветна големина, лоцирани на погодно место. 

Подот, ѕидовите и таванот на просторијата од 
став 1 на овој член треба да бидат непропустлив^! 
за вода и со мазни површини. Во неа мораат да по-
стојат: доводи на ладна вода и доводи на топла во-
да со температура најмалку од 83СС; кружен термо-
метар вграден на излезниот дал на цевката за топ-
ла вода: извор на вештачко светло со пропишан 
интензитет; сливник за вода; уред за вентилација и 
од војници на ѕидовите. 

Ако за миење и санитација на садовите се ко-
ристи проточен уред, тој мора да биде сместен во 
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просторијата што се наоѓа 'близу до производствени-
те одделенија . Овој уред мора да има сопствена оп-
рема за одвод на пареата, вграден кружен термоме-
тар и отвор за контрола на функционирањето на це-
вката за довод на топла вода и одвод на отпадните 
води преку сифон директно во канализацијата. 

VIII. ПРОСТОРИИ ЗА СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ 
НА КОЛЕЊЕ И КОНФИСКАТ 

Член 76 
Кланицата мора да има посебни простории за 

собирање и прифаќање на производи што не се у-
иотребпиви за исхрана на луѓе (нејастиви произво-
ди) и просторија за конфискат. Наместо просторија 
за конфискат, кланицата мож^ да има посебно уре-
ден и опремен простор за конфискат надвор од згра-
дата на кланицата. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да 
бидат наполно одвоени од производствените про-
стории. 

Ако нејастивите производи и конфискатот не се 
рдвозат секој ден од кланицата, просториите мораат 
Јја располагаат со разладни уреди што обезбедуваат 
постигање и одржување на температура до 4-40С. 

За транспорт на нгејастиви производи и конфи-
скат од местото на добивањето до просториите од 
став 1 на овој член треба да постојат канали со 
гравитационен пад, пневматски цевоводи или не-

бропустливи садови. 
Каналите со гравитационен пад за транспорт на 

нејастиви производи и конфискат, мораат да бидат 
Снабдени со опрема што го спречува навлегувањето 
6а непријатни миризби. 

Просторијата за конфискат мора да има и при-
клучок за топла вода со температура најмалку од 
830С, чиј довод е снабден со контролен кружен тер-

мометар. Во таа просторија мора да биде поставена 
соодветна опрема што овозможува постојана и ефи-
касна декарактеризација на конфискатот (карболна 
киселина или метиленско плавило). Таа просторија 
мера да биде заклучена и под постојана контрола 
на ветеринарниот инспектор. 

Ако не ј активите производи, конфискатот или 
содржината на преджелудниците се транспортираат 
надвор од објектот пневматски или со систем на ва-
куум во просторот за нивно прифаќање мора да по-
стројат резервоар сместен над канализационо уреде-
ната површина, приклучоци за ладна вода и прик-
лучоци за топла вода со температура од најмалку 
830С (со вграден кружен термометар) и транспортно 
средство во кое се празни содржината на резервоа-
рот. Транспортното средство треба да биде затворе-
но и да не ја пропушта водата и соковите на тки-
вото. 

IX. ПРОСТОРИИ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕК-
ЦИЈА И ЗА ТРИХИНОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД 

Член 77 
BQ непосредна близина ш линијата на колење-

во мораат да бидат просториите за ветеринарска ин-
спекција и просториите за трихиноскооски преглед. 

Просториите за ветеринарска инспекција мораат 
да имаат потребен мебел и опрема, а во рамките на 
тие простории треба да постои посебен дел за гар-
дероба и посебен дел за вдишување на личната хи-
гиена. 

За преглед на месо на trihinella spiralis мора да 
постојат три одвоени просторни снабдени со потреб-
ната опрема во согласност со капацитетот на лини-
јата на колењето. 

X. ПРОСТОРОТ ЗА ЧИСТЕЊЕ, МИЕЊЕ И ДЕЗИН-
ФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Член 78 
Просторот за чистење, миење и дезинфекција 

на превозните средства мора да има: 
1) бетонски или метален постамент, или канал 

за миење на возила што има канализационен сис-
тем со соодветен капацитет; 

2) просторија за држење на прибор и дезин-
фекциони средства; 

3) просторија во која е сместен резервоарот со 
дезинфекционо средство и пумпа; 

4) приклучоци за ладна вода и приклучоци^ за 
топла вода со температура од најмалку 830С, со 
вграден кружен термометар на излезната цевка со 
топла вода; 

5) санитарни простории со соодветна големина 
за потребите на вработените работници. 

На просторот од став 1 на овој член мора да се 
обезбеди одвоено чистење, миење и дезинфекција 
на средствата за превоз на животни за колење од 
средствата за превоз на готови производи. 

XI. ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО КЛАНИЦА 

Член 79 
Во кланица мораат да постојат простории за 

преслекување на работниците (гардероба), санитарни 
простории, простории за одмор на работниците, про-
стории за исхрана на работниците и перална за хи-
гиенско одржување на работната облека, 

Гардеробата и санитарни простории во чистиот 
дел на кругот мораат да бидат одвоени од гардеро-
бата и санитарните простории во нечистиот дел од 
кругот на кланицата. 

Гардеробата и санитарните простории мораат да 
бидат одвоени за персоналот вработен: 

1) во депото; 
2) во производствените простории; 
3) на собирањето и транспортот на споредните 

производи на колењето и конфискатот; 
4) во службата на техничкото одржување, во 

службата на транспортот и во просториите за скла-
дирање; 

5) во ветеринарската инспекција. 

Член 80 
Гардеробите, посебно за машкиот и посебно за 

женскиот персонал, треба да бидат погодно лоци-
рани и со производствените простории поврзани со 
затворени коридори. 

Во гардеробата мора да се обезбеди посебен ор-
ман за секој вработен работник, изработен од метал 
поставен на иостамент со височина од 30 е т , со по-
кривата површина наведната напред под агол од 
најмалку 250. Вратата на орманот треба да има от-
вори за вентилација. 

Седиштата во гардеробата мораат да бидат при-
цврстени за орманите како продолжение на поста-
ментот или. можат да се поставуваат помеѓу редо-
вите на орманите. 

Гардеробата мора да има природна или вешта-
чка вентилација. 

Во состав на гардеробата мораат да бидат уре-
дени простории за прием на нечиста и издавање на 
чиста заштитна облека. 

Во состав на гардеробата мораат да се наоѓаат 
санитарни простории за одржување на личната хи-
гиена на вработениот персонал — бањи и тоалети, 
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На секои 10 вработени работници во една емо-
на во бањата треба да се обезбеди една опрема за 
миење раце и една туш-кабина. 

Туш-кабината мора да ги исполнува следните 
услови: 

1) ѕидовите, до височината на кабината, т^еба 
да бидат обложени со материјал отпорен на вода,, со 
бела или светла боја, а ако ез монтажни, мораат да 
бидат изработени од не'рѓосувачки материјал со ма-
зни и рамни површини; 

2) кабината мора да има туш, топла и ладна во-
да, држач за сапун и сапун; 

3) кабината мора да има посебен сливник со 
воден затворач; 

4) подната површина мора да има соодветен пад 
и мора да биде покриена со гумен или пластичен 
подметнувач. 

Бањите мораат да имаат природна или вештач-
ка вентилација. 

Тоалетите, посебно за машкиот и посебно за 
женскиот персонал, мораат да бидат градежно од-
воени од гардеробата и бањата. 

Во поголеми кланици во кои гардеробите се од-
далечени од производствените простории мораат да 
постојат тоалети во непосредната близина на тие 
простории одвоени од нив со коридор и „тампон" 
просторија. 

Во сите тоалети мора да се обезбеди природна 
или вештачка вентилација. 

Сите врати во тоалетите треба да се отвораат 
во обата правца („пеперуга" — врата). 

Вратите на кабините за клозетските шолји мо-
раат да бидат подигнати 30 с т од подната повр-
шина. 

Во претпросторот на тоалетот мора да се поста-
ви потребен број опрема за миење раце, согласно 
со условите предвидени во член 21 на овој правил-
ник. 

Во тоалетите мора да се обезбеди следниот број 
на клозетски шолји според долу наведената табела. 

Број на работници од ист Број на клозе-
пол тски шолји 

1 до 15 1 
16 до 35 2 
36 до 55 3 
56 до 80 4 

Ако бројот на работниците изнесува над 80, на 
секои триесетина работници над тој број мора да се 
обезбеди по една клозетска шолја. 

Плакнењето на клозетските шолји со вода се 
врши на ножен погон. 

Клозетските шолји во машките тоалети, до ед-
на третина од вкупно предвидениот број шолји, мо-
жат да се заменат со писоари, кои треба да се по-
стават во одвоен дел на тоалетот. 

Член 81 
За одмор и пушење на работниците за време 

на работното време мора да се обезбеди погодно ло-
цирана просторија која има природна или вештач-
ка вентилација. 

За исхрана на вработениот персонал во клани-
цата мора да постои соодветна просторија (трпеза-
рија). 

Член 82 
За хигиенско одржување на работната облека, 

кланицата треба да има сопствена перална со про-
сторија за сушење и пеглање. 

Член 83 
Кланицата треба да обезбеди рачен алат (кори-

ци за држење на ножеви, синџир за држење на 
кориците, острило, куки и сл.) изработен од не'рѓо--
сувачки метал или пластика, освен дршките на но-
жевите, острачот и сатарот, што ,можат да бидат 
од тврдо дрво. 

Член 84 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 3364/1 
8 мај 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот ко-

митет за земјодел-
ство, 

Милован Зидар, с. р. 

436. 

Врз основа на член 32 и член 66 став 1 точка 17 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

1. Банките можат за одржување на дневната 
ликвидност да користат кредити од средствата на 
примарната емисија ка ј народните банки на репуб-
ликите односно ка ј народните банки на автономните 
покраини до височината и под условите што се ут-
врдени со оваа одлука. 

2. Кредитот според оваа одлука банката може да 
го користи привремена,, а најдолго 15 работни дена 
во месецот, и тоа: 

1) врз основа на благајничките записи на На-
родната банка на Југославија — до износот на но-
миналната вредност на тие записи; 

2) врз основа на обврзниците на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75 и 48/76), врз основа на кои банките им да-
ле кредити на организациите на здружен труд за 
намените од тој закон — до височината од 25% од 
износот на јадените кредити; 

3) врз основа на обврзниците на федерацијата 
издадени во смисла на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1977 година („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 58/76 и 62/77) - до височината од 25% од номи-
налната вредност на тие обврзници; 

4) Брз основа на обврзниците на републиките и 
автономните покраини, како и обврзниците за кои 
републиките односно автономните покраини презе-
ле обврска да ги амортизираат или да ја гаранти-
раат нивната исплата —до височината од 25% од но-
миналниот износ на обврзниците што втасуваат во 
рок од шест месеци од денот на користењето на 
кредитот. 

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа то-
чка, банката може кредитот за одржување на днев-
ната ликвидност да го користи во траење до 20 ра-
ботни дена во месецот врз основа на благајничките 
записи на Народната банка на Југославија кои ќе 
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влегуваат во минималната ликвидност на банката 
пропишана со Одлуката за начинот на одржување 
на минималната ликвидност на банките и на други-
те финансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/77, 19/78 и 12/81). 

Банките што им даваат кредити на организа-
циите на здружен труд на територијата на Соција-
листичка Република Црна Гора кои претрпеле ште-
та од земјотресот во април 1979 година, можат кре-
дитот за одржување на дневната ликвидност да го 
користат до 20 работни дена во месецот, и тоа врз 
основа на благајничките записи на Народната банка 
на Југославија — до височината од 100% од номи-
налната вредност на тие записи, а врз основа на 
обврзниците од одредбите под 2 до 4 од став 1 на 
оваа точка — до височината утврдена во тие одред-
би. 

3. Кредит за одржување на дневната ликвид-
ност, во смисла на точка 2 од оваа одлука, банката 
може да користи заради намирување на своите об-
врски ако за намирувањето на тие обврски нема 
средства на жиро-сметката, па поради тоа користи 
средства од резервниот фонд, односно средства од 
задолжителната резерва кај Народната банка на Ју-
гославија, 

Како доказ дека банката користи средства од 
резервниот фонд односно средства од задолжи-
телната резерва служат податоците што народната 
банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина ги добива од Службата на 
општественото книговодство во смисла на член 86 
став 3 од Законот за Службата на општественото 
книговодство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77, 
22/78, и 35/80), како и фотокопијата на налогот на 
банката за користење на средства од резервниот 
фонд во смисла на точка 4 став 1 од Одлуката за 
начинот и условите на користење на резервниот 
фонд на банките и на другите финансиски органи-
зации за одржување на нивната дневна ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/81). 

Кредит за одржување на дневната ликвидност" 
во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, банката може 
да користи под услов: 

1) во периодот од изминатите 30 дена да немала 
втасани а ненамирени обврски по кредитот за ликви-
дност, односно на денот на користењето на тој кре-
дит да немала втасани а невратени отплати по кој 
И да е вид кредит од примарната емисија, што на-
родната банка на републиката односно народната 
банка на автономната покраина го утврдува врз ос-
нова на своите евиденции; 

2) дека во изминатите 10 дена уредно ги враќа-
ла користените средства на минималниот износ на 
посебната резерва за ликвидност, на задолжител-
ната резерва и на резервниот фонд, за кое банката 

и поднесува потврда на Службата на општествено-
то книговодство. 

За време на користењето на кредитот за одр-
жување на дневната ликвидност банката не може 
да пушта кредити и други пласмани во оптек. 

4. Кредитот од точка 2 на оваа одлука банката 
може да го користи непрекинато, или со прекини 
до вкупно 15 работни дена, односно 20 работни дена 
во месецот, без оглед на износот на користениот 
кредит. Како. ден на почетокот на користењето на 
кредитот се смета денот кога на банката и се пре-
несени средствата на нејзината жиро-сметка, а де-
нот кога банката ќе го врати кредитот н^ се смета 
како ден на користење на кредитот. Ако банката 
го врати кредитот истиот ден кога средствата и се 
пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кре-
дитот го користела во траење од еден работен ден, 
Како работен ден се смета и сабота. 

5. Како банка во смисла нз оваа одлука, се 
смета основната, банка и здружената банка основа-

на во смисла на Законот за основите на кредитниот 
и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ"^ 
б р . 2/11). 

6. Од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука до денот на почетокот на нејзиното приме-
нување ќе се применуваат како одредби на оваа од-
лука одредбите на Одлуката за кредитирање 
на банките за одржување на дневната ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69'78, 20/79, 32/79, 
6/80, 21/80, 43/80 и 27/81). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 14 септември 1981 го-
дина. 

О. бр. 38 
8 јули 1981 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

437. 

Врз основа на член 30 и на член бб став 1 точ-
ка 5 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА 
ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИК-

ВИДНОСТ 

1. Банката или друга финансиска организација 
(во натамошниот текст: банката) која на својата 
сметка за функционално работење при Службата 
на општественото книговодство нема доволно сред-
ства за намирување на своите обврски, за одржува-
ње својата дневна ликвидност ги користи сред-
ствата од својот резервен фонд издвоени на посебна 
сметка при Службата на општественото книговод-
ство на начинот и под условите што се утврдени со 
оваа одлука. 

2. Средствата на резервниот фонд банката ги 
користи за намирување на своите обврски, ако 
средствата на нејзината сметка за функционално 
работење (во натамошниот текст: жиро-сметката), 
по завршената дневна обработка во платниот про-
мет не се доволни за покритие на сите нејезини об-
врски опфатени со таа обработка. 

Користењето на средствата на резервниот фонд 
во смисла на став 1 на оваа точка, банката го врши 
пред користењето на средствата на нејзината за-
должителна резерва кај Народната банка на Југо-
славија, и тоа на тој начин што налогот за пренос 
на средствата од посебната сметка на резервниот 
фонд на банката на нејзината жиро-сметка го 
дава Службата на општественото книговодство на 
начинот предвиден во член 86 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 2/77, 22/78 и 35/80). 

За користењето на средствата на резервниот 
фонд, во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, Служ-
бата на општественото книговодство ја известува' 
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Народната банка на републиката, односно народна-
та банка на автономната покраина. 

3. Средствата на резервниот фонд користени во 
смисла на точка 2 на оваа одлука, банката с дол-
жна да г врати на посебната сметка на тие Сред-
ства од првиот прилив на средства на нејзината 
жиро-сметка, и тоа по намирувањето на своите об-
врски за враќање на средствата на задолжителна-
та резерва, ако и тие средства ги користела за одр-
жување на својата дневна ликвидност. 

Ако банката веднаш не издаде налог за враќа-
ње на средствата користени во смисла на точка 2 
од оваа одлука, за враќање на тие средства издава 
налог Службата на општественото книговодство во 
смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата 
на општественото книговодство. 

4 Банката може да ги користи средствата на 
резервниот фонд и во текот на денот, пред завр-
шетокот на дневната обработка во платниот промет, 
ако на својата жиро-сметка нема доволно средства 
за извршување на налозите во смисла на член 82 
ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото 
книговодство. 

Средствата на резервниот фонд од став 1 на 
оваа точка банката не може да ги користи за пуш-
тање на кредити и други пласмани во оптек. 

Средствата на резервниот фонд, банката може 
да ги користи, во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, 
под услов: 

1) на денот на издавањето на налогот за корис-
тење на средствата на резервниот фонд да нема 
втасани а ненамирени обврски по кредитите од 
примарната емисија за што банката, кон налогот за 
користење на средствата на резервниот фонд, 
поднесува потврда од народната банка на републи-
ката односно од народната банка на автономната 
покраина; 

2) на денот на издавањето на налогот за корис-
тење на средствата на резервниот фонд да нема 
втасани а ненамирени обврски за враќање на ко-
ристените средства на посебната резерва на лик-
видноста и на задолжителната резерва, како и во 
изминатите десет дена уредно да ги враќала сред-
ствата користени од тие извори, што Службата на 
општественото книговодство го утврдува врз основа 
на своите евиденции. 

Не се смета дека банката има втасани а ненами-
рени обврски, во смисла на став 3 на оваа точка, 
ако средствата на резервниот фонд ги користи за-
ради намирување на тие обврски, за што кон нало-
гот за користење на средствата на резервниот фонд, 
истовремено поднесува и налог за враќање на тие 
обврски. 

Во случај на користење на средствата во сми-
сла на ст. 1 до 4 на оваа точка, банката поднесува 
до Службата на општественото книговодство ,налог 
за пренос на средствата од својата посебна сметка 
на средствата на резервниот фонд на својата жи-
ро-сметка. 

За користењето на средствата на резервниот 
фонд, во смисла на одредбите на оваа точка, бан-
ката е должна да ја извести народната банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната 
покраина, сообразно на постапката што е предви-
дена во случај на користење на средствата на ре-
зервниот фонд во смисла на член 86 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

5. Средствата на 'резервниот фонд користени во 
мисла на точка 4 на оваа одлука банката е должна 
да ги врати во согласност со одредбите на точка 3 
став 1 од оваа одлука. 

Ако банката на својата жиро-сметка не оства-
ри прилив заради плаќање на користените средства 
на резервниот фонд, користењето на тие средства 

во смисла на точка 4 на оваа одлука не може да 
трае непрекинато подолго од 15 дена. 

6. Како банка, во смисла на оваа одлука, се 
смета основната банка и здружената банка основа-
на во смисла на Законот за основите на кредитниот 
и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/77), 

7. Од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука до денот на почетокот на нејзиното примену-
вање ќе се применуваат како одредби на оваа од-
лука одредбите на Одлуката за начинот и ус-
ловите на користењето на резервниот фонд на бан-
ките и на другите финансиски организации за одр-
жување на нивната дневна ликвидност (, Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/77). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 14 септември 1981 го-
дина. 

О. бр. 39 
8 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р К сенте Богоев, с. р. 

438. 

Врз основа на член 33 и на член бб став 1 точка 
7 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76). Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕ-
ДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките и другите финансиски организации 
се должни да ги исполнуваат следните минимални 
општи услови на кредитната способност: 

1) своето парично, кредитно и девизно работе-
ње да го вршат во согласност со Законот за парич-
ниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
со Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини и со други сојузни закони со кои 
тоа работење е регулирано; 

2) својата деловна политика да ја усогласуваат 
со утврдената заедничка емисиона, парична и де-
визна политика и со заедничките основи на кре-
дитната политика и да се придржуваат кон пропи-
сите и мерките за спроведување на заедничката 
емисиона, парична и девизна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика; 

3) да го одржуваат пропишаниот минимум на 
ликвидните средства, како и пропишаната структу-
ра на пласманите по роковите на втасувањето; 

4) уредно да ги намируваат своите обврски спре-
ма странство; 

5) уредно да ги намируваат своите обврски во 
Југославија по мениците, авалите, гаранциите, су-
пергаранциите и по други инструменти за обезбе-
дување на плаќања; 
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6) уредно да ја пресметуваат и издвојуваат за-
должителната резерва, како и таа резерва да ја др-
жат во пропишаната височина, на посебна сметка 
кај Службата на општественото книговодство; 

7) уредно да ги намируваат своите обврски кон 
народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина по кредитите од 
примарната емисија што кај неа ги користат, како 
и динарските и девизните обврски спрема народна-
та банка на републиката, односно народната банка 
на автономната покраина и Народната банка на Ју-
гославија во врска со своето девизно работење; 

8) да имаат ажурно и уредно книговодство; 
9) уредно да ги доставуваат извештаите и пода-

тоците што од нив ги бараат народната банка ла 
републиката односно народната банка на автоном-
ната покраина и Народната банка на Југославија 
во врска со извршувањето на своите задачи; 

10) да го усогласуваат обемот и динамиката на 
порастот на своите пласмани според рамките : твр-
дени со мерките на монетарно-кредитната политика 
и со други акти со кои се спроведува таа политика; 

11) средствата својот резервен фонд, на за-
должителната резерва ка ј Народната банка на 
југославија, на минималниот износ на посебната 
резерва на ликвидноста и на кредитите за одржу-
вање на дневната ликвидност да ги користат и вра-
ќаат на начинот под условите што се утврдени со 
мерките донесени врз основа на чл. 27, 29, 30, 31 и 
32 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини, со тоа што средствата на задол-
жителната резерва да не ги користат без прекин 
подолго од пет дена односно со прекини подолго од 
осум дена во текот на еден месец. 

Банките овластени за работи на платниот про-
мет и за кредитни работи со странство се должни, 
покрај исполнувањето на условите од став 1 на 
оваа точка, да ја одржуваат пропишаната мини-
мална резерва на ликвидноста за плаќањето во 
странство. 

2. Банката односно друга финансиска органи-
зација се смета, во смисла на оваа одлука, за кре-
дитно неспособна ако не исполнува кој и да било 
од условите од точка 1 на оваа одлука. . 

3. За банка, во смисла на оваа одлука, се смета 
основната банка и здружената банка основана во 
смисла на Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77). 

4. Техничко упатство за применувањето на 
оваа одлука дава Народната банка на Југославија. 

5. Од денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука до денот на почетокот на нејзиното примену-
вање ќе се применуваат како одредби на оваа од-
лука одредбите на Одлуката за минималните 
општи услови на кредитната способност на банките 
и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 14 септември 1981 го-
дина. 

О. бр. 40 
8 јули 1981 година 

Белград 
Претседател, 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

439. 

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во сог-
ласност со Сојузниот извшрен совет, Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА КОВАНИТЕ 
ПАРИ ОД 25 И 50 ПАРИ И ОД 1, 2, 5 И 10 ДИНАРИ 

1. Кованите пари од 25 и 50 пари и од 1, 2. 5 и 
10 динари се изработени од следните легури, и тоа: 

1) од 25 и 50 пари - 82% челик и 18% хром; 
2) од 1, 2 ,и 5 динари - 75% бакар, 40/о никел и 

21% цинк; 
3) од 10 динари - 61% бакар, 19% никел и 

20% цинк; 
2. Одделни апоени на кованите пари од точка 

1 на оваа одлука ја имаат следната тежина и преч-
ник, и тоа: 

1) апоенот од 25 пари - тежина 2,1 грам и 
пречник 17 милиметри; 

2) апоенот од 50 пари — тежина 2,6 грама и 
пречник 19 милиметри; 

3) апоенот од 1 динар - тежина од 3,6 грама и 
пречник 20 милиметри; 

4) апоенот од 2 динара — тежина од 4,3 грама и 
пречник од 22 милиметра; 

5) апоенот од 5 динари — тежина од 5,6 грама 
и пречник од 24 милиметра; 

6) апоенот од 10 динари — тежина од 5,1 грам 
и пречник од 23 милиметра. 

Допуштено е отстранување од тежината на се-
кое одделно парче ковани пари до 5% над или под 
тежините наведени во став 1 на оваа точка. 

3. Изгледот од лицето на сите апоени на кова-
ните пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во 
средината е грбот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, околу грбот е испишан на-
зивот: „СФР Југославија", со кирилица и латини-
ца, а на работ се наоѓаат низа точки. 

' 4. Изгледот од задната страна на одделни апое-
ни на кованите пари од точка 1 на оваа одлука е 
следниот: 

1) апоените од 25 и 50 пари — во средината е 
бројната ознака на вредноста, околу бројната оз-
нака на вредноста се испишани зборовите: ,,пара4' 
оо кирилица и латиница, „пар" со латиница и „па-
ри" со кирилица и ознака на годината на ковењето, 
а на работ се наоѓаат низа точки; 

2) апоенот од 1 динар - во средината е бројна-
та ознака на вредноста, околу бројната ознака на 
вредноста четирипати е испишан зборот: ,,динар", 
наизменично со кирилица и латиница и ознаката 
на годината на ковањето, а на работ се наоѓаат ни-
за точки; 

3) апоенот од 2 динара - во средината е број-
ната ознака на вредноста, околу бројната ознака 
на вредноста се испишани зборовите: „динара" со 
кирилица и латиница, „динарја" со латиница и 
„динари" со кирилица и ознаката на годината на 
ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки; 

4) апоените од 5 и 10 динари - - во средината 
е бројната ознака на вредноста, околу бројната оз-
нака на вредноста, се испишани зборовите: „дина-
ра" со кирилица и латиница, „динарјев" со латини-
ца и „динари" со кирилица и ознаката на годината 
на ковањето, а на работ се наоѓаат низа точки. 
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5. Работ на кованите пари од 25 и 50 пари е ра-
мен, а работ на кованите пари од 1, 2, 5 и 10 динари 
е обрабен со рецки. 

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

О. бр. 32 
9 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 7 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНИ-

ТЕ ПРИСТАНИШТА 

1. Организацијата на здружен труд „Југосло-
венски аеротранспорт" Белград, поведе постапка 
пред Уставниот суд на Југославија за оценување 
на законитоста на одредбите на член 7 од Законот 
за воздухопловните пристаништа („Службени глас-
ник СР Србије", бр. 28/75) наведувајќи дека 
тие се во спротивност со одредбите на чл. 165, 168, 
172, 177 и 179 од Царинскиот закон („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/76 36/79 и 52/79) и со Законот за 
облигационите и основните материјално-правни од-
носи во воздушната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", број 22/77) поради тоа што со наведените 
одредби на сојузните закони е пропишана обврска 
и одговорност на превозникот за прифаќање и 
испраќање на багаж, поштенски пратки и дру-
ги предмети и за нивното предавање на ца-
ринската контрола, а со оспорениот републички 
закон тие работи и се доверуваат на органи-
зацијата на здружен труд за аеродромски ус-
луги, па поради тоа превозничките организа-
ции ја поднесуваат одговорноста за царинските 
прекршоци и исчезнувањето и оштетувањето на 
стоките кои настануваат од моментот на растоварот 
од воздухоплов, односно до натоварот во воздухо-
плов, иако тогаш немаат надзор над тие предмети. 
Со оспорената одредба на републичкиот закон да-
дено им е изворно право на организациите за аеро-
дромски услуги да вршат работи за прифаќање на 
багаж, поштенски пратки и на други предмети и 
тоа без одговорност, додека тоа право со сојузниот 
Закон за облигационите и основните материјално-
правни односи во воздушната пловидба му е даде-
но на превозникот, па овој општествен однос спро-
тивно е уреден со два закона иако тој не може да 
биде предмет на републичките односно на покраин-
ските закони. 

2. Во одговор на предлогот, Собранието на СР 
Србија наведе дека со сојузни прописи не е утвр-
дена исклучителната надлежност на авиопревозни-
кот да го предава багажот, поштенските пратки и 
другите предмети на царинската контрола, туку таа 
обврска на авиопревозникот, според член 8 од Пра-
вилникот за царинскиот надзор на дел од воздухо-
пловното пристаниште, определен за меѓународен 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/76), 
постои само ако тие работи не и ги доверил на ра-
ботната организација за аеродромски услуги. Со 
оспорениот закон не се уредувани облигационите 
односи во воздушната пловидба, туку е направено 
организациите на здружен труд за аеродромски ус-

луги да се носители на правата и обврските во пог-
лед на располагањето, користењето и управувањето 
со воздухопловните пристаништа и да вршат при-
фаќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, поштенски пратки и на други предмети, со тоа 
што работите на прифаќањето и испраќањето, на 
патниците, багажот, поштенските пратки и на други 
предмети, можат со договор да и се доверат на орга-
низацијата која врши превоз во јавен сообраќај, па 
затоа нема спротивности ниту со Законот за облига-
ционите и основните материјално-правни односи во 
воздушната пловидба. 

3. Со оспорените одредби на чл. 6 и 7 на репуб-
личкиот закон е пропишано организацијата на 
здружен труд за воздухопловно пристаниште да 
врши и прифаќање и испраќање на патниците, 
багажот, поштенските пратки и на други предмети 
и вршењето на тие работи да може, со писмен до-
говор, да и го пренесе на организацијата на здру-
жен труд која врши превоз во јавен воздушен 
сообраќај. 

Со одредбите на чл. 111 и 112 од Законот за об-
лигационите и основните материјално-правни од-
носи во воздушната пловидба е пропишано догово-
рот за превоз да ги опфаќа и работите за прифа-
ќање и испраќање на патници, багаж и предмети, 
со тоа што ако тие работи не ги врши превозникот, 
туку организацијата на здружен труд која врши 
работи на прифаќање и испраќање помеѓу прево-
зувачот и таа организација се регулираат со нивни 
меѓусебен договор. 

4. Оспорените одредби не се во спротвиност со 
Законот за облигационите и основните материи а лно-
-правни односи во воздушната пловидба. 

. Со овој сојузен закон не е утврдено правото на 
учесниците во јавниот воздушен превоз исклучи-
телно да вршат одделни работи на превозот, тргну-
вајќи од тоа учесниците во превозот да можат да 
бидат субјекти кои за тоа ги исполнуваат условите 
според важечкиот правен режим. Во таа смисла со 
одредбите на член 85 став 3 и чл. 106 и 109 на овој 
сојузен закон е предвидено во процесот на превозот 
да влегуваат и работите за прифаќање и испраќа-
ње на патници, багаж и на пратки кои може да ги 
врши еден од учесниците во превозот. Во тој кон-
текст, со одредбите на член 112 од овој сојузен закон, 
е пропишано ако работите на прифаќањето и испра-
ќањето ги врши организацијата за аеродромски ус-
луги, односите помеѓу таа организација и превоз-
никот се уредуваат со договор, што според сфаќа-
њето на Судот, укажува дека оспорените одредби 
на републичкиот закон не се во спротивност со овој 
сојузен закон. 

Од Царинскиот закон не произлегува исклучи-
телна одговорност на организациите што вршат 
превоз во јавен воздушен сообраќај за уредно пре-
давање на стоките на царинска контрола и за нес-
лагање со податоците од манифестот, туку таа ед-
говорност на превозникот е предвидена, според на-
ведениот правилник, како пропис за извршување 
на овој закон, само тогаш ако тие стоки не ги пре-
дава организацијата за аеродромски услуги. Судот 
најде дека не постои спротивност на оспорениот за-
кон ниту со тој сојузен закон. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ и член 
32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, 
на седницата одржана на 11 јуни 1981 години, со 
повеќето гласови, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Организацијата на 

здружен труд „Југословенски аеротранспорт" Бел-
град, да се утврди дека одредбите на чл. 6 и 7 од 
Законот за воздухопловните пристаништа се во 
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спротивност со одредбите на чл. 165, 168, 172, 177 и 
179 од Царинскиот закон и со Законот за облига-
ционите и основните материјално-правни односи во 
воздушната пловидба. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претсе-
дател на судот: Никола Секулиќ и судиите: Рама-
дан Враниќи, Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-
-Делевиќ, д-р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, 
Сла;вко Кухар, Чедомил Миличевиќ, Воислав Ра-
киќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван 
Франко и Мијушко Шибалиќ, 

У-бр. 222/80 
10 јули 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Божовић Милике Борислав; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работа-
та од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

РО фабрика дувана - Сараево; 

— по повод на дваесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СОУР „Енергоинвест" РО „Васо Мискин Црни" 
- Сараево; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги на полето на издавачка-
та дејност, како и за значаен придонес на ширење-
то на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Издавачка радна организација „Веселин Масле-
ша" — Сараево; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок -а 
земјата 

СОУР „Руди Чајавец“ - Бања Лука; 
СОУР „Унионинвест" — Сараево; 

— по повод на дваесет и пет годишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси во струч-
ното образование на кадри за потребите на турис-
тичкото стопанство и угостителството, како и за 
придонес на ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Угоститељско-туристички школски центар — 
Сараево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Латиновић Владе Милош, Николић Митра Тло-
но, Росић Тодора Милан, Росић Илије Тодор; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на шеесетогодишнината од постое-
њето а за особени заслуги и успеси постигнати во 
омасовувањето и развивањето на фудбалскиот 
спорт и за придонес кон ширење на прогресивни 
идеи и братство и единство меѓу нашите народи и 
народности 

СО . ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Фудбалон клуб „Рудар" — Пљевља; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги во омасовувањето и разви-
вањето на авто-мото спорт и за придонес во шире-
њето на техничката и сообраќајната култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ауто-мото друштво — Будва; 

— 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 

Вуковић Михаила Чедо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Поповић Мијајле Миро, Рашовић Мила др Љу-
бомир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси ед 
работата од значење за напредокот на Земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Крстајић Радована Јеврем. Лекић Данило, Ле-
петић Љуба др Владимир; 

О д СР Хр в а т с к а 

— по повод на сто и седумдесетгодишнинзта од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за социјалистичката из-
градба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Радна организација Метарски угљенокопи „Ра-
т а " - Лабин; 

— по повод на триесет и петгодишнината од. 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бродоградилиште „Јозо Лозовина Мосор" — 
Трогир; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во развивањето 
на ракометниот спорт и за значајни успеси на нат-
преварувања во земјата и странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Омладински рукометни клуб „Партизан" -
Бјеловар; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации, 
како и за придонес во ширењето на просветата и 
културата 

Основна школа „Владимир Назор" — Дуга Реса; 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во развивањето 
на културно-забавниот и музичкиот живот и за 
придонес кон ширењето на братството и единството 
меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Културно-уметничко друштво 
„Филип Девић" — Сплит; 

жељезничара 

— по повод на сто и четириесетгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот нап-
редок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Даруварска пивовара" — Дарувар; 

— по повод на триесетгодишнината од п о т е -
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Феримпорт" извоз-увоз-заступства-велетргоЕИ-
на-малопродаја. Загреб, 

„Кварнертранс - Аутопромет", РО за јавни 
пријевоз ствари у туземном и иноземном цестовном 
промету — Риека; 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за заслуги во заштитата и спасувањето на човеч-
ки животи, општествен и личен имот, со што е нап-
равен значаен придонес кон социјалистичката из-
градба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволно ватрогасно друштво Петриња; 

— по повод на седумдесетгодишнината од пос-
тоењето, а за заслуги и успеси во развивањето на 
културно-забавниот и музичкиот живот во својата 
средина 

Културно-умјетничко друштво „Мијат Стојано-
в и к ' Бабина Греда, Жупања; 

— по повод на шеесетгодишнината од животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на нашата 
земја, како и за придонес во развивањето на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Куфрин Ивана Милка; 

— 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 

Франичевић Анте Јуре, Кенел Имбре Стјепан 
Нефат Јосипа Фрањо, Шушњар Милана Никола; 

— за особени заслуги и постигнати успеси вф 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Божанић Анте Вицко, Буић Ивана Иван, Чуч-
ковић Милета Мишо,Думанић Петра Бранко, Габ-
риќ Симе Лазо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Квесић Марина Сибе, Лазарић Марка Јосип; 
Матошин Блажа Марија, Раос Марка Богдан, Ре-
љећ Стевана Милан, Скроза Амброза Никола, Ста-
нић Стипе Јосип, Шантић Андрије Душан, Врховец 
Филипа Иво; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бадовинац Данијела Томислав, Бајић Симеуна 
Милош. Ееширевић Мује Мујо, Цвијанзвић Раде 
Стево. Дероси-Бјелајац Јакова мр Ема, Дивјак Кос-
те Вујо. Ферри Јосипа Луиги. Ивошевић Николе 
Жарко. Кисиќ Ивана Стипе, Ловренорић Матије 
Богдан, Маркић Пере Драгојло, Перковиќ Луке Ни-
кола. Шкиљан Ивана Младен, Впгњевић Јове Ми-
лутин Влаисављевић Јове Рајко Збожинек Л ади са-
лава др Драган; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анушић Луке Петар, Арас Нике Динко, Дрсе-
нић Милета Маринко, Бавчевић Филипа Мато, Веѓо 
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Владимира Иво, Босанац Матије Цвјетко, Чирковић 
Емила Добривоје, Чулић Дује Божо, Ћутић Јосипа 
Јурај, Дмитровић Петра Петар, Добец Стјепана 
Владимир, Дворник Марина Богумил, Ђурђевић 
Смиље Станко, Ђувелек Суље Мехо, Хорватић-Бо-
сиљевић Мије Марија, Копинић Панајотиса Стела, 
Кожић Петра Јосип, Милчић Драгутина Јосип, Ни-
нић Јере Јосип, Петровић Миха Михо, Рокавец 
Адолфа Бранко, Рудан Васе Милић, Томић Јосипа 
Геновева, Урлиђ Фауста Перо, Витановић-Маровић 
Владимира Јелена, Жупан Мартина Срећко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 

на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Матошин Блажа Марија; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Матошин Блажа Марија; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Тодоровић Ристо Димко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земајта 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Амитов Ћазима Мустафа, Новаковић Петра 
Нино; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бнњановска-Милевска Јована Славка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Котевски Јована Никола; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на стогодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на културно-забавниот и музичкиот живот 
во својот крај и за придонес кон ширењето на прот-
реси вните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дувачки оркестар Забуковица, Гриже, Жалец; 

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во негувањето 
на хорското пеење, како и за придонес кон чување-
то на резолуционерните традиции. 

Мушки хор „Зарја" ДПД „Слобода" — Центар, 
Трбовље; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати на унапредувањето на медицинската и профе-
сионалната рехабилитација, како и на производ-
ството на' ортопедски помагала 

Завод за рехабилитација' инвалида — Љубљана; 
— по повод на сто и шеесетпетгодишнината од 

постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Керамичка индустрија Либоје, Касазе, Жалец; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот нап-
редок на земјата 

РО „Електротехна" — Љубљана; 

— по повод на педесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на културно-забавниот и музичкиот живот и 
за придонес на ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дувачки оркестар КУД „Пошта" - Марибор; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги и успеси на унапредува-
њето на струката и за придонес кон ширењето на 
техничката и сообраќајната култура 

Обалско удружење шофера и автомеханичара 
- Колар; 

— по повод на седумдесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги во заштитата и спасува-
њето на човечки животи, општествен и личен имот, 
со што е направен придонес во социјалистичката 
изградба на земјата 

Ватрогасно друштво Сора, Љубљана — Ш и т к а ; 

— за заслуги на унапредувањето на шумската 
и дрвопреработувачката идустрија и за придонес 
во стручното издигање на кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Часопис „Дрво" — Љубљана; . 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

РО Монтажно предузеће — Љубљана; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Пристов Антона Антон, Таурер Франце Франц; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Батич Ивана Стојан, Клобчар Јожета Ста-
нислав; 

Коренчич Антона Антон, Кумар Леополда Ста-
не, Лакович Франце Владимир, Опрешник Здравка 
Милош, Просенц Ивана Живојин, Рибникар Станка 
Душан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕВ 
ВЕНЕЦ 

Блажић Јанеза Јанез, Церковник Јожета Јоже, 
Фабјан Јожета Ловро, Габровец Јакоба Радослав, 
Грчар Антона Едвард, Јурчич Франца Метод, Кне-
жевић Илије Даглан, Крашевец Станета Стане, 
Кравцар Антона Карел, Озвалд Антона др Радивој, 
Равникар-Цесар Јурија Славка, Рудолф Ивана 
Бранко, Саје Јожета Јоже, Седлар Франца Адолф, 
Швиглеј Франца Владо, Жидан Валентина Стане; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Флориданчич Ивана Роман; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободувањето на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Хочевар Матије др Антон; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на триесетгод: плнината од постое-
њето, а за истакнати заслуги и успеси постигнати 
во развивањето и унапредувањето на противпожар-
никарството, со што е направен значаен придонес 
во социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА ' 

Ватрогасни савез Србије — Белград; 

— по ПОРОД на сто и тгиесетгодишнината од 
постоерћето. а за особени заслуги во основното об-
разование и воспитување на младите генерации во 
духот на слободарските идеи и патриотизмот, како 
и за придонес кон ширењето на просветата и кул-
турата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Основна школа ,.Јован Јоѕаиовић-Змај" — Брус; 

— по повод на сто и дваесетгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

РО за производна пива и безалкохолних пића 
„Јединство" — Ваљево; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
излегувањето, а за Особени заслуги во ангажирано-
то информирање на граѓаните, со што е направен 
значаен придонес во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Инфорхмативна радна организација „Слобода^ 
— Пирот — Лист „Слобода"; 

— по повод на дваесет и петгодишнината од 
постоењето, а за особени заслуги врз унапредува-
њето на урбанизмот и ширењето на урбанистичката 
култура, како и за значаен придонес кон усовршу-
вањето на стручните кадри 

Урбанистички савез Србије — Белград; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
постоењето, а за заслуги во развивањето на кул-
турно-забавниот и музичкиот живот во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културно-уметничко друштво „Јединство" -
Сјеница; 

— 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 

Бугарчић Тихомира Милић, Јовановић Јова 
Илија, Марковић Михај л а Милован, Петровић Ра^ 
доја Драгомир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката и градба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Булајић Ивана Милутин, Ђуровић Димитрија 
др Сергије, Јанковић Ристе др Драгослав, Јездић 
Љубомира др Михаило, Манојловић Жизојина Бо-
ривоје, Поп-Јорданов Петра др Јордан, Поповиќ 
Љубомира Бранко. Поповић Вујадина Петар, Про-
тић Божидара Миодраг, Радоичић Симов Мирко, 
Станков Средоја Веселин, Стојановић Александра 
Тихомир, Шкондрић Ђуре Драгољуб. Томовић Мир-
ка др Рајко, Вучковић Николе Раде; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Богошевић Деспота, Живка, Буњи Јулије Бела, 
Малтез-Лаловић Драга Љубица, Милутиновић Ми-
лутина др Милан, Радоман Ристе др Павле; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Адамовић Стевана др Љубиша. Алексић Саве 
Обрен, Ашћерић Стеве Љубо, Бакић Светислава др 
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Војислав, Беловић Светозара Мирослав, Била Ми-
лоша Мирко, Бобић Васе Тодор, Богдановић Мило-
рада Видомир, Божовић Стевов Видак, Ћурувија 
Данета Јован, Дамјановић Момира др Звонимир, 
Драгојловић Младена Милан, Ерић Милана Хрис-
тивоје, Хумо-Нинчић Момчила Олга, ИванчевпН 
Воје Стево, Јакасовић-Михајиловић Илије др Мара, 
Јанковиќ Вукоте Светозар, Јовановић Филипа Ми-
хаило, Јовановић Милоша Миодраг, Катанић Горо-
љуба Љубиша, Кокар Милутина Живота, Ко^ач 
Милета Тодор, Лазић Обрада Стеван, Лазовиќ Боже 
Иван, Лучић Луке Саво, Марковић Драгомира Бра-
нислав, Михајловић Трајка др Добривоје, Мирко-
в и ќ Јокић Гаје Гоша, Николић Љубомира Јован, 
Обрадовић Илије Милан, Печар Срћка др Среќко, 
Пејановић Илије Благоје, Пјанић Милоша др Зоран, 
Плећаш-Драгаш Мате Анка, Поткоњак Трибуна 
Ђуро, Пухало Данила др Душан, Рачић Тихомира 
Милутин, Ристић Борислава др Павле, Сбутега Еу-
ген^ Вјекослав, Седлар Симе Бранко, Синко-Кулић 
Ристе Радојка, Стијачић Дамјана Миливоје, Стоја-
новић Душана Радисав, Сурдучки Богољуба Радо-
ван, Шолаја Богдан др Владимир, Тркул,а Станка 
Бранко, Тртица Николе Стево, Вицо-Стевановић 
ћетра Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Амар Моше Исак, Барух Илије Соња, Бојовић 
Милутина Богдан, Дачић Живана Милован, Ивић 

Луке Илија, Каштаварац Драгутина Јулијана, Кос-
тин Милутина др Светислав, Кушић Владимира 
ЈБиља, Милачић-Ђуровић Стевана Десанка, Мили-
Сављевић Станише Ђуро, Мишковски Ристе Стеван. 
Нешић Влајка Петар, Новаковић Јована Стана, ОС-
ТРО јић Станка Стојан, Павлица Миланка Драган, 
Перовић Максима Никола, Петровић Стојана Крум, 
Лопадић Сретена др Милан, Ракић Милутина др 
Цветко, Стојановић Благоја Александар, Т у п у т 
Миле Милан, Томић Стевана Миленко, Топалов-
-Добриловић Ристе Јелена, Тузлић-Старовић Љубо-
мир а др Смиља, Вешовић Милана Александар, Ву-
чо-Поповић Новака др Јелена; 

— за особени и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јакасовић-Михајиловић Илије др Мара; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Каштаварац Драгутина Јулијана; 

О д САП К о с о в о 

— по повод на седумдесетгодишната од живо-
тот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
Особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес во развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Кртолица Видака Милан; 

— 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 

Пуља Ибрахпма Имер; 

— за особени заслгуи во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћерћаку Немана Енвер; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ћорац Кој е др Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Делибашић Радована Данило; 

О д САП В о ј в о д и н а 
— по повод на педесетго д поитната од постое-

њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

РО Индустрија стакла — Панчево; 

— по 'Повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето и унапредувањето на противпожарни-
карството, со што е направен значаен допринос на 
Социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ватрогасии савез Војводине — Нови Сад 

— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси потигнати на 
унапредувањето на земјоделското производство и 
прехранбената индустрија, како и за значаен при-
донес во усовршувањето на стручни кадри 

С О О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т С О З Л А Т Е Н В Е Н Е Ц 

Савез пољопривредних инжењера и техничари 
Војводине — Нови Сад; 

— по повод на шеесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СОУР „Гравис" Штампарско предузеће Ј Ж 
„Бирографика" — Суботица; 
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— по повод на триесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во аматерското негување на теа-
тарската уметност и за придонес во ширењето на 
културата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Иван Куревић, Јозо Хрнкас, Шпира Плавшић; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Народно аматерско позориште - Кикинда; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дренча Лазара Богдан, Луткић Бранка Кон-
стантин ; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ћапић Боже Стеван, Продановић Алекса Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Брбаклић Ђорђа Димитрије, Зорица Маржа Ду-
шан; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Брбаклић Ђорђа Димитрије. 

Бр, 113 
31 денешни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Петар Хрга, Томо Милисав, Анте Куревић. Иво 
Тресел,, Матија Маслов, Роко Ајдуковић. Мате 
Станичић, Јуре Варенина. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Ненад Саламун, Анте Мамић. 

Бр. 124 
24 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

— за долгогодишна и успешна активност во 
Здружението на НГ ,,Кова Југославија" во Белги-
ја, за заслуги во негувањето на врските со родниот 
крај и за придонес кон развивањето на пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Белгија 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— 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 

Коробар Димитар Перо; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НОРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ивковић Ђорђа Владо, Тарабар Асима Ќемил; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на триестогодишната на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

УПИ—ОУР „ЛЕКАРСТВО ИЛИЦА" - Храс-
ница; 

— по повод на дваесет и петгодишната на пос-
тоењето, а на особени заслуги и успеси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

РО „Водопривреда БиХ" ООУР за водопривред-
не делатности „Бујице" — Коњиц; 
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О д СР С р б и ј а 

— по повод на дваест и петгодишнината на изле-
гувањето, а за значајни заслуги и успеси во здрав-
ствена вање на граѓаните и развивањето 

активности 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Часопис „Црвени крст Србије" — Белград; 

— по повод на триесет и петгодишната на пос-
тоењето, а за особени заслуги и успеси пости гнаги 
во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

РО за послове међународне шпедиције „ЈУГО-
ШПЕД" - Белград, 

Бр. 126 
26 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

415 Закон за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства 
за исплатување на определени издатоци 
во второто полугодие на 1981 година — 1001 

416. Закон за дополнение на Законот за вое-
ната обврска — — — — — — — 1003 

417. Закон за начинот на располагањето со ви-
шоците на приходите на буџетите на оп-
штествено-политичките заедници и со 
вишоците на приходите на самоуправните 
интересни заедници во 1981 година — — 1004 

418. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за сојузните стоковни резерви — - 1004 
Одлука за формирање на Комисија на 
Собранието на СФРЈ за станбени пра-
шања — — — — — — — — — 1008 

420. Одлука за разрешување на судија на Ус-
тавниот суд на Југославија — — — - 1008 

421. Одлука за износот на надоместот на тро-
шоците поради одвоен живот од семејст-
вото на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ — — — 1009 

422. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за издатоците за патни и други тро-
шоци што на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации им се призна-
ваат во материјални трошоци — - — 1009 

Страна 
423. Одлука за престанување на важењето на 

Одлуката за начинот и условите на ќори-
ов ње на резервниот фонд на банките и на 
другите финансиски организации за одр-
жување на нивната дневна ликвидност — 1009 

424. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност — 1010 

425. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за минималните општи услови 
на кредитната способност на банките и на 
другите финансиски организации — — 1010 

426. Одлука за основање на служба за терми-
нална контрола на летањето во Дубровник 1010 

427. Одлука за оппеделување на средствата 
што можат да се попишуваат (инвентари-
раат) во текот на годината — — — - 1010 

428. Решение — — — — — — — — 1011 
429. Решение за забрана на внесувањето и ра-

стурањето на весникот ДМе "МУе11" — 1011 
430. Решение за забрана на внесувањето и ра-

стурањето на весникот „ЅисЗДеи^ѕсће 
2зНипо" - - - - - - - - 1011 

431. Решение за забрана ма внесувањето и ра-
стурањето на весникот „К1еше 2еЦипѕ" — 1011 

432. Правилник за пописот (инвентарисува-
њето) на средствата и на изворите на 
средствата — — — — — — — — 1012 

433. Правилник за начинот и роковите на усо-
гласувањето на побарувањата и обврските 1017 

434. Правилник за програмата на посебниот 
дел на стручниот испит за приправници 
и работници во сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации кои вршат 
финансиско-материјални работи, персо-
нални работи, работи на автоматска обра-
ботка на податоците, канцелариски и кан-
целариско-технички и други општи рабо-
ти и работи на преписот, стенографира-
њето и преведувањето — - — — — 1019 

435. Правилник за посебните услови што тре-
ба да ги исполнуваат кланиците за коле-
ње на животни од увоз — — — — 1022 

436. Одлука за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност — — 1033 

437. Одлука за начинот и условите на корис-
тењето на резервниот фонд на банките и 
на другите финансиски организации за 
одржување на нивната дневна ликвидност 1034 

438. Одлука за минималните општи услови на 
кредитната способност на банките и на 
другите финансиски организации — — 1035 

439. Одлука за основните обележја на кова-
ните пари од 25 и 50 пари и од 1. 2, 5 и 10 
динари — — - - - - — - — 1036-

Одлука за оцена на законитоста на одредбите 
на член 7 од Законот за воздухон ловците 
пристаништа — — — — — — 1037 

Одликувања — — — - — — — — — 1038 


