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245. ' 
Врз основа на член 33 од Законот за општествена кон-

трола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/84), врз 
основа на согласноста од надлежните републички и покра-
ински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА 
1. Организациите на здружен труд што произведува-

ат вештачи ѓубрива можат продажните цени за азотни ѓуб-
рива да ги формираат така што да изнесуваат најмногу 
95,46 динари за еден килограм активна (хранлива) матери-
ја на азот (К). 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат вештачки ѓубрива можат продажните цени за фосфорни 
ѓубрива во прав да ги формираат така што да изнесуваат 
најмногу 94,72 динари за еден килограм активна (хранли-
ва) материја на фосфор (Р2О5) растворлив во лимунска ки-
селина. 

3. Организациите на здружен труд што произведува-
ат комплексни и мешани ѓубрива можат продажните цени 
за тие ѓубрива да ги формираат калкулативно, така што 
да се засмета, и тоа: 

1) за еден килограм активна (хранлива) материја на 
азот во тие ѓубрива - до 95,46 динари; 

2) за еден килограм активна (хранлива) материја на 
калиум (К2О) во тие ѓубрива - до 41,82 динари; 

3) за еден килограм активна (хранлива) материја на 
фосфор (Р2О5) во тие ѓубрива, ако е растворлив во вода -
до 111,45 динари, а ако е растворлив во лимонска кисели-
на - до 94,72 динари. 

г 4. За трошоците за преработка и гранулирање, орга-
низациите на здружен труд што произведуваат мешани и 
комплексни ѓубрива можат да засметаат за мешани и пое-
динечни фосфорни ѓубрива до 2.250 динари за еден тон, а 
за комплексни ѓубрива до 4.750 динари за еден тон. 

5. Цените за нерастворливи фосфорни ѓубрива -
„микрофос" (фин фосфат) со 28% вкупен Р2О5 ќе се форми-
раат до нивото на цените за суперфосфат со 17% Р2О5. 

6. Цените формирани на начинот предвиден во точ. 1 
до 5 на оваа одлука се зголемуваат во сезонските месеци 
што се определени според потрошувачката на ѓубриво нај-
многу до 50 динари за еден тон ѓубриво, а се намалуваат 
во несезонските месеци најмалку за 50 динари за еден тон 
ѓубриво. Во текот на една календарска година може да 
има најмногу шест сезонски месеци. Производителите се 
должни во своите ценовници да ги утврдат сезонските и 
несезонските месеци и цените по одделни месеци. л 

7. Цените за ѓубрива врз база на калиум-сулфат и ка-
луим-магнезиум-сулфат, како и за ѓубрива со микроеле-
менти и пестициди можат да се зголемат до 28%. 

8. Цените за ѓубрива во мали пакувања, како и цените 
за течни ѓубрива можат да се зголемат до 28%. 

9. Цените формирани на начинот предвиден во точ. 1 
до 8 од оваа одлука се подразбираат франко натоварено 
во вагон или камион во фабриката или натоварено во 
шлеп во речно пристаниште на фабриката, вклучувајќи ги 
и трошоците за пакување и амблажа. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 114 
4 април 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

246. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ЕДМОНТОН ВО КАНАДА 

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, со почесен конзул на чело, во 
Канада со седиште во Едмонтон и со конзуларно подрачје 
што ја опфаќа провинцијата Алберт. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 108 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

247. 
Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВА-
ЊА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ НА 
ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

Во Правилникот за звањата, условите за здобивање 
со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на 
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поморските бродови на трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/81 и 30/83), во член 19 зборовите: 
„III степен" се заменуваат со зборовите: „II степен". 

Член 2, ' 

По член 28 се додава нов член 28а, кој гласи: 

„Член 28а 

Звањето бродски подмачкувач му се признава на лице 
кое завршило III, односно IV степен на стручна подготов-
ка и тоа за: механичар на дизел-мотори, бродски машино-
монтер, бродски механичар; монтер на машини и построј-
ки, енергетичар на машини со внатрешно согорување, ма-
шинбравар и автомеханичар - кое има најмалку шест ме-
сеци пловидбен стаж во бродски машински комплекс во 
својство на чистач на машини." 

Член 3 

По член 33 се додава нов член ЗЗа, кој гласи: 

„Член ЗЗа 

Звањето бродски готвач му се признава на готвач со 
завршен III или IV степен на стручна подготовка на угос-
тителска струка кој има најмалку шест месеци пловидбен 
стаж на работа во бродска кујна." 

Член 4 

Во член 37 став 1 точка 9, по зборовите: „до 1.100 
к ^ ; " , се додаваат зборовите: „работи на друг офицер ка 
машини на бродови со бродски машински комплекс со си-
ла до 1.500 кУУ, ако има најмалку десет години пловидбен 
стаж во звањето бродски машиноводител;", а во точка 10 
под г) зборот: „петнаесет" се заменува со зборот: „пет". 

Во став 2 точка 5 зборовите: „избегнување на судири 
на бродови на море" се заменуваат со зборовите: „радар-
ско зацртување;", а под точка 7, се додаваат две нови точ. 
8 и 9 кри гласат: 

8) работи на противпожарна заштита, 
9) работа на ракување со средства за спасување". 
По став 2 се додаваат нови став 3 кој гласи: 
„Овластување за вршење на работи од став 2 тбч. 4, 6, 

7, 8 и 9 на овој член му се признава, и тоа: 
1) овластување за вршење на работи во врска со без-

бедноста на танкери - на бродоводите^, поручник на 
трговска морнарица, капетан на долга пловидба, бродски 
машиноводител, поморски машинист и поморски маши-
нист I класа, - кои во последните п^т години, пред 5 фев-
руари 1985 година, имаат најмалку една-година пловидбен 
стаж на танкери во долга пловидба или во голема крај-
брежна пловидба во вршење на работите со соодветно зва-
ње: 

2) овластување за вршење на работи за ракување со 1 

радар за посматрање - на поручник на трговска морнари-
ца и капетан на долга пловидба кои во последните седум 
години, пред 5 февруари 1985 година имаат најмалку три 
години пловидбен стаж на бродови што се опремени со ра-
дар, во својство за офицери на палуба или приправници со 
едногодишен приправнички стаж со соодветно звање; 

3) овластување за вршење на работи на трагање, спа-
сување и опстанок на море - на сите поморци со соодвет-
но овластување кои во последните пет години, пред 5 фев-
руари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен 
стаж на бродови во долга пловидба или во голема крај-
брежна пловидба, со големина над 200 БРТ или со сила на 
погонската постројка над 750 к\У; 

4) овластување за вршење на работи на противпожар-
на заштита - на сите поморци со соодветно овластување 

кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 годи-
на, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродо-
ви во долга пловидба или поголема крајбрежна пловидба 
во вршење на работи со соодветно звање; 

5) овластување за вршење на работи на ракување со 
средствата за спасување - на сите поморци со соодветно 
овластување кои во последните три години, пред 5 февруа-
ри 1985 година, имаат најмалку една' година пловидбен 
стаж на бродови во долга пловидба или во голема крај-
брежна пловидба во вршење на работи со соодветно зва-
ње." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. V/02-803/1 
30 јануари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

бообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

248. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за основите 

на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77, 59/81, 9/84 и 70/84), сојузниот секретар 
за финансии, на предлог од генералниот директор на 
Службата за општествено книговодство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 62, 62а 
И 63 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ 

И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува спроведувањето на 
одредбите од чл. 62, 62а и 63 на Законот за основите на 
кредитниот и банкарскиот систем (во натамошниот текст: 
Законот),/за вршењето на работите на посебната финан-
сиска служба организирана во работната организација ко-
ја во својот состав има основни организации на здружен 
труд, во сложената организација на здружен труд и во са-
моуправната интересна заедница која во својот состав има 
основни заедници (во натамошниот текст: организациите 
и заедниците) и за содржината и начинот на пресметување 
на меѓусебните обврски на основните организации на 
здружен труд и на основните самоуправни интересни заед-
ници (во натамошниот текст: основните организации и ос-
новните заедници), преку нивните интерни сметки во орга-
низацијата односно заедницата во која е организирана по-
себна финансиска служба. 

Член 2 

Основните организации и основните заедници соглас-
но со самоуправниот општ акт за организирање на посеб-
на финансиска служба, паричните средства со кои распо-
лагаат ги пренесуваат од својата жиро-сметка и од други 
сметки кај Службата на општественото книговодство на 
жиро-сметката на работната организација, на сложената 
организација на здружен труд односно на самоуправната 
интересна заедница преку која работи посебната финан-
сиска служба. 

Ако на жиро-сметката на основната организација од-
носно на основната заедница нема доволно средства за на-
мирување на обврските чија наплата ја врши Службата на 
општествено книговодство, односно што се плаќаат преку 
жиро-сметката на основната организација односно на ос-
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новната заедница, посебната финансиска служба е должна, 
на барање од надлежната служба на општественото книго-
водство, веднаш да изврши пренос на средствата за нами-
рување на втасаните обврски од жиро-сметката преку која 
работи на жиро-сметката на основната организација од-
носно на основната заедница до височината на пренесени-
те односно здружените средства на таа основна организа-
ција односно основна заедница. 

Ако со самоуправниот општ акт за организирање на 
посебна финансиска служба се предвидени одговорност и 
ризик за обврските на основните организации односно на 
заедниците што организирале посебна финансиска 
служба, посебната финансиска служба е должна, на барање 
од надлежната служба на општественото книговодство, 
веднаш да изврши пренос на средствата од жиро-сметката 
преку која работи на жиро-сметката на основната органи-
зација односно на основната заедница наведена во бара-
њето на Службата, во износот потребен за намирување на 
втасаните обврски на таа основна организација односно 
основна заедница. 

Ако посебната финансиска служба не издаде налог за 
пренос на средствата, согласно со ст. 2 и 3 на овој член, 
Службата на општественото книговодство, со свои нало-
зи, ќе ги пренесе потребните средства од жиро-сметката 
преку која работи финансиската служба на жиро-сметката 
на основната организација односно на основната заедни-
Ца-должник. 

Член 3 

Ако основните организации односно основните заед-
ници пренесуваат средства од својата жиро-сметка и од 
други сметки на општествени правни лица во кои е орга-
низирана посебна финансиска служба на жиро-сметката 
преку која работи посебната финансиска служба заради 
плаќање на нивните обврски, налозите за плаќање на об-
врските спрема трети лица од името и за сметка на тие ор-
ганизации односно на основните заедници односно ин-
струментите за обезбедување на плаќањата, според одред-
бите на сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето 
на плаќањата меѓу корисниците на општествени средства, 
гласат на организацијата односно заедницата преку чија 
жиро-сметка работи посебната финансиска служба. Во на-
лозите за плаќање и во инструментите за обезбедување на 
плаќањата се наведува и називот на основната организа-
ција односно на основната заедница чија обврска се плаќа. 

Посебната финансиска служба ги издава налозите за 
плаќање од став 1 на овој член до височината на покритие-
то на интерната сметка на основната организација однос-
но на основната заедницаV односно до височината на по-
критието на жиро-сметката преку која посебната финан-
сиска служба работи, ако со самоуправниот општ акт за 
организирање на посебна финансиска служба е предвиде-
но меѓусебно краткорочно кредитирање и одржување на 
т^куштата ликвидност. 

Член 4 

Пресметката односно плаќањето на меѓусебните об-
врски на основните организации односно на основните за-
едници се врши во согласност со самоуправниот општ акт 
за организирање на посебна финансиска служба, преку ин-
терните сметки во организацијата односно заедницата. 

ч Пресметката односно плаќањето на меѓусебните об-
врски преку интерната сметка се врши, за обврски по ос-
нов на промет на стоки и вршење на услуги, во рок од 15 
дена од денот на настанувањето на должничко-доверител-
скиот однос, а за другите обврски - во рокот на втасување-
то. 

Член 5 
Пресметката односно плаќањето на меѓусебните об-

врски преку интерните сметки согласно со член 4 од овој 
правилник, се врши со издавање на интерен налог за пла-
ќање врз товар на интерната сметка на основната органи-

зација односно на основната заедница - должник во ко-
рист на основната организација односно на основната за-
едница - доверител. 

Интерниот налог за плаќање содржи: назив и број на 
интерната сметка на основната организација на здружен 
труд односно на основната заедница - должник, назив и 
број на интерната сметка на основната организација на 
здружен труд односно на основната заедница - доверител, 
износ на обврската, основ за настанување на обврската, 
шифра на расчленетиот промет, датум на настанување на 
должничко-доверителскиот однос, датум на издавање на 
налогот, потпис на овластените лица, согласно со самоуп-
равниот општ акт, и печат на издавачот на интерниот на-
лог. 

Член 6 

Посебната финансиска служба ги извршува интерни-
те налози за пренос истиот ден кога ги примила, со за-
должување на интерната сметка на основната организаци-
ја односно основната заедница - должник и со одобрување 
на интерната сметка на основната организација односно 
основната заедница - доверител. 

Посебната финансиска служба ги извршува интерни-
те налози за плаќање до височината на расположливите 
средства на интерната сметка на основната организација 
односно основната заедница - должник, односно до висо-
чината на средствата со кои моЗке да располага основната 
организација односно основната заедница за плаќање на 
обврските преку интерната сметка. 

Посебната финансиска служба ќе и ги врати на основ-
ната организација односно на основната заедница интер-
ните налози за плаќање за чие извршување нема покритие 
на интерната сметка во смисла на став 2 од овој член. 

Се смета дека плаќањето е извршено со извршување-
то на интерниот налог за плаќање преку интерната смет-
ка. 

Член 7 

Посебната финансиска служба и поднесува на 
Службата на општественото книговодство налог за пре-
сметка - образец СОК бр. 42 на износот на плаќањата из-
вршени преку интерните сметки, согласно со член 6 од 
овој правилник, посебно за секоја основна организација 
односно основна заедница, по секој основ за плаќање -
шифра на расчленетиот промет - што Службата на оп-
штественото книговодство ги спроведува преку жиро-
сметката на основната организација односно на основна-
та заедница. 

Налогот за пресметка од став 1 на овој член се подне-
сува до Службата на општественото книговодство на пет-
наести и последниот ден во месецот. 

Член 8 

Посебната финансиска служба е должна на основната 
организација односно на основната заедница да и доставу-
ва извештај со документација за промените и состојбата 
на паричните средства на нејзината интерна сметка, нај-
доцна наредниот ден од денот на настанувањето на тие 
промени, и да и обезбеди увид во состојбата на средствата 
на нејзината интерна сметка. 

Кон извештајот од став 1 на овој член, како документ 
за настанатите промени на интерната сметка, се доставу-
ва: примерок на интерниот налог за плаќање, налозите 
примени со изводот на Службата на општественото кни-
говодство што се однесуваат на плаќањата на таа основна 
организација односно основна заедница, како и друга до-
кументација во согласност со самоуправниот општ акт за 
организирање на посебна финансиска служба. 

Член 9 
Основните организации односно основните заедници 

што, согласно со член 62а став 1 точка 7 од Законот за ос-
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новите на кредитниот и банкарскиот систем, го пренеле 
врз посебната финансиска служба извршувањето на рабо-
тите што се однесуваат на грижата за реализација на 
должничко-доверителските односи, на таа служба и доста-
вуваат податоци за заснованите должничко-доверителски 
односи на тие организации и заедници, за договорениот 
начин на плаќање на обврските по тие односи и други под-
атоци потребни за вршење на овие работи. 

Посебната финансиска служба, во вршењето на рабо-
тите од став 1 на овој член, согласно со самоуправниот оп-
шт акт од член 62 на Законот, презема мерки за навремено 
намирување на обврските од должничко-доверителските 
односи и за таа цел може да врши стручно-администра-
тивни работи во врска со обезбедувањето на средствата за 
намирување на обврските и, во нивно име и за нивна смет-
ка да обезбедува добивање на кредити, авали на инстру-
ментите за обезбедување на плаќањата, гаранции и друго. 

Намирувањето на обврските од став 1 на овој член го 
врши основната организација односно основната заедни-
ца преку својата жиро-сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство ако, согласно со чл. 3 и 4 на овој пра-
вилник, не е предвиден пренос на средства за плаќање на 
обврски. 

Член 10 
Посебната финансиска служба, во согласност со ов-

ластувањата од самоуправниот општ акт за организирање 
на посебна финансиска служба, организира позајмување 
на парични средства и собирање на штедни влогови во ос-
новните организации и во основните заедници што ја ор-
ганизирале оваа служба во име и за сметка на тие основни 
организации и основни заедници. 

Позајмувањето на парични средства и собирањето на 
штедни влогови од став I на овој член може да се врши 
преку жиро-сметките на основните организации односно 
на основните заедници или преку жиро-сметката преку ко-
ја работи посебната финансиска служба. 

Хартиите од вредност на позајмените парични сред-
ства и штедните книшки на собраните штедни влогови 
гласат на жиро-сметката преку коЈа е извршено^позајмува-
њето односно собирањето на средствата. 

Исплата на позајмените средства, на средствата од 
штедење, како и исплата на личните доходи на работници-
те на основните организации односно на основните заед-
ници преку штедни книшки, посебната финансиска служба 
врши на благајната на организацијата односно заедница-
та во која е организирана посебната финансиска служба 
односно на друг начин уреден со самоуправниот општ акт 
за организирање на посебна финансиска служба. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-2064/1 
8 март 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Владо Клемеичич, с. р. 

249. 

Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИ-

ТЕ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за сообраќајните знаци на патишта-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/81) во член 32 став 2 
точка 3 се менува и гласи: 

„3) испрекината линија за одвојување на лентата за 
движење на возила за линиски превоз на патници, на такси 
возила за превоз на патници и на возила на службата за 
брза помош;". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1135 
22 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитетза 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

250. 
Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардиза-

цијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАШИ-
НИ ЗА ПИШУВАЊЕ, МАШИНИ ЗА СМЕТАЊЕ И МА-
ШИНИ ЗА УМНОЖУВАЊЕ НА ТЕКСТ, 4САКО И РЕ-
ГИСТАР-КАСИ ЗА УПОТРЕБА ВО ТРГОВИЈАТА, 
УГОСТИТЕЛСТВОТО И ХОТЕЛИЕРСТВОТО ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО АКО 
СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧ-
КО УПАТСТВО, И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГА-
РАНТНИОТ РОК И РОКОТ НА ОБЕЗБЕДЕНО СЕРВИ-

СИРАЊЕ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Канцелариски машини за пишување, машини за 
сметање и машини за умножување на текст и регистар-ка-
си за употреба во трговијата, угостителството и хотелиер-
ството (во натамошниот текст: производи), кои во смисла 
на член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизација-
та, организациите на здружен труд можат да ги пуштаат 
во промет на југословенскиот пазар само ако се снабдени 
со гарантен лист и со техничко упатство и за кои мораат 
да бидат утврдени гарантниот рок и рокот на обезбедено 
сервисирање се: 

а) канцелариски машини за пишување, и тоа: 
1) механички: 

- преносни, со валјак долг 24 ст , 
- за на маса, со валјак долг 33 ст , 46 с т и 62 

с т ; 
2) елекрични: 

- преносни, со валјак долг 24 ст , 
- за на маса, со валјак долг 33 ст , 46 ст , 62 с т 

и 88 с т ; 
3) електронски: 

- без меморија, со валјак долг 24 с т , 33 сш, 41,5 
с т и 43,5 с т ; 

б) канцелариски сметачки електронски машини, и 
тоа: 
1) за на маса со екран; 
2) за на маса со екран и со контролна хартиена 

лента; 
3) џебни калкулатори: 

- комерцијални: 
1) напојувани со суви батерии, 
2) напојувани со соларна ќелија, 
3) напојувани со акумулатори поврзани во бате-

рија независно или во спрега со полнач за 
акумулатори; 
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-математички: 
1) напојувани со суви батерии; 
2) напојувани со соларна ќелија; 
3) напојувани со акумулатори поврзани во бате-

рија независно или во спрега со полнач за 
акумулатори; 

в) канцелариски машини за умножување на текст, и 
тоа: 
1) е лектромеханички: 
- за умножување на текст со помош на матрица; 
- за умножување на текст со цинкоксидна харти-

ја; 
2) електронски: 
- за умножување на текст на обична хартија; 
- за пресликување на текст (фотокопирање); 

г) регистар-каси, и тоа: 
1) електромеханички: 

- трговски, со тастатура со единечни ставки од 4 до 6 
полиња и со можност за збир од 6 до 8 цифри; 

- угостителски, со тастатура со единечни ставки од 4 
до 6 полиња, со можност за збир од 6 до 8 цифри, со 
можност за следење на прометот по определен број работ-
ници (2 до 10) и со поделба на прометот по издадени кон-
зумации до 18 конзумации; 

- хотелски рецепциони, со можност за распоредување 
на трошоците на секој гост - од 10 до 30 видови трошоци; 

2) електронски: 
- трговски, со тастатура за единечни ставки од 4 до 6 

полиња и со можност за збир до 12 цифри; 
- угостителски, со тастатура за единечни ставки од 4 

до 6 полиња, со можност за збир од 6 до 8 цифри, со 
можност за следење на прометот по определен број работ-
ници (до 100) и со поделба на прометот по конзумации (до 
100); 

- хотелски рецепциони, со можност за распоредување 
на трошоците на секој гост, од 10 до 30 видови, трошоци. 

2. Времето на траењето на гарантниот рок за произ-
водите од точка 1 на оваа наредба не може да биде пократ-
ко од една година. 

По исклучок од одредбава на став 1 од оваа точка, за 
џебни калкулатори од точка 1 под б) одредба под 3) на 
оваа наредба, гарантниот рок неможе да биде пократок од 
шест месеци. 

3. Гарантниот рок за производите од точка 1 на оваа 
наредба започнува да тече со денот на продажбата на про-
изводот на мало. 

4. За производите од точка 1 на оваа наредба мораат 
да бидат обезбедени резервни делови и сервис за нивно 
одржување и поправка во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за време на траењето на гарантни-
от рок односно на рокот на обезбедено сервисирање. 

Времето на траењето на рокот на обезбедено сервиси-
рање за производите од точка 1 на оваа наредба не може -
да биде пократок од пет години. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за 
производите од точка 1 под б одредба под 3 на оваа наред-
ба, времето на траењето на рокот на обезбедено сервиси-
рање не може да биде пократко од три години. 

5. Давателот на гаранција односно овластениот сер-
вис е должен да ја изврши услугата на одржување или по-
правка на производите од точка 1 на оваа наредба во рок 
од 45 дена од денот на приемот на барањето за извршува-
ње на тие услуги. 

6. Одредбите од оваа наредба ќе се применуваат на 
производите од точка 1 на оваа наредба што ќе се произве-
дат, односно увезат почнувајќи од денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи точка 1 одредба под 7 од Наредбата за 
определување на производите што можат да се пуштаат 
во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со тех-
ничко упатство и со список на овластените сервиси и за 
најмалото траење на гарантниот рок за тие производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78). 

8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 30 дена 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-178/1 
14 јануари 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
' стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

251. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-
ГИСТАРОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ВО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува содржината и начинот 

на водење на Регистарот на корисниците на општествени 
средства во Службата на општественото книговодство (во 
натамошниот текст: Регистарот на корисниците). 

Член 2 
Регистарот на корисниците е матична евиденција на 

корисниците на општествени средства (во натамошниот 
текст: корисникот) што имаат жиро-сметки и други смет-
ки кај Службата на општественото книговодство (во ната-
мошниот текст: Службата), а служи за обработка на пода-
тоци на платниот промет, обработка на финансиски и дру-
ги пода-ЈОДи со кои Службата располага за определени 
статистички истражувања, како и за поврзување со базата 
на податоци во другите информациони служби на општес-
твениот систем за информирање. 

Член 3 
Регистарот на корисниците се води во организацио-

ната единица на Службата во која се водат жиро-сметките 
и другите сметки на корисниците. 

Регистарот на корисниците се води на образецот - Ре-
гистар на корисниците на општествени средства (во пона-
тамошниот текст: „Образец РКОС"), што е отпечатен кон 
ова упатство и претставува негов составен дел. 

Член 4 
Податоците запишани во Регистарот на корисниците 

се јавни. 

Член 5 
За секој корисник се води посебен Образец на РКОС. 

Член 6 
Во Образецот РКОС се внесуваат податоци за општа-

та намена за водење на Регистарот на корисниците и пода-
тоци што се користат за автоматска обработка во вршење-
то на работите на платниот промет, во водењето на еви-
денција и вр обработката на финансиските и други подато-
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ци за определени статистички истражувања, како и по-
датоци за поврзување со базата на податоци - со регис-
трите на други информациони служби на општествениот 
систем за информирање. 

Член 7 
Податоци за општа намена што се внесуваат во Об-

разецот РКОС се: назив на корисникот, реден број на Ре-
гистарот на корисниците кај Службата, број на телефонот, 
број на решението за регистрација кај надлежниот орган и 
назив на банката кај која корисникот има девизна сметка 
(поглавје А од Образец РКОО). 

Член 8 
Податоци за автоматска обработка на податоците 

што се внесуваат во Образецот РКОС се: основни подато-
ци, податоци за врска, податоци за укинување на жиро-
сметка, податоци за сметките и намените на кои се водат 
издвоени средства, податоци за дневни извештаи.и пода-
тоци за основните организации на здружен труд и работ-
ните заедници во состав на работната организација (по-
главје Б од Образецот РКОС). 

Основни податоци што се внесуваат во Образецот 
РКОС за секој корисник се: основна сметка, ознака на оп-
штината, намена и број ца индивидуалната партија, назив 
на корисникот, седиште на корисникот, ознака на пошта-
та, адреса на корисникот, оперативен број на седиштето 
на Службата, шифра на дејноста на корисникот, ознака на 
републиката односно автономната покраина и општина-
та, ознака на банката на депозитарот, ознака на видот на 
организацијата - обликот на здружување и одговорност 
спрема други ООЗТ во состав на иста работна организаци-
ја, ознака на нивото и видот на-органот на управата, по-
себна ознака за определена обработка, шифра на дејноста 
на инвестициониот објект, ознака на локацијата на инвес-
тициониот објект, идентификационен број на инвестицио-
ниот објект, број на самоуправната спогодба за распоре-
дување на доходот и распределба на личните доходи и 
број на поштенскиот фах. 

Податоци за врска што се внесуваат во Образецот 
РКОС заради поврзување и обединување на корисниците 
во обработка на податоците, во статистичките истражува-
ња и во информативно-аиалитичките работи, се: матичен 
број на единствениот рег метар на организациите и заедни-
ците, број на жиро-сметката на корисникот, број на жиро-
сметката на работната односно сложената организација 
на здружен труд и матичен број на единствениот регистар 
на работната односно сложената организација на здружен 
труд во чи1 состав е корисникот за кого се води Образецот 
РКОС 

Матичниот број на единствениот регистар служи за 
поврзување на Регистарот на корисниците со регистрите 
на други информациони служби на општествениот систем 
за информирање. 

Податоци за укинување на жиро-сметката што се вне-
суваат во Образецот РКОС со денот на престанувањето на 
работата на корисникот, се: датум на укинување на жиро-
сметката и број на сметката на која се пренесени сред-
ствата од укинатата жиро-сметка. 

Податоци за сметките и намените на кои се водат из-
двоени средства, што се внесуваат во Образецот РКОС со 
ознаки на сметките на издвоените средства од Единстве-
ниот план на сметките на општественото сметководство, 
за кои не се пополнува Образецот РКОС, се: назив, број и 
намена на сметката на издвоените средства и ознака на 
банката на депозитарот. 

Податоци за доставување на дневни извештаи, што 
се внесуваат во Образецот РКОС, на писмено барање од 
корисникот заради доставување на дневни извештаи на 
назначената адреса за промени на жиро-сметката и на дру-
гите сметки на корисникот, се: адреса на корисникот, оз-
нака на поштата, назив на корисникот и ознака за доставу-
вање на дневни извештаи. 

Податоци за основните организации на здружен труд 
и за работните заедници во состав на работната организа-

ција, што се внесуваат во Образецот РКОС за работната 
организација која во својот состав има основни организа-
ции на здружен труд и работни заедници, се: ознака на ос-
новната организација на здружен труд односно на работ-
ната заедница, ознака.на врската, број на жиро-сметката, 
назив и седиште на основната организација на здружен 
труд односно на работната заедница, ознака на републи-
ката односно на автономната покраина односно општина-
та, шифра на дејноста, ознака на видот на организацијата 
и формата на здружување, матичен број на единствениот 
регистар и ознака дали основната организација на 
здружен труд односно работната заедница работи преку 
своја жиро-сметка или преку жиро-сметката на работната 
организација во чиј е состав. 

Член 9 
Отворањето на Образецот РКОС и внесувањето на 

податоците се вршат врз основа на документацијата про-
пишана во член 12 од Уредбата за начинот и условите под 
кои корисниците на општествени средства можат кај 
Службата на општественото книговодство да отвораат и 
укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/84). 

Член 10 
При внесувањето на податоците во Образецот РКОС, 

сите предвидени податоци се внесуваат во соодветни ко-
декси систематизирани по редни броеви. 

Образецот РКОС го води овластен работник во орга-
низационата единица на Службата, кој е одговорен за не-
говата точност и ажурност. 

Член 11 
Секоја организациона единица на Службата формира 

и води за своето подрачје регистар на корисниците, со ут-
врдени податоци за секој корисник поединечно. 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија води евиденција за корисниците во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, со податоците од 
член 8 ст. 2 и 3 на ова упатство. 

Член 12 
Корисникот е должен за настанатите статусни и дру-

ги промени што се однесуваат на податоците внесени во 
Регистарот на корисниците да ја извести организационата 
единица на Службата најдоцна во рок од осум дена од де-
нот н а м е т н а т и т е промени, заради нивно запишување во 
Регистарот на корисниците. 

Член 13 
Со денот на престанувањето на рабртата на корисни-

ците Образецот РКОС и сите податоци се исклучуваат од 
текуштата евиденција на Службата и се пренесуваат во 
евиденцијата на корисниците што престанале да работат. 

Член 14 
Документацијата од член 9 на ова упатство се чува и 

по престанувањето на работата на корисникот, односно 
по укинувањето на жиро-сметката. 

Документацијата од став 1 на овој член може да се 
чува и на микрофилмови, а. ако таа документација се чува 
на микрофилмови, не мора да се чува и во оригинал. 

Член 15 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

50 бр. 1/19 
12 март 1985 година 

Белград ^ 
Генерален директор 

на Службата на општестве-
ното книговодство 

м-р Џемшит Дуриќи, с. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОДЛУКА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА БОДОВНАТА 
ЛИСТА ПОД ТОЧКА А VI НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕ-
ШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА „ЗАЕДНИЧКИ 
СЛУЖБИ, НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МЕР-
КУР" - ТРГОВИЈА И УСЛУГИ, КРАЊ ОД 7 ДЕКЕМ-

ВРИ 1983 ГОДИНА 

1. Со оспорената одредба на точка А VI од Бодовната 
листа, како составен дел на Правилникот, е пропишано 
посебно вреднување на работниот стаж, остварен во Ра-
ботната организација, а посебно вреднување на вкупниот 
остварен работен стаж, како еден од условите за давање 
станови на користење. 

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорената одредба, 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 
март 1985 година, врз основа на член 375 од Уставот на 
СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југос-
лавија, со мнозинство на гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува точка А VI на Бодовната листа на Пра-
вилникот за'решавање на станбените прашања на работ-
ниците на Работната заедница „Заеднички служби" - на 
Работната организација „Меркур" - трговија и услуги, 
Крањ од 7 декември 1983 година. 

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на 
Уставниот суд на Југославија У бр. 144/79 од 5 октомври 
1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 59/83. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен оспорениот самоупра-
вен општ акт. : 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев и суди-
ите: д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Ја-
ким Спировски, Воислав Ракиќ, Божидар Булатовиќ, Ми-
лосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Славко Кухар, Рамадан 
Враниќи и Иван Франко, 

У. бр, 205/84 
13 март година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на 
вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата 
во 1985 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/84, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗ-
НОС НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ВО 1985 ГОДИНА 

Во точка 2 под 3) за потребите на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
наместо износот: „3.724,000.000" треба да стои износот: 
„3.714,000.000". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 1 април 1985 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Упатството за начинот на ут-
врдување на износот на средствата што може да ги корис-
ти за исплата на аконтациите на чистите лични доходи 
корисникот на општествени средства кој не ги намирил 
втасаните обврски, како и за начинот на доставување на 
податоците за тоа до Службата на општественото книго-
водство, објавено во „Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85, се 
поткрала грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО МОЖЕ ДА ГИ 
КОРИСТИ ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КОРИСНИКОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА КОЈ НЕ ГИ НАМИРИЛ ВТА-
САНИТЕ ОБВРСКИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ТОА ДО СЛУЖ-

БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во точка 4 став 1 одредба под 2 наместо бројот: 
„57", треба да стои бројот: „56". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 27 
март 1985 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за контниот план и за билансите за бан-
ките, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 9/85, се 
поткраднаа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ 

ЗА БАНКИТЕ 

Во образецот Биланс на состојбата'на - - - -
19 година во колона 1 бројот: „331" треба да се бри-
ше, а наместо броевите: „332 до 610" треба да стојат брое-
вите: „331 до 609". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 27 
март 1985 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за дополнение на Од-
луката за обврската за прибавување согласност за увоз на 
одделни видови стоки, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/85, се поткрала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ 

Во точка 1 наместо текстот: 
„103 81.01/1 Тунгстен (волфрам) сујзов; 

отпадоци и остатоци од тун-
гстен (волфрам) 
Ех 
Тунгостен (волфрам) обрабо-
тен и производи од тунгстен 
(волфрам)", 
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треба да стои: 
„103 81.01/1 Тунгстен (волфрам) суров; 

отпадоци и остатоци од тун-
гстен (волфрам) 

103а 81.01/2 Тунгстен (волфрам) обрабо-
тен и производи од тунгстен 
(волфрам)". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 26 
март 1985 година. ' ' 

Н АЗН АЧУ В АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на упавата („Службен лсит на 
СРФЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на упавата („Службен лсит на 
СРФЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАбОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

За директор на Сојузниот завод за стандардизација 
се назначува Вукашин Драгоевиќ, досегашен директор на 
тој завод. 

С. п. п. бр. 401 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, . 
Борисав Сребиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За советник на сојузниот секретар за надворешна 
трговија се назначува Жарко Танасиќ, досегашен советник 
на сојузниот секретар за надворешна трговија. 

С. п. п. бр. 398 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на упавата („Службен лсит на 
СРФЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник на сојузниот секретар за надворешна 
трговија се назначува Добрила Николаевиќ, досегашен по-
мошник на сојузниот секретар за надворешна трговија. 

С. п. п. бр. 400 
21 март 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

245. Одлука за определување на највисокото ниво на 
цените за вештачки ѓубриња 661 

246. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Ед-
монтон Канада 661 

247. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за звањата, условите за здобивање со зва-
ња и за овластувањата на членовите на еки-
пажот на поморските бродови на трговската 
морнарица на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ј 661 
Правилник за спроведување на одредбите од чл. 
62, 62а и 63 на Законот за основите на кредитни-
от и банкарскиот систем 662 

. 249. Правилник за измени на Правилникот за сообра-
ќајните знаци на патиштата 664 

250. Наредба за определување на канцелариски ма-
шини за пишување, машини за сметање и маши-
ни за умножување на текст, како и регистар-каси 
за употреба во трговијата, угостителството и хо-
тел иерството што можат да се пуштаат во про-
мет само ако се снабдени со гарантен лист и со 
техничко упатство, и за најмалото траење на га-
рантниот рок и рокот на обезбедено сервисира-
ње на тие производи 664 

251. Упатство за содржината и начинот на водењето 
на регистарот на корисниците на општествени 
средства во Службата на -општественото книго-
водство 665 

Одлука за оценување на уставноста на Бодовната 
листа под точка А VI на Правилникот за реша-
вање на станбените прашања на работниците на 
Работната заедница „Заеднички служби", на Ра-
ботната заедница „Меркур" - трговија и услуги, 
Крањ од 7 декември 1983 година 670 

Исправка на Одлуката за утврдување на вкупниот из-
нос на девизи за потребите на федерацијата во 
1985 година 670 

Потпретседател, 
Борисав Сребиќ, с. р. 

248. 



Страна 672 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 5 април 1985 

Страна 
Исправка на Упатството за начинот на утврдување 

на износот на средствата што може да ги корис-
ти за исплата на аконтациите на чистите лични 
доходи корисникот на општествени средства кој 
не ги намирал втасаните обврски, како и за начи-
нот на доставување на податоците за тоа до 
Службата на општественото книговодство 670 

г 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. - Печати: Новинско-изда-
вачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. 

/ Страна 
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на 

Уредбата за контниот план и за билансите на 
банките 670 

Исправка на Одлуката за дополнение на Одлуката за 
обврската за прибавување согласност за увоз на 
одделни видови стоки 670 

Дозначувања и разрешувања 671 


