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601. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
23 став 2 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА СПО-
ГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ 

НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за склу-

чување на спогодбите за промена на затечените це-
ни на производите и услугите („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 26/72, 21/73 и 35/73) по член 9 се додава 
нов член 9а, кој гласи: 

„Ако основ за зголемување на цените на про-
изводите во склучена спогодба било зголемување 
на цените на тие производи при увозот, односно из-
возот, или зголемување на цените на суровините 
што се користат за производство на производите 
на кои се однесува спогодбата, па по денот на вле-
гувањето во сила на спогодбата дојде до намалува-
ње на тие увозно-извозни цени, односно на цените 
на суровините, производителските организации на 
здружениот труд се должни да извршат соодветно . 
намалување на »цените на кои се однесува спогодба-
та и за новите цени да му достават ценовник на 
Сојузниот завод за цени. 

Ако производителските организации на здру-
жениот труд не извршат намалување на цените од. 
став 1 на овој член, сојузниот секретар за пазарот 
и цените може да го запре натамошното примену-
вање на цените од спогодбата и тие цени да ги 
врати до нивото што постоело пред денот на влегу-
вањето во сила на спогодбата. 

Разликата во цената настаната со тоа што про-
изводителската организација на здружениот труд 
не извршила намалување на цените според одред«, 
бата на став 1 од овој член, ќе се смета како нео-
правдано остварена имотна корист. 

Производителските организации на здружениот 
труд се должни да го известуваат Сојузниот завод 
за цени за секое намалување на увозно-извозните 
цени, односно на цените на суровините од став 1 на 
овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 568 
1 август 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

602. 

,. Врз Основа на член 5 од Законот за основните 
податоци за матичните "книги (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/73), Сојузниот извршен совет, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНИ КНИГИ ВО ДИПЛОМАТ-
СКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА ВРЗ ОСНОВА НА 

ТИЕ КНИГИ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во дипломатските и конзуларните претставниш-

тва на Југославија (во натамошниот текст: претс-
тавништвото) за личните состојби на државјаните 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија (во натамошниот текст: државјаните на 
СФРЈ) во странство се водат матични книги на ро-
дените, матични книги на венчаните и матични кни-
ги на умрените. 

Матичната книга на родените и матичната кни-
га на умрените се водат во претставништвото за 
државјаните на СФРЈ на постојан престој во стран-
ство, а за државјаните на СФРЈ на привремен 
престој — само ако според прописите на земјата во 
која се наоѓа претставништвото податоците за ра-
ѓање и смрт не мораат да се запишат во матичната 
книга на странскиот надлежен орган. 

Матичната книга на венчаните се води во прет-
ставништвото во кое ќе склучат брак државјаните 
на СФРЈ на постојан или привремен престој во 
странство. 

1 Кои матични книги и во кое претставништво ќе 
се водат определува сојузниот секретар за надво-
решни работи, во спогодба со сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Член 2 
Државјаните на СФРЈ во странство чии подато-

ци за раѓање, за склучување на брак или за смрт 
не се запишани во матичните книги што »се водат во 
претставништвото, се должни тие податоци да ги 
пријават заради запишување во матичните книги 
што се водат во Југославија. 

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој 
член на надлежниот орган во Југославија се врши 
според прописите на републиката, односно автоном-
ната покраина. Пријавувањето на тие податоци мо-
ж е да се врши и преку претставништвото на чие 
подрачје престојува државјанинот на СФРЈ. 

Член 3 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи 

ее грижи за правилното водење на матичните книги 
во претставништвото и за издавањето на изводи и 
уверенија врз основа на тие книги. 
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Член 4 
Во матичните книги се запишуваат податоците 

предвидени во чл 2, 3 и 4 од Законот за основните 
податоци за матичните книги („Службен лист на 
СФРЈ4', бр. 6/73), на начинот пропишан со оваа 
уредба. 

Врз основа на податоците за личната состојба 
на државјаните на СФРЈ во странство што ги содр-
жат матичните книги, се издаваат изводи и увере-
нија од тие книги. 

Член 5 
Старешината"на претставништвото го определи-

ва работникот што под надзор на член на дипломат-
скиот персонал, односно на конзуларен функционер 
ќе ги води матичните книги (во натамошниот текст: 
овластениот работник). Старешината на претстав-^ 
НШЈЛТВОТО истовремено на овластениот работник му 
определува и заменик, што во случај на негова от-
сутност, односно спреченост го заменува ЕО воде-
њето на матичните книги. 

II. ВОДЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Член 6 
Матичната книга се води во два примерока. Вто-

риот примерок на матичната книга е препис од пр-
виот примерок — оригиналот на матичната книга. 

Оригиналот на матичната книга го чува претс-
тавништвото, а преписот — Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи. 

Член 7 
Оригиналот на матичната книга мора да биде 

прошиен и укоричен, со нумерирани страници и за-
верен пред почетокот на запишувањето во нив. 

Заверувањето на оригиналот на матичните кни-
ги го врши Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

На нумерираната насловна страна се запишу-
ваат називот на матичната книга (матична книга на 
родените, матична книга на венчаните и матична 
книга на умрените), називот на претставништвото и 
називот на подрачјето за кое книгата се води и се 
ставаат отпечаток на печатот и потпис на овласте-
ниот работник. 

1. Запишување на податоците во матичните книги 

Член 8 
Овластениот работник во матичната книга ги 

запишува само оние факти, односно податоци што 
му се пријавени, односно што ги содржи актот на 
надлежниот странски орган. 

Ако податоците што се запишуваат -во матич-
ните книги се пријавуваат усно, овластениот работ-
ник за усната пријава составува записник. 

Ако постои основано сомнение дека одделни по-
датоци што се запишуваат во матичната книга се 
неточни, овластениот работник е должен пред запи-
шувањето да ја провери точноста на тие податоци. 

Член 9 
Овластениот работник е должен по уредно под-

несената пријава запишувањето во матичната книга 
да го изврши без одлагање. 

Податоците во матичната книга се запишуваат 
со мастило. 

Член 10 
Овластениот работник е должен, извршеното за-

пишување во матичната книѓа да му го прочита на 
лицето што ги пријавува фактите, односно на све-
доците и тоа да го потврди во матичната книга. 

Запишувањето во матичната книга го потпишу-
ваат лицето што ги пријавило фактите, сведоците и 

овластениот работник. Потпишувањето се врши со 
истото мастило со кое се запишуваат податоците во 
матичната книга. 

Член 11 
Податоците запишани во матичната книга не 

смеат да се прецртуваат, бришат или преправааг. 
Исправање на грешки се врши со внесување на 

соодветна забелешка во рубриката ,,Забелешки'4 од-
носно во рубриката „Дополнителни запишувања и 
прибелешки". 

Член 12 
Податоците за раѓање, склучување на брак, од-

носно смрт се задишуваат во матичната книга (ос-
новно запишување) под тековните броеви, и тоа 
почнувајќи од број. 1 па до крајот на календарската 
голина. Ако во текот на календарската година ма-
тичната книга се исполни со податоци, запишува-
њето се продолжува во втора матична книга под 
тековните броеви што ги следуваат тековните брое-
ви од претходната книга. 

Член 13 
Запишувањата во матичната книга се вршат, по 

правило, според редоследот на пријавите. 
При занишувањето во матичната книга датуми-

те, податоците за раѓање, за склучување на брак и 
за смрт се означуваат така што денот се испишува 
со арапски број (и во загради со букви), месецот — 
со букви, а годината — со арапски броеви. Часовите 
се сметаат и се испишуваат со броеви од 0 до 24, а 
минутите од 00 до 60. 

Член 14 
Личните податоци на родителите на. новородено 

дете, на брачни другари и личните податоци за 
умрено лице, се запишуваат врз основа на подато-
ците од матичните книги или од други јавни ис-
прави. 

Податокот за државјанството во матичната кни-
га се запишува со кратенката „СФРЈ". Во продол-
жение се означува и републичкото државјанство. 

Член 15 
Матичната книга се заклучува на крајот на се-

која календарска година со внесување на забелеш-
ката: „Заклучно со тековниот број (се запи-
шува со цифри и со букви бројот на запишувањето) 

во година," 
Ако во текот на годината немало запишувања 

на податоци за раѓање, за склучување на брак "или 
за смрт, во матичната книга се внесува забелешката: 
„Во оваа книга за годината немало запишу-
вања.". 

Забелешките од ст. 1 и 2 од овој член ги заве-
рува овластениот работник со својот потпис и со пе-
чат, ставајќи го датумот: „31 декември го-
дина". 

Првото запишување во наредната календарска 
година се врши на првата наредна страница на 
матичната книга'под тековниот број 1, 

Член 16 
Забелешката дека запишувањето во матичната 

книга му е прочитано на лицето што го пријавило 
податокот што се запишува, односно на сведоците, 
се внесува во рубриката „Забелешки". 

Член 17 
Ако со оваа уредба е предвидено одделни пода-

тоци за личните состојби на државјаните на СФРЈ 
во странство да се запишуваат во Матичната книга 
врз основа на исправи на странски орган, овласте-
ниот работник се грижи странската исправа прет-
ходно да биде заверена (легализирана), ако со закоп 
или со меѓународен договор не е определено пои-
наку. 
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Одлуките на странски судови во брачни предме-
ти, во предмети на односите на родителите и децата 
или усвојувањето, како и други одлуки на странски 
судови, односно на други странски органи што се 
однесуваат на личните состојби на државјаните на 
СФРЈ ќе се внесат во матичната книга само ако се 
признаени со решение на надлежниот суд во Југо-
славија за што овластениот работник во рубрика 
„Забелешки" внесува забелешка, назив на судот од-
носно на друг орган, број и датум на одлуката. 

Член 18 
Овластениот работник го известува надлежниот 

орган во Југославија за сите промени што се одне-
суваат на личните состојби на државјаните на СФРЈ 
во странство, а кои треба дополнително да се запи-
шат во матичните книги што се водат кај тој орган. 

Член 19 
За секое дополнително запишување или исправ-

ка во оригиналот на заклучена матична книга овлас-
тениот работник е должен веднаш по извршеното 
запишување, односно исправка да му достави на Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи извод за 
извршеното дополнително запишување, односно ис-
правка, заради внесување во вториот примерок на 
матичната книга. 

2. Исправка во матичните книги 

Член 20 
Грешките што ги забележал пред заклучувањето 

на запишувањата во матичната книга, овластениот 
работник сам ги исправа на тој начин што во руб-
риката: „Забелешки" ја внесува забелешката: „Ис-
правено " (се наведува што и како се ис-
права). 

Член 21 
Исправки во матичната книга по заклучувањето 

на запишувањата, овластениот работник врши врз 
основа на решение од претставништвото. 

Во случајот од став 1 на овој член овластениот 
работник во рубриката „Дополнителни запишувања 
и прибелешки" внесува: „Исправено: (се 
наведува што и како се исправа) врз рснова на ре-
шението " (се наведуваат називот на 'ор-
ганот што го донел решението, број и датум на ре-
шението). 

Член 22 
Ако при извршеното запишување во матичната 

книга погрешно се внесени податоци во поголем број 
рубрики така што да не може да се спроведе ис-
правка, овластениот работник претходно дијагонал-
но ќе го прецрта погрешно пополнетиот образец, а 
потоа за тоа ќе внесе забелешка во рубриката „За-
белешки". Исправеното запишување се внесува во 
наредниот образец под истиот тековен број. 

Ако во случајот од став 1 на овој член исправка 
на погрешно извршено запишување се врши врз ос-
нова на решение на претставништвото, овластениот 
работник' дијагонално ќе го прецрта погрешно ис-
полнетиот образец и за тоа во рубриката „Дополни-
телно запишување и прибелешки" ќе внесе: ,,Ис-
правено врз основа на решението (се 
наведуваат називот на органот што го донел реше-
нието, број и датум на решението). Исправно запи-
шување извршено под тековниот број 

3. Втор примерок на матичните книги 

Член 23 
Вториот примерок на матичната книга се води 

на непрошиеки и ненумерирани обрасци што се 

идентични со обрасците предвидени за оригиналот 
на матичната книга. 

Вториот примерок на матичната книга се попол-
нува истовремено со оригиналот на матичната кни-
га. Податоците во вториот примерок на матичната 
книга можат да се запишуваат и со машина за пи-
шување. Покрај личното име на лицата што' свое-
рачно се потпишале, во оригиналот на матичната 
книга се става ознаката „с. p.". На крајот на кален-
дарската година вториот примерок на матичната 
книга се заклучува со датумот: „31 декември 
година" и со внесување забелешка како и во ориги-
налот на матичната книга и се прошива. 

Член 24 
Вториот примерок на матичната книга заклучен 

за изминатата година му се доставува на Сојузниот 
секретаријат за надворешни работи до крајот на 
јануари секоја година. 

Дополнителните запишувања -и забелешки во 
вториот примерок на матичната книга мораат да 
бидат идентични со текстот на соодветните запишу-
вања, односно забелешки внесени во оригиналот на 
матичната книга. Ако органот што го чува вториот 
примерок на матичната книга утврди дека допол-
нителното запишување или забелешка не е во сог-
ласност со законот или со одредбите на оваа уредба, 
ќе го извести за тоа претставништвото и ќе му даде 
упатство за правилно постапување. 

Член 25 ' 
Врз основа на вториот примерок на матичната 

книга, изводи и уверенија на заинтересираното лице 
или на државен орган во Југославија им издава Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи. 

4. Регистар на матичните книги 

Член 26 
Кон секоја матична книга се води абецеден (аз-

бучен) регистар на запишувањето. Овој регистар се 
води на Образецот бр. 1. 

Регистарот се води според почетната буква на 
презимето. 

Член 27 
Во регистарот што се води за матичната книга 

на венчаните се забележува за двајцата брачни дру-
гари нивното презиме што го имале до склучува-
њето на бракот. 

Член 28 
Дополнителните запишувања во матичната кни-

га се забележуваат ђо регистарот за тековната го-
дина, како и во регистарот за годината во која фак-
тот на запишувањето настанал, со забелешка дека 
односниот факт е запишан во матичната книга што 
се води за определената година. 

5. Чување на матичните книги и списи и вршење 
увид во матичните книги 

Член 29 
Сите списи што се употребени во постапката на 

запишувањето во матичната' книга (пријави за за-
пишување, записници, одлуки и други писмена) се 
сметаат како списи од трајна вредност. 

За списите од став 1 на овој член се формиоа 
матичен архив и се води посебен деловодник. »Пис-
мената, според видот на матичните книги и годината 
во која се извршени основните запишувања, се ста-
ваат во посебни обвивки и се слагаат по хронолош-
ки ред според тековните броеви. 

Матичната книга и списите врз основа на кои 
е извршено запишување во матичните книги мораат 
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да се чуваат од оштетување и уништување, и да се 
обезбедат од злоупотреба. 

Член 30 
Право на увид во матичната книга има заинте-

ресираното лице. 
Увид во матичната книга овластениот работник 

нема да му дозволи на лице што не ќе докаже оп-
равдан интерес. 

Увид во списите и решенијата врз основа на кои 
се врши запишувањето во матичната книга ќе му се 
дозволи на лицето на кое се однесуваат тие пода-
тоци, или на член на неговото потесно семејство, или 
на усвоителот, односно старателот, а на друго лице 
— само ако за тоа има непосреден и врз закон зас-
нован правен интерес. 

Член 31 
На барање на заинтересираното лице или држа-

вен орган, овластениот работник може да издаде 
препис или фотокопија, на лист на матичната книга 
на родените, венчаните или умрените. Ако запишу-
вањето во матичната книга не се однесува на лицето 
што го поднело барањето, овластениот работник "ќе 
го одбие издавањето на препис, односно фотокопија 
на листот на матичната книга ако основано се по-
сомнева дека за тоа не постои оправдан интерес. 

Во случаите од став 1 на овој член овластениот 
работник е должен преписот, односно фотокопијата 
на листот на матичната книга да го завери и тоа да 
го потврди со својот потпис, со ставање отпечаток 
па печатот. 

6. Обновување на матични книги 

Член 32 
Ако едниот примерок на матичната книга се 

уништи или исчезне, ќе се изврши препишување на 
вториот примерок на матичната книга во рокот што 
ќе го определи Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи. На првата внатрешна страна се означува 
дека матичната книга е препишана, се наведуваат 
податоци за книгата (вид на книгата, подрачје за 
кое се води, препишани страници и тековни броеви 
на запишувањата), и тоа се заверува со потпис на 
старешината на претставништвото, односно со пот-
пис на овластениот функционер во Сојузниот секре-
таријат 'за надворешни работи и со печат. 

Член 33 
- Ако двата примерока на матичната книга се 

уништени или исчезнати, Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи определува со решение обнову-
вање на уништените или исчезнатите матични кни-
ги, како и постапка и рок во кој ќе се спроведе об-
новувањето. » 

На првата ^нумерирана насловна страна на об-
новената матична книга се става забелешка: ,,Ма-
тична книга : за подрачјето 
од годината е уништена — исчезната. Со ре-
шение на Сојузниот секретаријат за надворешни ра-
боти (се наведува бројот и датумот на решението) е 
определено обновување на матичната книга.". 

Член 34 
Запишувањето на податоците за раѓање, за склу-

чување на брак и за смрт во обновената матична 
книга се врши, по правило, според редоследот на 
поднесените пријави. Во рубриката „Дополнителни 
запишувања и прибелешки" се запишуваат податоци 
за фактите за кои е определено запишување во таа 
рубрика. 

Матичната книга по завршената постапка на об-
новување се заверува со забелешката: „Запишувања 
од тековниот број 1 до се извршени во пос-
тапката на обновувањето на матичната книга што 
траеше од до година.". Забелешката 
се заверува со потпис на старешината на претстав-
ништвото и со печат. 

Обновената матична книга се составува во два 
примерока и кон неа се установува регистар. 

Член 35 
Ако по завршеното обновување на матичната 

книга се утврди дека во таа книга не е запишан 
податок за раѓање, за склучување на брак или за 
смрт, што бил запишан во уништената односно ис-
чезнатата матична книга, претставништвото доне-
сзгва, на барање од заинтересираното лице, решение 
за запишување во обновената матична книга. Во 
рубриката ,,Забелешки'' се става забелешка: З а п и -
шувањето обновено врз основа на решението " 
(се наведуваат називот на претставништвото, бројот 
и датумот на решението). 

Првото запишување од став 1 на озој член се 
внесува на наредната страница на обновената ,ма-
тична книга под тековниот број што е продолжение 
на бројот на последното извршено запишување. 

7. Матична книга нa родените 

Ч лен 36 
Матичната книга на родените се води на Обра-

зецот бр. 2. 
Во матичната книга на родените се запишуваат 

податоци за раѓање на дете на државјанин на СФРЈ 
на постојан престој на подрачјето на претставниш-
твото, а податоците за раѓање на дете на државја-
нин на СФРЈ на привремен престој на подрачјето 
на претставништвото — ако според прописите на 
земјата во која се наоѓа претставништвото податоци 
за раѓањето не мораат да се запишуваат ви матич-
ната книга на надлежниот странски орган. 

Запишувањето на податоците во матичната кни-
га на родените се врши врз основа на усна или пис-
мена пријава на родителите, старателот или усвои-
телот. 

Кон пријавата на раѓање државјанинот на 
СФРЈ на постојан престој на подрачјето на претс-
тавништвото поднесува и извод (уверение) од ма-
тичната книга на странскиот орган со кое се потвр-
дува фактот на раѓањето. 

! Член 37 
Ако според прописите на земјата во која се нао- -

ѓа претставништвото податоците за раѓање на дет-е 
на државјанинот на СФРЈ на привремен престој на 
подрачјето на претставништвото мораат да се запи-
шат во матичната книга на надлежниот странски 
орган, тие податоци се запишуваат според прописите 
на републиката, односно автономната покра-ина ЕО 
матичната книга на родените што се води кај над-
лежниот орган во Југославија. 

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој 
член заради задишување во матичната книга на ро-
дените што се води во Југославија, може да се врши 
и преку претставништвото на чие подрачје престо-
јува државјанинот на СФРЈ. 

Член 38 
Ако податоците за раѓање се запишуваат во 

матичната книга на родените врз основа на извод 
(уверение) на странски орган, во рубриката „Забе-
лешки" се внесува забелешката: „Запишувањето 
извршено врз основа на извод од матичната книга 
на родените " (се наведуваат називот 
на странскиот орган што ја издал исправата, седи-
штето и државата, бројот и датумот на исправата). 
Во рубриката предвидена за запишување на место-
то на раѓањето, покрај местото се запишува и 
државата. 

Член 39 
Ако едниот родител на новородено дете е 

државјанин на СФРЈ а вториот странски државна« 
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нин, фактот на раѓањето на детето се запишува во 
матичната книга на родените врз основа на писме-
ната пријава на родителот — државјанин на СФРЈ 
и. изводот од матичната книга на надлежниот 
странски орган. 

Член 40 
Ако надлежниот странски орган на земјата во 

која се наоѓа претставништвото' му достави на 
претставништвото извод (уверение) за раѓањето на 
државјанин на СФРЈ, а пријавата за раѓањето не 
е поднесена според член 36 на оваа уредба, фактот 
на раѓањето на државјанин на СФРЈ претставни-
штвото нема да го запише во матичната книга на 
родените, туку изводот ќе му го достави на органот 
во Југославија надлежен според местото на послед-
ното живеалиште на родителите, односно според 
местото на последното живеалиште на едниот од 
родителите ако родителите немале заедничко живе-
алиште, а ако живеалиштето на родителите е не-
познато — на органот надлежен според местото на 
раѓањето на едниот или другиот родител, заради 
запишување во матичната книга што се води кај 
тој орган. 

, Член 41 
За мртвороден дете во матичната книга на 

родените се запишуваат податоците што се пред-
видени за живородено дете, а личното име се вне-
сува на изречно барање на родителите. Во рубри-
ката „Забелешки" се запишува: „Детето е мртворо-
д е н " . 

Член 42 
Изјавата за признавање на татковство дадена 

пред овластениот работник ја потпишуваат роди-
телите, а овластениот работник ја заверува со сво-
јот потпис и го означува датумов на изјавата. Ако 
изјавата за признавање на татковство се дава при 
запишувањето на податоците за раѓањето на детето, 
забелешката за дадената изјава се внесува во 
рубриката „Забелешки". 

Признавање на татковство по завршеното запи-
шување на податоците за раѓањето на детето се 
запишува во рубриката „Дополнителни запишу-
вања и прибелешки". 

8. Матична книга на венчаните 

Член 43 
Матичната книга на венчаните се води на Обра-

зецот бр. 3. ' 
Во матичната книга на венчаните се запишува 

бракот на државјаните на СФРЈ што ќе се склучи 
во претставништвото. 

Бракот на државјаните па СФРЈ што ќе се 
склучи пред странски орган се запишува, врз 
основа на извод од матичната книга на венчаните 
на странскиот орган, кај органот во Југославија над-
лежен според местото на последното живеалиште 
на брачните другари односно според местото на 
последното живеалиште на едниот или другиот 
брачен другар ако брачните другари немале заед-
ничко живеалиште, а ако живеалиштето на брач-
ните другари е непознато — кај органот надлежен 
според местото на раѓањето на едниот или другиот 
брачен другар. 

При доставувањето на изводот од матичната 
книга на венчаните на странскиот орган, овласте-
ниот работник е должен на самиот извод да стави 
забелешка за идното презиме на брачните другари 
-што го зеле спогодбено или се здобиле според про-
писите на земјата во која е склучен бракот. 

Член 44 
Во матичната книга на венчаните, во рубриката 

предвидена за презимето на брачните другари, се 
запишува она презиме што тие го имале до момен-
тот на склучувањето на бракот. 

Рубриката „Изјава на брачните другари за 
нивното презиме" се пополнува според спогодбата 
на брачните другари. 

Член 45 
Ака за стапување во брак претходно е изда-

дена дозвола од надлежниот суд заради ослободу-
вање од брачна пречка или забрана за склучување 
на' брак, овластениот работник во матичната ^ книга 
на венчаните во рубриката „Забелешки" ќе ја внесе 
забелешката: „Стапувањето во брак дозволено со 
одлука " (се наведуваат називот и седи-
штето на органот, бројот и датумот на одлуката). 

Член 46 . 
Брачните другари и лицата чие присуство при 

склучувањето на бракот е задолжително, во матич-
ната книга на венчаните се потпишуваат читливо, 
испишувајќи го своето полно име и презиме со 
истото мастило со кое се запишани податоците во 
матичната книга. 

Брачниот другар што при склучувањето на 
бракот го променил презимето, се потпишува со 
новото презиме. 

Член 47 
При запишувањето на огласување на брак за 

непостоечки, поништување на брак или престанок 
на брак, во матичната книга на венчаните во рубри-
ката „Дополнителни -запишувања и прибелешки" се 
внесува забелешката: ,.Бракот престанал (разведен, 
со смрт на брачен другар, со прогласување за умрен 
брачен другар - да се наведе презимето и името 
на брачниот другар) - бракот огласен за непосто-
ечки — поништев " (се наведуваат називот 
и седиштето на судот, бројот и датумот на пресу-
дата, односно на решението или тековен бр,ој и 
година на запишувањето во матичната книга на 
умрените). 

9. Матична книга на умрените 

Член 48 
Матичната книга на умрените се води на Обра-

зецот бр. 4. 
Во матичната книга на умрените се запишуваат 

податоците за смрт на државјанин на СФРЈ што се 
наоѓал на постојан престој на подрачјето ,на прет-
ставништвото, а податоците за смрт на државјанин 
на СФРЈ што се наоѓал на привремен престој на 
подрачјето на претставништвото — само ако според 
прописите на земјата во која се наоѓа претставни-
штвото податоците за смрт не мораат да се запишат 
во матичната книга на странскиот надлежен орган. 

Запишувањето на податоците за смрт се врши 
врз основа на усна или писмена пријава на члено-
вите на семејството со кои живеел умрениот. 

Кон пријавата на смрт на државјанин на СФРЈ 
на постојан престој на подрачјето на претставни-
штвото се поднесува извод (уверение) од надлеж-
ниот странски орган, со кој 6е потврдува фактот на 
смртта. 

Член ,49 
Ако според прописите на земјата во која се 

наоѓа претставништвото податоците за смрт ка 
државјанин на СФРЈ што се наоѓал на привремен 
престој на подрачјето на претставништвото мораат 
да се запишат во матичната книга на умрените на 
државниот странски орган, тие податоци се запи-
шуваат според прописите на републиката, односно 
автономната покраина во матичната книга на умре-
ните што се води ка ј надлежниот орган во Југо-
славија. 

Пријавувањето на податоците од став 1 на овој 
член, заради запишување во матичната книга на 
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умрените што се води во Југославија, може да се 
врши и преку претставништвото на чие подрачје 
престојувал државјанинот на СФРЈ. 

Член 50 v 

Ако податоците за смрт се запишуваат во ма-
тичната книга на умрените врз основа на извод 
(уверение) на странски орган, во рубриката „Забе-
лешки" се внесува забелешката: „Запишувањето 
извршено врз основа на извод од матичната книга 
на умрените : " (се наведуваат бројот и 
датумот на исправата, називот на странскиот орган, 
седиштето и државата). Во рубриката предвидена 
за запишување на местото на смртта покрај меЈгго-
то се запишува и државата. 

Ако исправата на странскиот орган не ги со-
држи сите податоци што се запишуваат во матич-
ната книга на умрените, а умреното лице е запи-
шано во други матични книги во Југославија, 
овластениот орган е должен да ги прибави потреб-
ните податоци и да ги запише. 

Член 51 
Ако надлежниот странски орган на земјата во 

која се наоѓа претставништвото му достави на прет-
ставништвото извод од матичната книга на умре-
ните за државјанин на СФРЈ, а пријавата на смрт 
не е поднесена според член 48 на оваа уредба, пода-
тоците за смрт на државјанин на СФРЈ претстав-
ништвото нема да ги запише во матичната книга 
на умрените, туку изводот ќе му го достави на 
органот во Југославија надлежен според местото на 
последното живеалиште на умрениот, односно спо-
ред местото на неговото раѓање ако неговото после-
дно живеалиште е непознато, заради запишување 
во матичната книга што се води кај тој орган. 

III. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА ВРЗ 
ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ , 

1. Издавање изводи од матичните книги 

Член 52 
Изводи од матичните книги издава овластениот 

работник, на барање на заинтересираното лице или 
државен орган. 

Изводот од матичната книга на родените се из-
дава на Образецот бр. 5, изводот од матичната 
книга на венчаните — на Образецот бр. 6, а изводот 
од матичната книга на умрените — на Образецот 
бр. 7, ако со меѓудржавен договор не е определено 
поинаку. 

Член 53 ! 
Ако во матичната книга во рубриката „Допол-

нителни запишувања и прибелешки" се внесени 
податоци што се однесуваат на основното запишу-
вање, во изводот од матичната книга ќе се внесат 
тие податоци само во рубриката предвидена за 
запишување, и тоа само оние податоци за личната 
состојба што произлегуваат од дополнителните, 
запишувања, односно од извршените исправки. 

При издавањето на изводи од матичните книги, 
овластениот работник во изводот ќе ги прецрта 
неисполнетите рубрики, а во рубриките предвидени 
за внесување забелешки, дополнителни запишу-
вања и прибелешки ќе ги прецрта и оние делови 
на рубриките што не се исполнети докрај. , 

Член 54 
Во изводот од матичната книга на родените во 

рубриката „Податоци за родителите" се запишуваат 
податоците за оние лица што во моментот на изда-
вањето на изводот врз основа на дотогашните запи-
шувања во матичната книга се сметаат како роди-
тели на детето, без внесување забелешка по кој 
основ тие лица ,се запишани како родители. 

За усвојување или старателство што престанало 
не се внесува никаква забелешка во изводот од 
матичната книга на родените. , 

Член 55 
За лицето што во моментот на издавањето на 

изводот од матичната книга на родените се наоѓа 
во брак, изводот се издава со забелешка за склу-
чениот брак. Ако бракот престанал, во изводот се 
внесува забелешка за престанокот, а ако бракот 
бил склучен повеќе пати се внесува само забелешка 
за престанокот на бракот што е склучен последен 
пат. 

Член 56 
Изводот од матичната книга на венчаните се 

издава на личното име што брачните другари го 
имале при склучувањето на бракот. Ако брачните 
другари при склучувањето на бракот го промениле 
презимето, во изводот од матичната книга на вен-
чаните во рубриката „Изјава на брачните другари 
за нивното презиме" се внесува изјавата на брач-
ните другари за промена на презимето, што е со-
држана во матичната книга. 

Ако бракот престанал, е поништен или е огла-
сен за непостоечки, изводот од матичната книга 
на венчаните се издава со забелешка што се одне-
сува на престанокот на бракот, поништувањето на 
бракот, односно за огласувањето на бракот за 
непостоечки. 

Член 57 
Изводот од матичната книга на умрените се из-

дава според запишувањето извршено во книгата, 
со соодветната забелешка. 

2. Издавање уверенија врз основа на матичните 
книги 

Член 58 
На барање на заинтересираното лице или орган, 

овластениот1 работник издава уверение за одделни 
податоци за личните состојби на државјаните на 
СФРЈ во странство запишани во матичните книги 
на Образецот бр. 8. 

Во уверението од став 1 на овој член се внесу-
ваат називот на матичната книга, тековниот број 
на запишувањето и годината за која матичната 
книга се води, како и називот на претставништвото 
што го издава уверението. Ова уверение го потпи-
шува овластениот работник. . , 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 
Обрасците на матичните книги утврдени со 

порано важечките прописи можат да се употребу-
ваат додека не ќе се потрошат нивните залихи, а 
обрасците на изводите и уверенијата — до 31 де-
кември 1975 година. 

Член 60 
Обрасците бр. 1 до 8 се отпечатени кон оваа 

уредба и се нејзин составен дел. 

Член 61 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 577 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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603. 

врз основа на член 90 став. 1 точка 2 од Ос-
воениот закон за средствата за работа на органите 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 
57/65 и 1'67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 
ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕ-

РИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени пату-

вања, во странство што. на сојузните органи на 
управата им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/65 и 27/71) во член 
4 став 1 се менува и гласи: 

„Највисоките износи на дневниците што за 
службено патување во одделни земји се признаваат 
во материјални трошоци на органите, се утврдуваат 
со посебно решение на Сојузниот извршен совет по 
групите на работни места што се определени според 
значењето и видот на работите што се вршат на 
работното место, и тоа: 

1) I група: работни места на кои се вршат на ј -
сложени работи, за кои се предвидува висока струч-
на спрема и самостојност во работата (началници на 
одделенија, виши советници, самостојни советници, 
советници, носители на работите и др.) и работни 
места на пилоти што имаат висока стручна спрема; 

2) II група: работни места на кои се вршат пос-
ложени работи, за кои се предвидува висока и виша 
стручна спрема, при определена самостојност во ра-
ботата (самостојни стручни соработници, стручни со-
работници, шефови на отсеци, самостојни референти 
и др.) и работни места на висококвалификувани и 
квалификувани аЕиомеханичари; 

3) III група: работни места на кои се вршат дру-
ги работи." 

Член 2 1 ' " 
Во член 7 по став 1 се додаваат два нови става, 

кои гласат: 
„Но исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, за членовите на делегации што учествуваат 
на меѓународни конференции и собири, како и за 
работниците, на Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи што се упатуваат на привремена ра-
бота во дипломатски и конзуларни претставништва 
во странство, а престојуваат над 60 дена во странс-
тво, за времето над 60 дена на органот му се приз-
наваат во материјални трошоци издатоците во ви-
сочина на дневницата предвидена со правилникот на 
органот, намалена најмалку за 200/о. 

Ако е неопходно работникот, односно членот на 
делегација по службена работа во странство да се 
задржи над 90 дена, раководителот на органот што 
го донел решението за упатување на -работникот, 
односно делегатот на службен пат во странство е 
должен да донесе посебно решение со образложение 
за потребата на задржувањето на службен пат во 
странство над 90 дена и за тоа веднаш да го извести 
Сојузниот извршен совет." 

Член 3 
Член 8 се менува и гласи: 1 ' ' ( 
„Ако во странство патува југословенска делега-

ција или одделни лица, на органот му се признаваат 
во материјални трошоци износите на дневниците за 

службено патување, намалени за 30% и издатокот 
за ноќевање, ако во налогот за службено патување 
е одобрено да се признаат сторените трошоци за но-
ќевање во хотел според поднесените сметки, со тоа 
што хотелските трошоци не можат ,да "преминат 70% 
од припаѓачката дневница." 

9 
Член 4 

Член 10 се менува и гласи: 
„За селидба на работник во странство и од стран-

ство во Југославија, во врска со негово преместу-
вање, на органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за превоз на предмети што слу-
жат исклучиво за лична употреба на преместениот 
работник и на членовите на неговото потесно семеј-
ство што ТОЈ ги издржува, и тоа: 

1) за работник — во тежина до 750 kg или до 150 
кубни стапки; 

2) за брачен другар - во тежина до 450 kg или 
90 кубни стапки; 

3) за секое дете — во тежина до 150 kg или 30 
кубни стапки 
со тоа што вкупната тежина на предметите кога 
работникот се сели со семејство не може да премине 
1.500 kg односно 300 кубни стапки. 

Во вкупната тежина на предметите од став 1 на 
овој член се засметува и тежината на амбалажата. 

Старешината на органот може да одобри, ако за 
тоа постојат оправдани причини, превозот на пред-
метите да се изврши по воздушен карго пат, екс-
пресно со железница или со митгепек, со тоа што 
вкупната тежина на предметите не може да премине 
15% од тежината на која работникот има право спо-
ред став 1 на овој член. 

Сторените издатоци по основот од став 3 на овој 
член на органот му се признаваат нематеријални 
трошоци. 

Преместениот работник што го користи правото 
на превоз на предметите по воздушен пат не може 
да го користи и правото на превоз по копнен или по 
воден пат за остатокот на предметите". 

Член 5 
Член 12 се менува и гласи: 
„Издатоците за трошоците за пакување на по-

куќнина при селидба од странство на органот му се 
признаваат во материјални трошоци во паушален 
износ, и тоа: ч 

1) за работник што има семејство на издршка — 
до 30% од основниот личен доход на работник од V 
категорија во земјата на службување^; 

2) -за работник кој нема семејство на издршка — 
до 15% од основниот личен доход на работник од V 
категорија^ во земјата на службување^. 

При селидбата од Југославија во странство, на 
органот му се признаваат во материјални трошоци 
трошоците за пакување на покуќнината, и тоа: 

1) за работник што се сели со семејството и 
предметите ги испраќа со брод, железница или ка-
мион — во височина на два важечки просечно ос-
тварени лични доходи на работниците вработени во 
стопанството на Југославија; 

2) за работник што се сели со семејството и 
предметите ги испраќа по воздушен пат, експресно 
со железница или со митгепек — во височина на ва-
жечкиот просечно остварен личен доход на работ-
ниците вработени во стопанството на Југославија. 

Ако работникот се сели без семејството, му при-
паѓа 50% од паушалниот надомест од став 2 на овој 
член. 

На органот му се признаваат во материјални 
трошоци и фактичните издатоци што работникот ги 
имал за превоз на предметите од станот до соодвет-
ното превозно средство. 
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На органот му се признаваат во материјални 
трошоци издатоците за осигурување иа предметите 
што работникот ги праќа во странство и од странс-
тво во Југославија до изнбсот, и тоа: 

1) ако се сели со семејството - до 5.000 САД до-
лари односно до 85.000 динари; 

2) ако се сели без семејството — до 2.500САД 
долари односно до 42.500 динари. 

На органот му се признаваат во материјални 
трошоци и издатоците во врска со вадење на патни 
исправи, вакцинација и лекарски преглед, ако Заед-
ницата нa здравственото осигурување не ги призна-
ва тие трошоци." 

Член 6 
Во член 14 став 2 зборовите: 

заменуваат со зборовите: 
за IV група" се 

за III група". 

џ Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 575 
31 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

605. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 

И ПЕСТИЦИДИ 

1. ,Во Одлуката за одредување максимален цени 
за вештачки ѓубриња и пестициди („Службен лист 
на -СФРЈ", бр. 33/73, 12/74, 30/74, 39/74 и 25/75) во 
точка 3 во одредбата под 2 бројот: „2,021" се заме-
нува со бројот: „3,108". 

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

Е. п. бр. 569 
1 август 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 606. 

604. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/74, 54/74, 9/75, 21/75, 22/75, 
24/75 и 25/75) во точка 2 став 1 тар. бр. 41.02/2а-1 и 
41.04/1 а и 2а 
се заменуваат тар. бр. 41.02/2а-2 и 41.04/16 и 26, кои 
гласат: 
„41.02/2а-2 Други говедски штавени кожи, што 

не се довршени за изработка на про-
изводи од- кожа 

41.04/16 и 26 Други козји и јарешки кожи, што 
не се довршени за изработка на про-
изводи од кожа". 

По тарифниот број 88.02/1 се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 
„89.01 Бродови и други пловила што се користат 

во меѓународниот поморски транспорт". 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Е. п. бр. 567 
31 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВО-
ДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 

1. Во Одлуката за формирање на цените на 
поодделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75 и 33/75) по 
точка 2 се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„2а. Ако е во прашање зголемување на постој-
ни цени што се формираат според условите на па-
зарот, ценовниците од точка 2 на оваа одлука не 
можат да му се доставуваат на Сојузниот завод за 
цени поединечно, туку само во рамките на спогод-
ба, што за соодветниот производ или за група про-
изводи ќе ја склучат најмалку две третини од про-
изводителите на тие производи, сообразно со ва-
жечките прописи за склучување спогодби за про-
мена на затечените цени на производите и услуги-
те, со тоа што во тие спогодби не е задолжително 
учеството на купувачите, односно потрошувачите. 

На спогодбата од став 1 на оваа точка соглас-
ност дава Сојузниот завод за цени, според важеч-
ките прописи. 

26. За нови производи, чии цени се формираат 
според условите на пазарот, производителските ор-
ганизации на здружениот труд се должни да при-
бават мислење од Стопанската комора на Југосла-
вија." 

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

Е. п. бр. 570 
1 август 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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1 607. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите од општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЖИВОТНИ-
ТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОП-

ШТА УПОТРЕБА ШТО СЕ УВЕЗУВААТ 

1. За здравствен преглед на животните намир-
ници и на предметите од општа употреба што се 
врши во постапката на здравствен надзор при нив-
ното увезуваше, увозникот плаќа надомест, и тоа: 

1) за денковни пратки: 
а) за истородни пратки до 3 денка — 40 динари 

за еден денк, а за пратки над 3 денка — 80 динари 
за една пратка; 

б) за разнородни пратки во 1 денк — 50 динари, 
а за пратки над 1 денк — 80 динари за секој вид 
пратка; 

2) за нагонски и камионски истородни пратки и 
за пратки во камионски приколки; без оглед на те-
жината на пратката — 100 динари по превозно 
средство (вагон, камион, приколка), а за разновид-, 
ни пратки — 100 динари за секој вид пратка; 

3) за бродски пратки: 
а) за пратки до 10 тони — 160 динари за секој 

вид пратка; 
б) за пратки над 10 до 1.000 тони за секој вид 

пратка - 25 динари за секои 10 тони; 
в) за пратки над 1.000 тони за секој вид пратка 

— 20 динари за секои 10 тони; 
4) за преглед на остатоци од товари по чистење 

на брод, шлеп односно друго превозно средство — 
500 динари по брод, шлеп односно друго превозно 
средство. 

2. Ако здравствениот преглед се врши ноќе или 
вон редовното работно време на санитарниот ин-
спектор, износите на надоместите од точка 1 ца 
оваа одлука се зголемуваат за 50%, а ако здрав-
ствениот преглед се врши во денови на' неделен 
одмор и државни празници — за 100%. 

Како здравствен преглед ноќе се подразбира 
преглед што санитарен инспектор го врши од 19 до 
6 часот од 1 април до 31 октомври, односно од 17 до 
7 часот од 1 ноември до 31 март. 

3. Ако увозникот навремено не ги приготви 
животните намирници или предметите од општа 
употреба за здравствен преглед по поднесената при-
јава за пристигањето на пратката, а санитарниот 
инспектор што го врши здравствениот преглед из-
лезе на местото на прегледот во определеното вре-
ме, увозникот е должен на име денгуба на сани-
тарниот инспектор да плати износ од 100 динари 
по час. 

4. Износите на надоместите од точ. 1 до 3 на 
оваа одлука се уплатуваат во корист на буџетот на 
федерацијата. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува ,да важи Одлуката за височината 
на надоместокот за вршење здравствен преглед на 
животните намирници и на предметите од општа 
употреба што се увезуваат („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 21/73). 

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

Е. п. бр. 571 
25 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

608. 

Врз основа на член 4 од Законот за мерките за 
ограничување на пазарот и на слободниот промет на 
стоки и услуги од интерес за целата земја („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/75), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА'НА ПЧЕНИЦАТА 
ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ХРАНА ЗА ДОБИТОК И НА ДОБИТОК 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство ва храна за добиток и 
на добиток им - се забранува за тоа производство да 
ја употребуваат и користат пченицата од родот на 
1975 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на,редниот Хен 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п бр. 573 
31 јули 1975 година 

. Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

. 609. 

Врз основа на член 14 став 3 од Основниот за-
кон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 39/64), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ОД МЕЃУ-

НАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ 

1. Во Одлуката за определување на пловните 
патишта од меѓународно значење („Службен' лист 
на СФРЈ", бр. 21/65) во точка 6 на крајот на одред-
бата под 2 точката се заменува со точка и запирка 
и по тоа се додава нова одредба под 3, која гласи: 

,,З) реката Драва од Осиек до устието во Дунав, 
со објектите за безбедност на пловидбата што се 
наоѓаат на тој дел од реката Драва." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 574 
31 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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610. 

Врз основа на член 14 став 2 од Општествениот 
договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функционе-
рите во федерацијата и на делегатите во Собрание-
то на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
Сојузниот извршен сове,т донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕ-
СТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината, 
условите и начинот на исплатата на надоместот на 
трошоците поради одвоен живот од семејството на 
функционериве што ги назначува Сојузниот извр-
шен совет во сојузните органи на управата, во сојуз-
ните организации и во стручните служби на Сојуз-
ниот извршен совет. врз кои се применува Опште-
ствениот догвор за основите и мерилата за утврду-
вање на личните доходи и другите примања на 
функционерите во федерацијата и на делегатите во 
Собранието на СФРЈ. 

2. На функционерите од точка 1 на оваа одлу-
ка им припаѓа надомест на трошоците поради од-
воен живот од семејството во износ од 2.600 динари 
месечно, ако во Белград не добиле соодветен уселив 
семеен стан и поради тоа живеат одвоено од своето 
потесно семејство. 

3. Надоместот од точка 2 на оваа одлука на 
функционерите им припаѓа од денот на стапување-
то на Должност, а престанува со истекот на месе-
цот во кој им е доделен уселив семеен стан. 

4. Надоместот на трошоците поради одвоев жи-
вот од семејството во износот утврден во точка 2 
на оваа одлука на функционерите им припаѓа од 1 
јули 1975 година. 

5. Решение за определување на надоместот на 
трошоците поради одвоен живот од семејството до-
несува Комисијата на Сојузниот извршен совет за 
кадровски и административни прашања, на писме-
но барање од функционерите. 

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

Е., п. бр. 578 
30 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

611. 

Врз основа на член 75 од Законот за девизно 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 
52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНОСИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ 

ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ 

1. Во Одлуката за износите и условите за про-
давање девизи на граѓани („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/72) во точка 1 став 1 и во точка 2 бро-
јот: „600" се заменува со бројот: „1.000". , 

2. По точка 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„За. За лекување во странство од болести што 
не можат успешно да се лекуваат во Југославија и 
'за набавка на ортопедски справи и помагала или 
лекови што не се произведуваат во Југославија, ов-
ластената банка може да им продава. на граѓаните 
девизи врз основа на мислење од Сојузниот комитет 
за здравство и, социјална заштита." 

3. Во точка,4 по зборот: „републичкиот" се до-
даваат запирка и зборовите: „односно покраинскиот". 

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

Е. р. бр. 579 
31 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

612. 

Врз основа на член 9 став 1 од,. Законот за пре-
минување на државната граница и за движење во, 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН РЕЧЕН СООБРАКАЈ 

' ВО ОСИЕК 

1. За преминување на државната граница се 
определува постојан граничен премин за меѓунаро-
ден речен сообраќај на патници и стоки во Оеиек. 

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

Е. п. -бр. 572 
31 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

613. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците 
за службени патувања во странство што на сојуз-
ните органи на управата им се признаваат во мате-
ријални трошоци. („Службен лист на СФРЈ" бр. 
23/65, 27/71 и 39/75), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е I 
ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕ-
НО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИ-

ЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Надоместот за дневници што на сојузните 
органи на управата им се признава во материјални 
трошоци при службено патување во одделни стран-
ски земји изнесува по групи на работни места, до: 
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за Авганистан: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Австралија: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Австрија: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Албанија: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Алжир: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Ангола: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места т 
за Аргентина:; » 

I група работни места 
II група работи^ места 

III груда работни места 

за Бахраин: 

' I група работни места 
II група работни места 

111 група работни места 
» 

за Бангладеш: 

I група работни места 
I I група работни места 

III група работни места 

за Белгија: 
1 I група работни места 
II група работни^ места 

Ш група работни места 

за Боливија: 

I група работни места 
I I група работни места 

Ш група работни места 

24 САД долари 
22 САД долари 
20 САД долари 

50 австралиски ' до-
лари 

45 t австралиски до-
' лари 

40 австралиски до-
лари 

650 австриски ши-
линзи 

610 австриски ши-
линзи 

550 австриски ши-
линзи 

30 пресметковни ДО-

27 
лари 

27 пресметковни ДА-

25 
лари 

25 пресметковни ЛО" 
лари 

42 пресметковни ДО-

лари 
38 пресметковни ДА-

лари 
35 пресметковни ЛО" 

лари 

38 САД долари 
34 САД долари 
31 САД долар 

46 САД долари 
42 САД долари 
38 САД долари 

60 САД долари 
54 САД долари 
50 САД долари 

19 англиски фунти 
17 англиски фунти 
16 англиски фунти 

1.725 белгиски франци 
1.680 белгиски франци 
1.600 белгиски франци 

35 САД долари 
32 САД долари 
30 САД долари гЈ 

за Боцуана: 

I група работни места 
I I група работни места 
III група работни места 

за Бразил: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

I група работни местан 
И група работни места 

III група работни места 

за Бугарија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Бурма: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Бурунди: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Чад: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Чиле: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Чехословачка: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за ДахомеЈ: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Данска: 

I група работни места ' 
II група работни места 

III група работни места 

23 САД долари 
21 САД долар 
19 САД долари 

43 САД долари 
40 САД долари 
36 САД долари 

48 САД долари 
44 САД долари 
40 САД долари 

38 САД долари 
35 САД долари 
32 САД долари 

23 САД долари 
21 САД долари 
19 САД долари 

28 САД долари 
25 САД долари 
22 САД долари 

18 англиски фунти 
16 англиски фунти 
14 англиски фунти 

51 САД долар 
46 САД долари 
42 САД долари 

28 САД долари 
26 САД долари 
24 САД долари 

43 пресметковни до-
лари 

40 пресметковни до-
лари 

38 пресметковни до-
лари 

35 САД долари 
32 САД долари 
29 САД долари 

280 дански круни 
260 дански круни 
240 дански круни 

за Централна Афричка Република: 

за Брегот на Слонова Коска: 
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за Египет: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Еквадор' 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места -

за Екваторијална Гвинеја: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Ел Салвадор: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Етиопија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Филипини: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Финска: ф 
I група работни места 

II група работни места 
III група работни места 

за Франција: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Габон: 

I група работни 
И група работни 

III група работни 

за Гана: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

за Германска СР: 

I група работни 
И група, работни 

III група работни 

за Германска ДР: 

I група работни 

II група работни 

III група работни. 

места 
места 
места 

места 
места 
места 

места 
места 
места 

42 САД долари 
38 САД долари 
35 САД долари 

31 САД долар 
29 САД долари 
27 САД долари 

32 САД долари 
30 САД долари 
28 САД долари 

32 САД долари 
30 САД долари 
28 САД долари 

28 САД долари 
26 САД долари 
24 САД долари 

36 САД долари 
34 САД долари 
32 САД долари 

39 САД долари 
37 САД долари 
35 САД долари 

220 француски фран-
ци 

200 француски фран-
ци 

180 француски фран-
ци 

50 САД долари 
45 САД долари 
40 САД долари 

16 англиски фунти 
15 англиски -фунти 
14 англиски , фунти 

110 германски мараки 
100 германски мараки 
90 греманеки мараки 

за Горна Волта: 
« 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Грција: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работна места 

за Гвајана: 

I група работни места 
II i^jyna работни места 

III група работни места 

за Гвинеа: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Холандија: « 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Хондурас: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Хоиг Конг: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Индија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Индонезија: 

I група ,работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Иран: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

38 САД долари 
35 САД долари 
32 САД ,долари 

30 пресметковни до-
лари 

28 пресметковни ДО-
лари 

26 пресметковни ДО-
лари 

29 САД д о лори 
26 САД долари 
24 САД долари 

43 САД долари 
39 САД долари 
37 САД долари 

100 холандски флори-
ни 

90 холандски флори-
ни 

80 холандски флори-
ни 

29 САД долари 
27 САД долари 
26 -САД долари 

40 САД долари 
38 САД долари 
36 САД долари 

30 САД долари 
28 САД долари 
26 САД долари 

44 САД долари 
40 САД долари 
38 САД долари 

37 САД долари 
34 САД долари 
32 САД долари 

места 29 пресметковни ДО-

26 
лари за Ирак: 

места 26 пресметковни ДО" 

24 
лари I група работни места 13 англиски 

места 24 пресметковни до- II група работни места 12 англиски 
лари III група работни места 11 англиски 
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за Ирска: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Исланд: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Италија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Израел: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Јамајка: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Јапан: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Јемен HP: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Јемен АР: 

I група работни места. 
II група работни места 

III група работни места 

за Јордан: 

I група работни места 
II група работни места 

Ш група работни места 

за Камерун: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Канада: » 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Катар: 

I група работни места 
II група рабатни места 

III група работни места 

12 англиски фунти 
11 англиски фунти 
10 англиски фунти 

за Кенија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Кина HP: 

12 англиски фунти 
И англиски фунти 
10 англиски фунти 

46 САД долари 
44 САД долари 
42 САД долари 

21.000 италијански лири 
20.000 италијански лири 
19.000 италијански лири 

I група работни места 
Д1 група работни места 
III група работни места 

за Кипар: 

I група работ и места 
II група работни места 

III група работни места 

14 англиски фунти 
13 англиски фунти 
12 англиски фунти 

10 англиски фунти 
9 англиски фунти 
8 англиски фунти 

29 САД долари 
26 САД долари 
24 САД долари 

за Кмерска Република: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

25 САД долари 
23 САД долари 
20 САД долари 

за Колумбија: 

41 САД долар 
36 САД долари 
33 САД долари 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

32 САД долари 
30 САД долари 
28 САД долари 

52 САД долари 
47 САД долари 
43 САД долари 

за Конго: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

49 САД долари 
45 САД долари 
43 САД долари 

28 САД долари 
26 САД долари 
24 САД долари 

за Кореја НДР: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

17 англиски фунти 
15 англиски фунти 
13 англиски фунти 

34 САД долари 
31 САД долар 
28 САД долари 

за Костарика: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

37 САД долари 
35 САД долари 
33 САД долари 

30 САД долари 
28 САД долари 
25 САД долари 

за Куба: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

22 англиски фунти 
20 англиски фунти 
18 англиски фунти 

45 САД долари 
41 САД долар 
37 САД долари 

за Кувајт: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

36 САД долари 
33 САД долари 
30 САД долари 

32 канадски долари 
30 канадски долари 
28 канадски долари 

за Лаос: 

I група работни места 
II група' работни места 

III група работни места 

22 САД долари 
20 САД долари 
19 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 
40 САД долари 

за Либан: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

32 САД долари 
29 САД долари 
26 САД долари 
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за Либерија: за Нигер: 

I група работни места 42 САД долари 
II група работни места 40 САД долари 

III група работни места 38 САД долари 

за Либија АР: 

I група работни места 16 англиски фунти 
II група работни места 14 англиски фунти 

III група работни места 13 англиски фунти 

за Луксембург: 

I група работни места 1.500 белгиски франци 
II група работни места 1.350 белгиски франци 

III група работни места 1.200 белгиски франци 

за Мадагаскар: 

I група работни места 34 САД долари , 
II гдупа работни места 31 САД долар 

III група работни места 29 САД долари 

за Малезија: » 

I група работни места 53 САД долари 
II група работни места 48 САД долари 

III група работни места 45 САД долари 

за Мали: 

I група работни места 41 САД долар 
II група работни места 38 САД долари 

III група работни места 34 САД долари 

за Малта: 

I група работни места 15 англиски фунти 
II група работни места 14 англиски фунти 

III група работни места 13 англиски фунти 

за Мароко: 

I група работни места 28 САД долари 
II група работни места 26 САД долари 

III група работни места 24 САД долари 

за Маврита,нија: 

I група работни места 42 САД долари 
II група работни места 38 САД долари 

III група работни места 36 САД долари 

за Мексико: 

I група работни места 35 САД долари 
II група работни места 32 САД долари 

III група работни места 30 САД долари 

за Монголија: » 
-

I група работни места 54 пресметковни до-

II група работни 
лари 

II група работни места 50 пресметковни до-

III група работни 
лари 

III група работни места 45 пресметковни до-
лари 

за Непал: 

I група работни места 28 САД долари 
II група работни места 26 САД долари 

III група работни места 24 САД долари 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за, Нигерија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Норвешка: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Нов Зеланд: 

I група работни, места 
II група работни места 

III група работни места 

38 САД долари 
35 САД долари 
33 САД долари 

50 САД долари 
45 САД долари 
40 САД долари 

255 норвешки круни 
225 норвешки круни 
200 норвешки круни 

40 САД долари 
36 САД долари 
34 САД долари 

за Обединети Арапски Емирати: 

I група работни 
II група работни 

III. група работни 

места 
места 
атеста 

53 
48 
46 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долари 

за Оман: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

места 
места 
места 

63 
51 
51 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долар 

за Пакистан: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

места 
места 
^деста 

49 
45 
40 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долари 

за Панама: 

I гадна работни 
II група работни 

III група работни 

места 
Места 
места 

32 
30 
28 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долари 

за Парагвај: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

места 
места 
места 

25 
23 
21 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долар 

за Перу: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

места 
места 
места 

38 
35 
32 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долари 

за Полска: 

I група работни 
II група работни 

III група работни 

места 
места 
места 

35 
32 
30 

САД 
САД 
САД 

долари; 
долари 
долари 

за Порторико: 

I група работни 
I I група работни 

III група работни 

места 
места 
места 

42 
38 
34 

САД 
САД 
САД 

долари 
долари 
долари 
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за Португалија: 

I група работни места 26 САД долари 
II група работни места 24 САД долари 

III група- работни места 22 САД долари 

за Руанда: 

I група работни места 31 Сад долар 
II група работни места 29 САД долари 

III група работни места 27 САД долари 

за Романија: 

I група работни места 47 САД долари 
II група работни ^места 43 САД долари 

III група работни места 39 САД долари 

за САД: 

I група работни места 3? САД долари 
II група работни места 35 САД долари 

III група работни места 33 САД долари 

за Саудиска Арабија: « 

I група работни места 46 САД долари 
II група работни места 42 САД долари 

III група работна места 38 САД долари 

за Сенегал: 

I група работни места 180 француски фран-
ци 

II група работни места 160 француски фран-
ци 

III група работни места 140 француски фран-
ци 

за Снера Л соне: 

I група работни места 34 САД долари 
П група работни места 31 САД долар 

НГ група работни места 29 САД долари 

за Сингапур: 

I група работни места 40 САД долари 
II група работни места 36 САД долари 

III група работни места 32 САД долари 

за Сирија АР: 

I група работни места 25 САД долари 
II група работни места 23 САД долари 

III група работни места 20 САД долари 

за Сомалија: 

I група работни места 30 САД долари 
II група работни места 27 САД долари 

III група работни места 25 САД долари 

за СССР: 

I група работни места 50 пресметковни ДО-
лари 

II група работни места 45 пресметковни ДО" 
лари 

III група работни места 40 пресметковни ДО-
лари 

за ери Ланка: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Судан: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Шпанија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Швајцарија: 

I група работни места 

II група работни места 

III група работни места 

за Шведска v 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Тајланд: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Танзанија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Того: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Тринидад — Тобаго 

I група работни 'места 
II група работни места 

III група работни места 

за Tyaiic: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Турција: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Уганда: 

I група работни места 
- II група работни места 
III група работни мес;га 

14 англиски фунти 
13 англиски фунти 
12 англиски фунти 

13 англиски фунти 
12 англиски фунти 
11 англиски фунти 

36 САД долари 
33 САД долари 
30 САД долари 

110 швајцарски фран-
ци 

100 швајцарски фран-
ци 

90 швајцарски фран-
ци 

184 шведски круни 
166 шведски круни 
150 шведски круни 

35 САД долари 
33 САД долари 
31 САД долар 

16 англиски фунти 
14 англиски фунти 
12 англиски фунти 

36 САД долари 
33 САД долари 
30 САД долари 

30 САД ,долари 
27 САД долари 
25 САД долари 

27 САД долари 
25 САД долари 
23 САД -долари 

30 САД долари 
27 САД долари 
25 САД долари 

32 САД долари 
30 САД долари 
28 САД долари 

ррој 39 - Страна 1141 



Страна 1142 - Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок. 8 август 1975 

за Унгарија: 614. 
I група работни места 

II група работни места 
III група работни места 

за Уругвај: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Велика Британија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Венецуела: 

I група работни места 
П група работни места 

III група работни места 

за Вијетнам: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за, Вијетнам ДР: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за Запре: 

I група работни места 
И група работни места 

III група работни места 

за Замбија: 

I група работни места 
II група работни места 

III група работни места 

за сите други држави: 

I група работни места 
И група работни места 

III група работни места 

38 САД долари 
35 САД долари; 
32 САД долари 

25 САД долари 
23 САД долари 
21 САД долар 

16 англиски фунти 
15 англиски фунти 
14 англиски фунти 

36 САД долари 
34 САД долари 
32 САД долари 

18 САД долари 
17 САД долари 
15 САД долари 

33 САД долари 
30 САД долари 
28 САД долари 

56 САД долари 
51 САД долар 
46 САД долари 

35 САД долари 
32 САД долари 
30 САД долари 

35 
32 
30 

САД долари 
САД долари 
САД долари 

« 2. Со денот на влегувањето во с,ила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за износите 
на дневниците за службени патувања во странство 
што на сојузните органи на управата им се призна-
ваат во материјални трошоци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/73, 46/74 и 5/75). 

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

Е. п%бр. 576 
81 јули 1975 година , 

Белград 
' \ 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73 и 28/75), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ СЛОБОДНИ 
ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ 
НАДЗОР И ЦАРИНЕЊЕТО НА СТОКИТЕ ШТО 
СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ 
ПРОДАВНИЦИ И НА СТОКИТЕ СО КОИ СЕ 
СНАБДУВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Во Правилникот и за условите за отворање сло-

бодни царински продавници и за царинскиот над-
зор и царинењето на стоките што се продаваат во 
слободните царински продавници и на стоките со 
кои се снабдуваат превозните средства во меѓуна-
родниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/73 и 54/73) во член 2 по став 2 се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„По ,исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, стоките што се наменети за продажба во сло-
бодна царинска продавница, можат да се сместат и 
во посебни простории што се наоѓаат на воздухопло-
вното пристаниште надвор од транзитната хала. 

Во поглед царинскиот надзор и постапката со 
стоките, посебните простории од став 3 на овој член 
се сметаат како составен -дел на слободната царин-
ска продавница." 

Чле?1 2 
Во член 5 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Ако заради спро-ведување на мерките на царин-

скиот надзор тоа е неопходно, царинарницата може 
да определи соклучарство или друга соодветна мер-
ка на царински надзор." 

Член 3 
Во член 7 став 1 се менува и гласи: 
„Увозни неоцаринети стоки се сместуваат ЕО 

слободна царинска продавница врз основа на изле-
зен лист на консигнациони стоки што се поднесува 
на Образецот X — Излезен лист на консигнациони 
стоки (член 27 од Правилникот за начинот на по-
полнување и поднесување на исправите во царин-
ската постапка — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/75)." 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Домашните стоки наменети за ,продажба на пат-

ници во меѓународниот сообраќај, се сместуваат во 
слободна царинска продавница врз основа на специ-
фикација или фактура 'заверена од царинарницата 
надлежна според местото на воздухопловното приста-
ниште на кое е отворена слободната царинска про-
давница." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 4^ 
Во член 10 став 1 се брише. 
Став 3 се менува и гласи: 
„Извозната царинска декларација за царинење 

на стоките од став 1 на овој член, се поднесува во 
три примероци на Образецот VIII — Извозна царин-
ска декларација (член 17 од Правилникот за начи-
нот на пополнување и поднесувања на исправите во 
царинската постапка), и тоа до 15-ти во месецот за 
стоките продадени во слободна царинска продавни-
ца во претходниот месец." 1 
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Член 5 
Во член 11 се додава нов став 2У кој гласи: 
„Домашни стоки што се наменети за снабдува-

ње на воздухоплови што сообраќаат со странство се 
упатуваат на воздухоплов врз основа на специфика-
ција или фактура заверена од царинарницата на 
воздухопловното пристаниште." 

Член 6 
Член 12 се менува и гласи: 
„Ако стоките од консигнационо складиште се 

упатуваат на воздухоплов непосредно, држателот 
на консигнационо^ складиште е должен на цари-
нарницата да и поднесе излезен лист на консигна-
циони стоки во седум примероци. 

Царинарницата што врши царински надзор над 
консигнационите складиште ги заверува сите при-
мероци на излезниот/лист и еден примерок задр-
жува, вториот му го предава па држателот на 
консигнационо^ складиште заради задолжување на 
евиденцијата. 

Другите примероци што ги придружуваат сто-
ките до воздухопловот ги заверува царинарницата 
на воздухопловното пристаниште, од кои еден при-
мерок му предава на заповедникот на воздухопло-
вот, односно на овластениот член на екипажот, а 
три примероци — на организацијата на здружениот 
труд што врши снабдување на воздухопловот, а еден 
примерок и враќа на царинарницата што ги упатила 
стоките на воздухопловот како потврда за приемот 
на стоките." 

Член 7 
Во член 14 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Организацијата на здружениот труд што врши 

снабдување на воздухопловот е должна да и под-
несе на царинарницата спецификација (пописен 
лист) на пресметковните листови заверени во текот 
на еден ден, како и месечна рекапитулација на за-
верените пресметковни листови." 

Член 8 
Во член 25 се додаваат четири нови става, кои' 

гласат: 
„Како снабдување, во смисла на одредбата на 

став 1 од овој член, не се смета упатувањето на брод 
на делови на опрема, на резервни делови и други 
производи неопходни за поправка или редовно одр-
жување на бродовите. 

Стоките наменети за снабдување на бродови што 
сообраќаат со странство од консигнационо^ скла-
диште можат претходно да се упатат во прирачен 
магацин на организацијата на здружениот труд ре-
гистрирана за снабдување на превозни средства 
отворен во луката, односно пристаништето отворено 
за меѓународен сообраќај. 

Врз постапката за отворање на прирачен мага-
цин, за упатување на стоките од консигнационо 
складиште во прирачен магацин, и водењето на 
евиденцијата за стоките, сообразно се применуваат 
одредбите за постапката пропишана во чл. 16 до 18 
од овој правилник. Врз постапката за упатување на 
стоките од прирачен магацин на брод сообразна се 
применува постапката пропишана во член 12 став 
2 од овој правилник. 

Продажбата на домашни стоки заради снабду-
вање на бродови се врши во согласност со посебните 
прописи." 

Член 9 
Член 29 се менува и гласи: 
„Снабдувањето на бродови со гориво и мазиво 

се врши под царински надзор. 
Царинскиот надзор се спроведува врз основа на 

фактурата, односно издатницата на организацијата 
на здружениот труд што врши снабдување на бро-
дови. Царинарницата ги заверува фактурите, одно-

сно издатницата, по правило, по извршеното снаб-
дувања на бродовите. Зависно од условите на снаб-
дувањето на бродовите, царинарницата може да оп-
редели и други мерки на царински надзор. 

Организацијата на здружениот труд регистри-
рана за снабдување на превозни средства во сообра-
ќајот со странство, е должна да води посебна еви-
денција за сместеното и продаденото гориво, односно 
мазиво. 

Во оправдани случаи (виша сила, недостиг на 
гориво, односно мазиво за време на пловидбата, пре-
стојување на бродот во бродоградилиште и др.) 
надлежната царинарница може да одобри на бродот, 
што останал без гориво, односно мазиво, од друг 
брод да се пренесат помали количини на гориво или 
мазиво потребни за пловидба до првата лука, одно-
сно пристаниште во кое може да се изврши редовно 
снабдување." 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-3240/1 
22 јули 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

615. 

Врз основа на член 17а, став 3 од Законот за 
книговодството на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 
71/72, и 32/75), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПРАВИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ЗАС-
НОВУВА КНИЖЕЊЕТО ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА, , 

ПОГОНИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ 
ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Организациите на здружениот труд што основа-

ле претпријатија, погони и деловни единици во 
странство или во кои организација на здружениот 
труд учествува со свои средства се должни да водат 
книговодство за ,тие претпријатија, погони или де-
ловни единици во странство врз основа на веродос-
тојни исправи што служат како основ за книжење 
во главната книга, на начинот определен во Законот 
за книговодството на организациите на здружениот 
труд. 

Член 2 
Како веродостојни исправи од член 1 на овој 

правилник се сметаат, покрај оригиналните исправи 
и копиите и фотографиите на веродостојни исправи. 

Како веродостојни исправи, се сметаат и специ-
фикациите на потрошените материјали составени 
врз основа на оригинални исправи за потрошокот на 
материјалите. 

Како веродостојни исправи за 'книжење на лич-
ните доходи и другите лични примања се сметаат 
само оригиналните исправи врз основа на кои се 
исплатуваат личните доходи и другите лични при-
мања, како и нивните копии и фотографии. 

Член 3 
Ако книжењата се вршат врз основа на копии 

и фотографии на веродостојни исправи и специфи-
кации на потрошените материјали, тие мораат да 
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бидат заверени од лицата овластеЕШ да располагаат 
со средствата на претпријатијата, погоните или де-
ловните единици во странство, или да вршат кон-
трола на користењето на тие средства. 

Член 4 
Како веродостојни исправи за мешовити прет-

пријатија со учество на средства од сите. основачи, 
односно соосновачи од Југославија под 50% од 
вкупниот основачки влог, се сметаат пресметката и 
распределбата на добивката што ги усвоило собра-
нието на основачите, заверени од овластениот рако-
водител на претпријатието и од раководителот на 
финансиското работење. 

Член 5 
Средствата и изворите на средствата на претпри-

јатијата, погоните или деловните единици во странс-
тво во книговодството се искажуваат во динари, 
според паритетниот курс на односната валута. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ' 

1-8715/1 
28 јули 1975 година 

Белград 1 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 

616. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговодс-
твото на организациите на здружениот труд (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ 

НА ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд, 

другите организации на здружениот труд и работ-
ните заедници од член 1 на Законот за книговодс-
твото на организациите на здружениот труд (во на-
тамошниот текст: организациите на здружениот 
труд), се должни да вршат усогласување на побару-
вањата и обврските најмалку еднаш годишно. 

Основните организации на здружениот труд во 
состав на работеа организација се должни да вршат 
и усогласување на своите меѓусебни побарувања и 
обврски во смисла на став 1 од овој член. 

Член 2 
Побарувањата покриени со чек, со меница со 

авал на банка, со акцептен налог, со неотповиклив 
документарен акредитив и со гаранција на банка се 
сметаат за усогласени. 

Побарувањата што се наплатени и побарувањата 
за кои е донесен, односно издаден извршен наслов 
до денот на праќањето на изводот од отворените 
ставки се сметаат за усогласени. 

Член 3 
Усогласувањето на побарувањата и обврските 

се врши по писмен пат со состојбата искажана во 
деловните книги на организациите на здружениот 
труд на 31 декември тековната година. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд усогласува-

ње на побарувањата и обврските вршат врз основа 
на изводите од отворените ставки или записниците 
за усогласување на побарувањата и обврските, пот-
пишани од овластените претставници на доверите-
лите и должниците. 

Член 5 
Усогласувањето на побарувањата и обврските по 

пат на изводи од отворените ставки се врши на об-
разецот ИОС — Извод од отворените ставки на 31 
декември 197—- година, што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Образецот ИОС го пополнува доверителот во три 

примерока, од кои два примерока му доставува на 
должникот. 

Должникот е должен во рок од 8 дена од денот 
на приемот на образецот ИОС, еден примерок oд тој 
образец, на кој ќе ја потврди или оспори искажа-
ната состојба во целост или делумно, ќе му врати 
на доверителот. 

Како доказ за доставување на образецот ИОС 
служи потврдата, на приемот од страна на поштата 
или странката. 

Член 7 
Ако доверителот, односно должникот не поста-

пат според одредбите на член 6 ст. 1 и 2 од Овој 
правилник, односно ако не состават записник за 
усогласување на побарувањата и обврските од член 
4 на овој правилник, со состојбата на 31 декември 
тековната година, ќе се смета дека не извршиле 
усогласување на побрарувањата и обврските во 
смисла на член 7 од Законот за книговодство на 
организациите на здружениот труд. 

Член 8 
Банките вршат усогласување на побарувањата 

и обврските на образецот НОС по основ на каматите, 
надоместите и по основ на дадените и примените 
кредити. 

Член 9 
За побарувањата и обврските што произлегуваат 

од односи со населението (штедни влогови, жиро« \ 
-сметки, тековни сметки, потрошувачки кредити, 
кредити за станбена изградба, девизни сметки на 
граѓани), како и за побарувањата и обврските во 
работи со странски правни и физички лица, не се 
врши усогласување. 

Член 10 
Одредбите на овој правилник се применуваат и 

врз: банките, заедниците за осигурување на имот и 
лица и други финансиски организации, самоуправ-
ните интересни заедници; претпријатијата, погоните 

'и деловните единици во странство, што ги основала 
организација на здружениот труд или во кои орга-
низација на здружениот труд учествува со свои 
средства; земјоделските и д р у г и задруги; работните 
организации во основање и посебните единици или 
погони на работни организации во основање. 

Член 11 ' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8715/1 
28 јули 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за финансии, 
Божидар Радуновиќ, е. р. 
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617. 

Член 2 . 
Контрола на Квалитетот на производите се врши 

по органолептички пат а за производите определени 
со овој правилник и по пат на испитување, односно 
анализа. 

Член 3 
Контрола на квалитетот на производите што се 

наменети за извоз се врши -во местото на натоварот 
на тие производи во превозното средство со кое ќе 
се извезуваат. 

Член 4 
Контрола на квалитетот на производите што се 

увезуваат, чиј квалитет се утврдува по органолеп-
тички пат, може да се врши и на гранични царинс-
ки премини. 

Контрола на квалитетот на производите што се 
увезуваат, чиј квалитет се утврдува и со анализа, 
може да се врши и на гранични царински премини, 
како и во местата на царинењето во кои Сојузниот 
пазарен инспекторат има организирана служба за 
вршење на таа контрола 

Член 5 
Барањето за издавање на цертификат за произ-

водите наменети за извоз го поднесува извозникот 
до организацијата на здружениот труд овластена за 
вршење контрола, најдоцна 24 часа пред почетокот 
на натоварот на стоките. 

Во барањето за издавање на цертификат извоз-
никот е должен да ги назначи: видот, називот, коли-
чината, начинот на пакувањето и основните подато-
ци за квалитетот на производот, времето и местото 
па натоварот на производот, видот на превозното 
сродство и земјата во која производот се извезува. 

Член 6 
Извозникот што бара издавање на цертификат 

на барање на странски купувач, е должен на Сојуз-
ниот пазарен инспекторат да му достави примерок 
од секој договор со кој таквиот извоз е договорен. 

Врз основа на член 17, во врска со член 6 од 
Законот за контрола на квалитетот на. земјоделски-
те и прехранбените производи во надворешнотрговс-
киот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), во 
спогодба со Сојузниот комитет за земјоделство, а по 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за пазарот и цените про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛС-
КИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАД-
ВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ, ЗА ОБВРСКИ-
ТЕ НА ИЗВОЗНИЦИТЕ, ОДНОСНО УВОЗНИЦИТЕ 
ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТАА КОНТРОЛА 
И ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ СОДРЖИ 

ЦЕРТИФИКАТОТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и пос-

тапката за вршење контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи и на нивните 
преработки (во натамошниот текст: производите) во 
надворешнотрговскиот промет, обврските на извоз-
ниците, односно увозниците во врска со вршењето 
на таа контрола, кои податоци мора да ги содржи 
цертификатот и за кои производи може да се изда-
де цертификат само врз основа на претходно извр-
шено испитување односно анализа на тие производи. 

Член 7 
Барањето за издавање на цертификат за произ-

водите што се увезуваат го поднесува увозникот до 
надлежната — подрачната организациона 'единица 
на Сојузниот пазарен инспекторат на 24 часа пред 
пристигањето на стоките, а најдоцна во рок од 2 
часа по пристигањето на стоките на граничниот ца-
рински премин.. 

Во барањето за издавање на цертификат увоз-
никот е должен да ги назначи: видот, називот, на-
чинот на пакувањето, количината и основните пода-
тоци за квалитетот на производот, превозното средс-
тво со кое производот пристигнал и земјата на по-
теклото на производот. 

Член 8 
Цертификатот за производите наменета за извоз 

мора да ги содржи следните податоци: назив на ор-
ганизацијата на здружениот труд овластена за вр-
шење контрола па квалитетот, број на цертифика-
тот; назив и седиште на извозникот, вид на превоз-
ното средство, место на натоварот, земја во која 
производот се извезува, вид и назив на производот, 
број на обвивки (парчиња), квалитет на произво-
дот, број и датум на лабораторискиот наод, назив на 
организацијата што ја извршила анализата, бруто 
и нето тежина на производот, констатација дека 
производот му одговара на определениот квалитет, 
датум и место на издавањето на цертификатот и 
потпис на овластениот работник, 
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Член 9 
Цертификатот за производите што се увезуваат 

мора да ги содржи следните податоци: назив на ор-
ганот што го издал цертификатот број на цертифи-
катот, назив и седиште на увозникот, вид и број на 
превозното средство, земја на потеклото на стоките, 
назив на странскиот добавувач, место на натоварот, 
упатна станица, вид и назив на производот, број на 
обвивки (парчиња), единица на пакувањето, квали-
тет на производот, број и датум на лабораторискиот 
наод, назив и место на организацијата што ја извр-
шила анализата, бруто и нето тежина на производот, 
констатација дека производот има определен квали-
тет, датум и место на издавањето на цертификатот 
и потпис на овластениот работник. 

Член 10 
Покрај податоците од чл, 8 и 9 од овој правил-

ник цертификатот може да содржи и други подато-
ци, зависно од видот на производот, барањето на 
странскиот купувач и другите околности. 

Член 11 
Образецот на цертификатот го пропишува Со-

јузниот пазарен инспекторат. 

Член 12 
За трајни и полутрајни конзерви од месо што се 

продаваат од консигнационен склад во странство и 
за вино што се извезува во земјите членки на Ев-
ропскиот заеднички пазар, цертификат може да се 
издаде само врз основа на претходно извршено ис-
питување, односно анализа на тие производи. 

Член 13 
За - следните производи што се увезуваат може 

да се издаде цертификат само врз основа на прет-
ходно извршено испитување, односно анализа за: 

1) производи од месо, херметички затворени во 
оригинално пакување, освен за колбаси; 

2) маст; 
3) рибини конзерви; 
4) млеко во прав; 
5) путер; 
6) јајца во прав; 
7) конзервирано овошје; 
8) овошни сокови и концентрати; 
9) конзервиран зеленчук; 

10) сокови и концентрати ОД' зеленчук; 
11) концентрати за супа; 
12) адитиви; 
13) сол за саламурење; ч

 1 

14) масти и масла од растително потекло; 5 
15) шеќер; 
16) мед; 
17) какао и какао суровини за производство на 

какао-производи; 
18) вико; 
19) вински дестилат; ' 
20) јаки алкохолни пијалоци; 
21) Други алкохолни пијалоци; 
22) безалкохолни пијалоци; 
23) суровини за производство на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци; 
24) пиво и суровини , и полупроизводи за произ-

водство на пиво; 
25) шпиритус и суровини за производство на 

шпиритус; 
26) еколошки средства; 
27) добиточна храна и суровини и компоненти 

за производство на добиточна храна; 

Член 14 
Мостри за вршење анализа на производите од 

член 13 од овој правилник се земаат на граничниот 
царински премин преку кој стоките се увезуваат во 
Југославија, а можат да се земаат и на друго место 
на царинење на кое Сојузниот пазарен инспекторат 
има организирана служба за вршење на оваа кон-
трола. 

Член 15 
Овој правилник влегува џо сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 7 септември 1975 година. 

Бр. 5952 
28 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за пазарот и цените. 

Имер Пуља, с. р. 

618. 

Врз основа на член 7 став 6 од Законот за кон-
трола на квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), во спогодба со 
Сојузниот комитет за земјоделство, а по прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, 
сојузниот секретар за пазарот и цените издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА 
ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ И ОПРЕМАТА 
МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА 
НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНОТР-

ГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Организациите на здружениот труд што са-
каат да вршат контрола на квалитетот на земјодел-
ските и прехранбените производи и на нивните пре-
работки во надворешнотрговскиот промет, во смисла 
на точка 1 од Одлуката за определување на земјо-
делските и прехранбените производи и на нивните 
преработки за кои, во надворешнотрговскиот промет 
контрола на квалитетот можат да вршат организа-
циите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/75),, во поглед на стручната подготов-
ка на работниците мораат да ги исполнуваат след-
ните услови, и тоа: 

1) за контрола на квалитетот на жив добиток -
да имаат потребен број работници со завршен зем-
јоделски факултет од сточарска насока или со за-
вршен ветеринарен факултет и со најмалку 3 го-
дини искуство на тие работи; 

2) за контрола на месо и производи од месо — 
да имаат потребен број работници со завршен ве-
теринарен факултет и со најмалку 5 години работ-
но искуство на тие работи, како и потребен број 
работници со средна стручна подготовка за работа 
во лабораторија; 

3) за контрола на квалитетот на вино — да 
имаат потребен број работници со завршен земјо-
делски факултет или со завршен технолошки ф а -
култет од прехранбена насока, и со најмалку 5 го-
дини работно искуство на тие рабови, како и потре-
бен број работници со средна стручна подготовка 
за работа во лабораторија. 
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2. Организациите на здружениот труд ,од точка 
1 на оваа наредба во поглед на опремата мораат да 
ги исполнуваат следните услови, и тоа: 

1) службата за органолептичко. испитување на 
производи од месо мора да има електричен шпорет, 
ладилник со оддел за длабоко замрзнување, уреди 
за отворање лименки, машина за нарежување, како 
и неопходен ситен инвентар и друга опрема за ор-
ганолептичко испитување на квалитетот на произ-
водите од месо; 

2) службата за хемиско испитување на произ-
води од месо мора да има сушилррида за темпера-
тура од 250о С. печка за жарена со температура до 

11000 С, прецизна аналитичка' вага со отстапување 
± 0,401 g, техничка вага — со капацитет до 10 кg, 
РН — метар, фотокалориметар или спектрофото-
метар, вибратор ,водена бања, ладилник, центрифу-
га, потребни^ реагенси и друга ситна опрема; 

3) службата за испитување амбалажа за паку-
вање на производи од месо мора да има уреди за 
испитување на квалитетот на лимот и на другата 
амбалажа. 

3. За контрола на квалитетот на вино организа-
циите на здружениот труд од точка 1 на оваа на-
редба мораат да имаат простории за органолепти-
чко и физичко-хемиско испитување, како и опрема 
и реагенси за утврдување на: специфичната тежи-
на, процентот на алкохол, бојата, сувата материја, 
танинот, вкупната содржина на киселини, испарли-
вите киселини, лимонската киселина, винската ки-
селина, вкупниот и слободниот сулфур, шеќерот 
пред и по инверзија и присуството на хибридни 
вина. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4', 
а ќе се применува од 7 септември 1975 година. 

Бр. 5953 
29 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
да пазарот и цените, 

Имер Пуља, с. р. 

619. 
\ 

Брз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦА-
РИНАРНИЦАТА ОСИЕК, СО СЕДИШТЕ ВО ЛУКА-

ТА ДРABA ВО ОСИЕК 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Осиек, со седиште во Луката Драва во 
Осиек. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 10 август 1975 година. 

03-01 Бр. 11498 
23 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р." 

620. 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за кре-
дитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА НЕАНГАЖИРАНИОТ ДЕЛ OД  
ДЕВИЗИТЕ, ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Девизите депонирани кај Народната банка на 
Југославија според Одлуката за девизите што овла-
стените банки не можат да ги ангажираат кога пре-
земаат обврски по странски кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/66, 13/68, 18/69, 53/70 и 23/71), ќе 
им се вратат на депонентите на 1 октомври 1975 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

О. бр. 55 
25 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав ЧолановиЌ, с. р. 

621, 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за кредитните работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Соретот на гувернерите 
на Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ПО СТРАН-
СКИ ФИНАНСИСКИ И БАНКАРСКИ КРЕДИТИ 

И ПО СТРАНСКИ ДЕПОЗИТИ 

1. Во Одлуката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кредити и по 
странски депозити (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 62/72, 39/73, 5/74, 21/74, 40/74, 1/75, 6/75 и 19/75) 
во точка 10 одредбата под 4 се менува и гласи: 

финансиските кредити во рамките на дого-
вор за заедничко вложување, склучен во соглас-
ност со важечките прописи и уредно регистриран 
кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
ако странскиот "партнер дава свој влог во девизи, 
под услов да се прибави позитивно мислење од со-
одветниот сојузен комитет,и од Стопанската комора 
на Југославија за вклопување на инвестицијата во 
развојот на односната гранка, и тоа: 

а) ако е во прашање користење на странски 
финансиски кредит во рамките на договор за за-
едничко влолсусаље, каде што е тоа вложување 
дозволено според важечките прописи, -за инвести-
циите во приоритетните гранки и дејности од об-
ласта на стопанството наведени во "Резолуцијата за 
основите на заедничката политика на економскиот 
и социјалниот развој на Југославија во 1975 година; 

v б) ако се во прашање странски финансиски кре-
дити во рамките на договор за заедничко вложу-
вање и ако тие кредити ги одобруваат или приба-
вувањето го организираат меѓународни финансиски 
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организации во чие основање или капитал учеству-
ва федерацијата^ овластената банка или организа-
цијата на здружениот труд; 

в) ако е во прашање странски финансиски кре-
дит во - рамките на договор за заедничко вложува-
ње на територијата на недоврлно развиените ре-
публики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во гранките и дејностите што не се наведени 
,во Резолуцијата за основите на заедничката поли-
тика на економскиот и социјалниот развој на Ју-
гославија во 1975 година, при што односот на изно-
сот на влогот во девизи на странскиот партнер спре-
ма износот на странскиот финансиски кредит мо-
же да биде најмногу до 1:2;". 

Одредбата под 11 се менува и гласи: 
,,И) финансиските кредити што во странство ги 

склучуваат и користат организациите на здруже-
ниот труд и овластените банки, заради подобрување 
на структурата на задолжувањето во странство по 
основ на финансиски кредити и странски депозити, 
од гледиштето на должината на рокот за отплата 
на кредитите или височината на каматната стапка 
и на другите елементи, под услов вкупната висо-
чина на долгот по странски финансиски кредити 
и странски депозити да не ја пречекорува состојбата 
на долгот на 31 декември 1974 година;". 

На крајот на одредбата под 11 точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 12, која гласи: 

„12) девизите прибавени со јавна емисија на 
обврзници на организациите на здружениот труд 
и на овластените банки за сметка на организациите 
на здружениот труд на странски финансиски пазар, 
под услов тие средства да се користат за вложува-
ње во приоритетните гранки и дејности во соглас-
ност со Резолуцијата за основите на заедничката 
политика на економскиот и социјалниот развој на 
Југославија во 1975 година.". 

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

О. бр. 63 
25 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

622. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 2 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување н а в 
воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/72), во согласност со одредбите на глава II 
оддел 2 став 10 од Резолуцијата за основите на за-
едничката политика на економскиот и социјалниот 
развој на Југославија во 1975 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/74), Собранието на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

1. Старосните, инвалидските и сергејните пензии 
вонредно се зголемуваат од 1 јули 1975 година во 
процент од исплатената пензија за јуни 1975 година 
според чинот и класата што во смисла на член 17 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници, служеле за 
определувале на пензискиот основ, и тоа: 

1) 6,500/e — за генерал на армија и генерал-пол-
ковник; 

2) 7,000/о — за генерал-потполковник; 
3) 7,500/о - за генерал-мајор; 
4) 8.50% — за полковник, потполковник, мајор 

и за воени службеници I, II и III класа; 
5) 9,00 - зч капетан I класа, капетан,- поруч-

ник, потпоручник, заставник I класа, заставник, 
постар водник I класа, постар водник, водник I 
класа, водник и воен службеник IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI и XII класа. 

2. Вкупниот износ на пензијата и додатокот кон 
пензијата на носителите на „Партизанска споме-
ница 1941", на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој и на борците на Шпанската национал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година, не можат да го преминат износот 
на највисокиот месечен личен доход на функци-
онер на Собранието на СФРЈ од претходната го-
дина. 

3. Зголемувањето на пензијата во смисла на 
точка 1 од оваа одлука се врши по службена дол-
жност. 

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

Бр. 27 
17 јули 1975 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковнмк, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

623. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ. во 
врска со член 9 од Законот за издавање обврзници 
на федерацијата во 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/74), Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина, Социјалистичка Република Македо-
нија,'Социјалистичка Република Словенија, Соција-
листичка Република Србија, Социјалистичка Репуб-
лика Хрватска, Социјалистичка^ Република Црна 
Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина и Социјалистичка Автономна Покраина Косо-
во, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДАВАЊЕ ОЛЕСНЕНИЈА И ПОГОДНОСТИ НА 
КУПУВАЧИТЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ИЗДАДЕНИ СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗДА-

ВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 
1975 ГОДИНА 

Член 1 
Заради стимулирање на купувањето на обврзни-

ци на федерацијата издадени според Законот за из-
давање обврзници на федерацијата во 1975 година 
(во натамошниот текст: обврзниците), републиките 
и автономните покраини се согласни на правните и 
физичките лица (корисници на општествени средс-
тва, други организации, општествени правни лица и 
граѓани) што ќе купат обврзници да им се признае 
даночно олесневте во вид на намалување на дано-
кот во височина од 6tyo од номиналната вредност на 
купените обврзници а кој втасува за плаќање од 1 
јануари 1976 година. ^ 

Намалувањето на данокот според одредбата на 
став 1 од овој член нема да се врши на основниот и 
посебниот данок на промет на производи, на основ-

ниот и посебниот данок на надоместоци за услуги, 
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на данокот од личниот доход од работен однос и на 
другите даноци од личниот доход што се плаќаат 
при исплатата (данок по одбивање). 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член. 
на граѓаните што ќе купат обврзници, а не ги ко-

,ристат за намалување на данокот според одредбата 
на став 1 од овој член, им се признава даночно 
олеснение во вид на враќање на основниот данок и 
на посебниот републички, односно покраински данок 
на промет на производи при. купување на сите про-
изводи освен преработки од тутун, алкохол (етанол), 
алкохолни пијалоци, нафта, деривати на нафта, чо-
колада, и други преработки од шеќер, и тоа од 30 
јуни 1976 година со обврзници од првата серија и од 
31 декември 1976 година — со обврзници од втората 
серија. 

Член 2 
Заради користење на правото од член 1 на овој 

договор, купувачот на обврзница е должен на да-
ночниот орган да му ги поднесе на увид купените 
обврзници. 

Даночниот орган од номиналната вредност на 
поднесените обврзници ќе пресмета Б9/« и за ТОЈ из-
нос ќе го намали данокот. Данокот може да се на-
мали најмногу до износот со кој купувачот на обврз-
ници е задолжен за данок. 

На грбот на секоја поднесена обврзница даноч-
ниот орган ќе стави печат како доказ дека таа об-
врзница е искористена за намалување на данокот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
републиката, односно автономната покраина може да 
определи и друг орган или организација што на ко-
рисниците на општествени средства и на другите ор-
ганизации ќе им , издаде потврда за износот што ку-
пувачот на обврзница може да го пресмета како да-
ночно олеснение во 1976 година, и кој на грбот на 
секо;а поднесена обврзница ќе стави печат како до-
каз дека таа обврзница е искористена за намалу-
вање на данокот. 

Потврдата од став 4 на овој член на купувачот 
на обнрѕпица му служи како исправа за пресмету-
вање и книжење на даночното олесневме. 

П;зодаг?ачот на стоки е должен на купувачот што 
стоки купута Со обврзници, врз основа на член 1 
став 3 од Овој договор, да му издаде сметка за ку-
пените стоки на која мораат да бидат назначени: 

1) износот на пресметаниот основен данок и по-
себен републички, односно покраински данок на 
премет на производи според попишаните стапки; 

2) продажната цепа, со пресметаниот основен 
данок и посебен републички, односно покраински 
данок на промет на производи; 

3) намалувањето на продажната цепа за износот 
од GVo ОД номиналната врел пост на обврзниците со 
кој купувачот ги купува стоките, а најмногу до из-
носот на пресметаниот данок од точка 1 на овој став; 

4) цената, односно вредноста што купувачот ја 
плаќа ЕО обврзници, односно евентуалната разлика 
ЕО готеви пари по намалувањето на продажната це-
на од точка 3 на овој став, 

Примените обврзници продавачот на стоките А 
ги доставува на Службата на општественото книго-
водство на амортизација. 

Службата на општественото книговодство од но-
миналната вредност на примените обврзници од став 
7 на овој член ќе пресмета 6Vo и на продавачот на 
стоките ќе му издаде потврда дека за утврдениот 
износ игла право, помалку да уплати основен данок 
и посебен републички, односно покраински данок 
на промет на производи, 

Потврдата од став 8 на овој член на продавачот 
на стоките му служи како 'исправа за пресметка, 
уплата и книжење на помалку уплатениот данок. 

Истата обврзници може само еднаш да се корис-
ти за намалување на данокот. 

Член 3 
Ако купувачот на обврзница се задолжува за 

повеќе видови даноци, може да бара да му се на-
мали данокот што тој ќе го определи. 

АКО на купувачот на обврзница задолжувањето 
победен вид данок му е помало од износот што со-
чинува 6% од номиналната вредност од купените 
обврзници, за преостанатиот износ ќе му се намалат 
другите видови даноци. 

Член 4 
Обврзниците можат да се користат во 1976 го-

дина за плаќање на данок, освен на данокот од член 
1 став 2 од овој договор, и тоа: обврзниците од пр-
вата серија за плаќање на данокот што втасува за 
наплата од 1 јануари, а обврзниците од втората се-
рија — за плаќање на данокот што втасува за нап-
лата од 1 јули 1976 година. 

Обврзниците искористени за намалување на да-
нокот не можат во 1976 година, пред рокот над вта-
саноста за исплата, да се користат за плаќање на 
данокот од став 1 од овој член, освен за плаќање 
обврски спрема федерацијата според одредбата на 
член 8 од Законот за издавање обврзници на феде-
рацијата во 1975 година. 

Член 5 
Данокот со обврзници според член 4 од овој до-

говор може да се плаќа ако износот што се призна-
ва за плаќање на обврските, назначен на грбот на 
обврзницата, е еднаков или помал од втасаната об-
врска за наплата на данокот. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини во првото 

полу години е на 1975 година ќе донесат соодветни 
прописи, и други акти со кои ќе се ово??ложи реали-
зацијата на одредбите на чл. 1 до 5 од овој договор. 

Член 7 
Овој договор го потпишаа сите претставници на 

републиките и автономните покраини во девет иден-
тични примероци, што се Сметаат како автентични 
текстови. 

Член 8 
Овој договор да се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

30 јули 1975 година 
Белград. 

За СР Босна и Херцеговина, 
член на Републичкиот извршен совет и репуб-
лички секретар за финансии, 
Обрад Ниљак, с. р. 

За СР Црна Гора, 
член на Републичкиот извршен совет и репуб-
лички секретар за финансии, 
Вук Огненовиќ, с. р. 

За СР Хрватска, 
потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
финансии, 
Грго Лучиќ-Лавчевиќ, с. р. 

За СР Македонија, 
член на Републичкиот извршен совет и репуб-
лички секретар за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

За СР Словенија, 
заменик"републички секретар за финансии, 
Јоже Тепина, с. р. 
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За СР Србија, 
заменик-републички секретар за финансии, 
Мане Ребиќ, с. р. 

За САП Војводина, 
член на Покраинскиот извршен совет и покра-
ински секретар за финансии, 
Здравко. Мутин, с. р. 

За САП Косово, 
член на Покраинскиот извршен совет и покра-
ински секретар за финансии, 
Ѓемшит Дуричи, с. р. 

624. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АЗОТ-

НА КИСЕЛИНА 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 април 1975 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечената цена за азотна киселина, со' тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ја зголемат својата затечена про-
дажна цена при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цена да изнесува 
3,15 динари по еден килограм. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе 
го продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2638 од 30 јули 1975 
година. 

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

Претставник на производителите: „Азот" -
Горажде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Милан Благој евиќ" - Лучани, „Зорка" - Ша-
бац, „Слободан Принцип Сељо" — Витез, „Прва 
Искра" - Барич и РТБ - Бор. 

така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

а) шивачки машини: 
Дин/парче 

1) „Супер Славица" 555 до 2.507 
2) „Славица" до 1.830 
3) „Багат" 515 до 2.363 
4) „Јадранка" до 1.349 
б) Електромотор за шивачки машини до 336 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2936 од 22 јули 1975 
година. 

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

Претставник на производителите: „Багат" — 
Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Меркатор" — Љубљана, ,.Велепромет" - Ву-
ковар, „Тргопромет" - Загреб, „Петра" — Пула, 
„Метал" - Бања Лука, „Минчета" — Дубров-
ник, „Стотекс" — Нови Сад, „Тргопродукт" — 
Панчево, „Млава" - Петровац на Млава, „Ан-
гропромет" — Ниш, „Грмија" — Приштина. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 43а од Законот за органи-

зацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

Се разрешува од функцијата член на Сојуз-
ниот комитет за туризам Фрањо Мичетиќ, а за член 
на тој Комитет се назначува Јоже Штрумбељ, на-
чалник на Управата за погранични работи, странци 
и патни исправи. 

Е. п. бр. 544 
17 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

625. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

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

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

ВАЧКИ МАШИНИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 февруари 1975 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за шивачки машини, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СО-
РАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Се разрешуваат од функцијата на членови на 
Југословенската комисија за соработка со меѓуна-
родните здравствени организации д-р Љупчо Гвоз-
дев и д-р Никола Христов. 
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2. За членови на Југословенската комисија за 
соработка со меѓународните здравствени организа-
ции се назначуваат 

д-р Вулнет Старова, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, 

д-р Борислав Каранфилски, професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. 

Е. п. бр. 545 
17 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Анђелић Фрање Павао; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Бобић Салке Халил, Џумхур Сафета Мехо, Газ-
бела Зајке Чамил, Переа Суље Кабил, Туцаковић 
Халила Мујо, Вујичић Саве Васо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бехм^н Сулејмана Сидик, Бекташевић Лутве 
Нијаз, Бубало Јусе Селим, Ћемић Бећира Омер, 
Драганић-Ламбић Владимира Ангелина, Рудан Спа-
соја Лазо, Симић Јове Драгутин, Стенек Карла 
Јосип, Тодоровиќ Мила дина Митар, Живак Шће-
пана Ђорђо; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручното 
знаење и борбената 1 готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Алагић Џафера Сафет, Станишић Давида Ради-
. слав-; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алибеговић Авде Веѓо, Аликадић Мустафе 
Муриз, Андрић Неђе Милорад, Антић Васе Мило-
в а ц Арсланагић Хасана Мушан, Бабић Стеве Дејан, 
Бајрамовић Бећира Кемал, Булатовић Лазара 
Тодор, Ћећез Панте Десанка, Дабранин-Хаџизукић 
Салиха Хиба, Делалић Адема Ешреф, Демировић 
Јусе Ахмет, ЏаЈић Дура на Шериф, Ђорђић Пере 
Ђорђо, Хаџизукић Салема Шефик, Јуришић Ивана 
Мирослав, Кресо Сулејмана Бајазит, Муцић Николе 
Јуре, Рибић Хасана Абдуселам, 'Роквић Драгутина 
Мићо, Розић Ивана Андро, Станић Ивана Анђелко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алагић Ахмета Абдулах, Анђелић Ивана Илија, 

'Араповић Николе Младен, Азиновић Мартина 
Петар, Баџак Адема Осман, Бајрамовић Бећира , 
Сеад, Бакош Јана Јан, Барун Луке Тадија, Бехмен 
Сулејмана Миралем, Бељајев Сергија Сергије, Бер-
талан Ђуре Ћауро, Блажевиќ Андрије Анте, Блаже-
виќ Мате Лука, Блажевић Петра Владимир, Блажић 
Јуре Јуре,, Чатак Расима Сафет, Чавар Луке инж. 
Бошко, Ћећез Станка Страхиња, Ћорић Салке 
Омер, Деспотовић Раде инг Радомир, Дурановић 
Дерве Хасан, Џумхур-Веѓташевић Халмије Зејна, 
Ђогић Хамида Мехмедалија, Гачић Милоја Миро-
слав, Гагула Вејсила Салих, Глигоревић Петра 

, Драго, Глигоревић Обрена Јеленко, Грбавац Јуре 
Драго, Хабибија-Шабић Салке Фатима, Хаџиалић 
Ибрахима Омер, Хаџић 'Хамдије Салих, Хаџизукић 
Салке Шериф, ХакалОвић Мује Ибро, Хакаловић 
Шабана Салко, Хасета Османа Салко, Иванковић 
Николе Јанко, Јањић Мате Богдан, Јануз Ибрахима 
Идриз, Јурић. Јанка Фердо, Јурић Шимуна Мирко; 

Кецман-А'нтић Васе Милка, Кекић Мурата 
Асим, Килибарда Тодора Ђорђо, Клепо Алије 
Јусуф, Кнежевић-Бабић Пантелие Стана, Комне-
новић Милана Мирослав, Ковачевић Шпире Милан, 
Козарић Луке Андрија, Крго-Мулић Алије Емина, 
Крго Шефке Осман. Крижановић Пере Вјекослав, 
Кршлаковић Џемала Муннб, Кулаш Стевана Арсен, 
Куљанин Гојка Богдан, Куљанин Костадмна. Бог-
дан, Курибак Луке Јован, Куртић За!ќе Едхем, 
Лакишић Салиха Зехра, Латинчић Гојка Миодраг, 
Лепара Дервиша Рамиз, Лијескић Бранислава 
Новак, Ливаја Антуна Стјепан, Лизде Хајдара 
Џемал, Манигода Јове Чедомир, Машић Реџе 
Авдија, Mexiph Авде Јунуз, Микулић Илије Јозо, 
Милошевић Лазра Гојко, Мркајић Спасе Саво, 
Муфтић Бранка Татјана, Мустафић Омера Алија, 
Никодијевић Животе Радомир, Никшић. Алије 
Џевад, Омеровић Мустафе Мухамед-Хамдо; 

Дајић Хасана 'Ћамил, Пиркић Дерве Ибрахими 
Поповић Марка Новак, Радић Душана Стојан, Ра-
дојчић Раде Данило, Радош Мата Иван, Распудић 
Маријана Мијо, Стенек-Иштук Анте Љубица. Сти-
пановић Пере Стипо, Стојановић Ђоке Неделко, 
Шаран Ристе Гојко, Шаран Видоја Гојко, Шилић 
Илије Владимир, Таловић Алије Суљо, Тодоровиќ 
Милана Петар, Туцаковић Халила Осман, Видачко-
вић Мате Никола, Видић Уроша Александар, Вуји-
чић Раде Драго, Вујичић Васе Сава, Вуковић Нсђе 
Илија, Зовко Стјепана Шимун, Жилић Ма,те Иван, 
Живак Ђорђа Страхиња, Живак Тодора Васо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Блажевић Мате Иван, Чолак - Кадрије Мујо, 

Чомор Османа Мехо, Џидић Николе Фрањо. Хаџај-
лић Мехмеда Ибрахим, Хаџић Ибрахима Мухамед, 
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Јаблић Ахмета Реџо, Јуришић-Јурић Марка Јелка, 
Куљанин Илије Јово, Нухбеговић Ибрахима Или Јас, 
Нуић Ивана Звонко, Реџић-Сунагић Хилмије Хиба, 
Станић-Сарајкић Николе Антонија, Трика4 Ибре 
Назиф, Вујовић-Карзклајић Драгутина Милица, 
Вукмировић-Шимић Ивана Катица, Зелић Авде 
Исмет; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арнаутовић Марка Максим, Балић Ибре Узеир, 

Банда Халила Мујо, Божић Паве Зденко, Дагуда 
Омера Мехо, Дидик Ибре Мехо, Доган Анте Јанко, 
Дуранспахић-Салихсџић Омера Мелена, Ферхатбе« 
говић Мухарема вејсил, Галић Мате Стјепан, Хе-
бибовић Османа Мујо, Ихтијаревић-Оглић Дерве 
Незифа, Јањић Шћепе Бранко, Јусуфбеговић 
Фазлије Мурат, ЈСашић Хамид а Мухамед, Ковачев 
вић-Ждеро Османа Хафа, Крњић Кадрије Рамиз 
Куљанин Митра Славко, Лапо Хасна Рамо; 

Мацић Ибре Салко, Магазин Ристе Шћепо, 
Махић Мухамеда Дервиш, Макан ^ Салке Салем, 
Мехић Јусуфа " Авдо, Мехић Фехима Осман, 
Мишкић Таде Стјепан, Мушанчић Салке Ибрахим, 
Мутабџија Бећира Сеид, Никшић Адема Мукерем, 
Нухановић Ахмета Салих, Переа Мује Салкан, 
Перван Марка Никола, Рудан Гојка Томислав., Си-
нановић Ахмета Исмет, Султанић Салке Алија, 
Султанић Хусе Сабит, Шахиновић Ибришима Салко, 
Шпаго Мехе Хусеин, Шуњић Николе Звонимир, 
Томић Андрије Марица, Томић Марка Томислав, 
Видачковић Ивана Видо. 

Бр. 26 
26'февруари 1975 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

601. Уредба за дополнение на Уредбата за на-
чинот и постапката за склучување на 
спогодбите за промена на затечените 
цени на производите и услугите — — 1125 

602. Уредба за водење матични книги во дип-
ломатските и конзуларните претставни-
штва на Југославија во странство и за 
издавање изводи и уверенија врз основа 
на тие книги — — — — — — — 1125 

603. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за издатоците за службени патувања 
во странство што на сојузните органи на 
управата им се признаваат »во материјал« -
ни трошоци — — — — - — — — 1133 

604. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за опр,еделување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса 1134 

605. Одлука за измена на Одлуката за одре-
дување максимални цени за вештачки ѓу-
бриња и пестициди — — - — — — 1134 

606. Одлука за дополнение на Одлуката за 
формирање на цените на поодделни про-
изводи и услуги според условите на паза-

^ рот - - - - - - - - - - 1134 
607. Одлука за височината на надоместот за 

вршење на здравствен преглед на живот« ' 
ките намирници и на предметите од оп-
шта употреба што се увезуваат — — — 1135 

608. Одлука за забрана на употребата на пче-
ницата од родот на 1975 година за произ-
водство на храна за добиток и на добиток 1135 

Страна 
609. Одлука за дополнение на Одлуката за 

определување на пловните патишта од 
меѓународно значење — — — — — 1135 

610. Одлука за утврдување на износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите 
што ги назначува Сојузниот извршен а 
совет — — — — — — — — — 1136 

611. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за износите и условите за прода-
вање девизи на граѓани — — — — — 1136 

612. Решение за определување постојан гра- , 
ничен премин за меѓународен речен сооб-
ќај во Осиек — — — — — — — 1136 

613. Решение за износите на дневниците за 
службено патување во странство што на 
сојузните органи на управата им се при-
знаваат во материјални трошоци — — 1136 

614. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за условите за отворање 
слободни царински продавници и за ца-
ринскиот наДзор и царинењето на стоките 
што се продаваат во слободните царински 
продавници и на стоките со кои се снаб-
дуваат превозните средства во меѓуна-
родниот сообраќај — — — — — — 1142 

615. Правилник за исправите врз основа на -
кои Те засиовзгва книжењето за претпри- i 
ј ати јата, погоните и деловните единици 
во странство — — — — — — — 1143 

616. Правилник за начинот и роковите за усо-
гласување на побарувањата и обврските 1144 

617. Правилник за начинот и постапката за 
вршење контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во 
надворешнотрговскиот промет, за обвр-
ските на извозниците, односно увозниците 
во врска со вршењето на таа контрола и 
за податоците што мора да ги содржи 
цертификатот — — — — — — — 1145 

618. Наредба за условите што во поглед на 
стручната подготовка на работниците и 
опремата мораат да ги исполнуваат орга-
низациите на здружениот труд за врше-
ње контрола на квалитетот на земјодел-
ските и прехранбените производи, и на 
нивн,ите преработки во надворешнотргов-
скиот промет — — — — — — — 1146 

619. Решение за отворање Царинска испостава 
на Царинарницата Осиек, со седиште во 
Луката Драва во Осиек — — — — — 1147 

620. Одлука за враќање на ^ангажираниот 
дел од девизите депонирани кај Народ-
ната банка на Југославија — — — — 1147 

621. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за височината на депозитот по 
странски финансиски и банкарски кре-
дити и по странски депозити — — — 1147 

622. Одлука за вонредно зголемување на пен-
зиите — — — — — — - — — 1148 

623. Договор за давале олеаненија и погодно-
сти на купувачите на обврзници на фе-
дерацијата издадени според Законот за 
издавање обврзници на федерацијата во 
1975 година — — — — — — — — 1148 

624. Спогодба за промена на затечената цена 
за азотна киселина — — — — — — 1150 

625. Спогодба за промена на затечените цени 
за шивачки машини— — — — —' — 1150 

Назначувања и разрешувања — — — — 1150 
Одликувања — — — — — — — — — 1151 

Меѓународни: договори — — — — — — 661 


