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371. 

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и 
член 57 став 1 од Законот за книговодството („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 
ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите 

за самоуправните интересни заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/77) во член 1 став 2 по зборо-
вите: „сојузите и другите здруженија на самоуправ-
ните интересни заедници" се додаваат запирка : и 
зборовите: „станбените задруги". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр, 440 
5 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

бен лист на СФРЈ", бр. 61/75, 57/76, 47/77 и 11/78), 
на увозот на авиони за патнички сообраќај со нај-
малку пет патнички седишта од тар. број 88.02/5а 
на Царинската тарифа се плаќа, и тоа: 

1) посебна такса на увезените стоки — во висо-
чина од 5%; 

2) посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки — во 
височина од 3%. 

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

Е. п. бр. 441 
5 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

372. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за по-
себната давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/68), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА 
УВЕЗЕНИ СТОКИ И НА ДАВАЧКАТА ЗА ИЗ-
РАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВА-
ЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ НА УВОЗОТ НА 

АВИОНИ ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. По исклучок од одредбите на Одлуката за 
определување на стоките на кои при увозот се 
плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/78) и Одлуката за определување на стоките за 
Кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
Даночното оптоварување на увезените стоки („Служ-

373. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ БА-

РАЊСКО ПЕТРОВО СЕЛО - БЕРЕМЕНД 

1. За преминување на државната граница се 
определува сезонски граничен премин за меѓунаро-
ден сообраќај Барањско Петрово Село — Бере-
менд. 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова реше-
ние се определува за преминување на државната 
граница од 12 мај 1979 година до 31 декември 1984 
година, со тоа што ќе биде затворен во февруари 
секоја година. 

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

Е. п. бр. 442 
27 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц с р. 
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374. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), точка 7 
под 4 на Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 де-
кември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/78) и точка 1 на Одлуката за продолжување на 
важењето на Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79 и 21/79), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПА УВОЗОТ 
НА РИБАРСКИ БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊА НА РИБИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа, царината ќе се пресметува по стапка од 
5%. На така пресметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана по стапките пропишани во Царинска тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ" бр, 27/78) и царината 
пресметана по стапка од 5% намален за 40%: 

Тарифен број на 
Царинската та- Наименување 

рифа 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 април 1979 година. 

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

Е. п. бр. 443 
5 мај 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

375. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздуш-
ната пловидба (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ВОЗ-

ДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ 

I. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат определени 

работи на прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници и предмети (во натамошниот текст: работи 

на прифаќање и испраќање) од значење за безбед-
носта на воздушната пловидба и техничките ус-
лови за вршење на тие работи. 

II. Работи на прифаќање и испраќање 

Член 2 
Работи на прифаќање и испраќање значајни за 

безбедноста на воздушната пловидба се: безбедно 
возење и паркирање на воздухопловот; поставување 
на подлошки за тркалата, осигурувачи на з а г а д у -
вачкиот трап, потпирачи на опашката на воздухо-
пловот, осигурувачи на контролните површини, ка-
паци за шмукалките и прекривани за моторите и 
отворите на издувните цевки; безбедно слегување, 
качување, превоз и водење на патниците до возду-
хопловот односно до аеродромската зграда; растова-
рање и натоварање на предметите; обезбедување 
правилен распоред на товарот во воздухопловот; од-
мрзнување на воздухопловот; снабдување на возду-
хопловот со гориво и мазиво, со електрична енер-
гија, со шишиња со кислород и азот, со вода и храна, 
со баласт (вреќи) и со други потреби; пуштање на 
мотори во работа; ракување и прево,з на опремата 
за прифаќање и испраќање на воздухопловот; орга-
низирање и координирање на работата врз опслужу-
вањето на воздухопловот, патниците и предметите; 
усогласување на плановите за прифаќање и испра-
ќање на воздухопловите на аеродромот; составу-
вање на листа на оптоварувањето и центража на 
воздз^хопловот, како и други работи значајни за 
безбедно и уредно вршење на воздушниот сообраќај. 

III. Технички и други услови за вршење на рабо-
тите на прифаќање и испраќање 

Член 3 
Организацијата на здружен труд за аеродром-

ски услуги ќе обезбеди потребна количина и вид на 
опрема за вршење на работите на прифаќање и ис-
праќање, во зависност од тежината и типот на воз-
духопловите кои користат определено воздухо-
пловно пристаниште, како и од обемот и видот на 
сообраќајот во најоптоварениот (врвен) час на воз-
духопловното пристаниште заради безбедно и уред-
но одвивање на воздушниот сообраќај. 

Член 4 
Воздухопловното пристаниште за вртење на 

работите на прифаќање и испраќање на воздухопло-
вите до 12 тони максимална конструктивна тежина 
во полетувањето, во зависност од типот на воздухо-
пловот, мора да ја има следната опрема: 

1) акумулаторон батерии од 24 V и 36 А или, 
соодве-тни извори на електрична енергија; 

2) сервисни скали со висина до 3 метри; 
3) патнички скали со соодветна висина; 
4) уреди за полнење на воздухопловот со вода 

за пиење, со капацитет од најмалку 200 литри, со 
потребните црева и приклучоци; 

5) уреди за празнење и измивање на санитарните 
уреди на воздухопловот, со резервоар за нечиста 
Бода од најмалку 200 литри и резервоар за вода за 
измивање од најмалку 100 литри, со потребните 
црева и приклучоци; 

6) подлошки за тркалата за прифаќање и испра-
ќање на воздухоплови на пристанишната плат-
форма; 

7) шишиња со медицински кислород, азот и воз-
дух под притисок, со потребните ,црева и приклу-
чоци; 
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8) уреди и опрема за одмрзнување на воздухо-
плозот; 

9) забетонирани алки и блокови бетон со тежина 
од 50 килограми, со соодветни ортоми со јачина од 
најмалку 300 килограми носивост за врзување на 
воздухопловот на пристанишната платформа; 

10) возило за предводење на воздухоплови (fo-
llow me): 

П) влечно возило за влеча на воздухоплови до 
12 тони, со соодветна руда. 

На воздухопловните пристаништа на кои нема 
појава на замрзнување во зимските месеци, опре-
мата наведена во точка 8 став 1 од осој член не е 
потребна. 

Член 5 
Воздухопловното пристаниште за вршење на 

работите на прифаќање и испраќање на воздухо-
плови до 25 тони максимална конструктивна тежина 
во полетувањето (од типот DC-3, CV-449, F-27, AN-24, 
IL-14, ЈАК-40 и сл.) мора да ја има следната опрема: 

1) генератор на истонасочиа струја од 28 V и 
2000 А; 

2) транспортер за натоварување на стоки во воз-
духоплов односно за истоварување од воздухоплов, 
со носивост од 250 килограми или скали приспосо-
бени за натоварување и истоварување на патнички 
багаж и стоки; 

3) дигалки-виљушкари за пренос и натовару-
вања на. товар во воздухоплов, со соодветна носи-
вост и работна висина; 

4) патнички скали со соодветна висина; 
5) сервисни скали со висина до 3 метри; 
6) двоосна стоковно-багажна количка, со пар-

кинг-кочници, со носивост од најмалку 300 кило-
грами; 

7) уреди за полнење на воздухопловот со вода 
за пиење, со капацитет од најмалку 200 литри, со 
потребните црева и приклучоци; 

8) уреди за празнење и измивање на санитар-
ните уреди на воздухопловот, со резервоар за нечи-
ста вода од најмалку 100 литри, со потребните црева 
и приклучоци; 

9) подлошки за тркалата за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови на пристанишната плат-
фор.ма ; 

10) влечни возила за влечење на средства што 
служат за прифаќање и испраќање; 

И) влечни возила за влечење на воздухоплови 
до 25 тони, со соодветна руда; 

12) двоосна количка за болни, инвалиди и стари 
изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 ки-
лограми: 

13) рачни средства за чистење и количка за од-
несување ѓубре од воздухопловот; 

14) шише со медицински кислород, азот и воз-
дух под притисок, со потребните црева и приклу-
чоци; 

15) уреди и опрема за одмрзнување на воздухо-
пловот; 

16) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 ки-
лограми; 

17) возило за предводење на воздухоплови 
(follow me): 

18) возило за снабдување на воздухоплови со 
храна и пијачки. 

На воздухопловните пристаништа на кои нема 
појава на замрзнување во зимските месеци, опре-
мата наведена во точка 15 став 1 од овој член не е 
потребна. 

Член 6 
Воздухопловното пристаниште за вршење на ра-

ботите на прифаќање и испраќање на воздухоплови 
до 80 тони максимална конструктивна тежина во 
полетувањето (од типот ЅЕ-210, DC-9, ВАС-1-11, 
В-727, В-737, TU-124, TU-134, IL-18, Comet-4C и сл.) 
мора да ја има следната опрема: 

1) генератор на истоиасочна струја од 28 V и 
2000 А, односно 112 V и 1000 А-, како и генератори на 
наизменична струја од 115/200 V и 400 Hz/75 KvA; 

2) воздушни стартери со работен притисок од 
32 до 50 PSI; 

3) транспортери за натоварување на стоки во 
воздухопловот, односно за истоварување на стоки од 
воздухопловот, со носивост од 250 килограми, или 
скали приспособени за натоварување и истовару-
вање на патнички багаж и стоки; 

4) дигалки — виљушкари за пренос и натовару-
вање на товар во воздухопловот, со соодветна носи-
вост и работна висина; 

5) патнички скали со соодветна висина; 
6) сервисни скали со висина до 3 метри; 
7) двоосна стоковно-багажна количка, со пар-

кинг-кочници, со носивост од најмалку 100 кило-
грами; 

8) уред за полнење на воздухопловот со вода за 
пиење, со капацитет од најмалку 500 литри, со пот-
ребните црева и приклучоци; 

9) уред?! за празнење и измивање на санитар-
ните уреди на воздухопловот, со резервоар за нечи-
ста вода од најмалку 200 литри и со резервоар за 
вода за измивање од најмалку 100 литри, со потреб-
ните црева и приклучоци; 

1G) подлошки за тркалата за прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови на пристанишната плат-
форма; 

11) влечни возила за влечење на средства за 
прифаќање и испраќање; 

12) влечки всгчла за влечење на воздухоплови 
до SO тони носивост, со руда и адаптер; 

13) количка за болни, инвалиди и стари изне-
моштени лица, со носивост од најмалку 100 кило-
грами ; 

14) рачни средства за чистење и однесување ѓу-
бре од воздухопловот; 

15) шише со медицински кислород, азот и воз-
дух под притисок, со потребните црева и приклу-
чоци ; 

16) уреди и опрема за одмрзнување на воздухо-
плови ; 

17) баласт (вреќи) со тежина од 25 до 30 кило-
грами; 

18) возило за предводење на воздухоплови 
(follow me); 

19) возило за снабдување на воздухоплови со 
храна и пијачки. 

На воздухопловното пристаниште на кое нема 
појава на замрзнување во зимските месеци, опре-
мата наведена во точка 16 став 1 од овој член не е 
потребна. 

Член 7 
Воздухопловното пристаниште за вршење на 

работите на прифаќање и испраќање на воздухо-
плови над 30 тони максимална конструктивна те-
жина во полетувањето (од типот В-707, DC-8, VC-10, 
IL-62, TU-154 и сл.) мора да ја има, покрај опремата 
од член 6 на овој правилник, и следната дополни-
телна опрема: 

1) патнички скали со приспособлива висина од 
8,8 м; 
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2) генератор на наизменична струја од 115/200 V 
и 400 Hz/100 KvA; 

3) натоварувач на товар, со носивост од најмал-
ку 250 килограми; 

4) воздушен стартер, со работен притисок од 
32 PSI, со еден извод; 

5) самоодно возило за влечење на количките за 
пренос на предмети. 

Член 8 
Воздухопловното пристаниште г за вршење на 

работите на прифаќање и испраќање на широко-
трупни воздухоплови (од типот А-300, В-747, L-1011, 
DC-10 и сл.) мора да ја има, покрај опремата од 
член 6 на овој правилник, и следната дополнителна 
опрема: 

1) патнички скали со приспособлива висина до 
б метри; 

2) генератор на наизменична струја од 115/200 V 
и 400 Hz/100 KvA; 

3) воздушен стартер од 50 PSI, со два стандардни 
извода или два воздушни стартера, со работен при-
тисок од 32 до 50 PSI, со по еден извод; 

4) натоварувач на товар, со носивост од нај-
малку 250 килограми; 

5) самоодно возило за влечење на количките за 
пренос на предмети, со систем на контејнери, палети 
и сл., со соодветен капацитет; 

6) стоковно-багажна количка за пренос на кон-
тејнери, палети и сл., со соодветна носивост. 

Член 9 
Бројот на лицата што ги вршат работите на при-

фаќање и испраќање на воздухопловно пристани-
ште зависи од количината и видот на опремата за 
вршење на тие работи и безбедното и уредното од-
вивање на воздушниот сообраќај. 

Член 10 
АКО СО пропис е утврдено дека воздухопловното 

пристаниште мора да биде отворено заради безбед-
ност на воздушната пловидба вон од времето на от-
вореност, за вршење на услуги во тоа време возду-
хопловното пристаниште мора да ја има следната 
опрема: 

Член 12 
Воздухопловното пристаниште кое вон од вре-

мето на отвореност врши работи на прифаќање и 
испраќање на воздухоплови за превоз на пошта, во 
зависност од тежината и типот на воздухопловот, 
мора да ја има следната опрема: 

1) соодветен генератор; 
2) дигалка — виљушкар; 
3) двоосна стоковно-багажна количка; 
4) подлошки за тркалата за прифаќање и ис-

праќање на воздухоплови на пристанишната плат-
форма; 

5) влечно возило за влечење на средства што 
служат за прифаќање и испраќање; 

6) патнички скали со соодветна висина; 
7) влечно возило за влечење на воздухоплови со 

руда и адапгер; 
8) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 ки-

лограми; 
9) стабилен или подвижен рефлектор за освет-

лување. 
Член 13 

Во време на вршењето работи на прифаќање и 
испраќање на воздухоплови за превоз на пошта, 
вон од времето на отвореност, на воздухопловното 
пристаниште мора да се наоѓаат минимален број 
лица кои вршат работи на прифаќање и испраќање 

вО зависност од опремата од член 12 на овој правил-
ник. 

Член 14 
Опремата за работа на службата за прифаќање 

и испраќање мора секогаш да биде во исправна сос-
тојба. 

Член 15 
Опремата за работа на службата за прифаќање 

и испраќање мора да биде сместена на просторот на 
пристанишната платформа или на површината која 
е определена за тоа и е непосредно врзана за прис-
танишната платформа. 

Распоредот и положбата на опремата мора да 
ја обезбедат нејзината функционална употреба, при 
што не смее да се загрози безбедноста на воздуш-
ната пловидба. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 16 
Организациите на здружен труд за аеродромски 

услуги ќе ги усогласат, во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
бројот и видот односно техничките карактеристики 
на опремата за вршење работи на прифаќање и ис-
праќање со одредбите на овој правилник. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за рабо-
тите на прифаќање и отпрема на воздухоплови, 
патници, багаж и стоки на воздухопловно приста-
ниште и за техничките и други услови за вршење 
на тие работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/64). 

Член 18 
Овој. правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 779-1978 
5 април 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

7) влечно возило за влечење па воздухоплови, 
со руда и адаптери; 

8) баласт (вреќи) со тежина од најмалку 25 ки-
лограми; 

9) возило за предводена на воздухоплови (follow 
me); 

10) стабилен или подвижен рефлектор за освет-
лување. . 

Член 11 
Во случајот од член 10 на овој правилник, на 

воздухопловното пристаниште мора да се наоѓаат 
минимален број лица кои вршат работи на прифа-
ќање и испраќање, во зависност од опремата од 
член 10 на овој правилник. 
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376. 

Врз основа на член 17 став 5 и член 21 став 5 
од Законот за заштита на животните од заразните 
болести што ја загрозуваат целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/76), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАС-
ТОВАР НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИН-
СКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ 
И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, ВО ВНАТРЕШНИ-
ОТ ПРОМЕТ, ВО ИЗВОЗОТ, УВОЗОТ И ПРОВО-
ЗОТ ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРА ДА ГИ ИСПОЛ-
НУВА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ЗА ХИГИЕН-
СКО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВА ПРАТКАТА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ ПА 
УВЕРЕНИЕТО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА 

НА ПРАТКАТА НАФТЕНАТА ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот на 

натовар, претовар и растовар на пратки на животни, 
животински производи, освен на конзерви, живо-
тински суровини и животински отпадоци во внат-
решниот промет, условите што мора да ги испол-
нува превозното средство, хигиенсхо-техничките 
услови што мора да ги исполнува пратката, начи-
нот на натовар, претовар и растовар на пратки па 
животни, животински производи, животински суро-
вини, животински отпадоци и семе за вештачко 
осеменување на копитари и чапункари, што се на-
менети за извоз или се увезуваат и образецот на 
уверението за здравствената состојба на пратките 
наменети за извоз. 

I. НАЧИН НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТО-
ВАР НА ПРАТКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 

Член 2 
Согласно со член 4 став 1 од Законот за заш-

тита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: 
Законот) задолжителен ветеринарсхо-санитарѕп 
преглед (во натамошниот текст: задолжителен 
преглед) на пратките од член 17 став 1 од Законот 
што се натовараат, преговараат и разговараат во 
внатрешниот промет (во натамошниот текст: прат-
ка), врши надлежниот орган во републиката одно-
сно во автономната покраина (во натамошниот 
текст: надлежниот орган). 

Член 3 
Задолжителен преглед на пратките се врши 

пред натоварот, за време на претоварат, односно по 
растоварот. 

Заради вршење на задолжителен преглед, над-
лежниот орган мора да биде известен: при нато-
варот најмалку 12 часа пред натоварот, при прето-
варот и растоварот веднаш по пристигањето на 
пратката на местото на претоварот, односно растова-
реа за местото и времето на натоварот, претоварот, 
односно растоварот, за видот на пратката и за ви-
дот на превозното средство со кое пратката ќе се 
испрати односно со кое е доставена. 

Член 4 
При претоварот на пратки задолжителен прег-

лед се врши само кога пратките се претоваруваат 
од едно превозно средство во превозно средство од 
друг вид. 

Член 5 
Со задолжителен преглед на пратките се ут-

врдува при натоварот и претоварот: дали пратката 

ги исполнува условите за испраќање, дали е снаб-
дена со потребните документи и дали постојат при-
чините од член 17 став 3 на Законот поради кои. 
согласно со таа одредба од Законот, треба да се 
забрани натовар или претовар на пратката, а при ра-
стоварот — ветеринарско-сапитарната исправност на 
пратката и дали е снабдена со потребните доку-
менти. 

Член 6 
Согласно со член 17 став 3 од Законот ќе се 

забрани натовар или претовар на пратката ако по-
стои некоја од причините од тој став. 

По завршениот задолж.ителен преглед, ако не 
постојат пречки за натовар на пратката во внат-
решниот промет, надлежниот орган ќе постапи, и 
тоа: 

1) за натовар на пратки на животни за кои се 
издава уверение за здравствената состојба врз ос-
нова на член 16 од Законот, на тоа уверение ќе 
стави заверkа во вид на штембил според образе-
цот VS 40/1-1; 

2) за натовар на пратки на животни за кои не 
се- издава уверение за здравствената состојба ќе 
издаде, согласно со член 17 став 2 од Законот, пот-
врда за здравствената состојба на пратката, спо-
ред образецот VS 40/1-2; 

3) за натовар на пратки на животински произ-
води ќе издаде, согласно со член 17 став 2 од За-
конот, потврда за здравствената состојба на прат-
ката, според образецот VS 40/1-3, која може да би-, 
де и во вид на штембил; 

4) за натовар на пратки на животински суро-
вини и животински отпадоци ќе издаде, согласно 
со член 17 став 2 од Законот, потврда за здрав-
ствената состојба на пратката, според образецот 
VS 40/1-4, која можe да биде и во вид на штембил. 

Начин на натовар, претовар и растовар на животни 

Член 7 
Натовар, претовар и растовар на животни мо-

же да се врши само на станици, пристаништа, сај-
мишта, откупни места и дворови на земјоделци кои 
се здружени во земјоделски задруги или во други 
форми на здружување, а кои ги исполнуваат про-
пишаните услови. 

Натовар, претовар и растовар на животни што 
се испраќаат во амбалажа (денкозни пратки) може 
да со врши на сите станици и пристаништа во кои 
се примаат и испраќаат денковни пратки. 

Член 8 
Натоварот, претоварат и растоварот на живот-

ни мера да се врши брзо, стручно и така што ца се 
одбегне мачење на животните, како и допир со дру-
ги животни, 

При натоварот, претоварат и растоварат на жи-
. вотни со помош на дигалка мораат да се употребат 
појаси или друга опрема која обезбедува брз и н е -
смеќаван натовар, односно растовар на животните. 

Член 9 
При натовар, истовар и превоз на животни мо-

раат да се обезбедат соодветни хигиенско-технички 
и други услови утврдени со овој правилник. 

Натовар и превоз треба да се одбегнува за вре-
ме на најголеми горештини или студ. 

Во отворени камиони или на отворела палуба 
на пловен објект животните мораат да бидат заш-
титени со соодветна покривка од влијанието на сон-
цето, од врнежи и ветар. 

Ако превозот се врши за време на летни го-
рештини со затворени превозни средства, мора да 
се обезбеди доволна вентилација на превозното 
средство со отворање на прозорци (капаци) или со 
помош на вентилатори. 
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При превозот на животни на втората или тре-
тата палуба на пловниот објект мора да се обезбеди 
соодветна вентилација. 

Ако вентилацијата на железнички коли со отво-
рање на капаците или прозорците е недоволна, вра-
тата може делумно или потполно да се отво-ри на 
првата или втората кука под услов на отворениот 
дел од вратата да се постават решетки или огра-
ди од штици, односно од метални цевки во височи-
на од 1,5 m, со тоа што низ долниот дел на огра-
дата да не испаѓа простирката или ѓубрето; 

При превозот на животни (особено на млади и 
на пилиња) кои се осетливи на ниски температури, 
кога е студено мора да се обезбеди соодветна тем-
пература. 

Член 10 
Натоварот, претоварат и растоварот на животни 

се врши дење, а по исклучок ноќе ако е обезбе-
дено јако светло идентично на дневното' светло со 
јачина најмалку 550 лукса, на 90 cm од животното 
што се прегледува. -

Натовар, односно растовар на животни не смее 
да се врши ако истовремено на тоа место се врши 
натовар, односно растовар на други животни. 

Член 11 
Во едно превозно средство, по правило, можат 

да се натоваруваат животни само од ист сид. 
Во едно превозно средство (со еден или со два 

пода) не можат да се натоварат животни за разни 
растоварни станици. , 

Член 12 
Копитари за работа и приплод и спортски и 

благородни грла се натоваруваат во железнички 
коли така што со главите да бидат свртени кон 
средината на колата и врзани за градните пречки. 

Копитари за колење можат да се натоварат и 
така што со главите да бидат свртени кон надол-
жните страни на железничките коли и мораат да 
бидат врзани. 

Копитари до една година старост можат да се 
натоварат и без врзување. 

Член 13 
Копитарите од член 12 ст. 1 и 2 на овој пра-

вилник мораат да бидат врзани во превозното 
средство на толкаво растојание што животите да 
не бидат стеснети едно до друго или до страните на 
превозното средство и мораат да бидат расковани во 
задните нозе. 

Се смета дека натоварот на копитари е добро 
извршен ако за секое грло: до 100 kg тежина се обез-
бедени 0,8 m2, до 200 kg — 1,5 m2, до ЗОО kg — 1,6 m8, 
до 400 kg — 2 m2, до 500 kg 2,2 m2, a за грла тешки над 
500 kg — 2.5 m2 подна површина, па и повеќе, завис-
но од тежината на грлото. 

За расплодни, благородни, спортски и гравид-
ни грла, предвидениот простор од став I на овој 
член се зголемува најмалку за 50%, а помеѓу од-
делни животни мораат да бидат ставени прегради 
(драгови, пречки и да.). 

Член 14 
Во специјални и обични камиони копитарите 

мораат да бидат натоварени така што главите да 
им бидат свртени во правецот на возењето и да 
бидат врзани кратко за предната страна на ками-
онот, а животните мораат да бидат расковани во 
задните нозе. 

За да се спречи животните да се дигаат на зад-
ните нозе и да испаѓаат од отворен камион, преку 
грбот на животното се распнува погодна еластична 
пречка (јаже, ремен и др.), која се врзува цврсто 
за страните на камионот. 

Кога за превоз на копиттари за колење се ко-
ристат камиони со носивост над 5 тони, натовар 
може да се врши и така што животните да бидат 
со главите свртени кон подолгата десна страна на 
превозното средство и мораат да бидат кратко вр-
зани. 

Ако превозот на копитари се врши со камиони 
во непогодни временски услови, камионите мораат 
да бидат покриени со покревки. 

Член 15 
Ако копитари се превезуваат со пловни објек-

ти, натоварот се врши така што животните се вр-
зуваат кратко на бочните страни на палубата, на-
изменично на едната и на другата страна, и мо-
раат да бидат расковани во задните нозе. 

Приплодните, спортските и гравидните грла се 
натоваруваат на палубата на пловен објект во ин-
дивидуални боксови. 

При натоварот на копитари ЕО пловен објект 
мора да се води сметка за одредбите на член 13 од 
овој правилник. 

Член 16 
Во воздухоплови копитарите се натоваруватг 

во посебни индивидуални боксови, 
Големината на боксовите во воздухопловот за-

виси од расата односно од големината на животното, 
со тоа што должината на боксовите за копитари во 
просек да се движи околу 2 т по должина и 1,5 до 
1,7 т по височина, односно боксот мора да биде 
простран толку што животното да може во него да 
се движи, а ако падне да може само да стане. 

Копитарите се товарат расковаии и во боксот 
се врзуваат, ниту со прекус, ниту со предолг ог-
ламник кој на тилот може да има дебел штитник. 
На скапоцени и тркачки коњи тетивите им се бан-
дажираат со вата и им се ставаат заштитни коле-
ници. 

На коњи од голема вредност или на оние што се 
многу темпераментен или раздразливи можат пред 
натоварот и за време на летот да им се дадат сред-
ства за смирување. 

Член 17 
Полетувањето и слетувањето на воздухоплози 

со коњи треба да биде постепено и благо. 
При превозот на копитари со воздухоплови бр-

зината на летот треба да биде помеѓу 300 и 500 
к т на час, а височината на летот до 2.500 т . Пре-
порачливо е летот да биде на височина од 1.000 до 
1.500 ш. 

При превезувањето на копитари со млазни ави-
они, брзината и височината на летот можат да бидат 
значително поголеми ако авионите се снабдени со 
уреди за регулирање на притисокот на воздухот. 

Член 18 
Говеда што не се обезрожени се товарат во 

железнички коли така што со главите да бидат 
свртени кон надолжната страна и врзани за алки. 
Во исти коли главите на сите животни мораат да 
бидат свртени на иста страна. 

Говеда за колење што се обезрожени и телиња 
можат да се товарат во железнички коли без вр-
зување. Ако говеда и телиња за колење се возат 
со исти коли, телињата мораат да. бидат одвоени со 
ограда. 

Член 19 
Говедата што се превезуваат со камиони се на-

товаруваат така што со главите да бидат свртени 
кон подолгата десна страна на оградата на каро-
серијата и врзани за неа. 
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Во камиони што имаат цврст покрив можат да 
се натоварат говеда од слободно гоење и од ист 
обор и без врзување. 

Телиња се натоваруваат во камиони без врзу-
вање. 

Ако говеда и телиња се натоваруваат заедно, 
телињата мораат да бидат одвоени со ограда на 
начинот пропишан во член 18 став 2 од овој пра-
вилник. 

Член 20 
При превоз со воздухоплови, машките грла се 

превезуваат одвоено од женските или во посебни 
индивидуални боксови — прегради. 

Обезрожени говеда се натоваруваат во групни 
боксови. Боксовите треба да бидат големи толку 
што да можат да соберат 10 животни. 

Високовредни и високогравидни животни се 
превезуваат во индивидуални боксови. 

Телиња се натоваруваат во збирни баксови од-
воени меѓусебно со жичена мрежа. 

Ако патувањето трае повеќе од 15 часа, потреб-
но е за секое животно да се обезбедат 20 литри вода 
за напојување и 4 до 8 kg сено. 

Член 21 
Ако говева што не се обезрожени се превезу-

ваат со пловни објекти, натоварот се врши на тој 
начин што животните се врзуваат на бочните стра-
ни на палубата наизменично на едната и на дру-
гата страна. 

Расплодни и гравидни грла се натоваруваат на 
палубата во индивидуални боксови. 

Обезрожени говеда и телиња можат да се на-
товаруваат и без врзување, ако во одделен бокс 
се натоварат најмногу 10 животни. 

Ако говеда се превезуваат подолго од 12 часа 
потребно е да се обезбеди за секое животно за секои, 
натамошни 24 часа превоз најмалку 29 литри вода 
за напојување зиме, а 30 литри лете. 

Член 22 
При натоварот на говедата во превозно средство 

за секое грло треба да биде обезбедено, и тоа: за грло 
тетко до 55 kg — 0,5 т 2 , до 100 kg — 0,6 т 2 , до 200 kg 
— 1,4 т2 , до 300 kg — 1,6 т2 , до 400 kg — 2 т2 . до 
500 kg — 2,2 т2 , а над 500 kg — 2,5 т 2 и повеќе 
подна површина ако говедата се уште потешки. 

За високогравидни, благородни и вредни грла 
нормативот на површината од став 1 на овој член 
се зголемува најмалку за 50°/о. 

Одредбите од став 1 на овој член не се приме-
нуваат ако говедата се превезуваат со воздухо-
плови. 

Ако говедата се натоваруваат во втората или 
третата затворена палуба на пловниот објект, нор-
мативот од став 1 на овој член се зголемува за 10% 
за животно. 

Член 23 
Свињи, овци и кози се превезуваат со желез-

нички коли, камиони, пловни објекти и воздухо-
плови, 

Свињи, овци и кози можат да се превезуваат 
со железнички коли и камиони со еден или два 
пода, под услов обата пода да не пропуштаат теч-
ност. 

Ако животните се натоваруваат само на еден 
под, мора да се употреби долниот под. 

Ако животните се натоваруваат на обата пода 
на превозното средство, горниот под мора да биде 
за lOVe помалку оптоварен. 

•Во превозното средство мора да се наоѓаат са-
дови за поење на животните. 

Член 24 
Во превозното средство смеат да се натоварат 

толку свињи, овци и кози што сите натоварени жи-
вотни да можат да легнат на подот, или за едно на-
товарено грло да се обезбеди: 

1) за свињи тешки до 25 kg — 0,20 до 0,24 т 2 , над 
25 до 80 kg — 0,53 до 0,60 т 2 , над 80 до 130 kg — 0,66 
до 0,83 т 2 , над 130 до 200 kg — 1,00 т 2 и над 200 kg 
— 1,5 т 2 подна површина; 

2) за овци и кози тешки до 20 kg — 0,25 m2, над 
20 до 30 kg — 0,32 до 0,40 т 2 , а над 30 kg — 0,48 до 
0,50 т 2 подна површина. 

Ако превозот се врши со воздухоплов, свињите, 
овците и козите се сместуваат во збирни боксови, 
а приплодните грла во посебни боксови. 

Член 25 
Перната живина се натоварува во железнички 

коли или камиони што се посебно приспособени за 
таа цел. Доколку превозот се врши со возило што 
не е така приспособен, живината се натоварува и 
се превезува во кафези. 

При превезувањето со пловни објекти живината 
се држи во кафези. 

При превоз со воздухоплови живината се сме-
стува во кафези кои однадвор се обвиваат со цвр-
сто ретко платно. 

Едно дневни пилиња, мисирчиња, гувчиња и пар-
чиња се превезуваат во специјални картонска ку-
тии кои мораат да имаат отвори за вентилација. 

Член 26 
Ситки животни (птици, кучиња, мачки, зајаци, 

питоми зајаци, лаборториеки животни и др.) се на-
товаруваат во превозните средства во амбалажа 
(кафези, сандаци и др.), која мора: 

1) да биде доволно цврста за да не се распадне 
во текот на превозот; 

2) да биде доволно пространа за да можат сите 
животни во неа да лежат; 

3) да има садови за исхрана; 
4) да биде изградена така што дното, односно 

подот и долниот дел од пространите ѕидови да не 
пропуштаат моч, отпадоци од храна и друга не-
чистотија; 

5) да им обезбедува па животните доволна цир-
кулација на воздух; 

6) бочните ѕидови да бидат доволно високи и 
изградени така што животните да не можат да про-
врат дел од телото од кафезот, односно сандакот. 

За време на превозот не е дозволено ваделе 
и исфрлање на пцовисани животни и на ѓубре. 

Член 27 
Денковните пратки на животните од чл. 16, 23 

и 25 на овој правилник, кои се превезуваат ЕО ка-
фени, сандаци или во друга амбалажа, можат да 
се натоваруваат само во превозното средство во кое 
е обезбедена доволна венталација. 

Одделни кафези или амбалажни единици во 
превозното средство мораат да се сместат така што 
до нив постојано да струи доволно количество на 
свеж воздух. 

. Амбалажата со животни може да се реди и ед-
на врз друга, под услов да е изработена од цврст 
материјал и меѓу редовите на амбалажата да̂  се 
ставаат летви или друг материјал со кој се обез-
бедува најмалку 3 cm слободен простор. 
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Член 28 
Ѕверови и диви животни се превезуваат во 

превозни средства што се специјално приспособени 
за таа цел. 

Ако диви животни се испраќаат како денковна 
пратка, кафезите, сандаците или другата амбала-
жа мораат да бидат изработени од цврсто, тврдо 
дрво, добро прицврстени со железни прачки, со 
ламарина или железни спојници. Преку железните 
прачки треба да се ставени дрвени летви или 
дрвен рам со жична мрежа прилепена кон желез-
ните прачки. 

На амбалажата мора да има истакнато преду-
предување дека во неа се наоѓаат диви животни. 

Член 29 
Жаби, полжави, желки, змии, пијавици, ракови 

и други лазачм и мекотелци можат да се натова-
руваат и превезуваат во доволно големи плетени 
кошници од прачки покриени со платно,, во кутии 
од ламарина со издупчен капак и во влажни крпи 
од платно, јута и сличен материјал на дното на 
кошницата, односно кутијата или во мрежест!! вре-
ќи од пластичен материјал, ставени во дрвени сан-
дачиња со раздвоени летвичка 

Во превозното средство мора да биде обезбе-
дена вентилација. 

Член 30 
Кошници со живи пчели се превезуваат во же-

лезничкиот и друмскиот сообраќај како колска или 
денковна пратка. 

Кошницата на горната или бочната страна мо-
ра да има вентилационен отвор покриен со жиче-
на мрежа, кој во периодот од 15 април до 15 ок-
томври мора да биде потполно отворен, а во оста-
натиот дел од годината најмалку 3 ст . 

Кошкиците можат да се натоваруваат во два 
или повеќе редови во височина, ако меѓу одделни 
редови се остави доволен простор за вентилација. 

Член 31 
Живи риби можат да се превезуваат само во 

специјално приспособен превозно средство или во 
контејнери што се снабдени со вода и опремени со 
ротациони пумпи или со други уреди кои на рибите 
им обезбедуваат доволно количество кислород. 

Во превозното средство или во контејнерот мо-
ра да има вода, и тоа: за рибите од ладни води (од. 
родот салмониди) — на 1 килограм риба 6 до 7 
литри вода, а температурата на водата не смее да 
биде повисока од 15СС ни пониска од 80С, додека 
за другите риби — на 1 килограм риба 2 до 3 литри 
вода, чија температура не смее да биде повисока 
од 250С. 

Кислородот мора во водата да се уфрла со рас-
прскуЕачи, и тоа за рибите од родот салмониди во 
количество од 10 милиграми, а за другите риби 
7 до 9.милиграми на еден литар вода. 

Растовар поради нужда 

Член 32 
Растовар на животни од превозно средство по-

ради нужда може да се врши во станица, при-
станиште или во место кое не е означено во при-
дружните документи како упатна станица, односно 
место, ако во текот на транспортот животното се 
разболи, пцовиса или се повреди. 

Во случајот од став 1 на овој член пратката 
треба да се задржи на првата станица односно на 
пристаништето на она место во кое се наоѓа седиш-
тето на надлежниот орган кој ќе изврши преглед 
на животното. 

За секој преглед мора да се состави записник 
за увидот, а го потпишуваат овластеното лице на 
превозникот или застапникот на превозникот и над-
лежниот орган. 

Ако со прегледот се утврди дека не постои 
пречка за понатамошен превоз, надлежниот орган 
ќе го забележи наодот на придружниот документ и 
ќе одобри понатамошно испраќање на животното. 

Ако со прегледот се утврди дека постои зараза 
или сомневање на зараза, надлежниот орган во спо-
годба со превозникот, а ако е можно и со испраќа-
чот, ќе нареди таквите животни да се растоварат и 
да се стават во карантин во местото на прегледот 
или во некое друго погодно најблиско место, да се 
вратат во натоварната станица (пристаниште) или 
да се упатат на кланица заради колење. 

Член 33. 
Мршите на животните пцовисани за време на 

превозот ќе се растоварат на станицата, пристаниш-
тето или во местото од став 1 на член 32 од овој 
правилник и ќе се испратат на местото за нештетно 
отстранување на мрши, каде што, ако е потребно, ќе 
се изврши секцирање заради у.тврдување на причи-
ните за извисувањето. Додека не се добие резул-
татот од наодот, превозното средство со другите 
животни ќе се задржи на станицата односно на при-
стаништето каде што е мршата растоварена. 

Не е дозволено исфрлање на мрши од пцовиса-
ни животни за време на возењето, на попатните ста-
ници и пристаништа. 

Ако превозот со поморски пловен објект од ча-
сот на извисувањето на животното до пристаниш-
тето од став 1 на член 32 од овој правилник трае 
подолго од 12 часа, мршата ќе се фрли во определен 
дел на морето, спакувана така што да може сигурно 
да потоне, а за пцовисувањето на животното ќе се 
состави записник во кој ќе се означи полот, видот 
на животното и другР1 ознаки, како и околностите 

- под кои пцовисало животното. Записникот ќе му се 
предаде на надлежниот орган во домашното прис-
таниште. 

Член 34 
АКО се укаже потреба превозното средство да 

се исчисти за време на превозот на животните, него-
вото чистење и собирање на ѓубрето во него може 
да се изврши во станица или во пристаниште када 
што за тоа постојат услоси, а на начинот пропишан 
со член 10 од Правилникот за дезинфекција на пре-
возните средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
59/77). 

Исхрана и пеење на животните во текот на превозот 

Член 35 
Животните мораат пред натоварување^ да се 

нахранат и напојат. 
. Ако превозот трае подолго од 24 часа животните 

мораат да се појат и хранат по секои 24 часа. и тоа 
се врши во превозното средство. 

Ако превозот се врши со железница, а исхраната 
и поенчето на животните мора да се изврши во текот 
на превозот, во железничката документација што ја 
придружува пратката мора да биде назначена же- ' 
лезничката страница во која треба да се врши пее-
њето и хранењето. 

Храната за исхрана на животните од ст. 1 до 
3 на овој член не смее да се набавува од местата 
во кои постои пријавена заразна болест на животни. 

Член 36 
За пратките на животни во извоз кои се преве-

зуваат со железнички коли, задолжителен е при-
дружник. Еден придружник може да придружува' 
најмногу две коли и мора да патува со ист воз. 
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По исклучок, во погодни временски услови зв 
превоз на животни и ако превозот трае помалку од 
12 часа, може да се дозволи превоз на животни без 
придружник, а железничката кола мора да биде 
пломбирана. 

II. УСЛОВИ ШТО ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА МО-
РААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗА ПРЕВОЗ НА 

ЖИВОТНИ 

Член 37 
Превозните средства кои служат за превоз на 

животни мораат да ги исполнуваат пропишаните 
услови и да бидат исправни. 

Член 38 
Железничката кола што се користи за превоз 

на копитари и говеда мора да има: врата што добро 
се отвора и затвора, под што не пропушта течност, 
бочни страни кои се неоштетени и без остри пред-
мети, исправни прозорци (капаци) што можат добро 
да се отвораат и затвораат, и можност за вентила-
ција предвидена со член 9 на овој правилник. 

За превоз на јадри животни, колата мора да има 
на надолжните ѕидови алки и пречки по средината 

на колата. 
За превоз на ситни животни, во железничката 

кола мора да има садови за хранење и напојување 
на животните, а колата на два пода мора да ги 
исполнува условите од член 23 на овој правилник. 

Член 39 
Камионите за превоз на јадри животни од чл. 14 

и 19 на овој правилник мораат да имаат цврст и 
исправен под, а страниците на каросеријата мораат 
да бидат повишени со штици' најмалку до височина 
на рамениот зглоб на животните и без остри пред-
мети. 

' Камионите мораат да ги исполнуваат и услови-
те од чл. 9 и 14 на овој правилник. 

Член 40 
Железничките коли и камионите за превоз на 

јадри животни и свињи мораат да ги исполнуваат 
условите од чл. 38 и 39 на овој правилник, а подот 
мора да биде покриен со простирка. 

Коќо простирка може да се употреби: песок, 
плева помешана со песок, влажни струганици изме-
шани со песок, тресет натопен со вода или слама од 
жито. 

Член 41 
воздухопловот што се користи за превоз на жи-

вотни од чл. 16, 20 и 24 на овој правилник мора да 
има изградени боксови, кои мораат да бидат доволно 
цврсти, под што не пропушта течност, а бочните 
ѕидови треба да се тапацирани за да се избегне по-
вреда на животните при полетувањето, за време на 
летот и при слетувањето. 

Член 42 
Пловните објекти од чл. 15, 21 и 25 на овој 

правилник мораат да имаат боксови, ако е тоа про-
пишано со овој правилник, за сместување на жи-
вотните што се превезуваат, кои мораат да бидат 
доволно пространи и со под кој е непропустлив за 
течност, а ако се натоваруваат ситни животни наѓ 
палуба, просторот на кој се наоѓаат животните мора 
да биде заграден со ограда која ќе спречи растура-
ње на животните и ќе го овозможи сместувањето 
пропишано во член 24 на овој правилник. 

Член 43 
Железничките коли и камионите кои се специ-

јално изработени за превоз на живина мораат да 
бидат така приспособени што живината да може да 
се натоварува на два пода кои не пропуштаат теч-
ност. 

III. УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА 

ПРАТКИ 

Член 44 
Натоварувањето на животински производи, жи-

вотински суровини и животински отпадоци (во на-
тамошниот текст: производи) смее да се врши само 
во затворени превозни средства (железнички коли, 
камиони, пловни објекти, воздухоплови, контејнери), 
кои мораат да бидат така изработени што да оне-
возможуваат контаминација на пратката со конта-
миненти или со туѓ мирис и од внатрешните страни 
да се обложи со материјал кој може добро да се 
чисти, мие и дезинфицира. 

Превозните средства од став 1 на овој член мо-
раат да бидат чисти и дезинфицирани. 

Натоварувањето на животински производи може 
да се врши во обични и специјални превозни сред-
ства. 

Обични превозни средства се затворени желез-
нички коли или камиони кои, покрај условите од 
став 1 на овој член, мораат да имаат под, мазен и 
непропустлив за течност, да можат лесно да се ми-
јат, да имаат вентилација, пратката во нив да бида 
заштитена од неповолни атмосферски влијанија и . 
прав, да располагаат со доволен број кукачки за 
бесење на производите и да се опремени така што 
да го спречуваат нарушувањето на основните свој-
ства на производите кои се превезуваат. 

Специјални превозни средства се оние кои, по-
крај тоа што ги исполнуваат условите од ст. 1 и 2 
на овој член, имаат сопствени уреди за ладење или 
уреди со секундарни извори за ладење и вентилато-
ри и терморегулатори за автоматско регулирање на 
температурата во превозното средство во текот на 
превозот, со цел да се обезбеди константна програ-
миран температура на пратката за време на нато-
варувањето и во текот на превозот. 

Член 45" 
Во превозните средства чии комори немаат вгра-

дени уреди за ладење, може да се превезува раз-
ладено месо на пократки релации, кога превозот не 
трае подолго од 3 часа, а под услов комората на 
превозното средство конструкциски да обезбедува 
сигурна термоизолација. Температурата во комората 
при натоварување^ и превозот на разладеното месо 
не смее да биде повисока од 70С. 

Во обични превозни средства, под условите од 
став 1 на овој член, со разладено месо, заедно или 
посебно, можат да се превезуваат и барони, варена 
и полутрајни колбаси, полутрајни сувомесни произ-
води, сланина, маст и лој, со тоа што овие производи 
треба да бидат посебно спакувани. 

Месо и делови за јадење од животните за коле-
ње (дробови, масни ткива и глави), друго месо (од 
живина, дивеч, риби, полжави, школки, желки, 
жабји копани и др.), млеко во амбалажа (сурово, 
пастеризирано) и производи од млеко, сите видови 
напивки од млеко, јогурт, кефир, путер, кајмак, па-
влака, меки сирења и др. се превезуваат со обич-
ни превозни средства ако превозот трае 3 часа, а ако 
превозот трае подолго од 3 часа мораат да се 
превезуваат со специјални превозни средства од 
член 44 став 5 на овој правилник, а температурата 
во коморите на превозното средство во текот на на-
товарување^ не смее да биде повисока од 40С. 
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Член 4в 
Специјалните превозни средства во кои се пре-

везува замрзнато и длабоко замрзнато месо во тру-
пови, полутки, четвртини и конфекционирано месо, 
замзрнати или длабоко замрзнати производи прет-
ходно спакувани во соодветна амбалажа, мораат да 
бидат такви што во текот на превозот да обезбеду-
ваат одржување на температура постигната во замр-
знатата или во длабоко замрзната пратка пред нато-
варувањето. 

Превозното средство од став 1 на овој член со 
кое се превезува разладено, претходно спакувано ме-
со и производи, мора да обезбедува температура во 
текот на натоварувањето и превозот од 1 до 40С. 

Член 47 
Воздухопловот кој се користи за превезување 

на разладено или замрзнато месо, разладени или 
замрзнати производи, мора да биде таков да обезбе-
дува соодветно ладење на превозниот простор.' 

За време на натоварување^ на пратките од став 
1 на овој член превозниот простор мора да се раз-
лади на температура најмногу до +80С. Доколку е 
тоа невозможно, натоварувањето мора да се врши во 
најстудените часови од денот и не смее да трае 
подолго од 2 часа. 

При товарењето на разладено месо во трупови, 
четвртини или полутки, во превозното средство од 
став 1 на овој член, температурата во длабочината 
на месото покрај коските мора да изнесува најмно-
гу +70С, а на разладените производи од член 45 став 
3 на овој правилник најмногу + 40С. 

Во превозното средство од став 1 на овој член 
разладеното месо во трупови, полутки или четврти-
ни мора да биде преслечено со стокинети (вреќи од 
ретко ткаено платно) или со друг соодветен мате-
ријал и се товари со редење „едно врз друго"." 

Член 48 
Превозното средство за превоз на разладено ме-

со во трупови, полутки или четвртини мора да има 
куки за закачување на месото. 

Куките мораат да бидат од материјал што не 
'рѓосува, а закаченото месо мора да биде оддалече-
но од подот најмалку 10 см. 

По исклучок, разладеното месо расечено во де-
лови (конфекционирано месо) и други производи од 
член 45 став 3 на овој правилник, можат да се на-
товарат во превозното средство со редење на амба-
лаживе единици „една врз друга" ако се спакувани 
во соодветна амбалажа. Врз подот на превозното 
сред,ство пред товарењето се поставуваат трепни из-

работени од материјал што не 'рѓосува и не впива 
влага. 

Член 49 
Во специјални превозни средства може да се 

товари замрзнато и длабоко замрзнато месо во тру-
пови, пол.утки или четвртини и конфекционирано и 
претходно спакувано месо, ако температурата во 
длабочината покрај коските не е поголема од —12СС, 
а кај длабоко замрзнато месо — не поголема од 
— 180С. 

Член 50 
Замрзнато и длабоко замрзнато месо во тру-

пови, полутки и четвртини, како и конфекционира-
ното месо, што претходно е спакувано и замрзнато 
или е длабоко замрзнато, се товари во превозното 
средство на тој начин што се реди врз соодветни на-
лети или на друг соодветен начин, а превозното 
средство мора да обезбедува во текот на товарењето 
и превозот температурата од најмалку —12сС, од-
носно најмалку —180С ако се превезува длабоко за-
мрзнато месо. 

Товарењето и растоварот на замрзнато и на 
длабоко замрзнато месо не се смее да трае подолго 
од 90 минути, а во топлите периоди на годината тре-
ба да се врши во најладните часови на денот. 

Член 51 
Ако во превозното средство не може да се обез-

беди температурата од член 50 став 1 на овој пра-
вилник а превозот трае подолго од 4 часа, замрзна-
то и длабоко замрзнато месо се товари во контеј-
нери со агрегати за одржување на- соодветната 
температура. 

Ако превозот трае до 4 часа, одржувањето на 
температурата во контејнерите може да се врши и 
со сув лед, кој мора да биде сместен одвоено од 
месото. 

Член 52 
Замрзнатото конфекционирано месо и замрзна-

тите други производи што се превезуваат мораат да 
бидат спакувани во пластични фолии и во соодвет-
на картонска или друга амбалажа. 

Член 53 
Доставувањето на разладено, замрзнато и дла-

боко замзрнато месо и на производ,и од месо до 
местото за товарење и испраќањето од местото ар 
товарење до местото за складирање мора да се врши 
исклучиво со превозни средства што имаат уреди за 
автоматско одржување на температурата. 

Член 54 
Месото во трупови, полутки, четвртини или во 

парчиња мора да биде така обработено што на не-
говата површина да нема делчиња што висат ниту 
непотребни зарези со нож и да не е крваво или 
извалкано, како и да ги исполнува другите пропи-
шани услови за ветеринарско-санитарен преглед на 
животните за колење и на намирниците од живо-
тинско потекло. 

Член 55 
Превозното средство за превоз на јајца тр?ба да 

има термоизолациони способности (изотерии на коли). 
Ако нема термоизолациони коли, јајцата можат 

да се превезуваат во обични коли, но мораат да се 
покријат со некој изолационен материјал (рогожа 
и др.). 

Јајцата што се превезуваат мораат да бидат 
наредени во специјални хартиени контејнери за јај-
ца, а потоа спакувани во картонски кутии или сан-
даци. 

Член 56 
Млекото што не е спакувано се превезува во 

специјални цистерни или во контејнери. 
Цистерните и контејнерите со кои се превезува 

млеко не смеат да се користат за превоз на други 
течности. 

Член 57 
Превозното средство, затворено или отворено, со 

кое се превезуваат животински суровини и живо-
тински отпадоци (сурова, солена и сува кожа, коски, 
рогови, волна, длаки и др.) мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да има под и бочни страни што не пропуштаат 
течност; 

2) внатрешноста на превозното средство, да е 
така изград,ена што да може лесно да се чисти и 
дезинфицира. 

Ако превозот се врши со отворено превозно 
средство, тоа мора да има соодветна покривка. 

Сурови и солени кожи можат да се превезуваат 
ако се спакувани во амбалажа која не пропушта 
вода. 
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Член 58 
Коски можат да се превезуваат во отворени и 

во затворени превозни средства. 
Ако се превезуваат во отворени превозни сред-

ства, коските мораат да бидат дезодорирани, покри-
ени со покривка и подложени на процес што го 
спречува разлагањето. Во другите случаи коски мо-
жат да се превезуваат само во контејнери во хер-
метички затворено превозно средство со разладен 
уред. 

IV. НАЧИН НА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТО-
ВАР НА ПРАТКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕ-

ЗУВААТ И ПРОВОЗУВААТ 

Член 59 
Задолжителни прегледи на пратките предвидени 

со член 21 став 1 на Законот се вршат, согласно со 
одредбите на ст. 1 и 2 од тој член: за пратките 
што се наменети за извоз при натовар и претовар, а 
за увезените пратки при растовар и претовар. 

Задолжителните прегледи се вршат кај прат-
ките што се наменети за извоз: на местото за нато-
вар или на пристаништето и на местото за претовар 
ако претоварот е задолжителен, и ги вршат согласно 
со член 4 став 1 од Законот, надлежните органи од 
член 2 на овој правилник, а на граничниот премин, 
ги врши согласно со член 40, а во врска со член 
24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски инс-
пектор, 

Задолжителниот преглед на пратките што се 
увезуваат се врши на граничниот премин, како и на 
местото за растовар, односно за претовар ако пре-
товарот е задолжителен. Задолжителниот пре-
глед го врши, согласно со член 40, а во врска со 
член 24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски 
инспектор на граничниот премин, а другите прег-
леди — надлежниот орган од член 2 на овој пра-
вилник. 

Задолжителниот преглед на пратките што се 
провозуваат (транзит) се врши на граничните пре-
мини, а го врши, согласно со член 40, а во врска со 
член 24 став 1 од Законот, граничниот ветеринарски 
инспектор. 

Задолжителниот преглед при натовар и прето-
вар на пра.тки што се наменети, за извоз и задолжи-
телниот преглед при претовар и растовар на пратки 
што се увезуваат се врзни на начин на кој се вршат 
прегледите во внатрешниот промет. 

Член 60 
Со задолжителниот преглед на пратките што се 

извезуваат се утврдува дали во поглед на пратката 
и на превозното средство постојат пречки за извоз 
на пратката,' а кај увозот и провозот — дали не пос-
тојат пречки за увозот, односно за провозот на прат-
ката. 

Задолжителните прегледи се вршат во присуст-
во на странката. 

Ако на граничниот премии постојат пречки за 
извоз, увоз и провоз на пратките, мора да се состави 
записник во присуство на странката, пред донесува-
њето на соодветно решение. 

Извоз на пратки 

Член 61 . 
Со задолжителниот преглед на пратката се ут-

врдува дали постојат пречките^ од член 17 став 3 
од Законот за натовар и испраќањето на пратката, 
се проверува идентитетот на пратката и нејзината 
способност за превоз и дали се извршени сите прет-
ходни испитувања што се предвидени со меѓународ-
ните договори со земјите во кои пратката се изве-

зува или преку кои се превозува, како и дали пре-
возното средство ги исполнува сите услови пропи-
шани со овој правилник за превоз во внатрешниот 
промет. 

Член 62 
Надлежниот орган ќе постапи според одредбата 

на член 17 став 3 во врска со член 21 став 4 и со 
член 24 став 3 о,д Законот ако постојат пречки за 
натовар и испраќање на пратката. Ако не постојат 
пречки, ќе дозволи натовар и испраќање на прат-
ката и ќе издаде уверение за здравствената сос-
тојба на пратката. 

Член 63 
Уверението за здравствената состојба на прат-

ката, со друга документација, предвидена со меѓу-
народни договори, се издава за одделни пратки и за 
определени, земји, според обликот и содржината 
пропишани со овој правилник. 

Уверението и документацијата од став 1 на овој 
член се издаваат: 

— з а А л б а н и ј а : 

1) животни и живина за одгледување, според 
образецот VS-40/41-а; 

2) животни и живина за колење, според образе-
цот VS-40/41-b; 

3) свежо месо, според образецот VS-40/41-с; 
4) маст, конзерви, јајца, млеко, риби, преработки 

од риби и преработки од месо, според обра-
зецот VS-40/41-d: 

5) суровини и отпадоци од животинско потекло 
за индустриска употреба, според образецот 
VS-40/41-е; 

6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
7) зајаци и питоми зајаци, според образецот 

VS-40/14-а; 
8) риби, ракови, школки, свилени буби и пчели, 

според образецот VS-40/29; 
9) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

— з а А в с т р а л и ј а : 

свинско месо во конзерви, според образецот 
VS-40/51. 

— з а А в с т р и ј а : 

1) копитари, според образецот VS-40/3, а за ко-
њите за колење како прилог се прилага об-
разецот VS-40/З-а и превод на уверението за 
здравјето (добиточен пасош); 

2) говеда и кози, според образецот VS-40/5 и 
како прилог превод на уверението за здрав-
јето (добиточен пасош); 

3) свињи, според образецот VS-40/6 и како при-
лог превод на уверението за здравјето (доби-
точен пасош); 

4) овци, според образецот VS-40/8 и како при-
лог превод на уверението за здравјето (до-
биточен пасош); 

5) перната живина, според образецот VS-40/11; 
6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12, а 

за кучињата и кучешка здравствена карта 
според меѓународен образец; 

7) елени и ерни, според образецот VS-40/13; 
8) зајаци и питоми зајаци, според образецот 

VS-40/14-а; 
9) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, 

желки, полжави, според образецот VS-40/29; 
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10) месо од говеда, овци, кози, свињи, 'живина, 
диви свињи и преживари, производи од месо, 
маст, јајца, млечни производи, риби и кон-
зерви од риби, според образецот VS.-40/21. За 
месото од говеда, овци, кози и од диви пре-
живари како прилог се прилага и исполнетиот 
образец VS-40/15, за месото од домашни и ди-
ви свињи како прилог и образецот VS-40/16, а 
за месото од живина и за производите од 
јајца како прилог и образецот VS-40/22; 

11) животински суровини,- според образецот 
VS-40/32; 

12) крзно и длака од питоми зајаци и зајаци, 
според образецот VS-40/32-а; 

13) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

За пратките на копитари кога се превезуваат 
низ Австрија се прилага сета придружна докумен-
тација како кога пратката се извезува во Ав-
стрија. 

— за Б е л г и ј а : 

месо преработено или конзервирано, маснотии 
топени и преработки од месо, според образецот 
VS-40/55; 

— з а Ф р а н ц и ј а : 

1) копитари за одгледување и колење, според 
образецот VS-40/28-а; 

2) говеда, овци, кози и свињи — за одгледување, 
според образецот VS-40/28-b, а за колење — 
според образецот VS-40/28-с; 

3) диви преживари и диви свињи, според обра-
зецот VS-40/28-d; 

4) домашни и диви глодачи, според образецот 
VS-40/28-е; 

5) перната живина, според образецот VS-40/11; 
6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
7) риби, ракови, школки, полжави, желки, сви-

лени буби и пчели, според образецот VS-40/29; 
8) рибини конзерви, според образецот VS-40/27; 
9) месо и дроб на домашни животни (копитари, 

говеда, овци, кози и свињи, според образецот 
VS-40/28-f; 

10) маст за исхрана, конзерви и преработки од 
месо и од дроб, екстракти од месо и отпадо-
ци од животинско потекло, според образецот 
VS-40/28-g; 

11) жабини копани замрзнати, според образецот 
VS-40/28-h; 

12) суровини од животинско потекло, според об-
разецот VS-40/32; 

13) добиточна храна, според образецот VS-40/33, 

— з а Г р ц и ј а : 

1) копитари за одгледување и за колење, според 
образецот VS-40/24-а; 

2) говеда, овци. кози и свињи — за одгледува-
ње. според образецот VS-40/24-b, а за коле-
ње — според образецот VS-40/24-с; 

3) живина и дивеч пернат, според образецот 
VS-40/24-d; 

4) диви преживари и диви свињи, според обра-
зецот VS-40/24-е; 

5) домашни и диви глодачи, според образецот 
VS-40/24-f; 

6) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
7)- месо од домашни животни, според образецот 

VS-40/24-d и прилог според образецот 40/9-с; 
8) месо од домашна и дива перната живина 

според образецот VS-40/24-h и прилог според 
образецот 40/9-с; 

9) маст за исхрана, конзерви и преработки од 
месо, дроб и екстракти од месо и отпадоци, 
според образецот VS-40/24 и прилог според 
образецот 40/9-с; 

10) јајца и производи од јајца, според образецот 
VS-40/24-k и прилог според образецот 40/9-с; 

11) риби, производи од риби, школки, ракови и 
жаби, според образецот VS-40/24-i; 

12) производи од животинско потекло што не 
служат за човечка исхрана и за отпадоци за 
индустриска употреба, според образецот 
VS-40/24-ј; 

13) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

— з а Х о л а н д и ј а : 

1) копитарите одгледување и за работа, според 
образецот VS-40/45; 

2) копитари за колење, говеда, овци и свињи, 
според образецот VS-40/9a а како прилог за 
извозот на коњи за колење се додава попол-
нет образецот VS-40/З-а; 

3) перната живина, според образецот VS-40/11; 
4) кучиња и мачки, според образецот VSU40/12; 
5) зајаци и питоми зајаци, според образецот 

VS-40/14-а; 
6) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, 

желки и полжави, според образецот VS-40/29; 
7) маст, јајца, 'млечни производи, риби и кон-

зерви од риби, според образецот VS-40/21; 
8) месо според образецот VS-40/43-а.. За говедско 

месо се прилага и образецот 40/21-b. За коњ-
ско месо се прилага исто така образецот 
VS-40/21-а; 

9) производи од месо, според образецот 
VS-40/43-b; 

10) животински суровини, според образецот VS-
-40/32; 

11) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

— за И т а л и ј а 

1) говеда за одгледување и чување, според об-
разецот VS-40/35-а; 

2) говеда за колење, според образецот 
VS-40/36-b; 

3) свињи за одгледување и чување, според об-
разецот VS-40/35-с; 

4) свињи за колење, според образецот VS-40/35-

5) копитари, овци, според образецот VS-40/9; 
6) перната живина, според образецот VS-40/11. 

За извоз во Италија на животните наведени во 
точ I. и 5, кон наведените обрасци на уверенијата 
треба да се приложи образецот 40/9-а, а за извоз на 
коњи за колење и образецот 40/9-b; 

7) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
8) зајаци и питоми зајаци, според образецот 

VS-40/14-а; 
9) риби, ракови, школки, свилени, буби, пчели, 

желки и полжави, според образецот VS-40/29S 
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10) свеже месо, според образецот VS-40/35-е. Кон 
уверението се прилага и образецот 40/9-с и 
образецот 40/21; 

11) производи од месо, маст, јајца, млечни про-
изводи, риби и конзерви од риби итн., според 
образецот VS-40/21; 

12) производи од јајца, според образецот VS-40/21; 
13) животински суровини, според образецот 

VS-40/32; 
14) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

— з а С о е д и н е т и т е А м е р и к а н с к и Др-
ж а в и (USA): 

1) месо, според образецот VS-40/20; 
2) производи од месо, според образецот VS-40/44; 
3) животински црева, според образецот 

VS-40/30-a. 

— з а С о ј у з н а Р е п у б л и к а Г е р м а-
н и ј а: 

1) копитари за приплод и за работа, според об-
разецот VS-40/2-b, а како прилог — превод 
на уверение за здравствената состојба, спо-
ред образецот 40/1-а, а копитарите за коле-
ње, според образецот VS-40/2-с со истиот 
прилог 40/1-а; 

2) спортски коњи и коњи за 'турнири, според 
образецот VS-40/2-d (уверение за привремен 
увоз и транзит); 

3) спортски коњи и коњи за турнири, според 
образецот VS-40/2-е (уверение за увоз на 
привремено извезени); 

4) говеда за гоење и приплод, според образецот 
VS-40/l-b; 

5) говеда за колење, според образецот VS-40/39; 
6) свињи за колење, според образецот VS-40/40; 
7) перната живина, според образецот VS-40/52; 
8) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
9) риби, ракови, школки; свилени буби, пчели, 

желки, полжави според образецот VS-40/29; 
10) свежо живинско месо, според образецот 

VS-40/46, со прилог, според образецот VS-
-40/46-а; ' 

11) подготвено живинско месо, според образецот 
VS-40/47; 

12) свежо месо, според образецот VS-40/48, за 
месо од домашни преживари и уверение спо-
ред образецот VS-40/37, а за месо од домашни 
свињи и уверение според образецот VS-40/38; 

13) месо од дивеч, според образецот VS-40/49; 
14) преработено месо, според образецот VS-40/50, 

за месо од домашни преживари и уверение 
според образецот VS-40/37, а за месо од до-

машни свињи и уверение според образецот 
VS-40/38; 

15) отстрелена перната дивеч, според образецот 
VS-40/53; 

16) јајца за насад од домашна живина, според 
образецот VS-40/54; 

17) солени црева и кожи, според образецот VS-
-40/30; 

18) непреработена волна, според образецот VS-
-40/31; 

19) животински суровини, според образецот VS-
-40/32; 

20) крзно и длака од домашни и шумски питоми 
зајаци и зајаци, според образецот VS-40/32-а; 

21) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

— з а Ш в а ј ц а р и ј а : . 

1) копитари, говеда, свињи и овци, според обра-
зецот VS-40/9; 

2) перната живина, според образецот VS-40/11; 
3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
4) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-

-40/14-а; 
5) риби, школки, ракови и свилени буби, пчели, 

желкии полжави, според образецот VS-40/29; 
6) месо од живина, месо од диви свињи и пре-

живар^ маст, јајца, млечни производи, риби 
и конзерви од риби, според образецот VS-
-40/21. За заклани кокошки и пилиња како 
прилог образецот VS-40/22-ra, за закланите 
мисирки образецот 40/22-с; 

• 7) месо и производи од месо на говеда, овци, 
кози, свињи и коњи, според образецот VS-
-40/36; 

8) животински суровини, според образецот VS-
-40/32; 

— з а Ш в е д с к а : 

1) месо од говеда, овци, кози, свињи, живина, 
диви свињи и преживари, производи од месо, 
маст, јајца, млечни производи, риби и кон-
зерви од риби, според образецот VS-40/21 се 
прилага и образецот 40/21-b, како и потврда 
ЗР увоз и извоз на добиток, месо и прера-
ботки; 

— з а В е л и к а Б р и т а н и ј а : 
I 

1) копитари, говеда, свињи и овци, според об-
разецот VS-40/9; 

2) перната живина, според образецот VS-40/11; 
3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
4) зајаци и питоми зајаци, според образецот VS-

-40/14-а; 
5) риби, школки, ракови, свилени буби, пчели, 

желки, полжави и други мекотелци, според 
образецот VS-40/29; 

6) бекон, според образецот VS-40/17; 
7) месо говедско, телешко, свињско и овчо, спо-

ред образецот VS-40/18; 
8) месо од живина, диви свињи и преживари, 

производи од месо, маст, јајца, млечни про-
изводи,* риби, конзерви од риби итн. според 
образецот VS-40/21; 

9) животински суровини, според образецот VS-
-40/32; 

10) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 

Член 64 
За земјите што не се наведени во член 63 на 

овој правилник се издаваат следните уверенија и 
други исправи според видот на пратката, и тоа за: 

1) копитари, говеда, свињи, и овци, според об-
разецот VS-40/9; — 

2) перната живина, според образецот VS-40/11; 
3) кучиња и мачки, според образецот VS-40/12; 
4) зајаци и питоми зајаци, според образецот 

VS-40/14-а;' 
5) риби, ракови, школки, свилени буби, пчели, 

желки, полжави и др., според образецот VS-40/29; 
6) месо од говеда, овци, кози, свињи, живина, 

диви свињи и преживари, производи од месо; маст, 
јајца, млечни производи, риби и конзерви од риби, 
според образецот VS-40/21; 

7) суровини од животинско потекло, според об-
разецот VS-40/32; 

8) добиточна храна, според образецот VS-40/33. 
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Член 65 
Обрасците од чл. 63 и 64 на овој правилник мо-

раат да се преведат на јазиците утврдени со меѓу-
народен договор, и тоа: на германски јазик - ако 
пратката се испраќа за СР Германија и Швајцари-
ја; на германски или француски јазик - ако 
пратката се испраќа за Австрија и Бугарија; на 
германски или англиски јазик - ако пратката се 
испраќа за Холандија и Шведска; на француски 
јазик - ако пратката се испраќа за Франција и 
Италија; на француски или англиски јазик - ако 
пратката се испраќа за Турција и Грција; на ан-
глиски јазик — ако пратката се испраќа за САД, 
Англија и за земјите од англиското говорно по-
драчје, а ако пратката се испраќа во други земји, 
наведените обрасци мораат да се преведат на слу-
жбениот јазик на односната земја или на францу-
ски јазик. 

Член бб 
На секоја издадена исправа од чл. 63 и 64 на 

овој правилник, органот што извршил контрола 
става штембил со име и презиме, потпис и службен 
печат. 

Член 67 
Ако во текот на превозот од натовг.рната ста-

ница до граничниот премин мора да се изврши 
претовар на пратката која се извезува, органот под 
чија контрола е извршен претовар, на̂  уверението 
за здравствената состојба на пратката ќе ја назна-
чи причината на претоварот, датумот на претова-
реа местото во кое е извршен претовар и бројот на 
новото превозно средство, и тоа да се завери со 
потпис, штембил со име и презиме и со службен 
печат, 

Член 68 
Ако пратката наменета за извоз мора да се 

претовари на граничниот премин, тој претовар мо-
же да се изврши, согласно со член 40 а во врска со 
член 22 став 1 од Законот, само под контрола на 
граничниот ветеринарски инспектор. 

Граничниот ветеринарски инспектор под чија 
контрола е извршен претоварот, ќе постапи според 
одредбата на член 67 од овој правилник. 

Член 69 
Ако на граничниот премин е извршен претовар 

ц складирање на пратките од член 22 став 1 на 
Законот, граничниот ветеринарски инспектор ќе 
Постапи според одредбата на член бб од овој пра-
вилник. Ако повеќе претоварни и складирани 
пратки се испраќаат како една пратка, граничниот 
ветеринарски инспектор ќе издаде едно уверение за 
здравствената состојба на пратката (со придружна-
та документација), а уверенијата издадени при на-
товарот на тие пратки ќе ги задржи во својата ар-
хива. 

Член 70 
Кога пратката што се извезува ќе пристигне на 

граничниот премин, превозникот мора, согласно со 
член 29 од Законот, да ја извести граничната вете-
ринарска станица за пристигањето на пратката, за-
ради вршење на задолжителен преглед на пратката. 

Ако превозникот не ја извести граничната ве-
теринарска станица за пристигањето на пратката, 
тогаш тоа, согласно со член 29 од Законот, ќе го 
направи органот на царинската служба. 

Граничната ветеринарска станица е должна да 
води евиденција за пријавите за пристигањето на 
пратките и за извршените прегледи од став 1 на 
ОЕОЈ член. 

Член 71 
Ако пратката е исправна и документацијата 

-уредна и ако не постојат пречки за извоз во опре-
делена земја, или за провоз преку некоја земја, 
граничниот ветеринарски инспектор на уверението 
за здравствената состојба на пратката ќе стави наз-
нака „Извозот дозволен", и ќе го завери со свој 
потпис, штембил, со име и презиме и со службен 
печат. 

Ако на уверението за здравствената состојба на 
животното што ја придружува пратката, му истекол 
рокот на важењето предвиден со меѓународен до-
говор склучен со земјата во која се извезува прат-
ката, граничниот ветеринарски инспектор ќе го 
продолжи рокот на важењето на уверението, по де-
талниот преглед на пратката, и тоа ќе го завери со 
свој потпис, штембил со име и презиме и со служ-
бен печат. 

Член 72 
АКО пратката пристигне на граничниот премин 

без потребната документација што треба да ја при-
дружува пратката, или ако соодветните исправи не 
се уредни, граничниот ветеринарски инспектор ќе 
го определи рокот во кој мораат да се поднесат 
пропишаните придружни исправи или мора да се 
изврши исправка на пратката и на придружната 
документација. Ако во пропишаниот рок не се под-
несе уредна документација, ќе се забрани извозот 
на пратката. 

Увоз на пратки 

Член 73 
Кога пратката што се увезува ќе пристигне на 

граничниот премин, превозникот мора, согласно со 
член 29 од Законот, да ја извести граничната ве-
теринарска станица за пристигањето на пратката, 
заради вршење на здолжителен преглед на прат-
ката. 

Ако превозникот не ја извести граничната ве-
теринарска станица за пристигањето на увозната 
пратка, тогаш, тоа согласно со член 29 од Законот, 
ќе го направи органот на царината. 

За извршените задолжителни прегледи на уве-
зените пратки се води евиденција. 

Член 74 
Со задолжителниот преглед на пратките што се 

увезуваат се утврдува дали постојат пречки за 
увоз на пратките и дали пратките се снабдени со 
пропишаните исправи, к^ко и дали е издадено ре-
шението од член 23 став 1 на Законот, освои за 
пратките определени во Наредбата за определува-
ње на производите од жиготинско потекло за чиј 
увоз или провоз не треба да се прибави решение за 
постоење на ветеринарско" санитарни пречки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 41/77). 

Пратката која се увезува мора да биде, соглас-
но со член 24 став 2 од Законот, снабдена со уве-
рение од чл. 63 и 64 на овој правилник, зависно од 
земјата од која се увезува. 

Член 75 
Согласно со член 24 став 3 од Законот, ќе се 

забрани увоз на пратка ако постои некоја од при-
чините од член 24 став 3 на Законот, или ако за 
таа пратка не е издадено решението од член 74 на 
овој правилник. 

Член 76 
Ако не постојат пречки за увоз на пратката, во 

поглед на пратката и документацијата која мора да 
ја придружува пратката, граничниот ветеринарски 
инспектор, ќе постапи на следниот начин: 
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1) за пратки со животни, ќе го завери увере-
нието за здравствената состојба на животното, со 
што ја продолжува неговата .важност уште за 10 
дена, на уверението става назнака: „Увозот дозво-
лен", и го заверува со свој потпис, штембил со име 

.и презиме и со службен печат; 
2) за сите други пратки, ќе го задржи увере-

нието за здравствената состојба на пратката, а ќе 
издаде потврда на образецот VS-40/34, која ја при-
дружува пратката до местото на определување. 

За извршените прегледи од став 1 на овој член 
се води евиденција за увозникот, за видот и коли-
чеството и за местото на определување на пратката. 

Член 77 
Местото на определување на пратката мора да 

се согласува со местото на определување назначено 
во решението од член 74 став 1 на овој правилник, 
освен за пратките наброени во Наредбата за опре-
делување на производите од животинско потекло 
за чиј увоз или провоз не треба да се прибави ре-
шение за постоење на ветеринарско-санитарни 
пречки, а за пратките на животни — со решението 
на надлежниот орган за местото на одржување на 
карантинот, ако тие животни мораат да бидат во 
карантин во смисла на член 25 став 1 од Законот. 

Член 78 
Ако не постојат пречки за увоз на пратката, на 

царинската декларација за таа пратка, граничниот 
ветеринарски инспектор ќе стави ознака „Увозот 
дозволен", и тоа ќе го завери со свој потпис, со 
факсимил и со службен печат. 

Ако пратката, која се увезува, се царини во 
внатрешноста на земјата, а не постојат пречки за 
увоз, ќе се издаде потврда на образецот VS-40/34, 
со назнака „за царина", која служи како доказ де-
ка не постојат ветеринарско-санитарни пречки за 
увоз на назначената пратка. 

Член 79 
Ако пратката се увезува со камион и ако не 

постојат пречки за увоз, а царинењето на пратката 
се врши на самиот граничен премин, органот што 
извршил задолжителен преглед ќе стави на камио-
нот пломба на таа гранична станица и бројот на 
пломбата ќе го запише во придружниот документ. 

Провоз на пратки 

Член 80 
Кога пратката што се провозува (транзит) ќе 

стигне на граничниот премин, превозникот мора, 
согласно со член 29 од Законот, да ја извести гра-
ничната ветеринарска станица заради вршење на 
задолжителен преглед. 

Ако лицето од став 1 на овој член не ја извести 
граничната ветеринарска станица, за пристигањето 
на пратката, тогаш, тоа. согласно со член 2Ѓ9 од 
Законот, ќе го стори органот на царинската служба. 

За извршените задолжителни прегледи на 
пратките што се провозуваат се води евиденција. 

Член 81 
Со задолжителниот преглед на пратките што се 

-фовозуваат се утврдува дали за пратката е изда-
дено решението од член 23 став 1 на Законот, со кое 
се дозволува провоз на таа пратка, освен за прат-
ките определени во Наредбата за определување не 

производите од животинско потекло за чиј увоз 
или провоз не треба да се прибави решение за пос-
тоење на ветеринарско-санитарни пречки, и дали 
пратката ги исполнува условите за провоз. 

Член 82 
Согласно со член 24 став 3 од Законот, ќе се 

забрани провоз (транзит) на пратката ако постои 
некоја од причините од тој став. 

Ако постојат пречки за провоз на пратката, ќе 
се постапи на начинот предвиден со меѓународниот 
договор што Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија го склучила со земјата од која таа 
пратка се извезува (земјата на потеклото на прат-
ката). 

Член 83 
Ако не постојат пречки за провоз на пратката, 

во поглед на пратката и документацијата што мора 
да ја придружува пратката, граничниот ветери-
нарски инспектор ќе ја стави ознаката „Провозот 
дозволен" и ќе ја завери со свој потпис, со факси-
мил и со службен печат: 

1) за пратките во провоз со железница — на 
опачината од уверението за здравствената состојба 
на пратката; 

2) за пратките во провоз со камион — на опа-
чината ед уверението за здравствената состојба на 
пратката и на царинската пропратиица; 

3) за пратките во провоз со камион според ре-
жимот (Carnet Tir — на опачината од уверението 
за здравствената состојба на пратката и на копи-
јата на образецот од „Carnet Tir") што ја придружу-
ва пратката. 

Член 84 
Обрасците од чл. 6 и 63 на овој правилник се 

отпечатени кон овој правилник и претставуваат 
негов составен дел. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на ветеринарна контрола при превозот на до-
биток и месо и за начинот на утовар, истовар и 
претовар на добиток и месо („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56 и 44/56 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/65 и 57/70) и Упатството за спроведување на 
контрола од страна на ветеринарниот инспектор 
при превозот со средства на јавниот сообраќај на 
пратки на добиток, суровини од добиток, производи 
и отпадоци, како и предмети со кои можат да се 
пренесуваат заразни болести кај добитокот („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 24/61 и 4.4/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/63, 38/64 и 40/65). 

Член 86 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 9-2903/2 
25 октомври 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
инж. Милован Зидар, с.р. 
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Страна 676 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 677 



Страна 678 — Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1978 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 679 



Страна 680 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 681 



Страна 682 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 31 



Страна 684 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 33 



Страна 686 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 



Петок, 11 мај 1979 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 — Страна 687 



Страна 688 — Број 22 * СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 мај 1979 
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377. 

Врз 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 
ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ СО СЕ-

ДИШТЕ ВО БОСАНСКА ГРАДИШКА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарни-
цата Босански Нови со седиште во Босанска Гради-
нска. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 јуни 1979 година. 

Бр. 6453/1 
27 април 1979 година 

Белград 
Заменик-директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Ненад Мирковиќ, с. р. 

378. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1979 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/79), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГО-

ДИНА 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Народната банкана Југославија, заради регу-
лирање на количеството на пари во оптек, со оваа 
одлука ги утврдува условите за користење на при-
марната емисија за намените определени со Одлука-
та за остварување на целите и задачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1979 година, и 
тоа: 

1) за купување, преку банките, на преносливи 
краткорочни хартии од вредност и за давање крат-
корочни кредита на банките врз подлога на тие 
хартии од вредност и врз подлога на странски хар-
тии од вредност што ги поседуваат организациите 
на труд; 

2) за давање краткорочни кредити на банките 
врз на хартии од вредност што ги изда-
ваат организациите на здружен труд врз основа на 
стоковно — паричните работи во рамките на оп-

ределени:: селективни намени како И врз основа на 
други вонредни исправи што произлегуваат од тие работи 

До денот на почетокот на работата на Југосло-
венската банка за меѓународна економска сора-
ботка ќе му се даваат, во рамките на кредитите од 
став 1 под 2 на оваа точка, кредити и на Фондот за 
кредитирање и осигурување на извозни работи (во 
натамошниот текст: Фондот) за кредитирање на по-
барувањата по основ на извозот на опрема и бро-
дови на кредит и изведувањето на инвестициони 
работи во странство на кредит. 

2. Обемот на примарната емисија за намените 
од точка 1 на оваа одлука го утврдува Народната 
банка на Југослвија со тримесечни проекции, во 
рамките во кои се овозможува ликвидност на пла-
ќањата во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, во согласност со потребите што произ-
легуваат од паричко-стоковните и кредитните ра-
боти на организациите на здружен труд и на дру-
гите учесници во паричните односи и со движење-
то и насочувањето на стопанските текови во земја-
та и на економските односи со странство. 

3. Хартиите од вредност од точка 1 став 1 на 
оваа одлука ги купува и кредитите од тој став им 
ги дава на банките народната банка на република-
та односно народната банка на автономната покра-
ина (во натамошниот текст: народната банка) на 
чиешто подрачје се наоѓаат седиштата на организа-
циите на здружен труд од кои банките ги купиле 
тие хартии дд вредност, односно на кои банките им 
ги дале соодветните кредити. 

Кредитите за намените од точка 1 став 2 на оваа 
одлука ќе му ги дава на Фондот народната банка 
на чиешто подрачје се наоѓаат седиштата на органи-
зациите на здружен труд на кои за тие намени 
Фондот, ,преку банките., им дава соодветни креди-
ти. 

4. Народната банка ќе купува хартии од вред-
ност и ќе им дава кредити според оваа одлука на 
банките кои: 

1) ги исполнуваат пропишаните услови за кре-
дитна способност; 

2) средствата добиени од примарната емисија им 
ги даваат на организациите на здружен труд што 
ги исполнуваат пропишаните услови за одржување 
на својата ликвидност; 

3) во својата деловна политика се придржуваат 
кон општествените договори и самоуправните спо-
годби за политиката на формирањето и пласирање-
то на средствата на банките и кон општествените 
договори и самоуправните спогодби за политиката 
на каматните стапки што банките можат да ги дого-
вараат во своето работење: 

4) овозможуваат поволни услови за промет на 
хартии од вредност; 

5) обезбедуваат непречено извршување на обвр-
ските на своите депоненти. 

Одредбите од став 1 на оваа точка согласно се 
применуваат и врз Фондот. 

5. Под банки, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат основните банки и здружените банки 
основани во смисла на Законот за основите на кре-
дитниот и банкарскиот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77). 

II. КУПУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И 
ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА ТИЕ ХАРТИИ 

6. Насочувањето на примарната емисија за 
намените од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука ќе 
се остварува во 1979 година: 

1) со купување, преку бандите, на меници изда-
дени со рок на втасување до 99 дена и со авал на 
банката, што ги издале организациите на здружен 
труд во областа на стопанството според одредбите 
на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ'', бр. 60/75, 13/76 и 22/78); 

2) со давање кредити на банките врз подлога ма 
менување од одредбата под 1 на оваа точка; 

3) со давање кредити на банките врз подлога 
на странски хартии од вредност што ги поседуваат 
организациите на здружен труд. 

7. Народната банка, преку банките, ќе ги купу-
ва од организациите на здружен труд од областа на 
стопанството мениците од точка 6 став 1 под 1 на 
оваа одлука по кои до рокот на втасувањето не 
преостанува повеќе од 30 дена и кои не гласат на 
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износ помал од 200.000 динари, под услов тие орга-
низации, како доверители во стоковно-паричните 
работи, да ги прибавиле од други организации на 

"здружен труд од областа на стопанството. 
Мениците од став 1 на оваа точка народната 

банка ќе ги купува ако се исполнети следните ус-
лови: 

1) мениците да ги содржат битните елементи 
предвидени со Законот за меницата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 104/46 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65 и 54/70) и со Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на оп-
штествени средства и да се исполнети условите за 
издавање и авалирана на тие меници во смисла 
на тој закон; 

2) мениците да се претходно ескентирани од 
страна на банката преку која народната банка ги 
купува, да биле во портфељот на таа банка нај-
малку 30 дена, сметајќи од денот на есконтирањето 
и да се индосирани на народната банка. 

Народната банка нема да купува меници до 
чијшто рок на втасување преостанува помалку од 
10 дена, сметајќи од денот на приемот на меницата 
во народната банка. 

8. Мениците купени според точка 7 на оваа 
одлука народната банка ги презема во својот порт^ 
фељ и врши пресметување на есконтот. 

Номиналниот износ на купената меница нама-
лен за есконткаматата (есконтираниот износ) на-
родната банка го пренесува на жиро-сметката на 
банките или го употребува за отплатување на вта-
саните кредити дадени на банката од примарната 
емисија. 

9. Народната банка, во согласност со член "..8 
од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу 
корисниците на општествени средства, ја подне-

' сука, во рокот на втасување, меницата заради нап-
лата — до Службата на општественото книговод-
ство на која е домицилирана меницата. 

Ако Службата на општественото книговодство, 
поради невозможност да се наплати во рокот, му 
ја поднесе меницата на надлежниот суд на про-
тест, народната банка, по приемот на известува-
њето од Службата на општественото книговодство 
за протестирање на меницата, презема мерки за 
наплата, во согласност со Законот за меницата. 

Ако наплатата на меницата се врши според 
став 2 на оваа точка, народната банка,-покрај ме-
ни тилот износ, ја наплатз^ва и каматата и трошо-
ците предвидени во чл. 47 и 48 од Законот за ме-

ницата. 
10. Народната банка им да.за краткорочни кре- 

дити на банките врз основа на меници што во сми-
сла на точка 7 на оваа одлука може да ги купува пре-
ку банките, без оглед на поединечната номинална 
вредност на тие меници, на времето на нивното држе-
ње во портфељот на банката и на преостанатото 
време до рокот на ПИЕНОТО втасување, и тоа во ви-
сочина до 40% од номиналната вредност на вкуп-
ниот портфељ на тие меници што банката прет-
ходно ги есконтирала. 

11. Краткорочни кредити врз подлога на стран-
ски хартии од вредност народната банка им дава 
на банките врз подлога на меници и други стран-
ски хартии од вредност што можат да бидат пред-
мет на купопродажба на странските пазари на хар-
тии од вредност, а кои ги поседуваат организаци-
ите на здружен труд по основ на извршениот извоз 
на стоки и услуги, и врз основа на кои банката им 
дала кредити на т-ие организации. 

Кредитите од став 1 на оваа точка наредната 
банка ги дава во височина до 50% од износот на 
динарската противвредност на номиналната вред-
ност на странските хартии од вредност што втасу-
ваат до 3 месеци, сметајќи од денот на давањето на 
кредитот до втасувањето на тие хартии од вред-
ност, а најмногу до износот на кредитот што бан-

ката им го дала на организациите на здружен труд 
врз подлога на овие хартии од вредност. 

Како подлога за давање кредити од ст. 1 и 2 
на оваа одлука и кредити од точка 10 на оваа од-
лука не може да служи хартија од вредност што 
организацијата на здружен труд ја пријавила по 
основ на работата за која користи документарен 
кредит од примарната емисија. 

12. Народната банка ќе ги купува мениците од 
банките и ќе им дава кредити на банките според 
одредбите на точ. 7 до 11 на оваа одлука најмногу 
до износот на реесконтниот лимит, кој се утврдува 
за секоја банка во височина од 40% од износот на 
портфељот на тие меници според последната ме-
сечна книговодствена состојба на банката зголемен 
за износот на мешаните што банката ги реесконти-
рала кај народната банка а на кои рокот за нап-
лата не втасал. 

Процентот за утврдување на реесконтниот ли-
мит од став 1 на оваа точка Народната банка на 
Југославија ќе го усогласува со тримесечните про-
екции од точка 2 на оваа одлука. 

III. ДАВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА БАН-
КИТЕ НО ОСНОВ НА СТОКОВНО-ПАРИЧНИ РА-
БОТИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СЕЛЕК-

ТИВНИ НАМЕНИ 

13. Народната банка на Југославија во 1979 го-
дина ќе обезбеди, со давањето кредити на банките 
врз подлога на хартии од вредност и врз основа на 
други исправи што произлегуваат од стоковно-па-
рични работи на организациите на здружен труд, 
дел од примарната емисија да се користи како уче-
ство за краткорочно кредитирање на селективна 
камени, и тоа: 

1) на извозот на стоки и услуги со кој се обез-
бедува девизен прилив, вклучувајќи и кредити-
рање: 

— на производството и на подготвувањето на 
стоки за извоз, како и на подготвувањето на ту-
ристичките и угостителските организации на здру-
жен труд за вршење услуги на странски туристи; 

— на извозот на опрема и бродови па кредит 
и на изведувањето инвестициони работи во стран-, 
ство на кредит; 

— на залихите на метали и други договорени 
стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен 
совет, врз основа на точка 8 одредба под 6 на Од-
луката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиоиа и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1979 
година (во натамошниот текст: Одлуката), ќе утвр-
ди дека настанала привремена деконјунктура на 
светскиот пазар; 

2) на општествено организираното производство 
и на залихите на определени земјоделски и пре-
храмбени производи во согласност со Договорот за 
основите на Општествениот план на Југославија 
за разбој на агроикдустрискиот комплекс во пери-
одот од 1976 до 1980 година (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/77) (во натамошниот текст: Дого-
ворот); 

3) на увозот на определени стоки ед земјите 
во развој, и од други земји на определени валутни 
подрачја, во согласност со политиката и можностите 
на платниот биланс па Југославија; 

4) на продажбата односно купувањето на до-
машна опрема и бродови на кредит во Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија: 

5) на пазарните стоковни резерви на републи-
ките и на автономиите покраини и на сојузните 
пазарни стоковни резерви во земјоделски и пре-
хранбени производи од домашно производство од 
член 56 на Договорот утврдени со програмите на 

-надлежните органи. 
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Банките промовираат и обезбедуваат креди-
тите од примарната емисија одобрени за одделни на-
мени од став 1 на оваа точка да се користат за на-
мените за кои се одобрени. 

Кредити за кредитирање на работите на извозот на 
стоки и услуги 

14. Кредитите за кредитирање на работите на 
извозот на стоки и услуги (точка 13 под 1) банките 
можат да ги користат: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и ус-
луги за готово; 

2) за кредтирање на извозот на стоки на ко-
мерцијален кредит; 

3) за кредитирање на извозот на стоки и услу-
ги на кредит во земјите во развој; 

4) за кредитирање на побарувањата по основ 
на извозот на опрема и бродови на кредит и из-

ведувањето на инвестициони работи во странство 
на кредит; 

5) за кредитирање на производството и подгот-
вувањето на стоки за извоз и за кредитирање на 
туристичките и угостителските организации на здру-
жен труд за нивното подготвување за вршење ус-
луги на странски туристи; 

6) за кредитирање на производството и на под-
готвувањето на стоки за извоз според договорените 
работи што ги финансира меѓународна финанси-
ска организација и кои се наплатуваат во готово; 

7) за кредитирање на побарувањата од Меѓу-
народната банка за обнова и развој по основ на 
извршените и платените работи и вградената оп-
рема по инвестиционите програми во Социјалистич-
ка .Федеративна Република Југославија кои делум-
но се финансираат од средствата на Меѓународната 
банка за обнова и развој; 

8) за кредитирање на залихите на метали и на 
други договорени стоки наменети за извоз, за кои 
Сојузниот извршен совет, врз основа на точка 8 
одредба под 6 на Одлуката, ќе утврди дека наста-
нала привремена деконјунктура на светскиот назар. 

15. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги за готово (точка 14 под 1) банките 
можат да ги користат до височината од 65% од со-
стојбата на кредитите што за таа намена им ги дале 
на организациите на здружен труд врз основа на ис-
прави за извршениот извоз на стоки заверени од 
царинарница (извозна царинска декларација) и ис-
правите за извршени услуги на странски нарачу-
вани (договор, односно заклучница, фактура или 
друга извозна исправа), и тоа: 

1) ако извозот се наплатува во девизи од зна-
чења за одржување на ликвидноста во меѓународни-
те плаќања — под услоз рокот за враќање па креди-
тите дадени за таа намена да не е подолг од 90 
дена; 

2) ако извозот се наплатува во други девизи 
— под услов рокот за враќање на кредитите даде-
ни за таа намена да не е подолг од 45 дена. 

Со кредитите за извоз на стоки и услуги од 
оваа точка се изедначуваат, во смисла на оваа од-
лука, кредитите што банките ги даваат врз основа 
на договори за производство на опрема и бродови 
за извоз и договори за вршење услуги на стран-
ство, и тоа: 

1) до височината на вредноста на одделната за-
вршела фаза, ако со договорот е предвидено пла-
ќање по фази; 

2) до височината на договорените аванси, ако 
со договорот е предвидено плаќање на авансот во 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, под услов авансот 
да втасува во рок до 90 дена од денот на давањето 
на кредитот од страна на банката и неговата нап-
лата да е обезбедена. 

Извозот што се остварува во рамките на долго-
рочна кооперација помеѓу домашна организација 
на здружен труд и странски партнер, при пресмет-
ка преку контокорентна сметка, може да се кре-
дитира само до височина на салдото на побарува-
њата на домашната организација на здружен труд 
по таа сметка. 

Под услуги, во смисла на оваа одлука, се под-
разбираат работите од член 54 на Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78). 

Роковите за враќање на кредитите од оваа точ-
ка почнуваат да течат од денот на извршеното ца-
ринење не. стоките односно од денот на извршува-
њето на услугите согласно со Наредбата за опре-
делување на денот на извршување на услуги во 
надворешнотговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/73). 

Банките во својата делавна политика, при оп-
ределувањето на роковите за враќање на креди-
тите за извоз на стоки и услуги, ќе водат светка 
за вистинските рокови за наплатување на извозот 
на стоки и услуги и со договорот за кредит ќе ги 
обврзуваат корисниците да ги враќаат кредитите 
и пред договорениот рок ако наплатата ја оства-
рат пред рокот. 

Рокот за враќање на кредити од 90 дена од 
став 1 под 1 на оваа точка банката може да го 
продолжи: 

1) до вкупно 120 дена, ако се во прашање из-
возни работи во рамките на договори за коопера-
ција меѓу организации на здружел труд и стран-
ски партнери; 

2) до вкупно 150 дена, ако се работи за извоз 
во воневропски земји и ако корисникот на креди-
тот и поднесе на банката решение од народната 
банка за. продолжување на рокот за внесување на 
девизи; 

3) до вкупно 180 дена, ако се работи за извоз 
во Турција, а по исклучок до една година, ако ко-
рисникот на кредитот и поднесе на банката реше-
ние од народната банка за продолжување на рокот 
за внесување на девизи. 

Рокот за враќање на кредити од 45 дена од 
став 1 под 2 на оваа точка банката може да го 
продолжи до вкупно 90 дена, ако се рабови за из-
воз на производи на обоената металургија што се 
врши според меѓународни аранжмани, врз сенова 
на посебни договори за секоја извозна работа. 

По исклучок од одредбата на став 7 под 2 па 
оваа точка, р окот за враќање на кредитот може да 
се продолжи и над 150 дена, но најмногу до два 
години, ако е кредитот даден за извоз на опрема 
од домашно производство што домашните органи-
зации на здружен труд ја извезуваат и ја вграду-
ваат во инвестициони објекти во воневропски земји, 
под услов: 

1) домашната организација на здружен труд 
да изведува инвестициони работи во таа земја; 

2) со договорот да е определена цената за из-
везената опрема како основ за утврдување на ви-
сочината на кредитот и учеството на таа цена во 
вкупната вредност на договорените работи во стран-
ство, намалена за износот на авансот и на евенту-
алните други плаќања односно давања во натура, 
што втасгле пред извозот на опремата; 

3) со договорот за кредит да е предвидено вра-
ќањето на кредитот според определена динамика, 
а во согласност со договорената динамика за нап-
лата на извршениве работи во странство, со тоа 
што одделение отплати да се сразмерни со уче-
ството на цената на извезената опрема во вкупната 
вредност на извршените работи и крајниот рок за 
враќање на кредитот да не е подолг од две го-
дини од денот на царинењето на извезената опрема; 

4) банката да се обврзе дека искористениот 
износ на кредитот ќе и го враќа на народната бан-
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ка во согласност со динамиката на наплатувањето 
што ја договорила со корисникот на кредитот 

16. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки на комерцијален кредит (точка* 14 под 2) 
банките можат да ги користат до височината од 
60% од состојбата на кредитите што за таа намена 
им ги дале на организациите на здружен труд врз 
основа на исправи за извршениот извоз па стоки 
заверени од царинарница, договори Со странски ку-
пувач и други исправи од кои може да се вид'! де-
ка се работи за извоз на комерцијален кредит и 
соодветни хартии од вредност ако се предвидени 
со договорот со странскиот купувач, а под услов 
користењето па кредитот од примарната емисија да 
не трае подолго од 24 месеци за извоз на сериска 
спрема. 18 месеци за извоз на трајни потрошни 
блага и 6 месеци за извоз на другите стоки. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат и за краткорочно кредитирање 
на извозот во рамките на кредитните аранжмани 
склучени со банките од земјите во кои се извезу-
ваат стоките. 

17. Кредитите за кредитирање на извозот на 
стоки и услуги на кредит во земјите во развеј (точ-
ка 14 под 3) банките можат да ги користат до ви-
сочината од 80°/о од состојбата на кредитите што за 
таа камена им ги дале на организациите на здру-
жен труд врз основа на исправи за извршениот 
извоз на стоки заверени од царинарница, договори 
со странскиот купувач и други исправи од кои мо-
же да се види дека се работи за извоз на комер-
цијален кредит и соодветни хартии од вредност 
ако се предвидени со договорот со странскиот ку-
пувач, а под услов користењето на кредитите од 
примарната емисија да не трајат подолго од: 24 ме-
сеци за извоз на сериска опрема, 18 месеци за из-
воз на трајни потрошни блага и 6 месеци за извоз 
на други стоки и за извоз на услуги. 

Кретитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат и за кредитирање на извозот 
на стоки и услуги во земјите во развој што се вр-
ши во рамките на краткорочни кредитни аран-
жмани склучени со банките од тие земји. 

18. Кредитите за кредитирање на побарувања-
та по основ на извозот на опрема и бродови на кре-
дит и изведувањето на инвестициони работи во 
странство на кредит (точка 14 под 4) банките мо-
жат да ги користат до височината од 70% од из-
носот на тие побарувања за кои им дале кредити 
на домашни извозници од сопствениот кредитен по-
тенцијал, а коп побарувања втасуваат во рок до 
две години, почнувајќи од денот на давењето на 
кредитот на банката од страна на народната банка. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банките мо-
жат да ги користат врз основа на договори за кре-
дити дадени на организациите на здружен труд — 
извозници и странски хартии од вредност што ги 
поседуваат тие организации или врз основа на 
други исправи со кои се докажува постоењето на 
победувања. 

Народната банка во 1979 година, до почетокот 
на работата на Југословенската банка за меѓуна-
родна економска соработка, ќе му одобрува на Фон-
дот кредити за кредитирање на извозот на опрема 
и бродови на кредит и на изведувањето инвести-
циони работи во странство на кредит до височи-
ната од 95°/о од износот на побарувањата по кре-
дитите што за тие намени Фондот им ги дан на 
банките, а кои побарувања втасуваат во рок до 36 
месеци од денот на давањето на кредитот на Фон-
дот од страна на народната банка. 

За користењето на кредитите од став 3 на оваа 
точка Фондот ќе и поднесува на народната банка 
спецификација на договорите, по банките, со прег-
лед на отплатите што втасуваат во рок до 36 ме-
сеци и со амортизационен план во кој е содржан 
вкупниот износ на одобрениот кредит, втасувањето 

на секоја отплата и крајниот рок за враќање на 
кредитот. 

Народната банка на Југославија, согласно со 
точка 14 став 2 на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
ричка политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика ЕО 1979 година, нема од Фондот 
да ги наплатува втасаните отплати по долгороч-
ниот кредит што му е одобрен на Фондот врз ос-
нова на Заедничките сонови на кредитната поли-
тика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/74, 39/74 и 57/74), а каматата по тој кредит 
и ЕО 1979 година ќе ја наплатува од Фондот по 
стапка од 1% годишно. 

19. Кредитите за кредитирање на производство 
и на подготвување на стоки за извоз и за креди-
тирање на туристичките и угостителските органи-
зации на здружен труд за нивното подготвување 
за вршење услуги на странски туристи (точка 14 
под 5) банките можат да ги користат до височина-
та од ЗСс/о од состојбата на кредитите што за тие 
намени им ги дале на организациите на здружен 
труд со рок за враќање до три месеци, со тоа што 
вкупниот обем на тие кредити од примарната емиси-
ја на територијата на една република односно ав-
тономна покраина не може да биде поголем од 15% 
од вкупната состојба на кредитите од примарната 
емисија дадени на таа територија за кредитирање 
на камените од точ. 15 до 18 и 20 до 22 на оваа од-
лука. 

Вкупниот обем на кредитите од став 1 на оваа 
точка на територијата на една република односно 
автономна покраина може да биде поголем од 15% 
од состојбата на кредитите наведени во тој став за 
износот за кој тој обем е намален на териториите 
од други републики и автономни покраини, во сог-
ласност со народните банки на тие републики од-
носно автономни покраини. 

Кредитите за намените од став 1 на оваа точ-
ка банките можат да ги користат само врз основа 
на кредити дадени на организациите на здружен 
труд во областа на производството односно на ор-
ганизациите на здружен труд од областа на ту-
ризмот и угостителството, и тоа врз основа на до-
говори со странски нарачувачи, пријави за склу-
че.ни договори за надворешнотрговски промет за-
верени од народната банка, или други исправи со 
кои се докажува дека кредитираното производство 
односно подготвувањето на стоки за извоз и под-
готвувањето на услуги на странски туристи ќе се 
реализира со ИЗВОЗ на стоки односно со вршење на 
услуги на странски туристи. 

Рокот за враќање на кредитите од оваа точка 
може да се определи до вкупно 6 месеци, ако тех-
нолошкиот процес на производството односно 
подготвувањето трае подолго од три месеци. 

20. Кредитите за кредитирање на производ-
ството и на подготвувањето на стоки за извоз по 
договорени работи што ги финансира меѓународна 
финансиска организација и што се наплатуваат во 
готово (точка 14 под 6) банките можат да ги ко-
ристат до височината од 50% од состојбата на кре-
дитите што за тие намени им ги дале на организаци-
ите на здружен труд врз основа на договор со 
странски купувач и докази дека договорената ра-
бота се финансира од меѓународна финансиска ор-
ганизација, под услов рокот за враќање на дадени-
те кредити да не е подолг од две години и наплата-
та на извозот да се ВРШИ во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања. 

21. Кредитите за кредитирање на побарувањата 
од Меѓународната банка за обнова и развој по ос-
нов на извршени и платени работи и вградена оп-
рема по инвестициони програми во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија кои делум-
но се финансираат од средствата на Меѓународната 
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банка за обнова и развој (точка 14 под 7) банките 
можат да ги користат до височината од 50% од 
износот на кредитите што им ги дале на организа-
циите на здружен труд — инвеститори, и тоа врз 
основа на соодветни исправи со кои се докажува 
дека работите и опремата се платени и дека ра-
ботата ја финансира Меѓународната банка за 
обнова и развој, а под услов рокот за враќање на 
кредитот да не е подолг од 3 месеци, почнувајќи 
од денот на користењето на кредитот ка ј народ-
ната банка. 

22. Кредитите за кредитирање на залихите на 
метали и на други договорени стоки наменети за 
извоз, за кои Сојузниот извршен совет, врз основа 
на точка 8 одредба под 6 на Одлуката, ќе утврди 
дека настанала привремена деконјунктура на свет-
скиот пазар (точка 14 под 8), банките можат да ги 
користат до височината од 30% од износот на кре-
дитите што за тие намени им ги дале на организа-
циите на здружен труд. 

До донесувањето на соодветна одлука на Со-
јузниот извршен совет, кредитите за залихи на ме-
тали од став 1 на оваа точка банките ќе ги кори-
стат под условите што важеле во 1978 година и до 
обемот што е користен во таа година. 

23. Народната банка на Југославија определу-
ва кои девизи се сметаат како девизи од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања за намените предвидени со оваа одлука за 
кои давањето на кредити од примарна емисија е 
условено со внесувањето на тие девизи во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Кредити за кредитирање на општествено организи-
раното производство и на залихите на определби 

земјоделски и прехранбени производи 

24. Кредитите за кредитирање на' општествено 
организираното производство и на залихите на зем-
јоделски производи (точка 13 под 2) банките можат 
да ги користат, и тоа: 

1) за кредитирање на производството на пче-
ница, оризова арпа, пченка, шеќерна репка, масло-
дајна култури и тутун; 

2) за кредитирање на гоењето на добиток (го-
веда, свињи и овци), живина и риби и на производ-
ството на млеко; 

3) за кредитирање на сезонските залихи на 
домашна пченица, оризова арпа односно ориз, пчен-
ка, маслодајни култури, домашно сурово масло, 
шеќерна репка, шеќер и тутун; 

4) за кредитирање на сезонските залихи на тр-
пезно грозје и јаболка во ладилници, на залихите 
на вино во винарските визби во општествениот сек-
тор, залихите на месо во ладилници и залихите 
на млечни преработки од општественото производ-
ство. 

25. Кредитите за кредитирање на општествено 
орзанизираното производство на пченка (меркан-
тилна и семенска), оризова арпа, сончоглед, соја, 
маслодајна репка, маслинки, шеќерна репка и ту-
тун (точка 24 под 1), банките можат да ги користат 
до височината од 45%, а за производството на пче-
ница (меркантилна и семенска) — до височината 
од 50% од состојбата на кредитите што за тоа про-
изводство им ги дале на организациите на здружен 
труд врз основа на самоуправна спогодба односно 
договори за производство и испорака склучени со 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка или доработка на тие производи, а 
најмногу до височината од 25% од вредноста на 
договореното производство. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 
на оваа точка не можат да бидат подолги од 12 ме-
сеци почнувајќи од денот на почетокот на нивното 
користење и не можат да преминат: за маслодајна 

решеа — 31 јули, за сончоглед и соја — 31 октом-
ври, за маслинки — 31 декември, за оризова арпа 
— 30 ноември,, за пченка — 15 декември и за ше-
ќерна репка — 31 декември 1979 година, за тутун 
— 31 март 1980 година, а за пченица од родот на 
1978/79 година — 15 август 1979 година, а од родот 
на 1979/80 година — 15 август 1980 година. 

Кредитите за кредитирање на производството 
на семенска пченица и на семенска пченка банки-
те можат да ги користат ка ј народната банка врз 
основа на самоуправна спогодба односно договор 
за производство и испорака склучени помеѓу про-
изводителсхите организации на здружен труд и ор-
ганизациите на здружен труд што се занимаваат 
со преработка односно доработка и промет на тие 
производи, а под услов договорите да се регистри-
рани кај Фондот за стимулирање на извозот на жи-
то и преработки од жито. 

Кредитите од оваа точка банките можат да 
им ги даваат на организациите на здружен труд 
како за нивното сопствено производство на опре-
делени земјоделски производи така и за производ-
ството на здружени земјоделски производители и 
за производството во кооперација со индивидуални 
производители во согласност со закон. 

25. Кредитите за кредитирање на гоењето на 
добиток (говеда, свињи и овци), на гоењето на жи-
вина (пилиња, гуски, пајки и мисирка), ца гсењето 
на риби и производството на млеко (точка 24 под 2), 
банките можат да ги користат до височината од 
23% од состојбата на кредитите што за тие намени 
им ги дале на организациите на здружен труд, а 
најмногу до 2.5% од вредноста на договореното про-
изводство. 

Роковите за враќање на кредитите од став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот на 
нивното користење, не можат да бидат подолги од: 
11 месеци — за гоење на говеда и 6 месеци — за 
гоење на свињи и овци, 3 месеци — за гоење на 
живина, 6 месеци — за гоење на риби и 1 месец 
—- за производство на млеко. 

Кредитите за кредитирање на гоењето на доби-
ток, живина и риби и кредитите за производство 
на млеко банките можат да ги користат кај на-
родната банка врз основа на самоуправни спогодби 
односно договори за производство и испорака склу-
чени меѓу производителските организации на здру-
жен труд и организациите на здружен труд што 
се занимаваат со преработка и промет на тие про-
изводи, а под услов договорите да се регистрирани 
кај Фондот за унапредување на производството и 
пласманот на добиток и на добиточни производи. 

Одредбата од точка 25 став 4 на оваа одлука 
важи и за кредитите од оваа точка. 

27. Кредитите за кредитирање на сезонските 
залихи на оризова арпа односно ориз, пченка, мас-
лодајна култури (сончоглед, соја, репка, маслинки 
и семенки од тикви) и на домашно сурово масло, 
шеќерна репка, шеќер и тутун (точка 24 под 3), 
банките можат да ги користат до височината од 
45%, а за кредитирање на сезонските залихи на 
домашна пченица — до височината од 55% од сос-
тојбата на кредитите што за тие залихи им ги дале 
на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со преработка односно доработка и промет 
на тие производи. 

Кредитите од став 1 на оваа точка банката може 
да ги користи под услов со договорот за кредит со 
организациите на здружен труд да е предвидено 
враќање на кредитот во месечни отплати, во сог-
ласност со потрошокот или реализацијата на за-
лихите, и роковите, за враќање на кредитот, поч-
нувајќи од денот на почетокот на користењето на 
кредитот, односно за залихите на тутун — од денот 
на почетокот на користењето на секоја транша на 
кредитот, да не се подолги, и тоа: 
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1) од 12 месеци — за . залихите на пченица 
оризова орпа односно ориз и пченка, и да не при-
менуваат: за пченица — 31 јули, за оризова арпа 
односно- ориз — 31 октомври и. за пченка наменета 
за, производство на добиточна храна — 31 октомври 
а за, извоз- и за индустриска преработка — 31 мај 
1980 година; 

2) од 8 месеци — за залихите на семенска пче-
ница и семенска пченка, и да не преминуваат: за 
пченица — 31 јануари 1980, а за пченка — 31 мај 
1980 година; 

3) од 10 месеци — за залихите на маслодајни 
култури, на домашно сурово масло, шеќерна репка 
и шеќер, и да не преминуваат: за шеќерната репка 
— 31 јануари, за маслодајните култури и домашно 
сурово масло — 31 јули, а за шеќер — 31 август" 
1980 година; 

4) од 15 месеци — за залихите на тутун, и да не 
пре 31 мај 1981 година. 

Одредбата од точка 25 став 3 на оваа одлука 
важи и за кредитите за залихите на семенска пче-
ница и семенска пченка од оваа точка, 

28. Кредитите за кредитирање на сезонските 
залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници, 
на залихите на вино од домашно производство во 
винарски визби на општествениот сектор, на 'зали-
х-ите на месо во ладилници и залихите на млечни 
производи, банките можат да ги користат до висо-
чината од 30% од состојбата на кредитите што за 
тие залихи им ги дале на организациите на здру-
жен труд, а најмногу до 30% од вредноста на кре-
дитира ките залихи. 

Роковите за враќање на кредитите од. став 1 
на оваа точка, сметајќи од денот на почетокот, на 
користењето на кредитот, не можат да бидат по-
долги, и тоа: 

1) од 6 месеци — за залихите' на трпезно грозг-
је и јаболка во ладилници, со тоа што да не пре-
минуваат 30 април 1980 година; 

2) од 10 месеци — за- залихите на вино во ви-
нарски визби на општествениот сектор, со тоа што 
да не преминуваат 31 август 1980 година; 

3) од 3 месеци — за залихите на месо во ла-
д и л н и к ; 

4) од 3 месеци — за залихите на млечни про-
изводи од домашно производство. 

Корисници на кредитите од оваа точка можат 
да бидат: 

— за залихите на трпезно грозје и јаболка во 
ладилници — производителските организации на 
здружен труд и организациите што се занимаваат 
со промет на тие производи. на големо, за количи-

н и т е складираново ладилници; 
— за залихите на вино — организациите на 

здружен труд што се занимаваат со производство 
на вино; 

— за залихите на млечни производи - орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на млеко во млечни производи; 

— за'залихите на месо во ладилници— органи-
зациите на здружен труд на кланичката индустрија. 

Под залихи на вино што можат да бидат пред-
мет на кредитирање според одредбите од оваа точ-
ка се подразбираат залихите на вино произведено 
во согласност со прописите на републиките и на 
автономните покраини. 

Под залихи на млечни производи што можат 
да бидат предмет на кредитирање според одредбите 
од оваа точка се .подразбираат залихите што по 

СВО,ЈОТ квалитет им одговараат на вообичаените стан-
дарди, . .. 

29, Кредитите за кредитирање на општествено 
организирано производство и на залихите на зем-
јоделски и прехранбени производи од точ. 25 до 28 
на оваа одлука банките можат да ги користат врз 
основа на следните исправи, што ги доставуваат 
до народната банка, и тоа: . 

1) договори за кредити што банката им ги дала 
на организациите на здружен труд, посебно зе се-
кој ,вид производство и. гоење односно залихи, со 
преглед на договорената динамика на отплатување 
на гоедитите: -

2) самоуправни спогодби односно договори за 
производство и испорака склучени помеѓу органи-
зациите на здружен труд од точ. 25 и 26 на оваа 
одлука: 

3) фактури и други исправи или изводи од по-
следната месечна книговодствена состојба за ко-
личината и вредноста на залихите за кои се ко-
ристи кредитот од точ. 27 и 28 на оваа одлука; 

4) потврди на Фондот за унапредување на про-
изводство и пласманот на добиток и добиточни 

производи или на соодветна самоуправна заедница 
(фонд и сл.) во републиката односно во автономната 
покраина за регистрирање на договореното гоење 
и испорака на добиток односно живина, за кои се 
корнети кредитот од точка 26 на оваа одлука; 

5) потврди на Фондот за стршулирање на из-
возот на жито и на преработки од жито за реги-
стрирање на договори за производство и испорака 
на . семенска пченица и семенска пченка по основ 
на кои се користат кредити од точ. 25 и 27 на оваа 
одлука. 

Покрај исправите од став 1 на оваа точка, што 
и се доставуваат на народната банка, банките се 

должни по кредитите дадени на организациите на 
здружен труд да обезбедат и друга вообичаена до-
кументација од која може со сигурност да се ут-
врди дека дадените кредити се користат наменски 

- и дека во секое време се покриени со соодветна 
вредност на кредитираното производство односно 
залихи на определени земјоделски и прехранбени 

- прозводи. -
30, Пресметката на вредноста на производство-

то и на залихите на земјоделски и прехранбени 
производи, заради утврдување височината на 
учеството на примарната- емисија во краткорочното-
кредитирање на тоа производство, односно на за-
лихите според оваа одлука, ќе се врши според 
пропишаните гарантирани (заштитни) - цени, а за 
производите за кои тие цени не се препишани 
според продажните цени на производ,ителите нама-
лени за 15%. 

Кредити за кредитирање на увозот на определени 
стоки од земјите во развој и од друга земји на оп-

ределени валутни подрачја 

31. Кредитите за кредитирање на увозот на 
определени стоки од земјите во развој и од други 
земји на определени валутни подрачја (точка 13 
под 3) банките можат да ги користат за кридоти-
рање на увозот на основни суровини и други про-
изводи што ги определил Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија, а врз основа на докумен-
тација што ќе ја определи Народната банка на 
Југославија. 

32. Кредитите за продажба односно купување 
на домашна опрема и бродови на кредит во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
(точка 13 под 4) банките можат да ги користат, и 
тоа: 

1) за продажба на кредит — врз основа на нев-
тасани меници издадени во смисла на член. 38 од 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу ко-
рисниците на општествени средства, што банките 
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ги имаат во својот меничен портфељ, а кои од ор-
ганизациите на здружен труд — производители па 
домашна опрема односно бродови ги купиле (ес-
контирале), на начинот и под условите пропишана 
во чл. 16 и 17 на тој закон; 

2) за продажба на кредит — врз основа на до-
говори за кредити што банките им ги дале на про-
изводителските организации на здружен труд » рз 
подлога на невтасани меници издадени по догово-
рите за купопродажба во смисла на член 38 од За-
конот за обезбедување на плаќањето помеѓу кори-
сниците на општествени средства, а кои тие орга-
низации ги имаат во својот портфељ; 

3) за купување — врз основа на договори за 
кредити дадени на организациите на здружен труд 
— инвеститори за купување на домашна опрема 
односно бродови на кредит — врз основа на дого-
вори за купопродажба склучени почнувајќи од 2 
април 1977 година како ден на влегувањето во си-
ла на Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната ' политика во 1977 година и 
меници што банката ги прибавила за обезбедува-
ње на враќањето на дадените кредити. 

Кредитите за продажба на домашна опоема 
односно бродови на кредит од одредбата под 1 на 
став 1 од оваа точка банките можат да ги користат 
само врз основа на меници што се издадени по до-
говорите за купопродажба на домашна опрема од-
носно бродови на кредит, а кои втасуваат за пла-
ќање во рок до една година, почнувајќи од де-
нот на користењето на кредитот, и тоа во височина 
до 60°/о од износот на номиналната вредност на 
тие меници. 

Кредитите за продажба на домашна опрема од-
носно бродови на кредит од одредбата под 2 на став 
1 од оваа точка банките можат да ги користат во 
височина до 38% од износот на побарувањата по 
кредитите дадени на организациите на здружен 
труд.— производители штг втасуваат за наплата 
во рок до две години, почнувајќи од денот на ко-
ристењето на кредитот кај народната банка. 

Кредитите за купување на домашна опрема 
односно бродови од одредбата под 3 на став 1 од 
оваа точка банките можат да ги користат во висо-
чина до 38% од износот на побарувањата по кре-
дитите дадени на организациите на здружен труд 
— инвеститори, а кои втасуваат за наплата во рок 
до две години, почнувајќи од денот на користе-
њето на кредитот кај народната банка. 

Под продажба на кредит, во смисла на оваа 
точка, се смета продажбата на опрема односно бро-
дови на кредит чијшто рок за плаќање не е пок-
раток од две години. 

Под домашна опрема односно бродови, во сми-
сла на оваа точка, се сметаат финалните произ-
води на организациите на здружен труд во дејно-
стите: металопреработувачката, машиноградбата, 
производството на сообраќајни средства, бродо-
градбата и производството на електрични машини 
и апарати наменети за инвестиции во основни 
средства на организациите на здружен труд (член 2 
од Договорот за кредитирање на пласманот на оп-
рема и бродови во Југославија во периодот од 1977 
до 1980 година — „Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/78). 

Со продажбата односно купувањето на домаш-
на опрема и бродови на кредит, во смисла на оваа 
точка, се изедначуваат плаќањата по фазите на 
производството на бродови и на други пловни мор-
ски и речни објекти и друга опрема што се произ-
ведува по фази — до височината на вредноста на 
одделната завршена фаза, ако купувач — инве-
ститор ја прифатил обврската за плаќање по фази 
и на производителот му ги врачил мениците изда-
дени во смисла на одредбата под 1 од став 1 на 
оваа точка, во височината на вредноста на завр-
шената фаза. 

Кредити за кредитирање на пазарните стоковни 
резерви 

33. Кредитите за кредитирање на пазарните 
стоковни резерви на републиките и на автономиите 
покраини и на сојузните пазарни стоковни резеови 
во земјоделски и прехранбени производи од домаш-
но производство од член 56 на Договорот утврдени 
со програмата на надлежните органи, банките мо-
жат да ги користат до височината од 25% од сос-
тојбата на кредитите што за таа намена од својот 
кредитен потенцијал им ги дале на организациите 
на здружен труд односно на други општествени 
правни лица кај кои се формираат тие резерва 

Рокот за враќање на кредитите од став 1 на 
оваа точка не може да биде подолг од 12 месеци, 
сметајќи од денот на користењето на секој одде-
лен износ — транша на одобрениот кредит, 

Кредитите од оваа точка банките можат да и 
користат врз основа на следните исправи што и ги 
доставуваат на народната банка, и тоа: 

1) договор за кредитите што банката им ги дада 
на организациите на здружен труд односно на дру-
ги општествени правни лица за формирање на 

резерви; 
2) договор за складирање на стоковни резерви 

склучен помеѓу корисникот на кредитот и скла-
диштарот во кој, покрај другото; е предвидена и 
обврска за складиштарот да му дава месечно на 
корисникот на кредитот податоци за состојбата 

на складираните производи; 
3) фактури и други исправи со кои се дока-

жува количината и вредноста на кредитираните 
стоковни резерви; 

4) преглед на договорената динамика на от-
платувањето на кредитот. 

IV. УСЛОВИ ВО ВРСКА СО ДОГОВАРАЊЕТО НА 
КАМАТА 

34. Народната банка ќе купува меници и ќе им 
дава кредити на банките според оваа одлука докол-
ку банките тие меници ги есконтирале односно 
кредитите им ги дале на организациите на здружен-
труд по есконтни односи каматни стапки предви-
дени со самоуправна спогодба на банките. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
35. Банките што според одредбите од точ. 7, 8 

и 11 на оваа одлука користат примарна емисија 
во износ поголем од реесконтниот лимит утврден 
според точка 12 став 1 на оваа одлука, се должни 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука да го усогласат користениот износ 
со утврдениот реесконтен лимит, 

36. Пресметувањето на динарската противвред-
ност на странските средства за плаќање и на стран-
ските хартии од вредност, заради утврдување ви-
сочината на учеството . на примарната емисија во 
смисла на оваа одлука, ќе се врши со примена на 
соодветен курс на странската валута што е опре-
делен со сојузен пропис за утврдување на курсе-
вите на странски валути за определување основи-
цата за пресметување на царината и на другиве 
давачки. 

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

О. бр. 17 
27 април 1979 година 

Белград 
Претседател на советот 

на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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379. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАК-
ТОРИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ, ПРИКЛУЧОЦИ И 
ДРУГА ОПРЕМА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМ- -
ЈОДЕЛСТВОТО, КАКО И ЗА НИВНИТЕ PEЗЕP-

ВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и , прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 23 ноември 1978 година Спогодба за промена на 

затечените цени за трактори, мотокултиватори, при-
клучоци и друга опрема за механизација на земјо-
делството, како и за нивните резервни делови, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд, при задржување на своите продажни це-
ни на постојното ниво, вршат усогласување заради 
преминување на малопродажни цени, при условите 
на продажбата што се наведени во Спогодбата, а 
според ценовниците што се составен дел на Спогод-
бата , 

Цените од Ценовникот важат како цени во 
продажбата на мало, без данокот на промет. Во 
тие цени е вклучен процент за покритие на трошо-
ците во прометот на големо и на мало до 4% од-
носно до 10%, зависно од видот на производот, а 
за резервните делови — до 20%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
услуг.ите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6233 од 27 април 1979 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од генот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ*', 

Претставници на производителите: 30 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите—потрошувачи: 70 
купувачи—потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

380. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРИ-
БОР ЗА ЈАДЕЊЕ, НА HЕРЃОСУВАЧКИ САДОВИ 
ЗА ГОТВЕЊЕ И СЕРВИРАЊЕ, НА ПОЖАР-
СКИ ПРОИЗВОДИ, НИЖИЊА ЗА БРИЧЕЊЕ И 

МЕРНИ ЛЕНТИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпи-
шаа на 17 ноември 1978 година Спогодба за про-
мена на затечените цени на прибор за јадење, на 
нерѓосувачки садови за готвење и сервирање, на 
кожарски производи, ножиња за бричење и мерни 
ленти, со тоа што производителските организации 
на здружен труд, при задржување на - своите пос-
тојни продажни цепи, вршат усогласување заради 
преминување на малопродажни цени, при условите 
на продажбата што се наведени во Спогодбата, а 
според ценовниците што се составен дел на Спогод-
бата. 

2. Цените од Ценовникот важат како цени во 
продажбата на мало, без данокот на промет. Во 

тие цепи е вклучен процент за покритие на тро-
шоците во прометот на стоки, и тоа за покритие 
на трошоците во прометот на големо до 10°/с, за 
покритие на трошоците во прометот на мало до 18'% 
и за покритие на трошоците на големите малопро-
дажни системи до 20 %. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

4 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 6315 од 27 април 1979 
година. 

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 

. на СФРЈ". 
Претставници на производителите: „Кордун" — 
Карловац, ,.Братство" Охрид, „Рад" — Бел-
град, „Фамипа" — Призрен, „Ковииопластика 
ТОЗД Инокс" — Стари трг при Ложу, ИМПА 
— Земун и „Интерсилвер" — Земун. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
33 купувачи—потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

381. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КО-
МЕРЦИЈАЛНА РАЗЛАДНА ОПРЕМА И ЗА НЕЈ-

ЗИНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕДОВИ 
1. Претставниците на производителите • и прет-

ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 24 мај 1978 година Спогодба за промена на зате-
чените цени за комрцијална разладна опрема и за 
нејзините резервни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови за продажбата наведени во Спогодбата, да 
ги зголемат до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде. согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3869 од 27 април 1979 
година. 

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

Претставници на произ.водителите: „Секо" — 
Мостар, ДТХ — Шкофја Лока, .,Рare Кончар" 

— Загреб и ,Југострој" — Белград. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
25 купувачи—потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

' - -

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 241 став 1 од Законот за 

основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата (,,Службен лист ма СФРЈ", број 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО 

БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
За директор на Сојузното биро за работи на 

вработувањето се поставува Бранко, Ѓорѓевиќ, 
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Поранешен потсекретар на укинатиот Сојузен ко-
митет за труд и вработување. 

Е. П. бр. 438 
27 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извшрен совет 

Потпретседател, 
Андреј Маринц, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во нашата ослободителна 
војна, за лична храброст искажана во борбата про-
тив статистичкиот непријател и придонес кон ши-
рењето на братството и единството во редовите на 
НОВ на Југославија 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Bair dr Max, Fuchsel Roman, Lesnik Leopold, 
Tatschl Peter; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Bair dr Max, Fuchsel Roman, Luttenberger 
Andreas, Mikusch Franc; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Brunnflicker Karl, David dr Franz, Fankhauser 
Gotthardt, Fiirngerg Friedl, Grundner Ewald, Geb-
hard Franz, Holzl Auguste, Hulzl Leopold, Jetz Si-
mon, Kroyer Gottfried, Mikusch-Kovacic Otona Au-
relia, Planinz Alois, Plank Augustin, Schwarzl Karl, 
Travnitschek Wilma, Wagner Richard, Wolger Otto; 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Walzl Johann, Randl Ludwig, Herzog Alois, Hirs-
chmann August, Zwifelhofer Rudolf, Heibi Laurenz, 
Hierzer Johann, Leitner Ferdinand, Nemeth Koloman, 
Spirik Rudolf, Wippel Rudolf, Anker Gotthard; 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ' 

Zarre Franz, Rabitsch Vinzenz, Baumgartner Si-
mon, Papst Florian, Scharf Erwin. 

Бр. 122 
3 ноември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на соработката и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Франција 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Raymonde Pernes. 
Бр. 123 

3 ноември 1978 година 
Белград 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

371. Уредба за дополнение на Уредбата за 
контниот план и за билансите за само-
управните интересни заедници — — — 653 

372. Одлука за намалување на посебната так-
са на увезени стоки и на давачката за 
израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки на увозот на авиони 
за патнички сообраќај — — — — — 653 

373. Решение за определување сезонски гра-
ничен премин за меѓународен сообраќај 
Барањско Петрово Село — Беременд — 653 

374. Решение за намалување на царината на уво-
зот на рибарски бродови за ловење на риби 654 

375. Правилник за прифаќање и испраќање на 
воздухоплови, патници и предмети на воз-
духопловно пристаниште — — — — 654 

376. Правилник за начинот на натовар, пре-
товар и растовар на пратки на животни, 
животински производи, животински су-
ровини и животински отпадоци во вна-
трешниот промет, во извозот, увозот и 
провозот за условите што мора да ги ис-
полнува превозното средство, за хигиен-
ско-техиичките услови што мора да ги 
исполнува пратката и за образецот на 
уверението за здравствената состојба на 
пратките наменета за извоз — — — 657 

377. Решение за отворање царинска испоста-
ва на Царинарницата Босански Нови со 
седиште во Босанска Градишка — — 740 

378. Одлука за мерките за спроведување на мо-
нетарно-кре д итната политика во 1979 година 740 

379. Спогодба за промена на затечените цени 
. на трактори, мотокултиватори ,приклучо-

ци и друга опрема за механизација на 
земјоделството, како и за нивните резер-
вни делови — — — — — — — — 747 

380. Спогодба за промена на затечените цени на 
прибор за јадење, нерѓосувачки садови за 
готвење и сервирање, на кожарски про-
изводи. ножиња за бричење и мерни ленти 747 

381. Спогодба за промена на затечените цени 
за комерцијална разладна опрема и за 
нејзините резервни делови — — — — 747 

Назначувања и разрешувања — — — — 747 
Одликувања — — — — — — — — — 748 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

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

Душап Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа.бр. 17. 


