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511. 

Врз основа на член 43 став 1, во врска со член 
15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ" , бр. 60/75, 13/76 
и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВА-

ЊЕ ГАРАНЦИЈА 

1. Во Одлуката за утврдување на ликвидниот 
инвестиционен потенцијал на банката и на услови-
те за давање овластување за давање гаранција 
( Службен лист на СФРЈ" , бр. 5/76) во точка 1 став 
1 по одредбата под 1 зборовите: „под ред. бр. 1, 2 и 
5 до 7, ред. бр. 18 до 21 и ред. бр. 26, 27 и 124" се 
замен.увлат со зборовите: „под ред. бр. 1 до 5, ред. 
бр. 9, '12 и 13 и ред. бр. 14 до 17". 

Во одредбата под 2 зборовите: „под ред. бр. 3, 
55, 89 и се заменуваат со зборовите: „под ред. 
бр. 23 до 30". 

Во одредбата под 3 зборовите: „ануитети по 
долгорочни кредити" се заменуваат со зборовите: 
..долгорочни пласмани". 

Во одредбата под 4: „отплатите од ануитети по 
долгорочни кредити," се заменуваат со зборовите: 
„долгорочните пласмани,". 

Во став 2 во одредбата под 2 зборовите: „(штед-
ни влогови, износи на жиро-сметки, текушти смет-
ки, 'девизни сметки и сл.)" се бришат. 

Во одредбата под 3 зборовите t „орочени" се з а -
менуваат со зборовите: „здружени и орочени". -

Во одредбата под 4 зборовите: „орочени" се заме-
нуваат со зборовите: „здружени и орочени". 

Во одредбата под 6 на крајот се додаваат збо-
ровите: „и депозитите на странски лица". 

2. Во точка 3 став 1 на крајот на текстот се до-
даваат зборовите: „за тековната година, односно за 
повеќе наредни години ако банката авалира меници 
и дава гаранции по основ на инвестиции чија об-
врска за плаќање втасува во наредните години4*. 

3. Во точка 9 став 1 одредбата под 1 се менува 
и гласи: 

„1) корисникот на општествени средства од об-
ласта на стопанството до износот на расположивите 
средства за инвестиции зголемени за износот на 
амортизацијата по пресметката за тековната го-
дина ;". 

Став 2 се заменува со два нови става кои гласат: 
„Корисникот на општествени средства од облас-

та на стопанството износот на расположивите сред-
ства за инвестиции го утврдува врз основа на пода-
тоците од завршната сметка за претходната година, 
односно од почетниот биланс во случај на статусни 
промени искажани во Образецот Биланс на состој-
бата на 19 година што е составен 
дел од Уредбата за контниот план и за билансите 
за организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/77). 

Корисникот на општествени средства од областа 
на стопанството износот на расположивите средства 
за инвестиции до кој може да дава овластувања за 
давање гаранции утврден според одредбите на став 
1 одредба под 1 и на став 2 од оваа точка го иска-
ж у ва на Образецот ИО — Износ до кој можат да 
се даваат овластувања за давање гаранции за пе-
риодот од до 19 година, што е 
отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
4. По точка 10 се додава нова точка 10а, која 

гласи: 
ЛОа. Под банка, во смисла на оваа одлука, се 

подразбираат интерна банка, основна банка и здру-
жена банка." 

5. Образецот Ј1ИП — ЈТиквиден инвестиционен 
потенцијал за 19 година, се менува и гласи: 
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3 Износи на ненаплатените долгорочни пласмани втасани во претходната 
година, освен износите ЧИЈ а наплата е сомнителна или спорна 

4 Износи на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата во годината за 
ноја се утврдува ЛИП, освен износите чија наплата е сомнителна или спорна 

5 Планирано зголемување на ЛИЛ (5.1. до 5.8.) 

5.1 По основ на депозити по видување на корисници на општествени средства 
5.2 По основ на депозити по видување на граѓани и граѓански правни лица 
5.3 По основ на здружени и орочени средства на корисници на општествени 

средства 
5.4 По основ на здружени и орочени средства на граѓани и граѓански правни 

лица 
5.5 По основ на средства присобрани со емисија на обврзници и други хартии 

од вредност 
5.6 По основ на финансиски кредити и заеми од странство и депозити на 

странски лица 
5.7 По основ на финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во 

Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства, а по кои 
банката е гарант 

5.8 По основ на кредити од народните банки 

е Зголемување за износот според точка 2 став 1 од Одлуката 

7 Вкупно (1 до 6) 

8 Намалување за износот според точка 2 став 2 од Одлуката 
9 Ликвид ен инвестиционен потенцијал (7 минус 8) 

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од динари — до кој во 19 година можат 
да се даваат гаранции и да се авалираат меници за обезбедување на плаќањето на инвестиции, t o ут-
врди како надлежен орган на управување со банката, на седницата од 1 9 — 
година. 

Директор, Претседател, 

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

Е. п. бр. 483 
15 јуни 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икони!?, е. р. 

Образец ИО 

Основна организација на здружен труд — 
Организација на здружен труд — 

ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ДАВААТ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ 
за периодот од до 19 година 
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512. I 
Врз основа на член 43 став 2, во врска со член 

14 став 2 и член 25 од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 
и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕ-

ДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА 

1. Во, Одлуката за утврдување на краткорочни -
от кредитен потенцијал на банката („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/76) точка 1 се менува и гласи: 

АД. Банката може да авалира меници и да дава 
гаранции, освен меници и гаранции по основ на ин-
вестиции, најмногу до износот на својот кратко-
рочен кредитен потенцијал. 

ЈСдаткорочниот кредитен потенцијал на банката 
го сочинуваат износите на краткорочните пласмани 
искажани во книговодството на банката на контата 
од групата на контата 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, освен контата 460 и 47 и контата 360, 362 и 363." 

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а. Под банка, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат интерната банка, основната банка и 
здружената банка." 

3. Во Образецот ККП — Краткорочен кредитен 
потенцијал за периодот од до 197— 
година, текстот на Забелешката се менува и гласи: 

„1. Износиве на краткорочните пласмани се вне-
суваат во овој образец според редоследот на син-
тетичките конта во книговодството на банката. 

2. Износот на делот од ликвидниот инвестици-
онен потенцијал од точка 2 став 2 од Одлуката за 
утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал 
на банката се внесува во овој образец по износот 
од забелешката под 1. 

3. Износите на краткорочните пласмани според 
Синтетичките конта се внесуваат во претколоната, 
а нивниот збир во главната колона од овој образец. 
Износот под 2 од оваа забелешка се внесува во глав-
ната колона од овој образец. 

\ 

4. Износите во овој образец се искажуваат; во 
динари без пари." 

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

Е. п, бр. 484 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

513. : 

Врз основа на член 43 став 3, во врска со чл. 14 
и 25 од Законот за обезбедување на плаќањето по-
меѓу корисниците на општествени средства („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 60/75, 13/76 и 22/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ КОРИС-
НИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ 

ДА АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА ДАВААТ 
ГАРАНЦИИ 

1. Во Одлуката за утврдување на износот до кој 
корисниците на општествени средства можат да апе-
лираат меници и да даваат гаранции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/76), во точка 1 ст. 2 и 3 се ме-
нуваат и гласат: 

„Трајните обртни средства: од став 1 на оваа 
точка ги сочинуваат износите на трајните извори 
на деловните средства што се користат за обртни 
средства, долгорочните извори на обртните средс-
тва, како и изворите на средствата на резервите. 

Износот на трајните обртни средства се утвр-
дува врз основа на податоците од завршната сметка 
за претходната година, односно од почетниот биланс 
во случај на статусните промени искажани ЕО Об-
разецот Биланс на состојбата на 19 
година, што е составен дел од Уредбата за контниот 
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план и билансите за организациите на здружен 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77К" 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства од облас-

та на стопанството го искажува износот до кој мо-
ж е да авалира меници и'"да дава гаранции утврден 
според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка, на об-
разецот МАГ — Износ до кој можат да се авалираат 
меници и да се даваат гаранции за периодот од 

I : до ;— 19 година, што е от-
п е ч а т е н кон оваа одлука и е нејзин составен дел." 

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

Е. п. бр. 485 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

Образец НАГ 

ИЗНОС ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ АВАЛИРААТ МЕНИЦИ И ДА СЕ ДАВААТ ГАРАНЦИИ ЗА ПЕРИО-
ДОТ ОД ДО 19 ГОДИНА 

Реден Реден број од колона Износ од колона 5 на 
број 1 на Образецот Би- Назив на позицијата од колона 3 ва Образецот Образецот Биланс на 

лане на состојбата Биланс на состојбата состојбата 
: / 

1 2 3 4 
^ / : — _ _ _ _ _ 

1 166 Деловен фонд 
2 167 Извори на средствата отстапени на трајно користење 
3 169 до 175; 238 и 239 Здружени средства 
4 177 до 183 и 236 Долгорочни кредити 
5 184 до 186 Краткорочни кредити за основни средства 
6 258 до 261 Извори на средствата на резервите 

7 Вкупно (1 до 6) 

8 130 ' Основни средства во употреба по сегашната вредност 
9 131 до 137 Основни средства во подготовка 

10 31 до 34; 39; 40; 42 
и 96 до 111 Долгорочни и други пласмани 

11 138 Трајно неупотребливи основни средства 
12 139 Запрени инвестиции 
23 140 Сомнителни и спорни побарувања Ч 
14 143 Загуба покриена со кредит за санацију -
15 Вкупно (8 до 14) 

16 Износ до кој можат 
да се авалираат 
меници и даваат 
гаранции (7 минус 15) 

Раководител на книговодството, 

514. 

Врз Основа на член 31 од Законот за п р о м е т -
на стоки и услуги со странство („Службен лист н; 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен сове-
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАС 
НОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОЈО 

1. Следните стоки можат да се увезуваат сам! 
врз основа на- согласност што ја дава Сојузниот се 
крстари јат за надворешна трговија: 

Реден Тарифен 
број број на 

Царин- Наименување 
ската 4 

тарифа 
1 2 3 

1 08.01 Урми, банани, кокосов орев, бра 
зилски орев, акажу-орев, ананас 

авока, манго, гуава и мангуета, 
свежи или суви, лупени или нелу-
пени 

08.02 * Агруми, свежи или суви 
08.05/1 а Бадеми во лушпа 
08.05/2а Лешници во лушпа 
09.01 Кафе, печено или непечено, или 

ослободено од кофеин, лушпи и 
ципи од кафе; замени на кафе 
што содржат кафе во кој и да е 
процент * 5 

09.02 Ча ј 
09.04/1 Црн пипер 
12.01/1 Кикиритки (арашид) 
12.01/2 Копра 
12.01/3 Палмини ореви и јатки 
17.01 Шеќер од шеќерна репа и од ше-

ќерна трска во цврста состојба 
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12 17.03 4 

13 13.01 

14 18.03 

15 18.04 
16 18 05 
17 18.06/2 
18 20.06/1 
19 20.06/2F 
20 20.00/2д 
21 20.07/1 
22 20.07/2 
23 20.07/3 
24 20.07/4 
25 23.01/2 

Меласа 
Какао во зрно, цело или кршено, 
сурово или пржено 
Какаова паста (во грутки или во 
блокови), одмастена или не 
Какаов путер (маст и Масло) 
Какао во прав, ^засладено 
Какао во прав со шеќер 
КИКИТКИ и о р е в и , п р ж е н и • 
Ананас 
Агруми 
Сок од портокал!« 
Сок од грејпфрут 
Сок од друго цитрус-овошје 
Сок: од ананас 
Брашно и прав од риби, черупка-
ри или мекотелци, неподобни за 
човечка исхрана 
Фосфати од калциум, природни; 
алуминиум-калциум фосфати при-
родни, апатит и фосфатна креда 
Руди и концентрати од железо, 
неагломерирани 
Руди и концентрати од бакар 
Боксит 
Руди и концентрат од цинк 
Руди и концентрат од хром 
Антрацит, во прав или не, неагло-
мериран 
Алуминиум оксид (глиница) 
Алуминиум хидроксид (хида ата-
ра на глиница) 
Латекс од природен каучук, било 
да содржи или да не содржи ла-
текс од синтетички каучук; пред-
вулжанизиран латекс-каучук 
Природен каучук, освен латекс 
Кожи говедски солени ' 
Кожи говедски, суви 
Кожи говедски, други 
Кожи јунешки, солени 
Кожи јунешки, суви 
Кожи јунешки, други 
Кожи биволски, солени 
Кожи биволски, суви 
Кожи биволски, други 
Телешки кожи 
Козји и јарешки кожи 
Овчи и јагнешки кожи со волна 
Овчи и јагнешки кожи без волна 
(стрижени до височина 2,50 cm — 
кавлак и голица) 

50 41.02/1а-1 Телешки кожи, недовршени, за из-
работка на производи од кожа, 
штазени „wet blue" и „fringe level" 

51 41.02/2а-1 Говедски, јунешки, коњски и ма-
гарешки, недовршени за изработ-
ка на производи од кожа, штавеии 
Mwet blue" и „fringe level" 

26 25.10 

27 26.01/2 

П 26.01/4 
29 26.01/6а 
30 26.01/8 
31 26.01/11 
32 2701/1 

33 28.20/1 
34 28.20/2 

35 40.01/1 

36 40.01/2 

37 41.01/1а 

38 41.01/16 

39 41.01/ lB 

40 41.01/1г 

41 41.01/1Д 

41 .01 / l r 

41 01/le 
44 41.01/1Ж 

45 41.01/13 

41.01/2 

42 
43 

46 
47 4^.01/3 
48 41.01/4 
49 4Ѓ01/5 

52 41.03/2а-1 Јагнешки кожи недовршени, за 
изработка на производи од кожа, 
штавени „wet blue" и „fringe level" 

53 41.04/2а-1 Јарешки кожи недовршени, за из-
работка на производи од кожа, 
штавени „wet blue" и „fringe level" 

54 44.03/2 Трупци за режење и трупци за 
фурнир, од иглолисници 

55 44.03/3 Трупци за режење и трупци за 
фурнир, од широколисници 

56 44.04 Дрво, грубо учетворено или полу-
учетворено, но понатаму не обра-
ботено 

57 44.05/1 Дрво стругано но должина, сечено 
или излупено* но понатаму не об-
работувано, дебелина над 5 mm, од 
иглолисници 

58 44.05/2« Режано дрво од егзотични широ-
колисници 

59 44.05/2ж Дрво стругано по должина, сече-
но или излупено, но понатаму не 
обработувано, дебелина над 5 mm, 
друго 

60 45.01 Плута природна, необработена, 
кршена, гранулиран или мелена; 
отпадоци од плута 

61 45.02 Плута природна, во блокови, пло-
чи, листови или во ленти (вклучу-
вајќи и КОЦКИ или слични право-
аголни форми од плута, исечени 
за затки или затиначи) 

62 45.03 Производи од природна плута 
л 

63 45.04 Плута агломерирана (со или без 
сврзни материи) и производи од 

\ агломерирана плута 

64 47.01/2 Целулоза висококвалитетна за на-
тамошна хемиска преработка 

65 47.01/3 Целулоза висококвалитетна, ка-
устична или сулфатна небелена 

66 47.01/4 Целулоза висококвалитетна, каус-
тична или сулфатна белена или 
полубелена (освен за натамошна 
хемиска преработка) 

67 47.01/5 Целулоза висококвалитетна, сул-
ф и д а , небелена 

68 47.01/6 Целулоза високвалитетна сулфит-
на, белена или полубелена (освен 
за натамошна хемиска преработка) 

69 47.01/7 Полуцелулоза 
70 47.01/8 Целулоза од други влакна, освен 

од дрво 
71 53.01 Волна од овци или јагниња, не-

влачена и нечешлана 
72 53.05 Волна од овци или јагниња и дру-

га животинска длака (фина или 
груба), влачена или чешлана 

73 55.01 Памук, невлачен и исчешлан 
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74 55.03 

75 55.04 
76 55.05 

77 57.03 

78* 57.04/2 

79 57.06 

80 57.10 

81 62.03/1 
82 74.01/3 
83 74.01/4 

84 76.01/2 
85 80.01/2а 
86 80.01/26 

Отпадоци од памук (вклучувајќи 
и од скубени крпи) невлачени или 
нечешлани 
Памук, влачен или чешлан 
Предиво од памук, непригодено за 
продажба на мало 
Јута и други текстилни ликови 
влакна неспоменати во други та-
рифни броеви од оваа глава одно-
сно од оваа тарифа, сурову или 
преработувани, но непредени; кол-
чишта и отпадоци од нив (вклу-
чувајќи и скусени крпи или ја-
жарија) 
Кокосово влакно (влакно од коко-
сов орев) и отпадоци од тоа влак-
но, вклучувајќи и од скубени крпи 
и јажиња 
Предиво рд јута или од други тек-
стилни ликови влакна од тар. број 
57,03 
Ткаенини од јута или од други 
текстилни ликови влакна од тар. 
број 57.03 
Вреќи од јута 
Нерафиниран бакар 
Рафиниран бакар, вклучувајќи и 
легури од бакар 
Алуминиум суров 
Калај суров рафиниран 
Калај суров не рафиниран 

Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја може да даде согласност за увоз на одделни гру-
пи на стоките од став 1 на оваа точка, како и за 
увоз на тие стоки во определен период (глобална 
согласност). Во тој случај организациите на здру-
жен труд ги увезуваат тие стоки без прибавување 
на согласноста од став 1 на оваа точка. 

2. Давањето на согласноста во смисла на точка 
1 на оваа одлука може да се обуслови за стоките 
наведени во таа точка со обврска на организаци-
јата на здружен труд односните стоки да ги увезе 
непосредно од земјата производител на тие стоки и^ 
кон царинската пријава, да поднесе уверение за по-
теклото на тие стоки издадено од надлежните ор-
гани на односната земја и заверено од страна на 
југословенското конзуларно претставништво во од-
носната земја. 

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука за кои при 
утврдувањето на стоковните контингенти односно 
на девизните контингенти се утврдени земјите од" 
кои тие се увезуваат, организациите на здружен 
труд можат да ги увезуваат и без прибавување на 
согласноста од точка 1 на оваа одлука. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува "!ца важи Одлуката за обврската за 
прибавување на согласност за увоз на одделни сто-
ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77). 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јули 1978 година. 

Е. п. бр. 486 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икони!?, е. р. 

515. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УС-

ЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ 
1. Во Одлуката за формирање на цените на 

одделни производи и услуги според условите на 
пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 7/74, 
17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 
39/75, 59/75, 22/76, 29/76, 31/76 и 40/77) во точка 4 
зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и це-
ни" се заменуваат со зборовите: „Сојузниот завод 
за цени". 

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

Е. п. бр. 487 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен сове* 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

516. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА 
ПРОИЗВОДИ И ЗА ВАЖЕЊЕТО НА БОНИФИ-

КАЦИИТЕ 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на 

цените во прометот на производи и за важењето 
на бонификациите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/78) во точка 7 зборовите: „Сојузниот секретари-
јат за пазар и цени" се заменуваат со зборовите: 
„Сојузниот завод за цени". 

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

Е. п. бр. 488 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

517. 
Врз основа на член 31 став 1, во воска со член 

28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКИ ОД 

МЕСО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на 

цените за преработки од месо („Службен лист на. 
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СФРЈ", бр. 9/78) во точка 4 зборовите: „Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени" се заменуваат со 
зборовите: „Сојузниот завод за цени". 

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

Е. п. бр. 489 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
- Бранислав Икониќ, е. р. 

518. 

Врз основа на член 31' став 1, во врска со член 
28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на> СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СТОКИ ОД УВОЗ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на це-
ните за стоки од увоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 32/77) во точка 8 став 2 зборовите: „Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени" се заменуваат со збо-
ровите: „Сојузниот завод за цени". 

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

Е. п. бр. 490 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

519. 
Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 

28 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА ИЕНИТЕ ПРИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ 
НА БРОЈОТ ЦА ПОСРЕДНИЦИТЕ ВО ПРОхМЕТОГ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
Цените при зголемување на бројот на посредниците 
во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77) 
во точка 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за па-
зар и цени" се заменуваат со зборовите: „Сојузниот 
завод за цени". 

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

Е. п. бр. 491 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

520. 
Врз основа на член 43 став 1 од Законот за вло-

жување средства на странски лица во домашни ор-
ганизации на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/78), Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВА-: 
Њ Е НА ДОГОВОРИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА 
НА СТРАНСКИ ЛИЦА ВО ДОМАШНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Се формира комисија за вршење на работите 
од член 43 на Законот за вложување средства на 
странски лица во домашни организации на здру-
жен труд. 

2. Комисијата од точка 1 на ова одлука се со-
стои од стручњаци вработени во сојузните органи 
на управата, и тоа: 

1) постојани членови: 
— Сојузниот комитет за енергитика и индустри-

Ја; 
— Сојузниот кмитет за законодавство; 
— Сојузниот секретаријат за пазар и општи 

стопански работи; 
— Сојузниот секретаријат за финансии; 
— Сојузниот секретаријат за надворешна трго-

вија; 
— Службата на општественото книговодство; 
2) повремени членови: 
— Сјузниот комитет за земјоделство; 
— СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски; 
— Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-ч 

ти. 
3. Претседателот на Сојузниот комитет за енер-

гетика и индустрија, на предлог од старешините на 
органите на управата од точка 2 на оваа одлука, ќе 
го именува претседателот, постојаните и повреме-
ните членови на Комисијата и нивните Заменици, 

4. Стручните и административните работи за 
потребите на Комисијата ги врши Сојузниот коми-
тет за енергетика PI индустрија. 

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

Е. п. бр. 492 
15 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

521. -Ц 

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за за-
штита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/76), -Сојузниот извршен совет донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕ-
Њ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-СА-
НИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, 
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ 
СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ. СЕМЕ 
ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕД-
МЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗА-
РАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВ-

НАТА ГРАНИЦА 

1. За вршење на задолжителен ветеринарско-
-санитарен преглед на гркинките премини при из-
возот, увозот и провозот на пратки на животну 
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животински производи, животински суровини, жи-
вотински отпадоци, семе за вештачко осеменување 
и други предмети со кои може да се пренесува за-
разна болест, се наплатува надомест, и тоа: 

а) за вагонски, камионски, бродски и авионски 
пратки: 

1) за пратки на копитари и чапункари во пре-
возно средство при извозот, до 10 тони нето-тежина 
— 120 динари, а за секоја натамошна започната то-
на — уште по 5 динари; 

2) за пратки на копитари и чапункари во пре-
возно средство при увозот и провозот, до 10 тони 
нето-тежииа — 200 динари, а за секоја натамошна 
започната тона — уште по 10 динари; 

3) за пратки на жива перната живина, птици, 
зајаци, питоми зајаци, друг дивеч и мајмуни, што 
служат за лабораториски цели, во превозно средст-
во при извозот, увозот и превозот, до 5 тони нето-
-тежина — 150 динари, а за секоја натамошна за-
почната тона — уште по 10 динари; 

4) за пратки на еднодневна перната живина 
(пилиња, мисирчиња, пјчиња, гувчиња и др.), во 
Превозно средство при извозот, увозот и провозот, 
до 10.000 парчиња,— 150 динари, а за секои ната-
мошни започнати 1.000 парчиња — уште по 5 дина-
ри; 

5) за пратки на месо во превозно средство при 
извозот, до 10 токи нето-тежина — 120 динари, а за 
секоја натамошна започната тона — уште по 5 ди-
нари; 

б) за пратки на месо во превозно средство, при 
извозот, и провозот, до 10 тони нето-тежина — 200 
динари, а за секоја натамошна започната тона — 
уште по 10 динари; 

7) за пратки на млеко и производи од млеко, 
јајца и производи од јајца, семе за вештачко осе-
менување, риби, пчели, свилени кожурци, жаби, 
полжави, школки, желки и други лазачи и меко-
телци и сите нивни производи, маст, лој, брашно од 
Животинско потекло (месно, коскено, крвно, од пер-
дув, рибино и др.), мешаници на храна за животни 
што содржи производи од животинско потекло, жи-
вотински суровини и животински отпадоци (кожа, 
коска, крв, жлезди, органи, жолчка, волна, влакна, 
четин, грива, опашка, рогови, копита и чапунки), 
како и за пратки на други земјоделски производи 
ако со меѓународен договор, за тие пратки се бара 
уверение за здравствената состојба дека потекнуваат 
од подрачја што не се заразени со заразни болести 
на животни — во превозно средство при извозот, уво-
зот и провозот до 10 тони нето-тежина — 200 дина-
ри, а за секоја натамошна започната тона — уште по 
10 динари: 

6) за деиковни пратки: 
1) за секое парче крупно животно, односно за 

секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 
парчиња живина — 50 динари; 

2) за пратки на животински производи, сурови-
ни и отпадоци од одредбата под а) под 7 од оваа 
точка, до 3 пакети — 100 динари, а за секој натамо-
шен пакет —- уште по 10 динари. 

Вкупниот надомест за една денковна пратка на 
животни, животински производи, животински су-
ровини или животински отпадоци не може да из-
несува повеќе од надоместот пропишан за видот на 
пратката ако би се експедирала како вагонска, ка-
мионе^ , бродска или авионска пратка.* 

За животните што се гонат преку граница, на-
домест се плаќа како за денковни пратки од одред-
бата под б) под 1 од оваа точка; 

в) за луксузни животни (кучиња, мачки и мај-
муни) при извозот и провозот — 50 динари по пар-
не, а при увозот — 200 динари по парче; 

г) за преглед на остатоци од товар по чистење 
на брод, односно шлеп — 250 динари по брод однос-
но шлеп. 

2. За извршен преглед на пратки на животни, 
животински производи, животински суровини и ж и -
вотински отпадоци во провоз (транзит), надомест се 
плаќа само на влезниот граничен премин. По ис-
клучок ако преглед не е извршен на влезниот гра-
ничен премин, преглед на пратката се врши на из-
лезниот граничен премин-, а надоместот за прегле-
дот се зголемува за 100°/о од надоместот предвиден 
во точка 1 од оваа одлука. 

3. Износот на надоместот за преглед на пратките 
од точка 1 на оваа одлука што ќе се изврши во текот 
на нокта (на гранични премини на кои за тоа посто-
јат услови — светло од 550 лукса на 90 cm од пред-
метот што се прегледува обезбедени колосеци и ел.) 
се зголемува за 50°/о од надоместот предвиден во точ-
ка 1 од оваа одлука. 

4. За извршен преглед на сено, слама и стела 
што се наоѓаат во превозното средство во кое се прат-
ки на животни, животински производи, животински 
суровини и животински отпадоци при извозот, уво-
зот и провозот, надомест не се плаќа. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината на 
надоместот за вршење задолжителен ветеринарско-
-санитарен преглед на пратки на животни, живо-
тински производи, суровини, отпадоци и предмети 
со кои може да се пренесува зараза во прометот 
преку државната граница („Службен лист на СФРЈ'4, 
бр. 36/77). 

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

Е. п. бр. 494 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

522. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 

ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. Во Решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/77) чие важење е продолжено со Ре-
шението за продолжување на важењето на Решени-
јата за царинските контенгенти со кои се намалени 
Царините на увозот на специфичната опрема за оп-
ределени гранки и групации на стопанството 

Службен лист на СФРЈ", бр. 9/78 и 21/78), во 
точка 1 пред тар. број 85.01/1а-2бб се додаваат пет 
кови тарифни броеви, кои гласат: 

„84.31/3 Друго 
Ех. 
— Уреди за континуирано развлакување 

I* на дрвени сенки со помош на пара, 
* С& притисок над 10 at, изработени од 

Е е'р госу в ачки челик 
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— Уреди за континуирано формирање 
на бескрајни волуминозни ленти од 
дрвени влакна со струја на воздух 

84.47/7 Машини за дупчење на дрво 
Ех. 
Брусилки за истовремено двострано дуп-
чење и вклопување на претходно поли-
кондензиран слој, со широчина на бру-
сната лента над 2000 mm 

84.47/8 Пили за дрво 
Ех. 
Автоматска проточна форматна пила за 
кроење плочи со широчина — 2000 mm 

84.47/10 I Други машини за механичка преработ-
е а на дрво 
Ех. 
Уреди за обрежување и напречно сече-
ње на оформени бескрај ни ленти пред-
пресувани и за иситнување на отпадоци 
настанати при овие операции, со помош 
на сечило од нож 

84.59/2К Друго 
Ех. 
— Уреди за подготовка и автоматско 

дозирање на синтетички плетила во 
концентрирана состојба, изработени од 
кисел и алкално отпорен челик, за 
работа со притисок над 15 at 

— Уреди за автоматско кондиционирање 
на влакнести плочи". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари 1977 година до 30 јуни 1973 
година. 

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

Е. п. бр. 493 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, е. р. 

523. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 

13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист иа СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

524. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето PI растурањето во 
Југославија на списанието „Бег Spiegel", број 21 од 
22 мај 1978 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/702 
29 мај 1978 година 

Белград 

Заменик-сој узен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

525. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства За масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt", број 121 од 27 
мај 1978 година, што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/704 
9 јуни 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Quick", број 21 од 18 
мај 1978 година, што излегува на германски јаз ик 
во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/700 
29 мај 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

526. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/75, 13/76 и 22/78), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ СРЕДСТВА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на 

слободните средства за одобрување на стоковни кре-
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дити („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) во член 1 
во одредбата под 1 зборовите: „над задолжителниот 
износ на трајните обртни средства" се бришат. 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
..Износот на расположивите средства од трајните 

и долгорочните извори, корисникот- на општествени 
средства го утврдува на начинот пропишан во точка 
9 став 1 под 1 и ст. 2 и 3 од Одлуката за утврдување 
на ликвидниот инвестиционен потенцијал на бан-
ката и на условите за давање овластување за даваше 
гаранција („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/76\ и 
34/73)-"' 

Член 3 
Во член 4 став 1 се заменува со два КОБИ става, 

кои гласат: 
„Како доказ дека располага со слободни сред-

ства за одобрување на стоковните кредити од член 
1 точка 1 од ОВОЈ правилник, корисникот на опште-
ствени средства поднесува До надлежната служба на 
општественото книговодство образец ИО, што е от-
печатен кон одлуката од член 2 на овој Правилник 
и? е нејзин составен дел, пополнет врз основа на 
податоците од завршната сметка за претходната 
годила, односно од почетниот биланс во случај на 
статусни промени на корисникот. 

Корисникот на општествени средства може обра-
зецот од став 1 на ОВОЈ член да го поднесе до над-
лежната служба на општественото книговодство и 
во текот на годината, а врз основа на состојбата иска-
жана но книговодството последниот ден на определе-
ниот пресметковен период ако таа состојба битно 
се променила во однос на состојбата искажана во 
завршната сметка за претходната година, односна 
во почетниот биланс во случај на статусни промени 
на корисникот." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Овој, правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 1-1698/1 
16 јуни 1978 година 

Белград 

Заменик-соЈузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновић, е. р. 

. Одредбата на став 1 од оваа точаа се применува 
врз увозот на следните стоки: 

Реден 
број 

Тарифен 
број Н а и м е н у в пње 

527. 

Врз основа на член 52 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77.и 17/78) сојузниот секретар за на-
дворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А . 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ 
ЗА ПОТЕКЛОТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ШТО 

СЕ УВЕЗУВААТ : 

1. Организациите на здружен труд што увезу-
ваат стоки од став 2 на оваа точка се должни во 
купопродажниот договор да предвидат обврска на 
странскиот продавач од надлежниот орган на сво-
јата земја да прибави уверение дека стоките што 
ги извезува се произведени во таа земја, а во оп-
ре- iei:n случаи и заверено« од, југословенското 
кс:::ударно претстатшшитвО' ва таа земја*. 

1 2 з 

Ћ 69.11/1 Кујнски и трпезни; садови 
2 73.36/2а-2 Други апарати на течни горива 
3 73.36/26 Шпорети 

73.33/1 а Садови емајлирани 
5 73.38/16 Садови поцинкувани 
6 73.38/1в-Г Други садови ^ема јлирани 
7 76.15/1 Производи за домаќинство и нив-

ни делови 
8 82.11/2 Ножеви за бричење (жилети) 
9 83.07/1 Лустери 

10 84.15/1 Фрижидери за домаќинство со или 
без оддел за длабоко замрзнување 

11 84.15/2 Фрижидери за домаќинство, само 
за длабоко замрзнување 

12 84.15/3 Други фрижидери и разладна оп-
рѕгла 

13 84.40/1 Машини за перење облека со ка-
пацитет да 6 kg сува облека 

14 84.40/2 Машини за перење облека над 6 kg 
сува облека 

15 84,51/1 Машини за пишување со обични 
букви, електрични 

16 84.51/2, Машини за пишување со обични 
букви, неелектрични 

17 84.51/3 Други машини за пишување; ма-
шини за пополнување чекови 

18 84.52/2 Сметководствени машини (вклучу-
вајќи и книговодствени машини) 

19 84.52/3 Регистар-каси 
20 85.03/1 Примарни ќелии и примарни ба-

терии. Лекланшеови и воздушно-
-деполаризациони 

21 85.03/2 Примарни ќелии и примарни бате-
рии, алкални' (жива-цинк, сребро-
-цинк, никел-кадмиум) 

22 85.03/3 Други примарни ќелии и примар-
ни .батерии 

23 85 06/1 Правошмукалки и апарати за маз-
нење на под 

24 85.06/3 Апарати за мелење и мешање хра-
на; апарати за цедење сокови од 
овошје 

25 85.07/1 Електрични апарати за бричење и 
стрижење со вграден електричен 
мотор 

26 85.12/1 Електричен* греј а чи за вода 

27 85.12/2 Електрични апарати за загревања-
почва и електрични апарати за 
загревање простории* 

28 85.12/3 Електрични апарати за уредување 
коса 

29 85.12/4 Електрични пегли за пеглање ' 

30 85.12/fr Електротермички апарати за дома-
ќинство 
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31 85.15/2 

32 85.15/3 

33 85.15/4 

34 85.15/5 

35 85.15/6 

36 85.20/1 

37 90.08/1 

88 90.08/2 

39 91.01/1 

40 91.01/2а 

41 9101/26 

42 91.01/28 

43 91.01/3 

44 91.02/2 

45 91 04/1 

46 92.11/2 

47 92.11/46 
X 

48 92.11?4в 

49 97.03/2х 

50 98.03/1 

51 98.05/1а 

52 98.05/16 

53 98.05/lB ^ 

Телевизиски приемници во боја, 
вклучувајќи и приемници со вгра-
дени уреди за снимање и репро-
дукција на звук 
Црно-бели телевизиски приемни-
ци вклучувајќи и приемници со 
вградени уреди за снимање и ре-
продукција на звук 
Радиоприемници, конструирани 
или адаптирани за вградување во 
моторни возила, вклучувајќи и 
приемници со вградени уреди за 
снимање и репродукција на звук 
Портабл радиоприемници, вклучу-
вајќи и приемници со вградени 
уреди за снимање и репродукција 
на звук 
Други радиоприемници, вклучу-
вајќи и приемници со вградени 
уреди за снимање и репродукција 
ла звук 

Сијалици со влакна, освен инфра-
црвени и ултравиолетови сијалици 

Кинематографски камери, проек-
тори; уреди за снимање и репро-
дукција на звук, комбинирани или 
некомбинирани за филм со широ-
чина помала од 16 mm, вклучувај-
ќи камери за дупли филм со ши-
рочина од 8 mm 

Кинематографски камери, проек-
тор^ уреди за снимање и репро-
дукција на звук, комбинирани или 
^комбинирани, за филм со широ-
чина од 16 mm и повеќе, исклучу-
вајќи ги камерите за дупли филм 
со широчина од 8 mm 

Штоперици 

Рачни часовници од благородни 
метали 

Рачни часовници, 
кварцни 

електронски, 

Рачни часовници, други 

Џебни часовници 

Будилници 

Други часовници, будилници 

Други електрични грамофони и 
апарати за репродукција на звук 

Магнетофони 

Други апарати за снимање или 
репродукција на звук (диктафон^ 

Други играчки со механизам 

Пенкала 

Моливи, обични графитни 

Моливи бо боја 

Моливи, други 

Уверението за потеклото на стоките од став 1 
на оваа точка организациите на здружен труд сб 
должни да го поднесат кон царинската деклараци-
ја при увозот на стоките. 

2. Одредбите од точка 1 на оваа наредба не се 
применуваат врз: 

1) производите што се убезуваат по основ на 
долгорочна производствена кооперација со стране-? 
тво, а кои се предмет на договорот за таа долго-
рочна производствена кооперација регистриран кај 
надлежниот орган; 

2) основните средства што организацијата на 
здружен труд ги купила во странство заради изве-
дување инвестициони работи и кои по завршување-
то на тие работи ги враќа во Југославија, под ус-
лов да поднесе до надлежната царинарница докази 
дека основните средства се купени во странствр за 
потребите на изведувањето на инвестициони работи 
во странство и дека до завршувањето на тие работи 
и се користени за тие цели; 

3) стоките што се увезуваат во смисла на Пра-
вилникот за условите под кои стоките се извезуваат 
или увезуваат без наплата, односно плаќање на 
противвредност („Службен лист на СФРЈ", 61/77). 

3.' Ако организацијата на здружен труд при 
увозот на стоките од точка 1 став 2 на оваа наредба 
fie поднесе уверение за потеклото на стоките или 
ако поднесеното уверение не им одговара на потек-
лото на стоките, царинарницата ќе постапи во смис-
ла на одредбите на член 204 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба, престанува да важи Наредбата за обврската 
за прибавување на уверенија за потеклото на опре-
делени стоки џ1то се увезуваат („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/77). 

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јули 1978 
година. 

'п . бр. 17003 
6 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
на надворешна трговија, 

Метод Ротар, е. р. 

528. 

Врз основа на точка 6 од Одлуката за работите 
на посредување во надворешнотрговскиот промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77), по прибавено 
мислење од сојузниот секретар за финансии и 
од Народната банка на Југославија, сојузниот се-
кретар за надворешна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ И ЗА 
ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

РАБОТА 

1. Основните и други организации на здружен 
труд регистрирани за работи на посредување во 
надворешнотрговскиот промет (во натамошниот 
текст: организациите на здружен труд), врз основа 
на" точка 2 од Одлуката за работите на посредува-
ње во надворешнотрговскиот промет (во натамош-
ниот текст: Одлуката), поднесуваат барање до Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија« за 
одобрување работа на посредување во надворешно-
трговскиот промет. 

2. Барањето се поднесува во шест примероци, 
на обрасците бр. 1 до 3 што се отпечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел. 
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3. По приемот на поднесеното барање, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија доставува по 
еден примерок: ед барањето до Сојузниот секретаријат 
за финансии и до Народната банка на Југославија 
на мислење во смисла на точка 2 од Одлуката, а 

ј другите примероци ги задржува за свои потреби за-
' ради натамошна постапка. 

4. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
; вија ги разгледува барањата од организациите на 
ј здружен труд за вршење работи на посредување 
во надворешнотрговскиот промет по прибавено ми-
слење од Сојузниот секретаријат за финансии и од 
Народната банка на Југославија и донесува реше-
ние што го доставува до подносителот на барањето 
во три примероци. 

Првиот примерок ^д решението организацијата 
на здружен труд го задржува за свои потреби, 
вториот го доставува до надлежната народна бан-
ка на републиката, односно автономната покраина, 
а третиот — до овластената банка преку кода се вр-
шат плаќањата и наплатите по работата на посре-
дување за која е издадено решението. 

5. Организацијата на здружен труд што го при-
мила решението за вршење на работа на посреду-
вање во надворешнотрговскиот промет, должна е 
да се придржува кон сите услови и рокови утвр-

! дени со решението. 
Организацијата на здружен труд на која и е 

одобрено вршење работа на посредување во надво-
решнотрговскиот промет, должна е за промената на 
податоците од барањето поднесено на обрасците бр. 
1 до 3, да ги наведе причините поради кои наста-
нале промените, било да е во прашање продолжу-
вање на рокот за извршување на работата, било 
измена на другите услови од решението. 

По исклучок од одредбата од став 2 на оваа 
точка, организацијата на здружен труд не е дол-
жна да го известува Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија за настанатите промени, ако е 
во прашање: 

1) зголемување, односно намалување на коли-
чеството на стоките до 5°/о — кога количеството во 
решението е назначено со клаузулата „сса", однос-
но до 2е/о — кога количеството во решението фик-
сно е определено; 

2) зголемување на куповната цена или намалу-
вање на продажната цена до 5% од цената наве-
дена во решението; 

3) намалување на куповната цена, односно зго-
лемување на продажната цена. 

Ако организацијата на здружен труд се откаже 
од вршењето на одобрената работа, должна е за 
тоа да го извести Сојузниот секретаријат за на-
дворешна трговија во рок од 30 дена од денот на 
откажувањето од работата. 

6. Организацијата на здружен труд на која и е 
одобрено вршење работа на посредување во на-
дворешнотрговскиот промет е должна пресметка за 

• извршувањето на таа работа, со рекапитулација, да 
достави на образецот бр. 4 до народната банка на 
републиката, односно народната банка на автоном-
ната покраина како и документација врз основа на 
која е составена наведената пресметка. 

Еден примерок од пресметката од став 1 на 
рваа точка се доставува до Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

Образецот бр. 4 е отпечатен кон ова упатство и 
£ негов составен дел. 

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
бд денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П бр. 17004 
б јуни 1978 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Метод Ротар, е. р. 

Петок, 23 јуни 197Ф 

Образец бр. 1 

(фирма, односно назив и се-
диште на организација на 

здружен труд) 
Број знак 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-
РЕШНА ТРГОВИЈА 

, Белград 

Ве молиме во смисла на точка 2 од Одлуката 
'за работите на посредување во надворешнотргов-
скиот f i p O M e r („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77) 
да ни издадете одобрение за вршење работа на по-
средување во надворешнотрговскиот промет • 

(да се наведе видот на работата од точка 1 одредби 
под 1 до 4 од Одлуката) 

Во врска со наведената работа, се даваат след-' 
ните податоци: 

1. Трговски назив на стоките 

2. Шифра и назив на стоките според номенклату-
рата од Царинската тарифа 

3. Количество на стоките 

4. Набавна вредност на стоките во валута во која 
се врши плаќање • 

5. Земја во која се купуваат стоките * 

6. Паритет на купувањето — — 

7. Назив на странскиот продавач • 

8. Земја во која се продаваат стоките — 

9. Паритет на продажбата — 

10. Назив на странскиот купувач 

11. Продажна вредност на стоките во валута во 
која се врши наплатата 

12. Девизен ефект 
на работата 

добивка-износ и (загуба-износ и 
процент) процент) 

13. Извор на 
финансирањето 

(точка 5 став 1 или став 3 од Одлуката) 

14. Дали се предвидува манипулација со стоките 
и каква ' 

15. Дали стоките ќе се провозуваат низ Југославија 
и на која релација 1 

16. Дали и кои документи ќе бидат потребни и од 
кои југословенски органи: 
— за увоз 
— за извоз 

17. Дали за работата на посредување постои сог-
ласност од надлежните странски органи и од 
кои — - » •— 

18. Дали работата на посредување ќе биде извр-
шена од името и за сметка на организации на 
здружен труд или од името на организации на 
здружен труд, а за туѓа сметка 

19. Рок до кој ќе се реализира работата на посреду-
вање — 

СЛУЖБЕН ЈШСТ ША СДОЈ 
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20. Дали во врска со работата на посредување се 
предвидува вршење на финансиски трансакции 
во смисла на точка 3 од Одлуката 

21. БРОЈ И датум на решението од надлежниот суд 
за регистрацијата за вршење работи на посре-
дување во надворешн©трговскиот промет 

22. Други податоци за работава на посредување — 

(печат на организаци-
јата на здружен труд 
и потпис на овластени-

те лица) 

Образец бр. £ 

(фирма, односно назив; 
и седиште на органи-
зацијата на здружен 
труд) 
Број —: знак — 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

Белград 
Ве молиме во смисла на точка 2 од̂  Одлуката за 

работите на посредување во на двореишотрсов-
скиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77) 
да ни издаденото одобрување за вршете работа на 
посредување во пласирање на странски стоки на 
странскиот пазар. » 

Во врска со наведената работа ги даваме след-
ните податоци: 
1. Назив на странскиот продавач 
2. Земја во која се купуваат стоките 
3. Трговски назив на стоките 
4. Шифра и назив на стоките според номенклату-

рата на Царинската тарифа 
5. Количество на стоките 

Паритет на купувањето 
7. Вредност на стоките 
8. Назив на странскиот купувач 
9. Земја во која се продаваат стоките 

10. Паритет на продажбата — 
11. Износ на посредничката провизија во валута во 

icof* се врши наплатата : 
12. Рок за завршување на работата 

13. Дали странските стоки за кои се врши посреду-
вање се провозуваат низ Југославија и на која 
релација 

14. Дали за посредување во пласирање™ на стран-
ски стоици постои согласност од странски органи 

15. Дали се потребни документи од југословенски 
органи и кои ; 

16. Дали работата на посредување ќе биде изврше-
на од името и за сметка на организација на здру-
жен труд или од името на организација на 
здружен труд и за туѓа сметка 

17. Бро ј и датум на решението од надлежниот суд 
за регистрацијата на вршење работи на посре-
нување во надворешнотрговскиот промет •'••• 

18. Други податоци за работата на посредување —— 

(печат на организаци-
јата на здружен труд и 
потписи на овластените 

лица) 

Образец бр. 3 

' (фирма, односно назив и се-
диште на организацијата на 

здружен труд) 
Број знак 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШ-
НА ТРГОВИЈА 

Белград 

Ве молиме во смисла на точка 2 од Одлуката за: 
работите на посредување во надворешнотрговеѕшоар 
промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77) да ни 
издадете одобрение за в р ш е л е работа на купување 
на стоки во странство заради индустриска преработ-
ка, доработка и обработка во домашни производст-
вени организации на здружен труд, плаќање услуги 
за доработка, преработка и обработка на тие стоки и 
извоз на тие стоки. 

Во врска со наведената работа, се даваат след-
ните податоци: 
1. Стоки, што се купуваат: 
— трговски назив на стоките 
— шифра и назив на стоките според номенклату-

рата на Царинската тарифа 
— режим на увозот 
— назив на странскиот продавач 
— земја во која се купуваат ^стоките 
— валута хг износ — 
— количество 
— извор на финансирањето (точка 5 став 1 или став 

3 од Одлуката) 
2. Доработка: 
— организација на здружен труд што врши дора-

ботка 
— вредност на услугите за доработката во валута 

— вредност на додатниот материјал за доработка — 

— вкупен износ платен на организацијата на здру-
жен труд за извршената доработка 

3. Извоз на доработените стоки: 
— трговски назив на стоките 
— шифра и назив на стоките според номенклатура-

та на Царинската тарифа 
— назив на странскиот купувач 
— земја во која се продаваат стоките 
— валута и износ на наплатата —— ••• 
4. Објаснение во што се состои доработката —— 

5. Организација на здружен труд — увозник ~ 

6. Организација на здружен труд — извозник 

7. Рок за извршување на услугата на доработката 

(печат на организаци-
јата на здружен труд и 
потписи на овластените 

лица) 
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(фирма, односно назив и седиште на организа-
цијата на здружен труд) 

Број знак 

Образец бр. 4 

Рег. бр. бр. на одобрението од 
(број под кој работата на посредување е регистрира-
на ка ј надлежната народна банка на републиката, 
односно народната банка на автономнта покраина и 
број и датум на решението со кое е одобрена таа 
работа) 
Назив на стоките 5 

ПРЕСМЕТКА НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПОСРЕДУВАЊЕ, СО РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

У В О З 

Пријава за склучен договор за увоз Извршено плаќање 

Број Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странската 
валута 

Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странската 
валута 

Средства од 
сметката бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

И З В О З 

Пријава за склучен договор за извоз Извршена наплата 

Број Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странската 
валута 

Датум Назив на 
валутата 

Износ во 
странската 
валута 

Прилив на 
сметката бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

529. 

Врз основа на точка б од Одлуката за компен-
зационите работи со странство „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/77), сојузниот секретар за надворешна 
трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

НА КОМПЕНЗАЦИОНА РАБОТА 
1. Основните и други организации на здружен 

труд регистрирани за вршење работи на надворе-
шнотрговскиот промет (во натамошниот текст: ор-

ганизациите на здружен труд) поднесуваат барање 
за одобрување на коМпензациона работа ^о стран-
ство од точ. 2 и 3 на Одлуката за компензации ите 
работи со странство до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија (во натамошниот текст: Од-
луката). 

2. Барањето се поднесува во пет примероци на 
образецот 3, Што е отпечатен кон ова упатство и е 
негов составен дел. 

3. По приемот на поднесеното барале, Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија доставува еден 
примерок од тоа барање до Народната банка на Ју-
гославија на мислење во смисла на точ. 1 и 4 од 
Одлуката. 



Петок, 23 јуни 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ хб рој 34 — Страна 1539 

Сојузниот секретаријат за Надворешна трговија 
ги разгледува барањата од организациите на здру-
жен труд за вршење на компензациони работи со 
странство по претходно прибавеното мислење од 
Народната банка на Југославија и донесува реше-
ние, што го доставува до подносителот на барањето 
во три примероци. 

Првиот примерок од решението организацијата 
на здружен труд го задржува за свои потреби, вто-
риот го доставува до надлежната народна банка на 
републиката, односно на автономната покраина, а тре-
тиот — до овластената банка преку која се вршат 
плаќањата и наплатите по компензационата работа. 

Решението од став 2 на оваа точка за компен-
зационите работи со странство, што организациите 
на здружен труд ги вршат во смисла на точка 3 од 
Одлуката, се дава за стоките од списокот на сто-
ките што го утврдува Сојузниот извршен совет. 

4. Ако организацијата на здружен труд се от-
каже од вршењето на одобрената компензациона 
работа, должна е за тоа да .го извести Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија во рок од 30 
дена од денот на откажувањето од работата. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 17005 
9 јуни Ј978 година 

Белград 

Сојузен-секретар 
за надворешна трговија, 

" Метод Ротар, е. р. 

Образец 3 

- (фирма, односно назив на ор-
ганизацијата на здружен 

труд) 

(место и датум) 

ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-
ШНА ТРГОВИЈА 

Белград" 

Барање за одобрување на 
компензациона работа 

Во молиме врз основа на точка 1 од Одлуката 
за компензационите работи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/77) да ни одобрите компенза-
циска работа од точка 2 односно од точка 3 на спо-
менатата одлука. 

Во врска со наведената работа се даваат след-
ните податоци: 

I. И з в о з 

1. Количество, вид и цена на стоките, по еди-
ница на мера што се извезуваат, со ознака 
на паритетот (FCO, CIF, CF, FOB и ел.) 

2. Вкупна вредност на извозот на стоките во 
странска валута 

3. Тарифен број, наименување на стоките и 
форма на извозот •• 

4. Цена на стоките при редовен извоз со ист 
паритет - -

5. Процент на провизија, рабат и др. што се да-
ва при извозот на стоките на странски купу-
вачи • 

6. Домашен извозник регистриран за извоз на 
стоки од точка 1 на овој оддел -

7. Краен корисник (производител) 

8. Страни купувач и земја на извозот 

9. Дали стоките се извезуваат во рамките на 
стоковните листи (ова важи за клириншки-
те земји) или мимо редовните стоковни листи 
б^ој и датум на согласноста ССНТ 

I _ 
II. У в о з 

1. Количество, вид и цена на стоките по еди-
ница на мера што се увезуваат, со ознака 
на паритетот (FCO, CIF, CF, FOB и ел.) 

2. Вкупна вредност на увозот на стоките во 
странска валута 

3. По кој режим стоките се увезуваат да се 
специфицира кои стрки и кои количества на 
стоки се увезуваат, по кој режим, со назна-
чување на вредноста во странска валута за 
сите стоки според режимот на увозот 

4. Дали стоките се увезуваат во рамките на 
редовните стоковни листи или мимо редов-
ните стоковни листи "(ова важи за клирин-
шките земји) — 

5. Цена на стоките при редовен увоз,. со ист 
паритет 

• 6. Процент на провизија, рабат, кл£са сконто 
и др. што ги одобрува странскиот продавач 
на домашниот увозник на стоките и дали се 
дава во пари или стоки е — 

7. Домашен увозник регистриран за увоз на 
стоките од точка 1 на овој оддел 

В. За чија сметка се врши увозот на стоките и 
кои се крајните корисници 

9. Странски продавач и земја од која стоките 
се увезуваат —: 

10. Земја на потеклото на стоките 1 

11. Износи на превозните трошоци на странска-
та релација и во која валута се плаќаат тие 
ако стоките не се увезува-т според п а р к е -
тот франко југословенската граница 

III. Посебни забелешки 

1. Рок во кој треба да се изврши компензаци-
оната работа : 

2. Начин на наплатата и плаќањето (отворање 
на обострани акредитиви со прилив на де-
визи во Југославија) 

3. Други објасненија (економско образложение 
на работата и друго) 

4. Посебни објасненија ако барањето се подне-
сува според точка 3 од Одлуката за компен-
зационите работи со странство (потребно е 
да се дадат што поисцрпни објасненија) 

(печат на организацијата на здру-
жен труд и потписи на овластените 

лица) 
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530. 
Брз основа на член 9 од Договорот за премиите 

ff компензациите за определени земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/77 и 48/77), во"С&гласност со СОЈУЗНИОТ секре-
тар за пазар и цени, претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А И З М Е Н А Н А П Р А В И Л Н И К О Т З А Н А Ч И Н О Т 
И У С Л О В И Т Е З А О С Т В А Р У В А Њ Е Н А П Р Е М И Ј А Т А 
З А З Г О В Н И Ј У Н Н Н » А , М Л Е К О И С О Ј А И Н А 
К О М П Е Н З А Ц И Ј А Т А З А П Ч Е Н И Ч Н О Б Р А Ш Н О И 
С В Е Ж О Г О В Е Д С К О . С В И Н С К О , О В Ч О И Ж И В И Н -

С К О М Е С О 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и условите за оства-

рување иа премијата за зтоени јувиња, млеко и 
соја и на компензацијата за пченично брашно и 
свежо говедско, свинско, овчо и живинско месо 
{„Службен лист на СФРЈ"* бр. 38/7?) член 15 се 
менува и гласи: 

„Барањата за остварување на премија и ком-
пензација од чл. 6 до 10 од овој правилник можат 
да се поднесуваат до* службата на општественото 
книговодство од член 12 на овој правилник најдоцна 
до 31 јули 1978 година." 

Член 2 
Овој правилник влегува ва сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 9-3538/1 
23 мај 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Милован Зидар, е. р. 

531. 

Врз основа на член 136 точка la, во врска со 
член 54 став 1 од Законот за основите за системите за 
врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77), 
во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет 
за енергетика и индустрија, претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

" З А Т Е Х Н И Ч К И Т Е И Е К С П Л О А Т А Ц И О Н И Т Е У С -
Л О В И П О Д К О И М О Ж А Т Д А С Е К О Р И С Т А Т 

Б Е З Ж И Ч Н И М И К Р О Ф О Н И 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките 

и експлоатационите услови под кои можат да се 
користат безжични микрофони во фрекЕенциски 
опсег 42,4 до 44 MHz. 

Член 2 
Со техничките и експлоатационите услови ут-

врдени со овој правилник се обезбедува работата на 
безжичните микрофони да не ја попречува работата 
на радиостаниците во другите фреквенциски опсези 
и обратно. 

Член 3 
Под безжичен микрофон, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира радиостаница, што има од-
воен предавател и определен број приемници за 
пренос на еднонасочни соопштенија од предава -
телот до приемниците што се поставени во непос-
редна близина на предаватели^ 

II. ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ 
ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗЖИЧ-

НИ МИКРОФОНИ 

1. Заеднички одредби-

Член 4 
Фреквснцискиот опсег во кој работат безжич-

ните микрофони зависно од растојанието помеѓу 
соседните работни фреквенции, е изделен на работ-
ни фреквенции според следната табела: х 

Растојание помеѓу 
соседните работни 
фреквенции (KHZ) 

Работни фреквенции (MHz) 

400 42.6 43 43.4 43.8 
200 4$ 5 42 9 43,3 43.7 

42.7 43,1 43,5 43 9 
100 42 450 42 850 43,250 43,650 

42550 42*950 43.350 43.750 
42.650 43 050 43,450 43.850 
42.750 43 150 43.550 43.950 

50 42 425 42 825 43.225 43 625 
42475 42.875 43.^75 43.675 
42.525 42.925 43,325 43 725 
42 575 42.975 43,375 43 775 
42 625 43.025 43.425 43,825 
42.675 43,075 43.475 43 875 
42 725 43 125 43,525 43 925 
42.775 43 175 43.575 43.975 

Член 5 
Безличниот микрофон може да работи со еми-

сијата F3. 
Член 6 

Конструкцијата на безжичниот микрофон мора 
да биде изведена така што да може да работи во 
температурен опсег од —10°С до +40°С при промени 
ла напонот на напојувањето од —15% до -1-10 од но-
миналниот напон. 

2. Предавател 

Член 7 
Ефективната иззрачена сила на преда вате лот 

не смее да биде поголема од 0,02 W. 

Член 8 
Дозволеното отстапување на работната фреквен-

ција, зависно од растојанието помеѓу соседните ра-
ботни фреквенции, изнесува, и тоа: 

Растојание Отстапување 
(KHZ) (KHZ) 

400 ±10 

200 ± 2 

100 ±L 1 

50 ± 1 
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Член 9 
Споредните зрачења на предавателот мораат да 

бидат помали од 4 X 10-* W. 

Член 10 
Максимално дозволената девијација на работ-

ната фреквенција зависно од растојанието помеѓу 
соседните работни фреквенции, изнесува, и тоа?* 

Максимално 
Растојание отстапување 

(KHZ) (KHZ) 

400 ±75 

200 ±75 

100 ±25 

50 ±12 

Девијација е максимално дозволената разлика 
помеѓу моментната работна фреквенција на сигна-
лот и работната фреквенција на предавате лот во 
отсуство на модулација. 

Член 11 
Максимално модул ирачка та фреквенција ка ј 

100% девијација, зависно од растојанието помеѓу 
соседните работни фреквенции изнесува, и тоа: 

Растојание Разлика 
(KHZ) (KHZ) 

400 15 

200 15 

100 8 

50 3 

3. Приемник 

Член 12 
Селективноста на приемникот мора да биде по-

добра од 60 аВ, во однос на соседниот канал, мере-
но по методот на два сигнала. 

Член 13 
Несаканите зрачења на приемникот не смеат да 

бидат поголеми од 2.10-® W. 

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА -

Член 14 
Одредбите од овој правилник нема да се приме-

нуваат врз оние безжични микрофони на кои доз-
волата за поставување и дозволата за работа им се 
издадени пред денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, ако безжичните микрофони на кои дозволата 
за поставување и дозволата за работа им се издаде-
ни пред денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник создаваат пречки во радиосообраќајот, нив-
ните технички карактеристики мораат да се усо-
гласат со одредбите од овој правилник во рок од 6 
месеци од денот на утврдувањето на радиопречките. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавување**) во „Службен лист на СФРЈ*. 

Бр. VII-1812 
19 ј^ни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сој уз што т комитет за 

сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. р. / 

532. ' 

Врз основа на точка во врска со точка 5а од/* 
Одлуката за начинот на водење евиденција за 
платниот промет со странство и за дуртите пода-
тоци од областа на девизното работење и за роко-
вите за доставување извештаи и податоци за плат-
ниот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77 и 
19/78), Советот на гувернерите пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШ-
ТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОС-
НОВ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА 
СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО 
ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И 
ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ ВО 

ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Извештаите за реализираните приходи по 
основ на превоз на стоки и патници на странски 
релации и од други услуги во врска со меѓународ-
ниот промет, како и извештаите за извршените 
расходи во врска со вршењето на тие дејности се 
изработуваат на обрасците бр. 1 до 9, што се отпе-
чатени кон ова упатство и се негов составен дел. 

2. Извештаите за реализираните приходи и из-
вештаите за извршените расходи го доставуваат 
организациите на здружен труд што се регистри-
рани за вршење услуги во меѓународниот промет, 
освен организациите на здружен труд што се зани-
маваат со изведување инвестициони работи во 
странство, со застапување странски фирми во Ју-
гославија, со туристички работи со странство и со 
работи на посредување во надворешнотрговскиот 
промет. 

3. Списокот на организациите на здружен труд 
што треба да ги доставуваат извештаите, го утвр-
дуваат народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини преку над-
лежниот републички односно покраински орган до 
кој организациите на здружен труд доставуваат 
заверен примерок од судското решение за изврше-
ниот упис во судскиот регистар за вршење на тие 
дејности (член 23 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство — „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/77 и 17/78). 

4. При изработката на извештаите, организа-
циите на здружен труд од точка 2 на ова упатство 
не можат да ги компензираат своите приходи со 
расходите што се јавуваат во врска со давањето 
на тие услуги, ниту побарувањата со должењата и 
обратно ако пресметувањето се врши преку конто-
корентна сметка со странскиот партнер. 

5. Организациите на здружен труд од точка 2 
на ова упатство во своите извештаи ги внесуваат 
само сопствените приходи и расходи по извршени-
те работи, а не и износите што се однесуваат на 
другите учесници, ако е договорено давање ком-
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плетна услуга на комитентот (на пр. кога комитен-
тот договара со шпедитерот комплетна услуга на 
експедирање односно доставување на стоки, секоја 
специјализирана услужна организација — учесни-
кот во таа, работа, вклучувајќи го и самиот шпе-
дитер, поднесува посебен извештај во кој го вне-
сува само својот дел од приходите и расходите по 
оваа работа). 

6. Ако организациите на здружен труд од точ-
ка 2 на ова упатство се регистрирани за вршење на 
повеќе видови услужни дејности, извештајот се 
поднесува за секој вид услуга посебно. Кога е во 
прашање една комплетна работа на експедирање 
односно доставување, превоз на стоки и ел., орга-
низациите 'на здружен труд поднесуваат за секој 
вид дејност посебен извештај. 

7. Организациите на здружен труд од точка 2 
На ова упатство ги доставуваат извештаите до над-
лежните народни банки на републиките односно 
народни банки на автономните покраини на обрас-
ците бр. 2 до 9 (без образецот бр. 6а). Извештаите 
се доставуваат до 15-иот во месецот за претход-
ниот месец. 

8. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, ги собираат 
износите по основите од извештаите на организа-
циите на здружен труд од точка 2 на ова упатство, 
изработуваат рекапитулативни прегледи според 
видовите на дејностите на обрасците бр. 2 до 9 
(без образецот бр. ба), групирајќи ги организации-

те на здружен труд според видовите на дејно-
стите. 

Кога на начинот од став 1 на оваа точка ќе се 
изработат посебни рекапитулации за приходите и 
расходите за секој вид дејности и услуги, народни-
те банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини ги внесуваат добиените из-
носи во образецот бр. 1 односно во образецот бр. 6а. 

Месечните збирни рекапитулации на приходите 
и расходите (образец бр. 1 и образец бр. ба), заед-
но со рекапитулациите — обрасци бр. 2 до 9 (без об-
разецот бр. ба), изработени по видовите на дејнос-
ти и услуги, народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини ги -дос-
тавуваат до Народната банка на Југославија во 
рок од 25 дена по истекот на месецот на кој се 
однесуваат тие податоци. 

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

О. бр. 32 
20 мај 1978 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

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

Народна банка 
Образец бр. 1 

(република односно автономна 
покраина) 

Р Р Е Г Л Е Д 
на остварените приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги 

во врска со меѓународната стоковна размена и ел. 

(според извештаите од транспортните и услужните организации на здружен труд) 
Извештај за месец 197 

З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

(изразено во илјади динари; по^тмто се претворени 
, во динари со примена на курсната листа од точка 

1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметува рве на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олесненија при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55'77) 

/ 
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поморски сообраќај XX XX XX XX 
железнички сообраќај XX XX XX XX 
речен сообраќај XX XX XX XX 
друмски сообраќај XX XX XX XX 
воздушен сообраќај XX XX XX XX 

- XX XX XX XX 
Превоз на стоки и патници., вкупно 
— поморски сообраќај XX XX XX XX 
— железнички сообраќај XX *зг XX XX 
— речен сообраќај XX XX XX XX 
— друмски сообраќај XX XX XX XX 
— воздушен сообраќај XX XX XX XX 

XX XX XX XX 
2. Други услуги по врска со меѓународната 

стоковна размена 

— осигурување на стоки 
— квалитативен и квантитативен 

прием на стоки 
— шпедиција 
— лучки услуги (вклучувајќи и 

за патнички бродови)' 
Вкупно, превоз на стоки и патници и 
други услуги во врска со меѓународната 
стоковна размена (1+2) хх хх хх хх 

3. Други ус пути дадени на странски 
претпри ј ати ј а и лица 

— ПТТ 
— осигурување 
— аеродромски услуги 
— услуги од поморски агенции 
— колска наемнина (ЈЖ) 
— закупнина за транспортни средства 

изнајмени на странци 
— поголеми поправки и ремонт на ' 

странски бродови 
— влечење и вадење странски бродови 
— саеми и изложби 
— стопанска пропаганда и 'реклама 
— други услуги (да се наведе точниот опис) 

Вкупни приходи од превоз и услуги во 
прометот со странство (1 + 2 + 3) хх хх хх хх 

*) Ги вклучува наплатите извршени преку странски сметки на домашни банки, преку сметки што организациите 
ка здружен труд ги држат во странство, како и компензираниот дел од приходите ако пресметувањето се вр-
ши преку контркорентна сметка. 
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Извештај доставува: • 
(види ја забелешката) 

Образец бр. 

ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ 
Извештај за месец 197— 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
во дина пи со примена на курсната листа од точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олеснеше а при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55'77) 

По налог и за сметка 
По извоз По увоз Во транзит Помеѓу 

трети 
земји 

Вкупно 

1. На домашни извозници — увозници1) -
80 80 — — 160 

— од територијата на СР БиХ 10 10 — ... 20 
— „ „ СР Македонија 10 10 — — 20 
— „ „ СР Словенија 10 10 — — 20 
— „ „ СР Србија 10 10 — — 20 
— „ 9i СР Хрватска 10 10 — — 20 
— „ СР Црна Гора 10 10 — • — 20 
— „ „ САП Војводина 10 10 — — 20 
— „ „ САП Косово 10 10 — — 20 

la . Приходите од домашни извозници — увозници се 
реализирани во прометот со следните-земји 

80 80 — — 180 

— Австрија 2 3 _ —. 5 
— Унгарија 2 — — 2 
— Белгија 1 3 — — 4 
- САД 3 4 — — 1 
— Велика Британија 1 — — — I 
— Ту рци ја 1 — — I 

По налог и за сметка 
По извоз По увоз Во транзит Помеѓу 

трети 
земји 

Вкупно 

На странски фирми 20s) 20 s) 100 100 240 

— од Австрија 3 3 15 15 36 
— од Унгарија 3 3 10 10 26 
— од Белгија 3 3 — 15 21 
— од САД 2 2 — 5 9 
— од Велика Британија 3 3 — 3 9 
— од Турпија 3 3 5 15 26 
— од ЧССР 3 3 70 37 ИЗ 

Вкупно (1+2) 100 100 100 100 400 

1) За превоз со железница регионалната структура на приходите, по републиките, Ја. прикажува Заедницата на Ј Ж . 
2) Извоз FOB, странец ангажира југословенски превозник. 
3) Увоз CIF, странец ангажира југословенски превозник. , 

З а б е л е ш к а : 
Цифрите се дадени само како пример како се пополнува образецот. Организациите на здружен 

труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републиките односно до народните бан-
ки на автономртите покраини. Народните банки на републиките, односно народните банки на автономни-
те покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на Југославија. 
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Образец бр. $ 
Извештајот го доставува: 

(види ја забелешката) 

ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ (ПРИХОДИ) 
Извештај за месец 197— 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
во-динари со примена на курсната листа од точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, заѓ 
пресметување на даночните олесненија при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 

1 2 3 4 5 в 7 8 • 9 10 

1. На домашни извозници — увозници, 
вкупно 80 30 ... 40 80 40 160 

— од територијата на СР БиХ 
— од територијата на СР БиХ 

10 
10~ _ 

— ' "" 2 
2 

а 
е 

2 
2 

— 10 
10 

— са територијата на СР Македонија 
— са територијата на СР Македонија 

10 
10 

10 

10 —т I
I 1

 4 
3 
3 

12 
3 
3 

4 
4 
4 

|ц| 20 
10 
:<j 

ити. за другите републики 
1а. Приходите од домашните извозници 

— увозници се реализирани во про-
метот со следните земји 

10 10 — — в в 8 — 20 

(спецификација се дава само за вкупниве износи од 
колони 6 до 10) 

40 80 40 _ 160 
— Австрија _ _ • • . . — . 
— Унгарија 10 10 10 — 30 
— Белгија 5 5 5 15 

итн. / 8 8 8 —- 24 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

. На странска фирма 201) 202) 100 100 26 26 53 135 240. 

— од Австрија 5 7 20 20 5 2 10 35 52 ' 
— од Унгарија 3 2 10 20 2 3 5 25 35 

— од Белгија 2 1 10 5 3 4 5 6 18 
— од САД 5 3 10 5 4 5 в 8 23 
Н- од Велика Британија 2 3 10 5 3 4 6 7 20 
— од Турци ја 1 2 10 5 4 4 6 4 18 
— од ЧССР 2 2 30 40 5 4 15 50 74 ! 

Вкупно (1 + 2) 100 100 100 100 бб 106 93 135 400 

1) Извоз FOB, а странец ангажира југословенска контрола, шпедиција итн. 
2) Увоз CIF, а странец ангажира југословенска контрола, шпедиција шн. 

З а б е л е ш к а : 
Цифрите се дадени Само Б£ко пример Џакб Се пополнува образецот. Организациите на здружен 

ТРУД доставуваат поединечно; извештаи до народните банки на републиките односно до народните бан-
ки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно народните банки на автономните 
рокраинк д о с т а в у в а ј рекагштулативни прегледи до Народната банка на Југославија 
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Образец бр. 4 
Извештај доставува: 

(види ја забелешката) 

ПРИХОДИ ОД ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА 
СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ 

Извештај за* месец 197— 

(изразено во илјади динари: деви-
зите се претворени во динари со 
примена на курсната листа од точ-
ка 1 на Одлуката за утврдување на 
курсевите на странските валути1 за 
определување на основицата за 
пресметување на' царината и на 
другите давачки, за пресметување 
на даночните олег чија при из-
возот и за иска жу и а ње на правото 
на увоз и плаќање, како и за по-
требите на статистиката, објавена 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/77) 

1. Превоз на југословенски граѓани на 
странски релации*) 

И з н о с 

— од СР Б и х 20 
— од СР Македонија 20 
— од СР Словенија 20 
— од СР Србија 20 
— од СР Хрватска 20 
— од СР Црна Гора - 20 
— од САП Војводина 20 
— од САП Кооово 20 

160 

la. Земји во кои патувале југословенски 
граѓани 

И з н о с 

— Италија 40 
— Франција 40 
— СР Германија 40 
— Австрија 40 

160 

2. Превоз на странци (според земјите, 
според местото на качување или сим-
нување на патниците, при што се со-
бираат наплатените износи по основ на 
качување и симнување на патници во 
истата земја) 

\ И з н о с 

— Австрија 10 
— Франција 10 
— СР Германија - 10 

го 
Вкупно (1+2) 190 

З а б е л е ш к а : 
Цифрите се дадени само како пример како се 

пополнува образецот. ОргаЕшзациите на здружен 
труд доставуваат поединечно извештаи до иародни-

*) Републичката припадност ка таатиихЈмхе во железететчжи-
вт и воздушниот прелаз се обработува според местото 
раде што е билетот продаден. 
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те банки на републиките односно до народните бан-
ки на автономните покраини. Народните банки на 
републиките односно народните банки на автономии-
те покраини доставуваат рекапитулативни прегледи 
до Народната банка на Југославија. 

Образец бр. 5 

Извештај доставува: —• 
(види ја забелешката) 

ДРУГИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ 

( П р и х о д и) 

Извештај за месец 197— 

(изразено во илјади динари: деви-
зите се претворени во динари ед 
примена на курсната листа под точ-
ка 1 на Одлуката за утврдување на 
курсевите на сртанските валути за 
определување на основицата за 
пресметување на царината и на дру-
гите давачки, за пресметување на 
даночните олесненија при извозот 
и за искажување на правото на 
увоз и плаќање, како и за потреби-
те на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5577) 

Вид у с л у г а И з н о с 1 ) ' 

• 1. ПТТ услуги2) 5 
2. Колска наемнина (ЈЖ)2) 10 
3. Осигурување и реосигурување 8 
4. Закупнина за транспортни средства 

~ изнајмени на странци 10 
5. Аеродромски услуги дадени на стран-

ски компании 5 
6. Услуги на поморски агенции 5 
7. Поголеми поправки и ремонт на стран-

ски бродови (извештајот го доставуваат 
бродоградилиштата) 20 

8. Влечење и вадење странски бродови 
(„Бродоспас") 5 

9. Други услуги (да се наведе точно што е 
во прашање) 10 

78 

З а б е л е ш к и : 

— ОЗТ регистрирани за давање повеќе видови ус-
луги исто така го користат овој образец. 

— Цифрите се дадени само како пример како се 
пополнува образецот. 

— Организациите на здружен труд доставуваат по-< 
единечно извештаи до наредните банки на репуб-
ликите односно до народните банки на автоном-
ните покраини. Народните банки на републиките 
односно народните банки на автономните покра-
ини доставуваат рекапитулативни прегледи до 
Народната банка на Југославија. 

1) За секој износ, односно ставка поединечно, да се даде 
спецификација според земјите на наплатата. 
Распределбата на вкупниот износ на приходите на ре-
публиките и автономните покраини, а во рамките иа 
него ал земјите од кои се остварени » т р а г а т е fa при-
кажува Заедницата иа ПТТ односио заедницата е а ЈЖ. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Образец бр. в 
Извештај доставува! ; : 

(види ја забелешката) 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ 

во врска со меѓународниот превоз на стоки и патници и по други услуги во врска со меѓународната сто-
ковна размена и ел. (т. н. сопствени експлоатациони трошоци) 

Извештај за месец . 197— 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
во динари со примена на курсната листа од точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олеснеше а при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 

Б и д о в и н а т р о ш о ц и т е 

И з н о е*) 

«— дневници на екипажи, возен и друг придружен персонал на странски релации 
— бункерување и танкување во странство 
— лучки, аеродромски, пристанишни и друмски такси, такси за прелетување на 

странски територии и други такси и наплати 
— ситни поправки на превозни средства во странство 
— колска најамнина (ЈЖ)**) 
— закупнина за странски транспортни средства земени во наем (закупнина на 

определено време) 
— котизации, провизии и ел. 
— други плаќања штб според важечките прописи се сметаат како експлоатаци-

они-трошоци на странски релации (со поединечен опис на секој случај) 

Вкупно 

•) За секоја ставка, односно из зое да се даде поединечна спецификација по земјите во кси плаќањата се изврше-
ни.5 а за дневниците нѕ екипаж — по валутите во коич се исплатувани тие дневници. 

•*) За расходите на ЈЖ регионалната распределба на републиките, како и на земјите во кои плаќањата се из-
вршени ја прикажува Заедницата на ЈЖ. 

З а б е л е ш к а : 

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на ре-
публиките односно народните банки на автономните покраини. 

Образец бр. 6а 
Народна банка 

(република, односно автономна 
покраина) 

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕНИТЕ РАСХОДИ 
во врска со меѓународниот превоз на стоки и патници и по дру ги ̂ услуги во врска со меѓународната сто-

ковна размена и ел. (т. н. сопствени експлоатациони трошоци) 

Извештај за месец 197— 

З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
БО динари со примена на курсната листа од точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олесненија при извозот 
и за искажување на правото па увоз' и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
..Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 
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В и д о в и н а т р о ш о ц . и 
И з н о с * ) 

— дневници на екипажи, возен и друг придружен персонал на странски релации 
— бункерување и такнувањ% во странство 
— лучки, аеродромски пристанишни и друмски такси, такси за прелетување на 

странски територии и други такси и наплати 
— ситни поправки на превозни средства во странство 
— колска наемнина (ЈЖ**) 
— закупнина за странски транспортни средства земени во наем (закупнина на 

определено време) 
— котизации, провози и сл. 
— други плаќања што според важечките прописи се сметаат како експлоатацио-

ни трошоци на странски релации (со поединечен опис на секој случај) 

Вкупно 

од вкуитгге расходи отпаѓа на организациите на здружен труд од: 
— поморскиот сообраќају 

железничкиот сообраќај 
— речниот сообраќај 
— друмскиот сообраќај 
— воздушниот сообраќај 

Вкупно 

*) 3ат секоја ставка, односно износ да се даде поединечно спецификација па земјите вл кои плаќањата се извр-
шени, а за дневниците на екипажите — по валутите во кои се исплатени тие дневници. 

**) За расходите на ЈЖ регионалната распределба на републиките, како и на земјите во кои плаќањата се извр-
шени ја дава Заедницата на ЈЖ. у 

Образец бр. 7 
Извештај поднесува 

(види ја забелешката) 5 

И З В Е Ш Т А Ј 
за чартирање на странски бродови (и авиони) и за ангажирање на странски друмски превозници за 
превоз на стоки и патници на странски релации по налог на југословенски извозници, увозници и пат-

нички агенции 
Извештај за месец 197— 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
во динари со примена на курсната листа од. точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олеснеше а при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 

1) Подносителот на извештајот ќе го подели секој износ поединечно на републиките и автономните покраини спо-
ред седшитето на налогодавецот за ангажирање на стран сгшот превозник. 

2) Извоз паритет C*F, превезува странец. ^ 
$) Увоз паритет FOB, превезува странец. 

Забелешка: 
Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на репуб-

ликите односно народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на 
Југославија. 
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Образец бр. 8 
Извештај доставува — 

(види ја забелешката) 

СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊАТА 

во врска со извршениот превоз на стоки и патници на странски релации, како и DO други услуги во 
врска со меѓународната стоковна размена и ел. 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
, во динари со принела на курсната листо од точка 

' I на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
пресметување на даночните олесненија при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 

Побарување Книговодствена состојба на*) 

*) Извештај се доставува само за состојбата на крајот на годината, споредено со состојбата на крајот на претходната 
година. Износите вклучуваат вкупно побарување по сите основи. 
FOK за доставување на извештајот е 81 март. 

З а б е л е ш к а : 

Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на репубни-
ките, односно народните банки на автономните покраини. Народните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на 
Југославија. 

Образец бр. 9 
Извештај доставува — 

(види ја забелешката) 

СОСТОЈБА НА ДОЛЖЕЊАТА 

во врска со извршениот превоз на стоки и патници _на странски релации, како и по други услуги во 
врска со меѓународната стоковна размена и ел. 

(изразено во илјади динари; девизите се претворени 
во динари со примена на курсната листа од точка 
1 на Одлуката за утврдување на курсевите на стран-
ските валути за определување на основицата за пре-
сметување на царината и на другите давачки, за 
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\ пресметување на даночните олеснети а при извозот 
и за искажување на правото на увоз и плаќање, 
како и за потребите на статистиката, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/77) 

Д о л ж е њ е Книговодствена состојба на*) 

1. Од домашни извозници — увозници и др., вкупно 31 декември 197—- 31 декември 197-

од тоа: 
— од територијата на СР БиХ 
— „ СР Македонија 
— „ СР Словенија 
— » СР Србија 
— „ СР Хрватска 
— „ СР Црна Гора У 
— „ САП Војводина 
— ' „ САП Косово 

2. На странски комитенти, вкупно 

од тоа, по земјите: 

— Италија 
— Австрија 
— Унгарија 
— СР Германија 
— Франција 
ит«. 

Вкупно (1 + 2) 

*) Извештаите се доставуваат само за состојбата на крајот на годината, споредено СО состојбата на крајот на прет-
ходната година. Износите вклучуваат вкупно должење по сите основи. 

Рок за доставување на извештаите е 31 март. ^ 

З а б е л е ш к а : 
Организациите на здружен труд доставуваат поединечно извештаи до народните банки на републи-

ки! е, односно народните банки на автаномните покраини. Народните банки на републиките, односно на-
родните банки на автономните покраини доставуваат рекапитулативни прегледи до Народната банка на 
Југославија. 

533. 

Врз основа на член 10 став 2 точка 4 и став 3 
од Законот за Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), во согласност 
со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интере-
сната заедница за станбена изградба и управување 
со становите за потребите на работниците и функ-
ционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
УТВРДУВАЊЕ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАНА-
ГИНИТЕ ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРАВУВА 
ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИ-

ОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Одлуката за начинот на утврдување и за 

височината на станарините за становите со кои уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи, бр. 
213 од 30 јуни 1976 година со измените и дополнени-
јата објавени во „Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 
во член 2 став 1 бројот: „0,0585" се заменува со бро-
јот: „0,0671". 

Член 2 
Оваа одлука ќе се применува од 1 јули 1973 

година. 
Член 3 

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

02. Бр. 2352/1-78 
15 јуни 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Заедницата на домувањето, 
Лео Матес, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 245 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За сојузен советник во Сојузниот извршен 
совет се назначува Јоже Новиншек, досегашен ге* 
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верален директор на Сојузниот завод за опште-
ствено планирање. 

Именуваниот ќе ги следи, анализира и ќе дава 
мислења и предлози за прашањата од областа на 
општественото планирање и развој. 

Е и. бр. 429 
8 јуни 197& годева 

Белград 

Сојузен довршен совет 

Претседател, 
Веселин Гуран ©вик, е. р. 

Врз основа на члеџ 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршев совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕК-
РЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

„ За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи ее назначува Милош Меловски, досегашен 
амбасадор на СФРЈ во Германска Демократска Ре-
публика. 

Е п. бр. 430 
6 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен сонет 

, _ Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р. 

Врз основа .на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извртен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Се 'разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за финансии Борислав Ата-
нацковиќ, поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 432 
6 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Иве Шарган, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и .за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК СОЈУЗЕН 
СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста на помошник-соју-
• зен секретар за финансии Велимир Шљиванчанин, 

поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 433 
6 јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е: р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЅЕН СЕК-
РЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар на надворешни 
работи се назначува Голоб Игнац,' досегашен амба-
садор на СФРЈ во Мексико. 

Е. п. бр. 431 
Ш јуни 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р» 

Врз основа на чл. 2 и 150 од Деловникот на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИК И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА СФРЈ ВО МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-

НОВА И РАЗВОЈ 

1. Се отповикува претставникот на СФРЈ во Ме-
ѓународната банка за обнова и развој Гавра Попо-
виќ, со 31 март 1978 година. 

2. Се определува за претставник на СФРЈ во 
Меѓународната банка за обнова и развој Миодраг 
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Стоиљковић помошник-сојузен секретар за финан-
сии, со 1 април 1978 година. 

Е. п. бр. 217 
март 1978 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

По гпретсе д а тел, 
Доброслав Иулафиќ, е. p. 

Ст 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 337 пичка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југос пари-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги и с?мопожртвување 
во извршувањето на доверените задачи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

воздухопловно-технички полковник Поповић 
Глигорија Јован; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

санитетски полковник Војводић Блажа Вла-
димир; 

технички полковник Минић Јакова Душан; 
технички полковник Рашић Љубомира Светолик. 

Бр. 162 
22 декември 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

511. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на ликвидниот ин-
вестиционен потенцијал на банката и на 
условите за давање овластување за дава-
ње гаранција — — *— — — — — 1525 

512. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за утврдување на краткорочни«^ 
кредитен потенцијал на банката — — 1527 

513. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на износот до кој 
корисниците на општествени средства 
можат да авалираат меници и да даваат 
гаранции — — — — — — — — 1527 

514. Одлука за обврската за прибавување со-
гласност за увоз на одделни видови стоки 1528 

515. Одлука за измена на Одлуката за фор-
мирање на цените на одделни производи 
и услуги според условите на пазарот — 1530 

516. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на формирање на цените во прометот 

рана 

153а 

1530 

1531 

1531 

— — 1531 

на производи и за важењето на бонИфи-
^ нациите — — — — — — — — — 

517. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на формирање на цените за прера-
ботки од месо — — — — — — — 

518. Одлука за измена на Одлуката за начинот 
па формирање на цените за стоки од 
увоз — — — — — — — — — 

519. Одлука за измени на Одлуката за начи-
нот на цените при зголемување на бројот 
на посредниците во прометот — — — 

520. Одлука за формирање комисија за раз-
гледување на договори за вложување 
средства на странски лица ЕО домашни 
организации на здружен труд 

521. Одлука за височината на надоместот за 
вршење на задолжителен ветеринарско-
-еанитарен преглед на пратки на жи-
вотни, животински производи, животин-
ски суровини, животински отпадоци, семе 
за вештачко осеменување и други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна 
болест во прометот преку државната 
граница — — — — — — — — — 

522. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина — — — 

523. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick" — — 

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

525. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 

F2.6. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на утврдување 
на слободните средства за одобрување на 
стоковни кредити — — — — — 

527. Наредба за обврската за прибавување 
уверение за потеклото на определени 
стоки што се увезуваат — — — — 

528. Упатство за вршење работи на посреду-
вање во надворешнотрговгкиот промет и 
за поднесување баран »е за одобрување 
работа — — — — — — — — — 

529. Упатство за поднесување барање за одоб-
рување на компензациона работа — — 

. 530. Правилник за измена на Правилникот за 
начинот и условите за остварување на 
премијата за згоени јуниња, млеко и соја 
и на компензацијата за пченично брашно 
и свежо говедско, свинско, овчо и жи-
винско месо — — — — — — — 

531. Правилни** ^а техничките и експлоата-
ционите 4 »РИ под кои можат да се ко-
ристат безлични микрофони — — — 

5Ѕ2. Упатство за изработка и доставување на 
извештаи за реализираните приходи по 
основ па превоз на стоки и патници на 
странски релации и од други услуги во 
врска со меѓународниот промет, како и 
извештаи за извршените расходи во врска 
со вршењето на тие дејности — — — 15Д1 

533. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на утврдување и за височината на 
станарините за становите со кои упра-
вува Интересната заедница за станбена 
изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционе-
рите на сојузните органи — — — — 

Назначување и разрешувања — — — — 
Одликувања — — — — — — — — — 

1531 

1532 

1533 

1533 

1533 

1533 

1534 

1535 

1538 

1510 

15*0 

1550 
1550 
1552 
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