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16. 

Врз основа на член 18 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/63 56/69, 71/72 и 32 73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПО-
СЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ОСИГУ-

РИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен 
план и посебните обрасци на билансот за осигура-
телните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/69 и 6/70) во точка 2 зборовите: „билансот на успе-
сите на деловните средства," и зборовите: „и во де-
ловниот резултат во текот на годината" се бришат, 
а запирката по зборовите: „во билансот на состојба-
та" се заменува со зборот: „и". 

2. Во Основниот контен план за осигурителните 
организации се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1) во групата на контата ,;11 — Побарувања од 
работите на осигурувањето, ^осигурувањето и рео-
сигурувањето" називите на контата „115 — Поба-
рувања за дадени депозити по договори за реосигу-
рување", „116 — Побарувања по основ на порамну-
вање на ризиците до 31 декември 1967 година" и 
117 — Други побарувања од работите на осигурува-
њето, ^осигурувањето и реосигурувањето", се мену-
ваат и гласат: 

„115 — Други побарувања од работите на оси-
гурувањето, ^осигурувањето и реосигу-
рувањето 

116 — Побарувања над законскиот рок 
117 — Исправка на вредноста на побарувањата 

над законскиот рок"; 
2) називот на групата на контата „16 — Односи 

со организациите на здружен труд" се менува и гла-
си: „16 — Интерни финансиски односи", а контото 
„160 — Односи со организациите на здружен труд по 
деловните средства" и контото „165 — Односи со ор-
ганизациите на здружен труд по" средствата на оси-
гурувањето", се заменуваат со шест нови конта, кои 
гласат: 

„160 — Побарувања од заедницата на осигуру-
вањето 

161 — Побарувања од заедниците на ризиците 
162 — Побарувања од деловните единици во Ју-

гославија 
163 — Побарувања од деловните единици во 

странство 
164 — Побарувања од работната заедница 
169 — Други интерну финансиски односи"; 

3) називот на групата на контата „26 — Обврски 
по запрени придонеси и даноци и по други запира-
ња" се менува и гласи: „26 — Интерни финансиски 
односи", а контото „260 — Обврски по запрен дано* 

на промет", контото ,,261 — Обврски по запрени при-
донеси од личните доходи", контото „262 — Обврски 
по запрени други придонеси и даноци" и контото 
„268 — Обврски по други запирања", се заменуваат 
со шест нови конта, коп гласат: 

„260 — Обврски спрема заедницата на осигуру-
вањето 

261 — Обврски спрема заедниците на ризиците 
262 — Обврски спрема делоените единици во 

Југославија 
263 — Обврски спрема деловните единици во 

странство 
264 — Обврски спрема работната заедница 
269 — Други интерни финансиски односи"; 

4) во групата на контата: „50 — Расходи на 
средствата на осигурувањето на животот", по кон-
тото „502 — Трошоци на утврдувањето и процената 
на штетите, регресните барања и судските трошоци 
на осигурувањето на животот" се додава ново кон-
то, кое гласи: 

„503 — Трошоци на работењето на работната 
заедница во осигурувањето на животот"; 

5) во групата на контата: „51 — Расходи на сред-
ствата на другите осигурувања", по контото: „512 — 
Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, 
регресните барања и судските трошоци на другите 
осигурувања" се додава ново конто кое гласи: 

„513 — Трошоци на работењето на работната за-
едница во другите осигурувања"; 

6) во групата на контата: „53 — Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето на животот", по контото: 
„532 — Удел на реосигурувачите во трошоците на 
утврдувањето и процената на штетите, регресните 
барања и судските трошоци на осигурувањето на 
животот" се додава ново конто, кое гласи: 

„533 — Трошоци на работењето на работната за-
едница во реосигурувањето на животот"; 

7) во групата на контата: „54 — Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето на другите осигурувања 
во земјата", по контото: „542 — Уде^ на реосигуду-
вачите во трошоците на утврдувањето и процената 
на штетите, регресните барања и судските трошоци 
на другите осигурувања во земјата се додава ново 
конто, кое гласи: 

„543 — Трошоци на работењето на работната за-
едница во реосигурувањето на другите 
организации во земјата"; 

8) во групата на контата: „56 — Расходи на сред-
ствата на реосигурувањето на странски осигурител-
ни организации (активни реосигурувања)", по кон-
тото: „560 — Удел на реосигурувачите во ликвиди-
раните штети на странски осигурувачи и реосигу-
рувачи" се додава ново конто, кое гласи: 

„563 — Трошоци на работењето на работната за-
едница DO реосигурувањето на странски 
осигурителни организации"; 

•ч. 
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9) во групата на контата: „60 — Приходи на 
средствата на осигурувањето на животот", по кон-
тото: „602 — Приходи по основ на удел во ликвиди-
раните обврски од ^осигурувањето и реосигурува-
њето на животот" се додава ново конто, кое гласи: 

„603 — Дел на премијата на осигурувањето на 
животот за намирување на трошоците на 
работењето на работната заедница"; 

10) во групата на контата: „61 — Приходи на 
средствата на другите осигурувања", по контото „612 
•— Приходи по основ на уделот во ликвидираните 
штети од ^осигурувањето и реосигурувањето на дру-
гите осигурувања" се додава НОЕО конто, кое гласи: 

„613 — Дел на премината на другите осигуру-
вања за намирување на трошоците на 
работењето на работната заедница"; 

11) во групата на контата: „63 — Приходи на 
средствата на реосигурувањето на животот", по кон-
тото „632 — Приходи по основ на уделот во ликви-
дираните обврски од реосигурувањето на животот", 
се додава ново конто кое гласи: 

„633 — Дел на премијата на реосигурувањето на 
животот за намирување на трошоците на 
работењето на работната заедница"; 

12) во групата на контата: .,64 — Приходи на 
средствата на реосигурувањето на другите осигу-
рувања во земјата",-по контото „642 — Приходи по ос-
нов на уделот во ликвидираните штети на реосигу-
рувачите на другите осигурувања", се додава ново 
конто, кое гласи: 

„643 — Дел на премијата на реосигурувањето на 
другите осигурувања во земјата за на-
мирување на трошоците на работењето 
на работната заедница"; 

13) во групата на контата: „бб — Приходи од 
средствата на реосигурувањето на странските оси-
гурителни организации (активни реосигурувања)", по 
контото „660 — Техничка премија на реосигурување-
то на странските осигурителни организации" се до-
дава ново конто, кое гласи: 

„663 — Дел на премијата на реосигурувањето на 
странските осигурителни организации за 
намирување на трошоците на работење-
то на работната заедница". 

3. Во образецот Биланс на состојбата се 
вршат следните измени и дополненија: 

во одделот Актива: 
— во редниот број 94, називот на позицијата: 

„Побарувања за дадени депозити по договори за 
реосигурување" се менува и гласи: 

»Други побарувања од работите на осигурување-
то, соосигурувањето и реосигурувањето"; 

— во редниот број 95, називот на позицијата 
„Побарувања по основ на порамнување на ризикот 
до 31 декември 1967 година" се менува и гласи: 

„Побарувања над законскиот рок"; 
— во редниот број 96, називот на позицијата 

„Други побарувања од работите на осигурувањето, 
^осигурувањето и реосигурувањето" се менува и 
гласи: 

„Исправка на вредноста на побарувањата над 
Законскиот рок"; 

— во редниот број 97, бројот на контото и на-
зивот на позицијата «се менуваат и гласат: 

„160 — Побарувања од заедницата на осигуру-
вањето"; 

— по редниот број 97: „160 — Побарувања од 
Заедницата на осигурувањето" се додаваат пет нови 
редни броеви, кои, гласат: 

„97а 161 Побарувања од заедниците на ризиците 
976 162 Побарувања од деловните единици во 

земјата 
97в 163 Побарувања од деловните единици во 

странство 
97г 164 Побарувања од работната заедница 
97д 169 Други интерни финансиски односи"; 

во одделот Пасива: 
— во редниот број 174, бројот на контото и нази-

вот на позицијата се менуваат и гласат: 
„260 Обврски спрема заедницата на осигурува-

њето"; 
— по редниот број 174: „260 Обврски спрема за-

. едницата на осигурувањето", се додаваат пет нови 
редни броеви, кои гласат: 

„174а 261 Обврски спрема заедниците на ризиците 
1746 262 Обврски спрема деловните единици во 

земјата 
174в 263 Обврски спрема деловните единици во 

странство -
174г 264 Обврски спрема работната заедница 
174д 269 Други интерни финансиски односи." 
4. Образецот Биланс на успехот на деловните 

средства се брише. 
5. Во образецот Биланс на успехот на средствата 

на осигурувањето се вршат следните измени и до-
полненија: 

во одделот: „А. Средства на осигурувањето и 
^осигурувањето": 

— по редниот број 1: „600, 601, 610, 611 Техничка 
премија на осигурувањето и ^осигурувањето" се до-
дава нов реден број, кој гласи: 

„1а 603, 613 Дел на премијата на осигурувањето 
за намирување на трошоците на ра-
ботењето на работната заедница"; 

— по редниот број 16: „582, 583 Ликвидирани 
штети од резервата на штетите во 1967 година со 
трошоците на процената" се додава нов реден број, 
кој гласи: 

„16а 503, 513 Трошоци на работењето на работна-
та заедница во осигурувањето"; 

во одделот: „Б. Средства на реосигурувањето": 
— по редниот број 42: „630, 640, 641, 660 Техничка 

премија на реосигурувањето" се додава нов реден 
број, кој гласи: 

„42а 633, 643, 663 Дел на премијата на реосигу-
рувањето за намирување на 
трошоците на работењето на ра-
ботната заедница"; 

— по редниот број 52: „532, 542 Удели на реоси-
гурувачите во трошоците на процената на штетите, 
регресните барања и судските трошоци" се додава 
нов реден број, кој гласи: 

„52а 533, 543, 563 Трошоци на работењето на ра-
ботната заедница во реосигуру-
вањето". 

6. Образецот Деловен резултат во текот на годи-
ната се брише. 

7. Оваа одлука ќе се применува и при составу-
вањето на завршната сметка за 1975 година. 

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

Е. п. бр. 10 
15 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 
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17. 

Врз основа на член 19 од Законот за книго-
водството на- организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72 
и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
И. РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБА-

РУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и роковите за 

усогласување на побарувањата и обврските („Слу-
жбен лист на "СФРЈ", бр 39/75) во член 2 став 2 
зборовите: „на праќањето на изводот од отворе-
ните ставки" се заменуваат со зборовите: „на под-
несувањето на завршната сметка". 

Член 2 
Член 8 се менува и гласи: 
„Банките вршат усогласување на побарувања-

та и обврските по основ на каматите и надомести-
те за банкарските услуги врз основа на изводите 
од отворените ставки или каматниот лист, потпи-
шани од овластените претставници на доверите-
лите и должниците." 

Член 3 
Во член 9 зборовите: „(штедни влогови, жиро-

-сметки тековни сметки, потрошувачки кредити, 
кредити за станбена изградба, девизни сметки на 
граѓани)" се бришат. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-647/1 
16 јануари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ е. р. 

18. 

Врз основа на член 62 од Законот за внесува-
њето и растурањето на странски средства за масо-
вно комуницирање и за странската информативна 
дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕНИ СТРАНСКИ 
ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА 
ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И МАСОВНО КОМУ-

НИЦИРАЊЕ 

1. Странските печатени работи и други сред-
ства за јавно информирање и масовно комуници-
рање одземени според чл. 14, 20 и 23 од Законот 
за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската 
информативна дејност во Југославија (во натамо-
шниот текст: Законот) се уништуваат комисиски 
по правосилноста на решението за одземањето на 
тие работи (член 61 од Законот). 

2. За уништувањето на одземените странски пе-
чатени работи и други средства за јавно информи-
рање и масовно комуницирање комисијата соста-

вува записник во три примероци. Во записникот се 
внесуваат називот на одземената странска печате-
на работа, односно друго средство за јавно инфор-
мирање и масовно комуницирање, неговиот број и 
датум, видот, бројот на уништените примероци, 
како и начинот на КОЈ се уништени. Еден приме-
рок од записникот, 'заедно со еден примерок од 
одземената странска печатена работа или друго 
средство за јавно информирање и масовно 
комуницирање, се доставува до органот определен 
со пропис на републиката, односно на автономната 
покраина, а два примерока од записникот се чу-
ваат ка ј органот што го донесел решението за од-
земањето на тие работи. Записникот и еден приме-
рок од одземената печатена работа или друго сред-
ство за јавно информирање и масовно комуници-
рање се чуваат најмалку пет години. 

3. Органот надлежен за донесување на реше-
нието од член 61 на Законот води список на одзе-
мените работи. 

Во списокот на одземените работи се внесуваат 
следните податоци: 

1) за странските печатени работи одземени спо-
ред член 14 на Законот: 

— називот, бројот и датумот на печатената 
работа,, името и презимето на авторот, бројат и 
датумот на печатењето и бројот на одземените при-
мероци; 

— бројот и датумот на решението за забрана 
на внесувањето и растурањето; 

— бројот и датумот на решението за одзема-
њето и назначување на законскиот основ за одзе-
мањето; 

2) за копии на странски филм одземени според 
член 20 на Законот: 

— називот на филмот, називот на производи-
телот, името и презимето на авторот, темата на 
филмот, јазикот на кој филмот е снимен, техни-
ката на снимањето и должината на филмот; 

— бројот и датумот на решението за забрана 
на внесувањето, односно за забрана на прометот и 
јавното прикажувања; 

— бројот и датумот на решението за одзема-
њето и назначување на законскиот основ за одзе-
мањето; 

3) за странски телевизиски филм и друг мате-
ријал, средства и предмети од странско потекло, 
одземени според член 23 на Законот: 

— називот на филмот, другиот материјал, 
средството или предметот, називот на производи-
телот и бројот на одземените примероци; 

— бројот и датумот на решението за забрана 
на: емитирањето преку телевизија на странски 
филм, друг странрки видеоматершал, или аудити-
вен материјал; емитирањето преку радио на 
странски аудитивен матертал ; внесувањето, ра-
стурањето и јавното репродуцирање на странски 
дијапозитиви, фонограми, видеограми и други сли-
чни средства: внесувањето и растурањето на стра-
нски филмови за приватно прикажување; внесу-
вањето, растурањето и јавната употреба на значки 
и други предмети од странско потекло; 

— бројот и датумот на решението за одзема-
њето и назначување на законскиот основ за одзе-
мањето. 

Во списокот на одземените работа се внесува и 
забелешка за уништувањето на записникот од то-
чка 2 на ова упатство. 

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

Бр. 65-2-33/9 
12 декември 1375 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни рабош 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 
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19. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 
воените судови („Службен лист на СФРЈ", бјр. 
51/69), сојузниот секретар за народна одбрана до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А Л И С Т А Т А Н А А Р Б И Т Р И -
Т Е Н А В О Е Н А Т А С Т О П А Н С К А А Р Б И Т Р А Ж А П Р И 
С О Ј У З Н И О Т С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А Н А Р О Д Н А О Д -

Б Р А Н А З А 1976 Г О Д И Н А 

За арбитри на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 
1976 година се именуваат: 

1) Илиќ Ѓорге, ПОЛКОВНИК на правната служба 
во Сојузната дирекција за промет и резерви на 
производи со посебна намена, кој истовремено се 
определува и за заменик-претседател на Воената 
стопанска арбитража; 

2) Јовановиќ д-р Илија, ПОЛКОВНИК на правна-
та служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, кој истовремено се определува и за заме-
ник-претседател на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ д-р Зоран, професор на Прав-
ниот факултет во Белград; 

4) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот 
факултет во Нови Сад; 

5) Ѓуровиќ . д-р Радомир, професор на Прав-
ниот факултет во Белград; 

6) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот 
факултет во Љубљана; 

7) Гамулин Тонко, капетан на долгата пловид-
ба во Јадранска слободна пловидба, Сплит; 

8) Јан>иќ д-р Миодраг, виш правен советник 
на Институтот за споредбено право во Белград; 

9) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на фи-
нансиската служба во СОЈУЗНИОТ секретаријат за 
народна одбрана; 

10) Коруноски Слободан, потполковник на ин-
тендантскалга служба4 во Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана; 

И) Лакиќ Урош, ПОЛКОВНИК на финансиската 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана ; 

12) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот фа -
култет во Сараево; 

13) Марковиќ д-р Мило, професор на Економ-
скиот факултет во Титоград; 

14) Милиќ Бора, воен службеник I класа на 
правната служба во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

15) Омахен Иван, дипломиран инженер, пол-
ковник на градежната служба во Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана; 

16) Протиќ Стратос, секретар на Надворешно-
трговската арбитража при Стопанската комора на 
Југославија; 

17) Пухан д-р Иван, професор тоа Правниот фа-
култет во Скопје; 

18) Ромац д-р Анте, професор на Правниот ф а -
култет во Загреб; 

19) Соколовиќ Витомир, потполковник на прав-
ната служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

20) Станишиќ Радивој, дипломиран инженер, 
професор на Машинскиот факултет во Сараево; 

21) Стојановиќ Андрија, дипломиран економист, 
потпретседател на Стопанската комора за град 
Белград; 

22) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

23) Шнајдер Златко, директор на Извозно прет-
пријатие „Кемикалија", Загреб; 

24) Шпадиер Борислав, дипломиран правник, 
директор на Секторот за правни работи на „Интер-
експорт", Белград; 

25) Тарановски Трајко, полковник на финансис-
ката служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

26) Темали Рикард, дипломиран машински ин-
женер, граѓанско лице на служба во Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана; 

27) Тршар Грегор, помошник-генерален дирек-
тор на Осигурителен завод „Сава", Љубљана; 

28) Воиновиќ Воин, генерален директор на Пре-
тпријатието „Гранекспорт", Белград. 

Р.в.п. бр. 7 
12 јануари 1976 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
, генерал на армија, 

Никола Љубичић е. р. 

20. 
Врз основа на чл 16, 19 и 62 точка 14 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/72 и 36/75), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

З А Д О П О Л Н Е Н И Е Н А О Д Л У К А Т А З А К А М А Т Н А -
Т А С Т А П К А Н А К Р Е Д И Т И Т Е Ш Т О С Е Д А В А А Т 
О Д С Р Е Д С Т В А Т А Н А П Р И М А Р Н А Т А Е М И С И Ј А 

1. Во Одлуката за каматната стапка на кре-
дитите што се даваат од средствата на примарната 
емисија („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/73, 19/75 
и 58/75) во точка 1 став 2, во одредбата под 6 по 
зборот: „територијата" се додаваат зборовите: „на 
Социјалистичка Република Црна Гора и на тери-
торијата". 

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

О бр. 86 
15 јануари 1976 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер на Народната банка на 
Југославија, 

• Бранислав Чолановић, е. р. 

21. 

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

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

ТОНСКИ БУРИЊА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 29 април 1975 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на з а -
течеш ите цени за картонски буриња, со тоа што 
производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата,4 

до 10в/о. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. Ич оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4621 од 29 декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот г Дрвно индус-
триско предузеќе „Стеван Ф и л и п о в и ћ — Ва-
лев©" 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Милан Благојевиќ" — Лучани, „Југодрво" — 
Белград и „Леснина" — Љубљана 

22. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен ЛЈ!СТ на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ФЛУТИНГ И ШРЕНЦ ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 јуни 1974 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за флутинг и шренц хартија, со 
»са што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за : 

до 15 ма ј од 1в м а ј 
1975 година 1975 година 

1) флутинг хартија, 
112-127 gr/m2 , во ма-
кари до 

2) шренц хартија, 
130-180 gr/m2, во ма-
кари до 

6,20 дин/kg 5 дин/kg 

5 дин/kg 3,76 дин/kg 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Авала" Белград, „Душан Петронијевиќ" — 
Крушевац, „Ивица Ловинчиќ" —- Загреб, „Гра-
ф и к а " — Загреб, Комбинат „Белишќе" — Ве-
л и н ч е , „Станоје Аксиќ" — Липљан, „Натрон" 
— Маглај , Фабрика омотног папира и амбалаже 
„Фопа" — Владичин Хан, Картонажна товарна 
— Љубљана и Комбинат „Било Калник" — Ко-
привница. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Буџетот на федера-
цијата за 1976 година," објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/75, се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 

ГОДИНА 

Во член 4, во Разделот 46. Сервис за 
одржување на објектите за потребите на репре-
зентација на сојузните органи, во ставка Основна 
намена 14 — Нестопански инвестиции, колона 3 Гра-
дежни работи, во колона 1 треба да стои бројот: 
„815а", а во колона 2 — бројот: „14-2-21". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ", Белград, 21 јануари 1976 година. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1717 од 29 декември 
1975 година. 

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

Претставници на производителите: Загребачка 
творница папира — Загреб, Фабрика омотног 
папира и амбалаже „Фона" — Владичин Хан, 
Комбинат „Белишев" — Белишев, „Комуна" — 
Скопје, Београдски издавачко-графички завод 
— Белград, Папирница „Количево" — Коли-
чево, Творница целулозе ин папирна „Гуро 
Салај* — Кршко, „Станоје Аксиќ" — Липљан 
и Фабрика дрвењаче и папира — Лачак. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Уредбата за во-
дење матични книги во дипломатските и конзула-
рните претставништва на Југославија во странство 
и за издавање изводи и уверенија врз основа на 
тие книги, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/75, се поткрале долунаведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНИ КНИГИ 
ВО ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕ-
ТСТАВНИШТВА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАН-
СТВО И ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА 

ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ КНИГИ 

Во образецот бр. 5 исправената линија повле-
чена помеѓу втората и третата колона да се брише 
до петта рубрика (Податоци за родителите). 

Во образецот бр. 6 исправената линија повле-
чена помеѓу втората и третата колона треба да се 
брише до третата рубрика (Презиме и име). 

Во образецот бр. 8 наместо зборовите: „член 
57" треба да стои: „член 58". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 8 јану-
ари 1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, е утврдено дека во текстот на Решението за 
измени на Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ НА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точка 1 под 1 наместо броевите: „84.08, 84.59" 
»реба да стои: „84.08/1а и б, 84.59/1". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 ј а -
нуари 1976 година« 
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По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мена на Правилникот за индикациите, стандардите 
за материјали и роковите за траење за очни и 
слушни помагала и помагала за овозможување 
гласен говор објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/75, се поткрала долунаведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА 
МАТЕРИЈАЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА 
ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУ-

ВАЊЕ ГЛАСЕН ГОВОР 

Во член 9 став 2 од Правилникот за индика-
циите, стандардите за материјали и роковите за 
траење за очни и слушни помагала и помагала за 
овозможување гласен говор, што е изменет со 
член 1 од Правилникот за измена на Правилникот 
за индикациите, стандардите за материјали и ро-
ковите за траење за очни и слушни помагала и 
помагала за овозможување гласен говор, по збо-
рот: „пречник" наместо зборот: „од" треба да стои 
зборот: „до". 

Од Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на, Белград, 12 јануари 1976 година. 

У К А З И 

НАМАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 42 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 ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИ-
ЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ 
ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ВЗАЕМНА ЕКО-

НОМСКА ПОМОШ (СЕВ) 

За претседател на Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за координација на соработката поме-
ѓу Југославија и Советот за взаемна економска по-
мош (СЕВ) се именува д-р Слободан Глигориевиќ, 
член на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 992/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОИОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ©ПОЛНОМОШ-
ТВО АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ 

I 
Со отповикува 
Драган Бернардиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Парагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

II 
Се назначува 
Момчило Вучековиќ, извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Аргентина, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 30 
31 декември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, * 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 2 од Спогодбата помеѓу 
владата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Советот за взаемна економска помош 
за учеството на СФРЈ во работата на органите на 
СЕВ, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА 
СФРЈ ПРИ СОВЕТОТ ЗА ВЗАЕМНА ЕКОНОМСКА 

ПОМОШ (СЕВ) 

За постојан претставник на СФРЈ при Советот 
за взаемна економска помош (СЕВ) се именува 
д-р Слободан Глигориевиќ, член на Сојузниот из-
вршен совет. 

Е. п. бр. 993/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 6 од Уредбата за Сервисот 
за одржување на објектите за потребите за репре-
зентација на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/75)1, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 

За директор на Сервисот за одржување на об-
јектите за потребите за репрезентација на сојузните 
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органи се назначува Горѓе Басариќ, сегашен дирек-
тор на тој Сервис. 

Е. п. бр. 996/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедик, е. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА 

СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

, Се разрешуваат од функцијата член на Сојуз-
ниот комитет за економска соработка со земјите во 
развој Димитрис Тасиќ и Ѓорше Вукмановић а за 
членови на тој комитет се назначуваат Александар 
Богоев, вицегувернер на Народната банка на Југо-
славија, Авдул Купрејовиќ, член на Извршниот 
совет на СР Црна Гора и Морина Шани, член на 
Извршниот совет на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

Е. п. бр. 997/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБ-
ЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
Комитет за сообраќај и врски инж. Петар Јовано-
виќ, а за член на тој комитет се назначува Зоран 
Настиќ, член на Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија и републички секретар за сообраќај 
и врски. 

Е. п. бр. 998/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43а од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУ-
ВАЊЕ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБ-
ЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за труд и вработување Будимир Вукаши-
новиќ, а за член на тој комитет се назначува Ми-
лијан Поповиќ, член на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија и републички секретар за труд. 

Е. п. бр. 999/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биеднќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИН-
ДУСТРИЈА, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија инж. Драгомир 
Милоевиќ, а за член на тој комитет се назначува 
м-р Милојко Вељовиќ, член на ИЗВРШНИОТ совет 
на Собранието на СР Србија и републички секре-
тар за стопанство. 

Е. п. бр. 1000/75 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
н а С Ф Р Ј " , бр , 32 /71 , 54/71, 67/72 и 21/74), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошпик-секретар 
на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
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законодавни и правни работи Мирослав Наглич, 
поради заминување на друга должност. 

Е. п. ор. 7/76 
7 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32'71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат 
за правосудство и организација на сојузната управа 
се назначува Душан Јосиповић досегашен потсек-
ретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот 
извршен совет. 

Е. п. бр. 8/76 
7 јануари 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

СО ОРДЕН* НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

— по повод шеесетипетгодишнината на животот, 
долгогодишната револуционерна и литературна рабо-
та а за извонредни поетски и други литерарни дела 
што ја збогатија југословенската литература и да-
доа значаен придонес за нашата Народноослободи-
телна борба и Револуција 

Кулееовиќ Скендер; 

— по повод шеесетгодишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени 
заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани 
во борбата за слобода и независност на земјата, ка -
ко и за придонесот за политиката на мирољубивата 
соработка и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
другите држави 

Јурјевиќ Марина Анте-Баја. 1 

Бр. 122 
1 септември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

16. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за посебниот Основен контен план 
и посебните обрасци на билансот за осигу-
рителните организации — — — 57 

17. Правилник за измени на Правилникот за 
начинот и роковите за усогласување на по-
барувањата и обврските — — — — — 59 

18. Упатство за постапување со одземени 
странски печатени и други средства за 
јавно информирање и масовно комуници-
рање — — — — — — — — — — 59 

19. Решение за утврдуваше на листата на ар-
битрите на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна од-
брана за 1976 година — — — — — 60 

20. Одлука за дополнение на Одлуката за ка-
матната стапка на кредитите што се даваат 
од средствата на примарната емисија — 60 

21. Спогодба за промена на затечените цени за 
картонски буриња — — — — — — 60 

22. Спогодба за промена на затечените цени за 
флутинг и шренц хартија — — — — 61 

Исправка на Буџетот на федерацијата за 1976 
година — — — — —. — — — — 61 

Исправка на Уредбата за водење матични кни-
ги во диполматските и конзуларните прет-
ставништва на Југославија во странство и 
за издавање изводи и уверенија врз основа 
на тие книги ,— — — — — — — — 61 

Исправка на Решението за измени на Реше-
нието за одредување на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи — 61 

Исправка на Правилникот за измена на Пра-
вилникот за индикациите, стандардите за 
материјали и роковите за траење за очни 
и слушни помагала за овозможување гла-
сен говор — — — — — — — — — 62 

Укази — — — — — — — 62 
Назначувања и разрешувања — — — — 62 
Одликувања — — — — — — — — — 64 

Меѓународни договори — — — — — — 41 
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