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602. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА СИСТЕМИТЕ З А ВРСКИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за основите на системите за врски, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
јузниот собор од 28 септември 1983 година. 

П бр. 301 
28 септември 1983 година 

Белград 

Потпретседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Видое Жарковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ 

Член 1 
Во Законот за основите на системите за врски 

(„Службен лPICT на СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77) по 
член 59 се додава нов член 59а, кој гласи: 

„Член 59а 
На странски правни лица кои остваруваат де-

Л0'вн0-техничка, информативна, научна, културна, 
спортска и друга соработка со соодветни органи и 
организации во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија може да им се одобри внесување, 
поставување, користење и изнесување на определени 
радиостаници," под условите и на начинот што се 
утврдени во овој закон и прописи донесени врз 
основа на овој закон." 

Член 2 
Во член 78 став 1, на крајот, се додаваат запирка 

п зборовите: „а за работата на радиостаниците на 
странски правни лица, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана и Сојузниот секре-
тар-ијат за внатрешни работи". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Дозволата за работа од став 1 на овој член 

странецот и странското правно лице се должни да 

ја прибават пред внесувањето на радиостаницата во 
земјата и при вќесувањето и из,несувањето од зем-
јата да им ја покажат на царинските органи и на 
пограничните органи за внатрешни работи." 

Член 3 
Во член 136 точка 2 по зборот: „странци" се до-

даваат зборовите: „и странски правни лица", а зборо-
вите во заграда: „член 59" се заменуваат со зборо-
вите: „чл. 59 и 59а". 

Член 4 
Во член 138 по зборот: „странци" се додаваат 

зборовите: „и странски правни лица"." 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

603. 

Врз основа на член 78 став 8 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 
34/83) и член 2 од Законот за плаќањата во конвер-
тибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/83), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ, 
ИЗВОРИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ОТПЛАТА НА ФИКСНИТЕ И 
ГАРАНТИРАНИТЕ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИТЕ 

КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
1982 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за обемот, изворите и критери-
умите за обезбедување девизи за отплата на ф и к -
сните и гарантираните обврски по странските кре-
дити земени до 31 декември 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 37/83) во точка 3, на крајот, точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборови-
те: „како и дел од девизниот прилив остварен по ' 
основ на член 8 од Законот за земање на определе-
ни стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83), 
што се користи за отплата на стоковните кредити.". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 485 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р . 
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604. 

Врз основа на член 4 од Законот за плаќањата во 
конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/83), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО НА 
КОНВЕРТИБИЛНИ' ДЕВИЗИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 

НА ПОСЕБНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 

1. Во Одлуката за утврдување процентот на из-
двојувањето на конвертибилни девизи за формира-
ње на посебни девизни средства („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/83) по точка 1 се додава нова точка 
1а), која гласи: 

,Да) Издвојувањето на конвертибилни девизи од 
точка 1 на оваа одлука не се однесува на дел од 
девизниот прилив остварен врз основа на член 8 од 
Законот за земање определени стоковни кредити во 
странство во 1983 и 1884 година („Службен л^ст на 
СФРЈ", бр. 11/83 и 35/83), што се користи за отпла-
та на стоковни кредити." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 486/83 
15 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

605. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за пла-
ќање посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на увезените стоки („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 63/80), во согласност со надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНО ЛИЕНИ ЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОН СЕ ПЛАЌА ПО-
СЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-
НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1983 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на стоките за 
кои се плаќа посебна давачка за израмнување на 
даночното оптоварување на увезените стоки во 1983 
години (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 77/02 и 17/83) 
во точка 3 во одредбата под 2, по тарифниот број 
25.10/1а се додава нов тарифен број. „25.10/2 Фос-
фати од калциум, природни, мелени", а по одред-
бата под 2 се додаваат нови одредби под 2а, 26, и 2в) 
кои гласат: 

,,2а) на увозот на лекови и суровини за про-
изводство на лекови, и суровини за производство на 
средства за заштито на растенијата, од следните та-
рифни броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен број 
на Царинската Н а и м е н у в а њ е 
тарифа 

1 2 

01.06/2е Други животни, живи, други 
Ех. 
Мајмуни (видови cercopi -
cynomolgus) 

thecus и 

04.05/1а-2 Ја јца во лушпа: кокошките, други 
Ех. 
Елеукотични кокошките ја јца 

13.03/4 Агар-агар 
Ех. 
Бактериолошки во прав 

17.02/4 Гликоза (декстроза или гроздов шеќер) 
Ех. 
Хемиски чист моносахарин 

21.06/2 Природни квасци, неактивни (исушени) 
Ех. 
Екстракт на квасец во прав за микро-
биологија 

28.06/2 Хлоросулфонска киселина 
28.42/2а-4 Карбонати на калциум 

Ех. 
Калциум карбонат за антибиограм таб-
лети 

29.04/6а Сорбитол 
29.06/2а Крезоли 

Ех. 
Трикрезол 

29.13/1 Ацетон 
29.13/2 Етилметилкетон 
29.14/3 Метакрилна киселина, нејзини соли и 

естри 
29.14/За Метакрилати 
29.14/4в Монокарбонски киселини и нивни ан-

хидриди. халогениди, пероксиди и пер-
киселини и нивни халогени, сулфо, ни-
трз — и нитрозодеривати, друго, друго 
Ех. 
— Натриум октаноат 
— Акрилати 
— Метилакрилат 

29.23/6 Амино-соединенија со прости или ком-
плексни кислородни функции, друго 
Ех. 
Хидроксиметил-метил глицин 

29.25/1в Ациклични амиди, други 
Ех. 
Деринол технички 

29.25/26-1 Барбитурати 
29.25/2в Ацетанилид и деривати 
29.26/1а Орто-бензосулфомид (сахарин) 
29.26/2а-1 Гванидин нитрат 
29.31/36 Тиокарбамати, други, 

Ех. 
— Ронет технички 
— Ептан технички 
— Ордрам технички 
— Циклоат 

29.31/5 Меркаптани 
Ех. 
— Фолпет 
— Коптан 

29.31/7а Натриум етилмеркуртиосалицилат (мер-
тисол) 

29.31/76 Алфа- , амино-, гама-, метил-тиопутер-
на киселина (метионин) 

29.31/7в Алфа- , амино-, бета-, цис-пропионска 
киселина (цистеин) 
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29.31/7г Тиоуреа 
29.31/7д Тиоетри 
29.31/7Ѓ Тио-соединенија со кислородна функ-

ција и деривати, друго 
Ех. 

29.34/7 Амидан 
29.34/7 Други органско-неоргански\ соединени-

ја, друго 
Ех. 
Фонофос технички (дифонат) 

29.35/26 Кумарин и метилкумарин 
29.35/2в Новалгин 
29.35/2г Диметридазол 
29.35/2д Мепронидазол 
29.35/2Ѓ Ипонидазол 
29.35/2е Триазини (симазин, атразин, аметрин и 

прометрин) 
29.35/2ж 2-меркаптобензотиазол 
29.35/2з N-циклохексил — 2 — бензотиазол 
29.35/2Ѕ N-оксидиетилен — бензотиазол 
29.35/2и ДибензотиазолдИсулфид 
29.35/2ј 2-меркаптобензотиазол-цинк 
29.35/к Фурфурол 
29.35/2л Хетероциклични соединенија, друго, 

друго 
Ех. 
— Винклозолин технички 
— Бентанзон 

1 — Дазомет 
— Тербутилазин 
— Тербуметон 
— Ланацил 

29.38/1 Витамин А' и деривати 
29.38/2 Витамин В и деривати: 

а) В1 (анеурин) 
б) В2 (рибофлавин) 
в) ВЗ (пантотенска киселина) 
д) В9 (фолна киселина) 
ѓ) В12 (кобаламини) 
е) В15 (пангаминска киселина) 
ж) друго 

29.38/4 Витамин D и деривати 
29.38/5 Провитамини немешани, во воден рас-

твор или не 
29.38/6а-1 Концентрати и збогатени концентрати 

на природни витамини, A + D 
29.38/66 Провитамини и витамени природни или 

произведени со синтеза (вклучувајќи и 
природни ко^центрати), нивни деривати 
кои првенствено се употребуваат ка,ко 
витамини и нивни мешаници, било да 
се во некој растворувач или не, друго, 
друго 

29.43/2 ' Шеќери хемиски чисти, освен сахароза, 
шеќерни естри гликоза и лактоза; ше-
ќерни етри и нивни соли, освен произ-

^ водите од тар. бр. 29.39, 29.41 и 29.42, 
ДРУГО, 
Ех. 
Малтоза монохидрат 

29.44/1в Пеницилин и деривати, други 
29.44/4 Антибиотици, други 
30.03/1 а Готови лекови кои содржат антибиоти-

ци или нивни деривати 
30.03/2а Готови лекови кои содржат хормони 

или производи со хормонско дејство, но 
кои не содржат антибиотици ниту нив-
ни деривати ^ 

ЗО.ОЗ/За 

30.03/4а 

31.02/4 

35.01/1 

35.02/1г 

35.03/1 
с 

35.04/2 

Готови лекови кои содржат алкалоиди 
или нивни деривати, но не содржат 
хормони ниту производи со хормонско 
дез ство, како ни антибиотици ниту де-
ривати на антибиотици 
Лекови, вклучувајќи и ветеринарски 
лекови, други готови лекови 
Амониумсулфат 
Ех. 
Амониумсулфат со Чистотија над 990/о 
Казеин 
Ех. 
Казеин за одгледување на микробио-
лошки култури 
Албумине други 
Ех. 
Лакталбумин 
Желатин 
Ех. 
Желатин за стабилизација на вакцини 
Пептони и други протеински материи 
(исклучувајќи ги енцимите од тар. број 
35.07) и нивни деривати; кожен прав, 
хромиран или нехромиран, друго 
Ех. 
Пептони добиени со хидролиза од казе-
ин за одгледување на бактериолошки 
култури ( 

Енцимски к о н ц е н т р а т 
Ех. 
Панкреатин 

Инсектицид^ готови препарати 
Ех. 
— Ланати 
— Неорон 

Хербициди, претконцентрати со две или 
повеќе компоненти 
Ех. 
— Сурпас 
— Ерадикане 
— Банвел 
Приготвени хранливи подлоги за раз -
вивање на микроорганизми 

Полистирол и негови кополимери во 
примарни форми 
Ех. 
Полистирол во суспензија 
Други виши полимери, вештачки смоли 

4 и вештачки пластични материи, вклу-
чувајќи алгинска киселина, нејзини со-
ли и естри; линоксин, друго 
Ех. 
— Виши полимери на декстрин 
— Que — Sephadex А.50 

26) на увозот на репродукционен материјал и 
алати од следните тарифни броеви на Царинската 
тарифа, и тоа: 

25.23/1в Портланд-цемент, со додатоци: 
Ех. 
Цементи за цементирање на нафтни и 
гасни дупнатини ; 

35.07/2 

38.11/26 

38.11/4а 

38.16 

39.02/9 

39.06/2 
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33.19/30 Адитиви за бетон и малтери 
Ех. 
За нафтни и гасни дупнатини 

38.19/3п Хемиски производи и препарати на хе-
миската и на сродни индустрии (вклу-
чувајќи ги и оние кои се состојат од ме-
шаница на природни производи), нес-
помнати и неопфатени во други тарифни 
броеви; остатоци при производството на 
производи на хемиската и на сродни 
индустрии, неспоменати и неопфатени 
во други тарифни броеви, друго 
Ех. 
За плакнење на нафтни и гасни дупна-
тини 

, 73.18/1а-2 Безрабни цевки и Полупроизводи за 
цевки (бланко; од нерѓосувачки челик, 
други: 
Ех. 
— Заштитни цевки за нафтни и гасни 

дупнатини со пречник 41/2"-24" 
— Производни цвеки за гасни и нафт-

ни дупнатини со пречник 3/4"-31/2" 
82.05/1ж-2 Алати за дупчење и сондажа, други 

Ех. 
Алати за нафтни и гасни дупнатини 

82.05/2а-2 Алати од дијаманти, агломерирани или 
1 ' неагломерирани, за дупчење и сонда-

жа, други 
Ех. 

Алати за нафтни и гасни дупнатите 
2в) на увозот на суровини и репродукционен ма-

теријал што се врши врз основа на член 7а од За -
к о н о т за Царинската тарифа („Службен лист на 
'СФРЈ" , бр. 27/78 и 29/83). 

2. Во точка 3 во одредбата под 3, по втората 
алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— опрема што не се произведува во земјата а 
се увезува за производство, сепарирање и прера-
ботка на јаглен; 

— опрема што не се произведува во земјата а 
се увезува за истражување и производство на наф-
та и гас." 

3. Во точка 4 по став 1 се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Увоз на 'опремата од точка 3 одредба под 3 
алинеја трета на оваа одлука ќе се врши во сог-
ласност со Самоуправната спогодба за долгорочна 
соработка,на рудниците за јаглен, машиноградбата 
и електроиндустријата за реконструкција и изград-
ба на рударски капацитети и поединечна рударска 
опрема. ' 

Увоз на опремата од точка 3 одредба под 3 али-
неја четврта ќе се врши врз основа на мислење од 
Стопанската комора на Југославија дека опрема за 
истражување на нафта и гас не се произведува во 
земјата. 

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

Е. п. бр. 499 
21 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на точка 16 став 4 од Одлуката за 
утврдување на правото на враќање на царината и 
на другите давачки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/83, 40/83 и 47/83), во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за надвореш-
на трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИ-

НАТА И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ 

1. Заради остварување на правата од Одлуката 
за утврдување на правото на враќање на царината 
и на другите давачки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/83, 40/83 и 47/83) — (во натамошниот текст: Одлу-
ката), а како доказ дека девизниот прилив остварен 
со извоз на стоки и услуги е внесен во Југославија, 
организациите на здружен труд кон барањето за 
пресметка ца правата од Одлуката го поднесуваат 
третиот примерок од образецот 743 — Извештај за 
прилив на девизи, со кој девизниот прилив и е 
одобрен на сметката 25730 ка ј овластената банка во 
Југославија. Ако се во прашање инвестициони ра-
боти во странство, како доказ дека девизниот при-
лив од тие работи е внесен во Југославија, органи-
зациите на здружен труд го поднесуваат третиот 
примерок од образецот 743 и образецот 745, а ако е 
ЕО прашање давање на туристички и угостителски 
услуги и на услуги во меѓународниот стоковен со-
обраќај — образецот 745 со кој девизниот прилив е 
насочен на соодветната девизна сметка. 

Како доказ дека девизниот прилив остварен во 
рамките на определени меѓународни саемски ком-
пензациони работи е внесен во Југославија, органи-
зациите на здружен труд го поднесуваат третиот 
примерок од образецот 743 со кој девизниот прилив 
и е одобрен на сметката 25798 ка ј овластената 
банка. 

Как,о ден на внесувањето на девизите се смета 
датумот на валутата назначен во извештајот за при-
ливот на девизите. 

2. А-ко е во прашање извоз на стоки, рокот за 
внесување на девизите, согласно со член 113 од За -
конот за девизното работење и кредитните односи 
со ,странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 
61/82, 77/82 и 34/83). тече од денот кога е извршено 
царинење на стоките, а ако е во прашање извоз на 
услуги — рокот за внесување на девизите, согласно 
со Наредбата за определување на денот на извршу-
вање услуги во надворешнотрговскиот промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/78), тече од денот на 
дадената услуга. 

3. Како доказ дека остварените девизи не ги 
држат на девизната сметка к а ј овластената банка, 
во смисла на точка^ 2 став 2 од Одлуката, организа-
циите на здружен труд кон барањето за пресметка 
на правата од Одлуката поднесуваат: 

1) образец 746 со кој се издвоени девизите за 
намирување на пропишаните обврски на организа-
циите на здружен труд; 

2) копија на издадениот налог за плаќање спре-
ма странство (образецот 1450, односно 1451), завере-
на со потпис и печат на овластената банка дека 
налогот е примен на извршување; 
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3) образец 41 од Службата на општественото 
книговодство за пренос на динареката противвред-
ност на девизите, со КОЈ овластената банка ги доз-
начува динарите на жиро-сметката на организаци-
зата на здружен труд, за девизите продадени на 
единствениот девизен пазар. 

4. Организациите на здружен труд што вршат 
услуги на превоз во меѓународниот сообраќај, а на 
кои надлежната народна банка им одобрила рабо-
тење преку контокорентна сметка, правата од Од-
луката — за дадените услуги наплатени преку де- 1 

визната сметка ги остваруваат врз основа на дока-
зот од точка 3 на ова упатство, а за дадените услу-
ги наплатени преку контокорентна сметка — врз 
основа на Прегледот на девизните наплати во пе-
риодот од - до за извршените соп-
ствени услуги на превоз во меѓународниот сообра-
ќа ј на странски лица, кој е отпечатен кон ова упат-
ство и преставува негов составен дел. 

о. Организациите на здружен труд кои, Брз ос-
нова на одобрението прибавено во смисла на про-
писот донесен врз основа на член 109 став 2 од За-
конот за девизното работење и кредитните односи 
со странство, извозот на стоки и услуги ќе го на-
платат со увоз на стоки, како доказ дека извозот 
на стоки и услуги е наплатен со увоз на стоки, на-
место образецот за приливот на девизи, прилагаат 
одобрение од Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија дека извозот на стоки и услуги можат да 
го наплатат со увоз на стоки и увозна царинска де-
кларација за увозот на стоки. 

Организациите на здружен труд кои^ инвести-
ционите работи ќе ги наплатат во нафта или во 
деривати на нафта, како доказ за извршената нап-
лата поднесуваат образец 743 со кој Народната бан-
ка на Југославија им ги пренела девизите на тие 
организации. 

Организациите на здружен труд на кои над-
лежната народна банка им одобрила пребивање на 
долговите со побарувањето и организациите на зд-
ружен труд на кои народната банка им одобрила 
поинаков начин на плаќање и наплатување во ра-
ботењето со странство, како доказ за извршената 
наплата, наместо образецот за приливот на девизи-
те, го поднесуваат решението на народната банка 
со кое е одобрено пребивање на долговите со поба-
рувањето, односно поинаков начин на плаќање. 

6. Организациите на здружен труд кои вршат 
работи на долгорочна производствена кооперација 
со странство и кои плаќањето и наплатувањето го 
вршат преку контокорентна сметка, како доказ за 
извршената наплата, наместо образецот за прили-
вот на девизите, поднесуваат царинска декларација 
за извршениот увоз на стоките со која е наплатен 
извозот на стоки по таа кооперација. 

,7. Организациите на здружен труд кои ќе ос-
тварат наплата во динари што потекнуваат од ко-
тизација, односно од придонеси на Југославија на 
меѓународните организации наведени во Списокот 
на програмите и фондовите,' на специјализираните 
агенции, специјализираните органи и на други ор-
гани и фондови на Организацијата на обединетите 
нации, кој е отпечатен кон ова упатство и претста-
вува негов составен дел, како доказ за извршената 
наплата, наместо образецот за приливот на девизи-
те, го поднесуваат лихварскиот вирмански налог за 
наплатата на тие динари, заверен од надлежната 
служба на општественото книговодство. 

8. При пополнувањето на барањето за пресмет-
ка на правата од Одлуката, организациите на здру-
жен труд од девизниот прилив остварен со извоз 
па услуги ги одбиваат, во смисла на точка 7 став 2 
од Одлуката, износите на странските трошоци пла-
тени во девизи (трошоците за провизија на стран-
ските агенции, банкарските провизии во странство, 
трошоците за осигурување и сл, освен трошоците 
платени според одредбите на Одлуката за трошоци-
те на работењето што организациите на здружен 
труд за давање услуги во меѓународниот стоковен и 
патнички промет можат да ги плаќаат во странство 
- („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77, 67/79 и 43/80). 
Тие трошоци се пресметуваат според курсот по 
кој се пресметува и девизниот прилив за кој се под-
несува барање за пресметка на правата од Одлу-
ката. 

8. Организациите на здружен труд регистрира-
ни за снабдување на странски бродови во барањето 
за пресметка на правата од точка 8 став 2 на Одлу- ' 
ката, во рубриката 5 внесуваат: „бродско-технички 
материјал" и шифрата на Царинската тарифа: 
„950000000 — разни производи", а во рубриката 7 ја 

внесуваат шифрата на дејноста на трговијата: .,07000". 
Кон пресметковниот лист поднесуваат збирна пре-
сметка на продадениот бродски-технички материјал. 

10. Заради остварување на правата од точка 8 
став 3 на Одлуката, организациите на здружен труд, 
покрај пропишаната документација, поднесуваат и 
увозиа царинска декларација од која се гледа дека 
се платени царината и другите увозни давачки и 
согласност од Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија со која е одобрен увозот на суровини и 
репродукциони материјали заради производство на 
стоки за извоз. 

11. За комбиниран превоз на стоки по поморски, 
речен, речно-поморски, воздушен, друмски и желез -
нички пат, врз основа на директна товарница, орга-
низациите на здружен труд, во смисла на точ. 9 и 
10 од Одлуката, остваруваат враќање на дел од пла-
тената возарина на целата релација до местото на 
испораката на земјата наведена во списокот на зем-
јите \ даден во Прилог бр. 4 на Одлуката. Стапката 
на враќањето се определува според земјата во која 
се извезуваат стоките. 

12. Пресметка за враќањето на давачките за 
продажба на бензински бонови, во смисла на точка 
14 од Одлуката, поднесува Авто-мото сојузот на Ј у -
гославија на пропишаните обрасци за бензинските 
бонови продадени во странство и на граничните пре-
мини за девизи, со поднесување на образецот 743 за 
приливот на девизите. 

Кон барањето за пресметка на правото на вра-
ќање на давачките од став 1 на оваа точка, Авто-
-мото сојузот на Југославија и поднесува на над-
лежната народна банка спецификација за продаде-
ните бензински бонови составена врз основа на 
дневникот на продажбата на граничните премини и 
во странство, на образецот бр. 26, односно бр. 36. 

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

П. бр. 22005 i 
19 септември 1983 година 1 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Б о ј а н и ќ с. р. 
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П Р Е Г Л Е Д 

С П И С О К 

НА ПРОГРАМИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА СПЕЦИЈА-
ЛИЗИРАНИТЕ АГЕНЦИИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ-
ТЕ ОРГАНИ И НА ДРУГИ ОРГАНИ И ФОНДОВИ 
НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-

ЦИИ 

Програми и фондови на ООН: 

UNDP — Програма на ОН за развој 
UNEP — Програма на ОН за заштита на 

човековата околина 
WEP — Заедничка ОН/ФАО Светска прог-

рама за исхрана 
UNCDF — Фонд на ОН за капитален развој 
UNFPA — Фонд на ОН за популациона! ак-

тивности 
UNICEF — Фонд на ОН за давање помош за 

деца 
UNRFNRE — Обртен фонд на ОН за истражу-

вање на природни извори 
UNSO — Фонд на ОН за давање помош на 

судано-сахелскиот регион 
UNSF — Фонд на ОН за ЗВР што ,немаат 

излез на море 
UNFSSTD — Финансиски систем на ОН за раз-

вој на науката и технологијата 
WFC — Светски совет за исхрана 
UNSF — Специјален фонд на ОН 

UNHCR Уред на високиот комесаријат за 
бегалци 

Специјализирани агенции на ООН: 

ILO — Меѓународна организација на тру-
дот 

FAO — Меѓународна организација за зем-
јоделство 

ITU — Меѓународна унија за телекому-
никации 

WHO — Светска здравствена организација 
UNIDO — Организација на ОН за индустри-

ски развој 
UNESKO — Организација на ОН за култура, 

наука и образование 
IAEA — Меѓународна агенција за атомска 

енергија 
IFAD — Меѓународен фонд за развој на 

земјоделството 
IMF — Меѓународен монетарен фонд 
IBRD — Меѓународна банка за обнова и 

развој 
IDA — Меѓународно здружение за развој 
IFC — Меѓународна финансиска корпо-

рација 
UN/DTCD — Одделение на ОН за техничка со-

работка и развој 
ГГС — Меѓународен центар за трговија 
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Специјализирани органи на СОН: 

UNI I TRAV - Меѓународен институт на ОН за 
истражување и обучување на ж е -
ните 

XJNITAR — Институт на ОН за обука и истра-
жување 

UNEWA — Агенција на ОН за помош и вра-
ботување на палестинските бе-
галци 

UNU — Универзитет на ОН 
UNVP — Програма на ОН за волонтери 

Регионални економски комисии: 

ЕСЕ ( — Економска комисија на ОН за Ев-
ропа 

EC А — Економска комисија на ОН за А ф -
рика 

ЕЅСАР — Економска социјална комисија на 
ОН за Африка и Пацификот 

ECLA — Економска комисија за Латинска 
f Америка 

ECWA — Економска комисија на ОН за За -
падна Азија 

Регионални банки за развој: 

Африканска банка за развој 
Карибска банка за развој 
Ивтерамериканска банка за развој 
Азиска банка за развој 

607. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78 и 29/83), по прибавено мислење од Сојузниот 
комитет за ен,ергетика и индустрија, од Стопанска-
та комора на Југославија, од Интересната заедни-
ца на Југославија за економски односи со стран-
ство и од Сојузната управа на царини, Сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИ-
МЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4' ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦА-

РИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во Упатството за применување на член 4 од 
Законот за Царинската тарифа („Службен лист 
на СФРЈ", бр 45/78), во точка 6 по став 1 се дода-
ва нов став 2, ко гласи: 

„Сојузната управа за царини може да одобри 
деловите што се распоредуваат во ист тарифен став 
во кој се распоредува и производот за кој се уве-
зуваат тие делови да се царинат и ка ј друга цар.и-
нарница кко за тоа постојат оправдани причини." 

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

Бр. 3-12863/1-82 
4 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјанчич, с. р. 

Јорз основа на член 7в од Законот за Царинска^ 
та тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 in 
29/83), по претходно прибавено мислење од Сојузна-
та управа за царини, сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

У П А Т С Т ,Е О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА. ПОДНЕСУВА-
Њ Е ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРО-
ЛА НАД УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК-
ЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ УВЕЗЕНИ В Р З ОСНОВА 
НА ЧЛЕН 7а ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

ТАРИФА 

1. Со ова упатство се пропишуваат начинот и 
постапката на поднесување документација до над-
лежната царинарница при увозот на суровини, ре-
продукционен и друг материјал како и на неопход-
ни резервни делови за текушто одржување на опре-
мата за производство на стоки за извоз на конвер-
тибилното подрачје, ако тој увоз се врши врз осно-
ва на член 7а од Законот за Царинската тарифа и 
се плаќа со средства на стоковни кредити земени 
врз основа на Законот за земање определени сто-
ковни кредити во странство во 1983 и 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/83) или врз основа 
на друг закон за земање кредити во кој е предви-
дена можност за користење на тие кредити за п л а - . 
ќање на увозот на тие стоки, како и начинот и по-
стапката на вршење контрола над увозот и извозот 
на стоки. 

2. Како надлежна царинарница, во смисла на 
ова упатство, се смета царинарницата што е најбли-
ска до местото во кое се наоѓа организацијата на 
здружен труд која произведува стоки за извоз. Ако 
производство на стоки за извоз според еден договор 
за кредит се врши во повеќе места, увозно односно 
извозно царинење може да се врши к а ј повеќе ц а -
ринарница 

3. Надлежната царинарница ќе врши царинење 
на увозот на стоки од точка 1 на ова упатство врз 
основа на увозната царинска декларација, пријавата 
за склучен договор за увоз на која организацијата 
на здружен труд, заради царинска контрола и еви-
денција, назначува дека е во прашање увоз на су-
ровини, репродукционен и друг материјал и на 
неопходни резервни делови за ,текушто одржување 
на опремата за производство на стоки за извоз на 
конвертибилното подрачје, а што се плаќа со 
средства на стоковен кредит, податоците за видот и 
вредноста на стоките што ќе бидат извезени и из-
јавата во кој рок ќе се изврши извоз на произведе-
ните СТОКИ'. - ' 

На увозната царинска декларација царинарни-
цата става забелешка дека се исп-олнети условите 
за увоз од член 7а на Законот за Царинската та-
рифа. 

Надлежната царинарница ќе врши извозно ца-
ринење врз основа на извозната царинска деклара-
ција, пријавата за склучен договор за извоз и при-
јавата за склучен договор за увоз од став 1 на оваа 
точка. 

4. Царинарницата која врши извозно царинење 
на стоки контролира дали стоките што се извезуваат 
се произведени со користење на суровини и репро-
дукциони и други материјали увезени врз основа на 
член 7а од Законот за Царинската тарифа, како и 
дали вредноста и видот на извезените стоки одго-
вараат на вредноста и видот на стоките од пријава-
та за склучен договор за извоз. 

Царинарницата, по потреба, со проверка во ор-
ганизацијата на здружен труд што произведува 
стоки за извоз, утврдува дали увезените суровини и 
репродукциони материјали се употребени согласно 
со член 7а од Законот за Царинската тарифа. 
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5. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за начинот и 
постапката на поднесување документација и за вр-
шење контрола над увозот на суровини и репродук-
ционен материјал увезени врз основа на член 7а од 
Законот за царинската тарифа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/83). 

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

Бр. 3-9795/1 
26 септември 1983 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за финансии, 

Д-р Драгутин Групковиќ, с. р. 

609. 

Врз основа на член 221 ста.в 1 точка 1 од Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на пати-
штата („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/80 и 4/81) 
во спогодба со сојузниот секретар за народна одбра-
на, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И ОБ-
ЈЕКТИТЕ НА ИМЕ, КАКО И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 

ПОДАТОЦИ ,ЗА ТИЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Заради обезбедување на основните податоци за 

јавните патишта и објектите на нив и постојаното 
следње на состојбата по пат на внесување нови по-
датоци, реално планирање на сообраќајот на патиш-
тата и нивното оптимално користење во случај на не-
посредна воена опасност или воена состојба и во дру-
ги вонредни прилики, како и заради изработка на 
патни сообраќајни карти, со овој п,равилник се про-
пишув-а водење евиденција за јавните патишта и об-
јектите на нив (во понатамошниот текст: евиденци-
ја за јавните патишта), како и за техничките пода-
тоци за тие патишта. 

Член 2 
Евиденција за јавните патишта се води за ма-

гистралните, регионалните и локал,н,ите патишта и 
опфаќа податоци за: 

1) бројот на патот; 
2) ширината на коловозот, планумот на патот и 

должината на делницата; 
3) конструкцијата, носивоста. должината, шири-

ната на коловозот и бродот на отворите на мостовите, 
над,возниците и вијадуктите; 

4) можностите за обиколка на мост, надвозник 
и вијадукт во случај на уривање; 

5) положбата, должин,ата и височината на пот-
полните и одложните ѕидови, ако се по,долги од 100 
метри или повисоки од пет метри; 

6) километражата; 
7) населените места; 
8) видот на патот; 
9) називот на реките преку кои патот преминува; 
10) вкрстувањето со други патишта и со желез-

нички пруги; 
И) надолжните наклони на патот ( подеми и па-

дови) од три и повеќе проценти; 

12) хоризонталните кривини со полупречник до 
30 т ; 

13) серп антиките на патот; 
14) делниците на патот подложни на завејување 

поплави, одронување (и удари на ветар. 

Член 3 
Евиденцијата за јавните патишта се вод,и на об-

разец бр. 1 — „Прегледен лист на патот", ко ј е от-
печатен кон овој п,равилник и претставува негов со-
ставен дел. 

Член 4 
На линијата ,Д" на образецот број 1, се внесу-

ваат податоци за: 
1) ширината на коловозот, планумот на патот и 

должината на делницата на која тие се од,несуваат; 
2) конструкцијата, носивост , должината и ш,и-

рината на коловозот и бројот на отворите на мосто-
вите, надвозниците и вијадуктите; ' 

3) можностите за обиколување на мост, надвоз-
ник и вијадук во случај на уривање; 

4) положбата, должината и височината на туне-
лите и галериите; 

5) положбата, должината и височината на пот-
п о р н и к и одложните ѕидови, ако се подолги од 100 
метра или повисоки од пет т . 

Член 5 
Податоц,ите од член 4 на овој правилник се вне-

суваат на линијата ,Д" на следниот начин: 
1) ши,рината на коловозот.и планумот на патот, 

се изразува во метри (т) , а должината на дел,ницата 
во километри (km), и тоа така што над л,инијата ,Д'4, 
на соодветно место меѓу вертикалните црти, што ја 
означуваат односната делница на патот се запишу-
ва: 

ширина на коло-возот / ширина на план умот дол-
жина на делницата 

2) видот на конструкцијата на мостот се изразу-
ва со кратенки: Б — бетонски, АБ армиранобетонски, 
К — каменен, Ч — челичен, Д — дрвен или други 
комбинации БЧ, КЧ, КД и сл. 

Носивоста на мостот се изразува во тони (t), а 
долж,ината и ширината во метри (ш). 

Податоците од точка 1 и точка 2 ст. 1 и 2 од овој 
член се внесуваат така што над точката која ја оз-
начува положбата на мостот на патот, се запишува: 

в-ид на конструкцијата — носивост 

должина/ширина — број на отворите 
Носи, коста на мостот се определува врз основа 

на проектната документација и неговата дотраеност. 
Ако не постои проектна докуме,нтација нос,ивоста се 
определува врз основа на мислење од овластени про-
ектни организации или институти; 

3) можноста за заобиколување на мост, надвоз-
ник или вијадукт се означув-а со запишување на по-
лукружна линија со полупр-ечник 5 mm, со центар 
ЕО точката која го означува мостот, надвозникот или 
вијадуктот, од онаа страна на линијата ,Д" на која 
е можно заобиколување. Полната линија означува 
дека заобиколувањето е уредено, а прекинатата ли-
нија — дека заобиколувањето е неуредено; 

4) тунелите се означуваат така што на соодвет-
но место на линијата ,Д" која одговара на стварна-
та положба на тунелот на пат, се запишува правоа-
голник со височина 2 mm и должина која одговара 
на должината на тунелот. 
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Должината и височината на тунелот се изразу-
ваат во метри (ш) и се испишуваат над вцртаниот 
правоаголник: 

должина/височина 
Податоци за галериите се внесуваат на ист на-

чин, со тоа што едната страна на правоаголникот се 
наоѓа на линијата ,Д", а правоаголникот ќе се вцрта 
од онаа страна на линијата ,Д" кој одговара на по-
ложбата на галеријата на ,патот; 

5) поупорните и обложните ѕидови (подолги од 
100 m или повисоки од 5 т ) се означуваат со линија-
та паралелна со линијата ,Д" која -се вцртува на од-
далеченост од 1 mm од таа линија, со должина која 
одгоера на должината на ѕидот, и тоа од онаа стра-
на на линијата ,Д" која одговара на положбата на 
ѕидот на патот. 

Должината и височината на ѕидот се изразуваат 
во метри (т ) и се запишуваат над линијата со ко-
ја е означен ѕидот: 

должина/височина 

Член б 
' На линијата „2", на рбразецот број 1 се внесу-

ваат податоци за: 
1) километража^ ; 
2) населените места низ' кои врви патот; 
3) видот на патот; 
4) називите на реките преку кои поминува патот; 
5) вкрстувањето /со1 други патишта и со железни-

чки пруги. 
Член 7 

Податоците од член 6 на овој (правилник на ли-
нијата „2", се внесуваат на следниот начин: . 

1) километражата на патот се cliera од почет-
ната точка на патот (О, km) и се означува со верти-
кална цртичка со височина 3 mm, која се вцртува 
на секој петти километар на патот. Над таа цртичка 
се испишува оддалеченоста од почетната точка на 
патот (5 km, 10 km, 15 km. итн.); 

2) населените места низ кои врви патот, се озна-
чуваат со правоаголник, чија една страница се нао-
ѓа на линијата „2", со височина 3 mm, со должина 
која одговара на должината на патот низ населено-
то место (растојание меѓу сообраќајните знаци за оз-
начување на населено место) кои се вцртуваат над 
линијата „2". 

Над правоаголникот се запишува називот на на-
селеното место; 

3) за означување на видот на патот се користат 
следните ознаки: ^ i 

4) реките, преку кои преминува патот, се озна-
чуваат со крива л,инија во вид на буквата „Ѕ" која 
ја пресекува линијата „2"^ над (ноја се запишува на-
зивот на реката; 

5) за означување на начинот на вкрстување со 
други патишта или со железнички пруги, се корис-
тат следните ознаки: 

вкрстување со пат во 
ниво 

вкрстување со пат со 
пр емин пр еку него 

вкрстување со, пат со 
премин под него, 

За начинот на вкрстувањето на пат со железни-
чка пруга, се користат истите ознаки, со тоа што 
железничката пруга се означува со следните сим-
боли. 

Член 8 
На линијајта „3" на образецот „Прегледан лист 

на ,патот" се внесуваат податоци за: 
1) надолжниот наклон на патот (подеми и падо-" 

ви) од 3 и повеќе проценти; 
2) хоризонталните кривини со полупречник до 

30 т ; 
3) серпентините на патот; 
4) делниците на патот кои се подложни н,а за -

вејув.ање, поплави, одрекувања и удари на ветар. 

Член 9 
Податоците од член 8 на овој правилник на ли-

нијата „3", се внесуваат на следниот начин: 
1) надолжен наклон на патот од 3 и повеќе про-

центи се означува така што од точката на линијата 
„3" која го означува почетокот на наклонот, во на-
соката на наклонот се повлекува ко-са линија чија 
хоризонтална проекција на линијата „3" треба да 
има должина која одговара на должината на делни-
цата на патот на која тој наклон владее. Над коса-
та линија се запишува големината на надолжниот 
наклон, во проценти; 

2) хоризонталната кривина на патот се означува 
со вертикална цртичка која се вцртува од онаа стра-
на на линијата „3" која одговара на ориентацијата 
на кривината на патот гледано во насоката на по-
растот на килемотражата на патот (лева кривина од 
левата, а десна од десната страна на линијата „3" 
гледано во насоката на порастот на километражата). 



Страна 1458 - Број 52' СЛУЖБЕН ЛИСТв НА СФРЈ Петок, 30 септември 1983 

Големината на полуиречникот на кривината се 
дава во метри (ш) и се запишува под цртичката 
со која е назначена кривината. 

Ако на кратка делница на патот се наоѓаат по-
веќе кратки последовно хоризонталн,и кривини, под 
делот на линијата „3" на ккрј тие кривини се назна-
чени, се запишуваат големините на најмалиот и н а ј -
големиот пол упречник; 

3) серпентините на патот се означуваат на истиот 
начин како и хоризонталните кривини, а се запи-
шуваат само големините на најмал,иот и најголемиот 
полупречник, пред кои се запишува ознаката „Ѕ"; 

4) делниците на патот подложни на завејување, 
поплави, одронување и удари на ветар, се означу-
ваат така што под линијата „3" паралелно со неа, на 
растојание од 1 mm, се вцртува линија чија должи-
на одговара на должината на делницата на патот 
подложна на завејување, поплави, одронување или 
удари на ветар. 

Под линијата од став 1 на оваа точка се запи-
шуваат ознаките: 

— „З" — за завејување; 
— ,,П" — за поплави; ; 
— „0" — за одронување; 
— ,В" — за удари на ветар. 

Член 10 
Со евиденцијата за јавн,ите патишта се опфаќаат 

и промените на техничките податоци на тие патиш-
та. 

Евидентирањето на промените на техничките 
податоци на јавните патишта, опфаќа: 

1) промена на техничките податоци на јавните 
патишта што настанале по установувањето на еви-
денцијата; 

2) 'промена на техничките податоци за рекон-
струирани патишта на кои се вршени измени на 
трасите; 

3) установување на евиденции за новоизградени-
те патишта. 

Член 11 ) 

Промената на техничките податоци на јавните 
патишта, опфаќа: 

1) вод на патот. 
2) број на патот; 
3) назив на патот; 
4) реден број на промената; 
5) опис на промената на патот; 
6) оддалеченост од почетната точка. 

Член 12 
Промените на техничките податоци на јавните 

патишта се водат на образецот бр. 2 — „Преглед на 
промените на техничките податоци на јавните пати-
шта", кој е отпечатен кон овој правилник и претста-
вува негов составен дел^ 

Техничките податоци од образецот од став 1 на 
овој член се пренесуваат на образецот бр. 1 на кој 
е установена евиденцијата за тој пат. и тоа на соо-
дветно место, а поранешните податоци се прецрту-
ваат ,така што остануваат читливи. 

Член 13 
Промените на техничките податоци на рекон-

струирани патишта на кои се вршени измени на 
трасите, како и евиденцијата за новоизградените 
патишта, се водат на образецот 6poj 1. 

Промените на техничките податоци за рекон-
струирани патишта на KOIH се вршени измени на 
трасите не се пренесуваат на образецот на кој се 
води евиденцијата за тој пат туку на него се озна-
чуваат само почетокот и крајот на делницата за 
која се дадени нови технички податоци. Во таа дел-
ница, на соодветното место се запишува бројот на 
листот па кој се наоѓаат новите податоци за однос-
ната делница (на пример број на листот: 1а). 

Образецот бр. 1 во кој се внесени нови технич-
ки податоци за определен пат или патна делница, 
се прилагаат кон образецот на кој се води евиден-
цијата за тој пат или делница на патот. 

Член 14 
Означувањето на образецот бр. 1 за реконстру-

ирани патишта на кои е вршена измена на трасите 
и за кои се води евиденција, се врши на следниот 
начин: 

1) под називот на патот се означува делот од 
патот за крј^,се даваат нови податоци (на пример: 
„Податоци за делот од патот од 16,2 до 23,4 km"); 

2) податокот „Број на листот" се внесува така 
што се задржува основниот број даден при устано-
вувањето на евиденцијата, а кон тој број се става 
„а" кога промената за тој дел на патот се врши 
првпат, а на секој нареден образец се става наред-
ната буква од азбуката. 

Член 15 
Евиденцијата за јавните патишта и објектите 

на нив, како и за техничките податоци за тие па-
тишта' се води на листови на м,илиметарска хартија 
со формат А4, во размер 2 cm = 1 km, така ' што 
сите податрци се внесуваат со црна боја. 

Член 16 
Евиденцијата за јавните патишта се води: 
1) за магистрални и регионални патишта — врз 

основа на податоците на републичк,ите, покраин-
ските или регионалните самоуправни интересни 
заедници за патишта, односно организациите на кои 
патиштата им се доверени на управување во согла-
сност со прописите на надлежните органи на ре-
публиките и автономните покраини; 

2) за локални патишта —, врз основа на подато-
ците на општинските самоуправни интересни за-
едници за патишта, односно организациите на кои 
патиштата им се доверени на управување во согла-
сност со прописите на надлежните органи на ре-
публиките и автономните покраини. 

Член 17 
Републичките, покраинските или регионалните 

самоуправни интересни заедници за патишта, од-
носно организациите на кои патиштата им се до-
верени на управување, кои водат евиденција за ма-
гистралните и регионалните патишта, доставуваат 
податоци и извештаи за промените на техничките 
податоци на патиштата до републичкиот односно 
покраинскиот орган надлежен за работи на сообра-
ќајот, во пет примероци од кои по еден примерок 
се доставува до републичкиот, односно покраин-
скиот секретаријат за народ па одбрана и до Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, а два примеро-
ка до Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Општинските самоуправни интересни заед-
ници за патишта, односно организациите на кои 
патиштата им- се доверени на управување, кои во-
дат евиденции за локалните патишта, доставуваат 
податоци и извештаи за промените на техничките 
податоци на патиштата до општинскиот орган над-
лежен за работи на сообраќајот, во шест примеро-
ци од ко-и по еден примерок се доставува до репуб-
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личкиот, односно покраинскиот орган надлежен за 
работи на сообраќајот, до републичкиот, односно 
покраинскиот секретаријат за народна одбрана и 
до СОЈУЗНИОТ комитет за сообраќај и врски, а два 
примерока до Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 18 
Загади прегледност на патната мрежа, полесна 

ориентација и оперативно користење, на картата на 
патиштата на СФРЈ, во размер 1 : 500000, од еви-
денцијата за јавните патишта се пренесуваат след-
ните податоци: 

1) датумот за кој се дава состојбата на патот; 
2) бројот на патот; 
3) видот на коловозот; 
4) патиштата во изградба; 
5) растојаџијата; 
6) ширината на плапумот; 
7) податоци за мостовите, тунелите и галери-

ите; 
8) начинот на вкрстувањето на патиштата, како 

и на патиштата и на железничките пруги; 
9) бензинските станици; 
10) ремонтните работилници за моторни возила; 
11) аеродромите, луките и пристаништата; 
12) железничките пруги; 
13) нафтоводите и гасоводите. 
Покрај техничките податоци од став 1 на овој 

член и сите други податоци, кои се водат на обра-
зецот број 1 се пренесуваат на картата на патишта-
та на републиките ,и автономните покраини во раз-
мер 1 :200.000. 

Член 19 
Самоуправните интересни заедници за пати-

шта односно организациите на кои патиштата им 
се доверени на управување, податоците потребни за 
водење евиденција за јавните патишта и извешта-

ите за промените на техничките податоци на пати-
штата, внесени во обрасците од чл. 4 односно 13 
на овој правилник, ги доставуваат до органите над-
лежни за работи на сообраќајот од член 18 на овој 
правилник, најдоцна до 31 март текуштата година, 
со состојбата на 31 декември претходната година. 

Промените на техничките податоци се внесу-
ваат во образецот број 1, најдоцна до 1 јуни текуш-
тата година. 

Член 20 
Промените во техничките податоци на јавните 

патишта се внесуваат во картата на патиштата се-
која трета година. 

Член 21 
Податоците за јавните патишта можат да им се 

даваат па органи, организации или на лица што не 
се преднидени со одредбите на овој правилник, са-
мо со согласност на самоуправните интересни за-
едници, односно организациите од чл. 16 и 17 на 
овој правилник. в 

Член 22 
Собирањето на техничките податоци потребни 

за водење евиденција на јавните патишта на начи-
нот предвиден со одредбите на овој правилник, ќе 
се изврши за магистралните и регионалните па-
тишта во рок од една година, а за локалните па-
тишта bo рок од две години од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1817/1 
30 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
м-р Назми Мустафа, с .р . 

Образец бр. 1 
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610. 

Врз основа на член 331 во врска со чл. 21, 87, 99 
0 146 од Законот за воздушната пловидба („Службен 
лист на СФРЈ'4 бр. 23/78 и 20/79), претседателот 
на Сојузниот комитет за собраќај и врски про-
пишува 

П Р А в И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИСФРЛАЊЕТО НА 
ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ОД ВОЗДУХОПЛОВ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на исфрлањето на 

хемиски средства од воздухоплов („Службен лист 
на СФРЈ" бр 62/80), во член 3 зборовите: „шумски 
пожари" се заменуваат со зборовите; „шумски и 
други пожари" (во натамошниот текст: пожари). 

Член 2 
Во член 6 точка 3 по зборот: „леталишта" се 

додава запирка и зборовите: „освен воздухопловот 
за гаснење на пожари;". 

Член 3 
Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Воздухопловот за гаснење на пожари со вода 

не мора да има посебна опрема од став 1 точ. 1, 3 
и 5 на овојј член.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Во член 9 по став 4 се додава нов став 5, кој 

гласи: 
„Кога авиотретирање се врши заради гаснење 

на пожари, раководителот на летањето е должен 

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Во текот' на година 

Образец број 2 
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на пет минути пред започнувањето на раснењето 
на пожари од воздухоплов на тоа да ги предупреди 
лицата на земја со исфрлање на вода од висо-
чина од најмалку 100 метри.". 

Досегашниот став 5 станува став 6. 

Член 5 
По член 9 се додава нов член 9а кој и гласи: 

„Член 9а 
За гаснење на пожари од воздухоплов, покрај 

раководител на летањето, се определуваат: рако-
водител на аеродромот за хидроавиони (хидродром) 
и раководител на противпожарните сили на земја. 

Ракводителот на хидродромот одржува радио-
врска со раководителот на летањето, го обележува 
хиподромот, дава неопходни податоци за слету-
вање, полнење и полетување на воздухопловот, 
како и податоците од член 37 на овој правилник. 

Раководителот на противпожарните сили на 
земја раководи со сите акции и со учесниците при 
гаснењето на пожари, воспоставува радиоврска 
со раководителот на летањето, дава метеоролошки 
податоци, известувања неопходни за безбедно од-
вивање на летот и известувања на раководителот 
на летањето односно на пилотот да го запре лета-
њето ако тоа стане опасно за лицата и материјал-
ниве благи или кога повеќе не е потребно. 

АКО раководителот од став 3 на овој член утврди 
дека на оддалеченост од најмалку 200 метри од мес-
тото на пожарот нема лица, дава согласност за 
започнување на тонењето на пожарот, а на барање 
од раководителот на летањето — и согласност за 
начинот на гаснење на пожарот. 

Раководителот на противпожарните сили на 
земја е должен на пет минути пред започнувањето 
на гаснењето на пожари од воздухоплов, со истре-
лување на зелена ракета за тоа да ги извести 
лицата на земја.". 

Член 6 
Во член 10 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„При гаснењето на пожари од воздухоплов, 

воспоставување врска со надлежната здравствена 
установа и со надлежниот орган за внатрешни ра-
боти врши раководител на противпожарни^ сили 
на земја односно раководител-от на хидродромот.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 7 
Во член 14 став 2 зборовите: „низ филтер од 

еленска кожа" се заменуваат со зборовите: „низ 
соодветен филтер". 

Член 8 
Во член 18 став 1 точка 2 по зборот: „лета-

лишта" се додава запирка и зборовите: „освен на 
воздухопловите за гаснење на пожари". 

Член 9 
Во член 20 по зборовите: „часови на" се додава 

зборот: „летање", а текстот до крајот се брише. 

Член 10 
Во член 21 по став 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Пилотот што гасне пожар со вода не мора 

да ја користи опремата од став 1 точ. 2 и 3 на 
овој член.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 11 
По член 34 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 34а 
По исклучок од одредбите на чл. 29, 31 и 33 

на овој правилник, за време на гаснењето на по-
жари од воздухоплов не е потребно да се обележува 
теренот, да се поставуваат сигнални знаменца и 
ноќе да се сигнализира со светлосни уреди. 

Член 346 
Ако меѓу раководителот на летањето и раково-

дителот на противпожарните сили на земјата не 
постои радиоврска, спогодувањето се врши на след-
ниот начин: 

1) од земјата: со петрелување на зелена ракета 
4 кој а означува одобрување за почеток ,на авиотрети-
рањето на црвена ракета која значи моментно пре-
станување на авиотретирањето, а на црвена и бела 
ракета истрелани едноподруго, кои означуваат кра ј 
на авиотретирањето;„ 

2) од воздух: со нишање на воздухопловот околу 
неговата надолжна оска се означува заминувањето 
на воздухопловот во базата поради неисправност.". 

Член 12 
Во член 37 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 

од ОВОЈ член, гаснење на пожари од воздухоплов 
може да се врши ако долната база на облаците 
не е пониска од 300 метри, а хоризонталната видли-
вост не е помала од 400 метри во подрачјето на 
тонењето на пожарот,". 

Член 13 
Во член 41 став 2 се брише. 

Член 14 
Во член 42 по зборот: „авиотретирање" се до-

дава запирка и зборовите: „освен за гаснење на 
пожари,". 

Се додава нов став 2. кој гла-си: 
„Пред почетокот на гаснењето на пожари од 

воздухоплов, раководителот на летањето од воздух 
врши набљудување на местото на кое настанал 
пожар, на околината и на сите пречки што би мо-
желе да го загрозат летот, воспоставува радиоврска 
со раководителот на противпожарните сили на 
земја и по добивањето на неговата согласност одлу-
чува за начинот на гаснење на пожарот, како и 
прибавува други потребни информации.". ' 

Член 15 
Во член 43 став 1 по зборот: „летови" се дода-

ваат зборовите: „на авиотретирање, освен за гасне-
ње на пожари,". 

Член 16 
Во член 46 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
„Најниската височина за летови заради гаснење 

на пожари е 40 метри над врвовите на пламенот.". 
Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 17 
Во член 51 се додава нов став 2. кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, за време на гаснењето на пожари од возду-
хоплов пилотот може да исфрли предства за гас-
н а н а на пожари над електрични водови ако тие 
водови се исклучени и ако за тоа го известил рако-
водителот на летањето односно раководителот на 
противпожарни^ сили на земја.". 

Член 18 
Во член 53 став 1 во точка 1 на крајот по 

зборовите: „(член 10)" се додава запирка и зборо-
вите; „како и ако воспоставување врска со 
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блиската здравствена установа и со надлежниот 
орган за внатрешни работи, при гаснење на пожари 
од воздухоплов, не врши раководителот на против-
пожарните сили на земја односно раководителот 
на хидродромот". 

По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 
,Да) ако раководителот на летањето кога авио-

третирањето се врши заради гаснење на пожари, 
на пет минути пред започнувањето на гаснењето 
на пожарот од воздухоплов, на тоа не ги преду-
преди лицата на земЈа со исфрлање на вода од 
височина од најмалку 100 метри (член 9 став 5),". 

Во точка 3) по' зборовите: „(член 42)" се додава 
запирка и зборовите: „како и ако пред почетокот 
на гаснењето на пожарот раководителот на лета-
њето не врши од воздух набљудуван,е на местото 
на кое настанал пожарот на околината и на сите 
пречки што би можеле да го загрозат летот, или 
ако не воспостави радиоврска со раководителот на 
противпожарните сили на земја,' или ако не прибави 
други потребни информации или ако одлучи за 
начинот на гаснење на пожарот без согласност од 
раководителот на противпожарните сили на земја". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За прекршок од став 1 точ. 1а и 3 од овој член 

ќе се казни и раководителот на летањето со па-
рична казна од 600 динари.". 

Член 19 
Во член 54 точка 9 по зборовите: „(член 51)" 

се додава запирка и зборовите: „или за време на 
гаснењето на пожар од воздухопловот исфрли сред-
ства за гаснење на пожари над електрични водови, 
и ако раководителот на летањето односно раково-
дителот на противпожарни^ сили на земја го из-
вестил дека тие водови не се исклучени". 

611. 

Врз основа на член 46 од Законот за пуштање на 
лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
9/81), претседателот на Сојузниот комитет за труд 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ МА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пропишување и 

издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77 и 36/79), во член 16 став 1 во точка 26, на 
крајот точката се заменува со точка и запирка и по-
тоа се додаваат две нови точки, кои гласат: 

„27) пентазоцин; 
28) трихексифенидил.". 

Член 2 
Овој правилник влгува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2697 
15 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Член 20 
Но член 54 се додава нов член 54а, кој гласи: 612. 

„Член 54а 
Со парична казна од 2.000 динара ќе се казни 

за воздухопловен прекршок раководител на про-
тивпожарни сили на земја: 

1) ако не воспостави радиоврска со раководите-
лот на летањето, или не дава метеоролошки пода-
тоци и известувања неопходни за безбедно одви-
вање на летот, или не му дава известувања на рако-
водителот на летањето односно на пилотот да го 

сопре летањето ако тоа стане опасно за лицата и 
материјалните блага или кога летањето повеќе не 
е потребно (член 9а став 3); 

2) ако не даде согласност за започнување на 
раснењето на пожарот, а на барање од раководи-
телот на летањето — и согласност за начинот на 
гаснење на пожари, кога ќе утврди дека на одда-
леченост од најмалку 200 метри од местото на по-
жарот нема лица (член 9а став 4); 

3) ако на пет минути пред започнувањето на 
раснењето на пожарот од воздухопловот не ги извести 
лицата на земја со истрелување на зелена ракета 
(член 9а став 5)." 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

VI/01 бр. 3764/1 
1 Јули 1983 година 

Белград 

м-р Назми Мустафа, с. р. 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од Зако-
нот за основните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81). претседателот на 
Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОС-
НОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО 
МЕСЕЧНО МАГИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1983 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на постојаното ме-
сечно парично примање според Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година од 1 јули 1983 го-
дина изнесува 14.266 динари. 

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

Бр. 720 
21 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Драгомир Николиќ, с. р. 

Претседател 
на С О Ј У З Н И О Т комитет 
за сообраќај и врски. 



Петок, 30 септември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Бро ј 52 - Страна 1463 

613. 

Врз осно-ва на член За став 3 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1983 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток од 1 јули 1983 година изнесува 14.266 динари. 

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

' ' Бр. 719 
21 септември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

614, 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Со-
јузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТО-
ЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 

1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично 
примање според Законот за основните права на ли-
цата одликувани со Орден на народен херој од 1 
јули 1983 година изнесува 14.266 динари. 

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

Бр. 721 
21 септември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет / 

за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Драгомир Николиќ, с. р. 

. 615. 

Врз основа на член 49 ^став 4 од Закнот за ос-
новните права на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/81 и 41/83), претседателот на Сојузниот коми-
тет за прашања на борците и воените инвалиди 
издава , 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА 
ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА 
НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДА-

ТОК ОД 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот 
за нега и помош од страна на друго лице и орто-

педскиот додаток од 1 јули 1983 година изнесуваат 
месечно, и тоа: 

1) личната инвалиднина: 
Група Динари 
I 20.395 
П - - - - - - - - - - 14.780 
III - - - - - - - - - - - 11.183 
IV - - - - - - - . - - - 8.258 
V - - - - - - - - - . - 5.880 
VI - - - - - - - - - - 3.644 
VII - - - - - - - - - - 2.465 
VIII - - - - - - - - - - - 1.190 
IX - - 837 
X - - - - - - - - - - 600; 

2) семејната инвалиднина: 
Динари 

— за еден член на семејството — — 1.327 
— зголемена семејна инвалиднина 

(член 39) од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на 
семејствата на паднатите борци — 3.540; 

3) додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице: 

Динари 
— за прв степен — — — - — — 17.483 
— за втор степен — — — — — 13.450 
— за трет степен — — — — — 9.417; 

4) ортопедскиот додаток: 
Динари 

— за прв степен — — — — — — 5.900 
— за втор степен — — — — — 4.502 
— за трет степен — — — — — 2.900 
— за четврти степен — — — — — 1.403 

2. Оваа наредба влегува ЕО сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 722 
21 септември 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, с. р. 

616. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за про-
изводство и промет на опојни дроги („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ И 

ВЕТЕРИНАРСКИ ЦЕЛИ 

1. Во Решението за утврдување на опојните дро-
ги што можат да се пуштаат во промет за медицин-
ски и ветеринарски цели („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 70/78), во точка 1 во одредбата под 26 точката се 
заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 
две нови одредби: кои гласат: 

„27) пентазоцин; 
28) трихексифенидил.". 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на обЈавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2696 
15 септем,ври 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здрав-ство и 
социјална заштита, 

д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. Д-6538/1 
28 септември 1983 година 

Белград 

З аменик-директор 
на Сојузната управа за царини, 

Миленко Николиќ, с. р. 

617. 

Брз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, 
член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 
член 254 ст. 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82 и 61/82) и точка 8 од Одлуката за рабо-
тите на вршење услуги при облагородување на сто-
ки („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77), директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО 

ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во 

царинската постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/80, 69/81 и 42/83) во член 4а зборовите: „со приме-
на на член 7а од Законот за Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 и 29/83)" се бри-
шат. 

Член 2 
Во член 13а зборовите: „со примена на член 7а 

од Законот за Царинската тарифа" се бришат. 

Член 3 
Во член 18 точка 10 на крајот точката и запир-

ката се заменуваат со точка и се додаваат два нови 
става, кои гласат: 

„Ако се увезуваат стоки произведени од увезе-
ни суровини и репродукционен материјал платени 
со средства на стоковен кредит со примена на член 
7?. од Законот за царинската тарифа, во рубриката 
10 се запишува: „ - Извоз на стоки произведени од 
увезени суровини и репродукционен материјал зе-
мени на кредит со примела на член 7а од Законот 
за Царинската тарифа", а во шифреното поле се 
запишува ознаката: „20". 

Ако се извезуваат стоки произведени од увезени 
суровини и репродукционен материјал платени со 
средства на стоковен кредит без примена на член 
7а од Законот за Царинската тарифа, во рубриката 
10 се запишува: ,,— Извоз на стоки произведени од 
увезени суровини и репродукционен материјал зе-
мени на кредит без примена на член 7а од Зако-
нот за Царинската тарифа", а во шифреното поле се 
запишува ознаката: „21". ( 

Член 4 
Во член 18а зборовите: „со примена на член 

7а од Законот за Царинската тарифа" се бришат. 

Член 5 
Лп. 34а и,35а се бришат. 

618. 

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 
од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претсе-
дателот на Сојузниот комитет за земјоделство, 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита и со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛ-

КОХОЛНИ ПИЈАЧКИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

услови што во поглед на квалитетот што мораат да 
го исполнат освежителните безалкохолни пијачки и 
сирупи, прашаците и па стегите за освежителни без-
алкохолни пијачки (во натамошниот текст: произ-
водите) како и минималните услови за обезбедува-
ње и запазување на квалитетот на тие производи. 

Условите пропишани со овој правилник мораат 
да бидат исполнети во производството и во проме-
тот на производите. 

Член 2 
За производите за кои со овој правилник не се 

пропишани условите на квалитетот и условите за 
обезбедување и запазување на квалитетот, сообраз-
но се применуваат условите пропишани со овој пра-
вилник за група на сродни производи. 

За производите од став 1 на овој член, како и за 
производите за кои со овој правилник тоа изречно е 
предвидено, производителот е должен да донесе про-
изводител ска спецификација пред почнувањето на 
производството. 

4 Покрај податоците наведени во декларацијата 
(член 5), производите леќата спецификација мора да 
содржи и краток опис на технолошката постапка 
н а производството на односниот производ, како и из-
вештај за извршената лабораториска анализа во 
поглед на основните состојки. 

Производителот е должен да води евиденција 
за донесената производите лека спецификација и во 
неа да ги внесе следните податоци: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и негово трговско име, 

ако производот го има; 
3) датум на донесувањето на спецификацијата; 
4) датум на почнувањето на производството спо-

ред производителската спецификација; 
5) група на која производот и припаѓа според 

одредбите на овој правилник; 
6) податоци за извршената лабораториска ана-

лиза. , 
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Член 3 
Производите се пуштаат во промет само во ори-

гинално пакување, ако за одделни производи со овој 
правилник не е пропишано поинаку. 

Под оригинална пакување во смисла на овој 
прав,илник се подразбира пакување на производ во 
амбалажа со која се обезбгдуЕа запаззшање на к в а -
литетот на производот во моментот на потрошувач-
ката. 

Член 4 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

забрането е бојосување, засладување и аромати-
зирани на производот со вештачки средства, зраче-
ње со јонизирачки ^раци и додавање хемиски сред-
ства што не се дозволени според одредбите со овој 
правилник. 

Член 5 
Ако за одделни производи со овој правилник не 

е пропишано поинаку, сите производи што се п у ш -
таат во промет во оригинално пакување мораат на 
садот, обвивката или етикетата да имаат декларација 
што ги содржи следните податоци: 

Л) назив на производот и негово трговско име, 
ако производот го има; 

2) фирма, односно назив и седиште на произ-
водителот ; 

3) датум на производството (ден, месец и година) 
или година и место, односно тримесечје, ЕО кој слу-
ча ј се смета дека производот е произведен првиот ден 
на означениот месец или тримесечје, односно година. 

А,ко производот е пакуван во стаклена амбалажа 
со трајна декларација , датумот на производството и 
називот на ООЗТ може да биде ставен на крунскиот 
или завојниот затворач; 

4) нето-количина (маса, волумен) на производот; 
5) податок за конзервирањето, односно за хе -

мискиот назив и за употребената количина на сред-
ства за конзервирање, ако производот е конзервиран 
со хемиски средства; 

6) податок дека производот е бојосан или аро-
ма тизиран со дозволени природни или вештачки бои 
односно ароми, ако се употребени; 

7) податоци за видот и количината на материите 
од биолошка вредност, ако се додадени кон произ-
водот; 

8) рок на употребата на производот; 
9) основни состојки на производот и нивната 

количина изразена во мерни единици или проценти 
во однос на нето-количината на производот; 

10) други податоци од интерес за 'потрошувачот 
' (упатство за подготвување и сл.), ако за одделни 

производи е тоа определено со овој правилник. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ј ас -

на и читлива. 
Текстот на декларацијата што се однесува на 

бојосувањето, конзервирањето или ароматизирањето 
на производот (на пример: „бојосано со вештачка 
боја", , .ароматизирано со вештачка арома и сл.), мо-
ра да биде уочлив и напишан непосредно под нази-
вот на производот. 

Истакнување на слика, ознака или цртеж на 
овошје застапено во освежителна безалкохолна пи-
јачка, прашок или пастили за освежување на безал-
кохолна пијачка не е дозволено. 

Буквите со кои е отпечатен називот на произ-
водот не можат да бидат помали од 3 mm. Не се ог-
раничува големината на буквите за трговското име 
на производот, ниту за фирмата, односно за називот 
и седиштето на производителот. 

Стаклената амбалажа што е нарачана пред об-
јавувањето на овој правилник, ч и ј а тра јна декла -
рација не ги содржи сите податоци пропишани со 
овој правилник може да се користи само ако над 
секое продажно моето на најпогоден начин видно се 
истакнат сите податоци кои, според одредбите на 
овој правилник, мораат да -се декларираат за соод-
ветна група на производи. Оваа дополнителна д е к -
лараци ја мора да се истакнува се додека 50% од 
постојните ш и ш и њ а не се заменат со нови ш и ш и њ а 
со потполна декларација . 

Член 6 
Ако производите не ги пакува производителот, 

декларацијата , покра ј податоците наведени во член 
5 на овој правилник, мора да ја содржи фирмата , 
односно називот и седиштето на организацијата на 
здружен труд, што го пакува производот, како и 
датумот кога производот е пакуван во поединечно 
пакување. 

Член 7 
Производ што не е пакуван во оригинално п а к у -

вање мора при пуштањето во промет да има декла -
раци ја само ако е тоа предвидено со овој правилник. 

Член 8 
Ако осЕежителните безалкохолни пијачки, сиру-

пи, прзшо-цл и пастила за освежителни безалко-
холни пи јачки се пуштат во промет пакувани во 
поединечни оригинални пакувања, од декларирана 
нето-количина може да се отстапи на начинот оп-
ределен во следната табела: 

Декларирана нето ко- Најголемо дозволено отста-
личина во ml или g пување, во проценти (плус, 

минус) 

50 8 
100 в 6 
200 ' 4 
5 0 0 ' 3 

1000 2 
2000 1,5 

За нето-количината на производите што на 
одделни пакувања се декларирани меѓу вредностите 
назначен,и ЕО табелата на став 1 од овој член, доз-
волено е просеч,но отстапување (плус, минус) кое е 
пропишано за две на јблиски нето-количини. 

Просекот на н а ј м а л к у десет оригинални п а к у -
вања на производи мора да одговара на декларира-
ната нето-количина на производот. i 

Член 9 
Производите мораат да се чуваат и складираат 

на начин со кој се обезбедува запазување на нивниот 
квалитет. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

I. Освежителни безалкохолни пи јачки 

Член 10 
Под освежителни безалкохолни пијачки, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат произ-
води добиени според соодветна технолошка постап-
ка, од вода или минерална вода, шеќер, овошен сок, 
база растителни екстракти, жита , производи од ж и -
та и ароми, односно сирупи за освежителни безал-
кохолни п и ј а ч к и со додаток на јаглендиоксид и 
адитиви пропишани со овој правилник. 

А 
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Зависно од одделни состојки и адитиви, осве-
жителките безалкохолни ПИЈачки се произведуваат 
и пуштаат во промет како:-

1) освежителна безалкохолна пијачка со ово-
шен сок; 

2) освежителна безалкохолна пијачка од база; 
3) освежителна безалкохолна пијачка од расти-

телни екстракти; 
4) освежителна безалкохолна пијачка од жита; 
5) ароматизирана освежителна безалкохолна 

пијачка; 
6) сода-вода. 

1) Освежителни безалкохолни пијачки со овошен 
сок 

Член 11 
Под освежителни безалкохолни пијачки со ово-

шен сок, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат бистри или матни течни производи добиени од 
вода или минерална вода, шеќер и овошен сок, вклу-
чувајќи концентриран и дехидриран овошен сок, со 
додаток на јаглендиокеид и други адитиви пропиша-
ни со овој правилник за освежителни безалкохолни 
пијачки со овошен сок. 

Член 12 
Освежителните безалкохолни пијачки со овошен 

сок, покрај водата и минералната вода, можат да 
содржат следни основни состојки: 

1) овошен сок, дехидриран овошен сок и кон-
центриран овошен сок; 

2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, 
глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп, е малтозен сируп и 
глукозо-фруктозен (високофруктозен) сируп. 

Член 13 
Во производството на освежителни безалкохол-

ни пијачки со овошен сок можат да се употребуваат 
и следните адитиви: 

1) органски киселини: лимонска, јаболкова и 
винска; 

2) L-аскорбинска киселина како антиоксиданс; 
3) природна арома на овошје; 
4) дозволени природни бои; 
5) бензоева и сорбинска киселина и нивни соли; 
6) јаглендиоксид, според одредбите на прописот 

за југословенскиот стандард за квалитетот на јаг-
лен" диоксид; 

7) средства за врзување и згуснување: агар-
-агар, пектин, алгинати, природни гуми, мелени кос-
ки'од рогушки, деривати на целулоза, скроб и дери-
вати на скроб, препарати на база на соја, глицериди 
на мрсни киселини и естри на мрсни киселини со 
сахариди. 

Член 14 
Освежителните безалкохолни пијачки со овошен 

сок што се пуштаат во промет мораат да ги испол-
нуваат следните услови на квалитетот: 

1) миризбата, вкусот и бојата, мораат да бидат 
својствени на овошјето чиј овошен сок е застапен 
во производот; 

2) да содржат најмалку 8% сува материја (мерено 
со рефрактометар на 20оС); 

3) да содржат најмалку 10% (V/V) матичен ово-
шен сок односно ' 6% (V/V) матичен овошен сок од 
цитрус-овошје, сметано на квалитетот на матичниот 
овошен сок според одредбите за нормите на квали-
тетот на производи од овошје, зеленчук, печурки и 

.пектински препарати. 
4) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол; 
5) да не содржат повеќе од 120 mg/1 натриум-

-ЈЗанзоат, односно / соодветна количина бензоева 
киселина, ниту повеќе од 120 mg/1 сорбинска кисели-
на, односно соодветна количина на калиум-сорбат. 
Овие конзервагаси во (мешаницата не смеат да пре-
минуваат 120 mg/1; 

6) да не се превриени и да не покажуваат знаци 
на вриење; 

7) количината на вкупниот ј аглендиоксид да 
изнесува најмалку 4,9 g/1. 

Член 15 
Освежителните безалкохолни пијачки со ово-

шен сок можат да се произведуваат и без додавање 
на јаглендиоксид, како иегазирани безалкохолни 
пијачки, со тоа што во називот на производот мора 
да биде истакнато дека производот е негазиран (на 
пример , -Негазиран безалкохолна пијачка од јаго-
ли" и сл.). 

Негазираните безалкохолни пијачки со овошен 
сок мораат да ги исполнуваат условите од член 14 
ра овој прав,илник, освен на точка 7 од тој член. 

Негазираните безалкохолни пијачки со овошен 
сок можат да се пакуваат само во оригинални пое-
динечни пакувања. 

Член 16 
Освежителните безалкохолни пијачки можат да 

се произведуваат со повеќе видови овошен сок, со 
тоа што вкупната количина на мешаницата на ма-
тичниот овошен со-к во призводот мора да пројави 
најмалку 10% (V/V). 

Освежителните пијачки со повеќе видови ово-
шен сок мораат да ги исполнуваат условите на- ква-
литетот од член 14 точ. 2 до 7 на овој правилник и 
мораат да имаат органолептички својства каракте-
ристични за тој вид производи. 

Член 17 
Освежителните безалкохолни пијачки со овошен 

сок можат, освен тоа што се пакуваат во оригинална 
амбалажа, да се точат и во чаши само ако се про-
изведуваат во специјални автомати и ако ги испол-
нуваат условите на квалитетот пропишани со ОВОЈ 
правилник. 

Член 18 
Освежителните безалкохолни пијачки со овошен 

сок, се декларираат под називот: „Освежителна 
безалкохолна пијачка со овошен сок", со тоа што се 
наведува видот на овошјето чиј овошен сок е заста-
пен во производот. 

Декларацијата за освежителната безалкохолна 
пијачка со овошен сок освен податоците од член 5 
на ово1 правилник, содржи и податоци за вкупната 
сува материја во проценти и за содржината на јаг-
лендиоксид во g/1. 

2) Освежителни безалкохолни пијачки од база 

Член 19 
Под освежителни безалкохолни пијачки од база 

во смисла на овот правилник, се подразбираат би-
стри или матни течни производи добиени од вода 



Петок, 30 септември 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј х Бро ј 52 - Страна 1407 

или од минерална вода, шеќер и цитрус-база однос-
но овошни 'бази, со додаток на Јаглендиокоид и 
други адитиви пропишани со ОЕОЈ правилник за 
освежителните безалкохолни пи јачки од база. 

Член 20 
Освежителни безалкохолни пи јачки од база 

покрај вода или (Минерална вода можат да ги содр-
ж а т следните основни состојки: 

1) цитрус-база или овошна база; 
2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, 

гликоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и 
глукозо-фруктозен (високофруктозен) сируп. 

Член 21 
При производството на освежителни безалко-

холни пијачки од база можат да се користат и ади-
тивите наведени во член 13 на овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
при производството на освежителни безалкохолни 
пијачки од база тип „битер" се,дозволуг^ употреба 
на кинин-хидрохлорид., 

Член 22 
Освежителните безалкохолни пи јачки од база 

што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат 
следните услови Па квалитетот: 

1) миризбата, вкусот и бојата мораат да бидат 
својствени на видот на Овошјето чија база е заста-
пена во производството, а к а ј пи јачките од типот 
„битер", горчината што произлегува од кинин-хид-
рохлоридот, не смее да претставува недостаток; 

2) да содржат на јмалку 8'% сува материја (ме-
рено со рефрактометар на 20оС); 

3) да содржат на јмалку 2% (m/V) соодветна 
база (цитрус-база или овошна база), сметано на ба-
зата чија вкупна сува материја е 42%, освен за база 
на лимон за која се дозволува 33% (мерено со р е ф -
рактометар на 200С), вклучува јќи ја сувата мате-
рија од доданениот шеќер; 

4) да не содржат повеќе од 120 mg/1 натриум-
-бензоат односно соодветна количина б с изо ева к и -
селина, ниту повеќе од 120 mg/1 сорбинска киселина, 
односно соодветна количина калиум-сорбат. Овие 
конзерванси во мешаницата не смеат да ја преми-
нуваат количината од 120 mg/1; 

5) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол; 
6) да не се превриени и да не покажуваат знаци 

на вриење; 
7) количината на јаглендиоксидот да изнесува 

на јмалку 4,9 g/1; 
8) количината на кинин-хидрохлорид да не пре-

минува 85 mg/1. 

Член 23 -
Освежителиите безалкохолни -пијачки од база 

можат да се произведуваат и пуштаат во промет и 
без додавање на јаглендиоксид, како негазирани 
безалкохолни пијачки, со тоа што во називот на 
производот мора да биде истакнато дека производот 
е негазиран (на пр.: „ Н е г а з и р а н безалкохолна 
пијачка од лимон" 'и сл.). 

Член 24 
Негазираните безалкохолни пијачки од база, 

мораат да ги исполнуваат условите од член 22 на 
овој правилник, освен на точка 7 од тој член. 

Член 25 
Негазирдните безалкохолни пијачки од база 

можат да се пакуваат само во оригинални поединеч-
ни пакувања, 

Член 26 
Освежителните безалкохолни пи јачки од база 

можат да се произведуваат од повеќе видови бази 
(цитрус-база и овошни бази), со тоа што вкупната 
мешаница на бази во производот мора да биде н а ј -
малку 2% (m/V). 

^ О с в е ж и т е л н и ^ безалкохолни пи јачки од по-
веќе видови бази, мораат да ги исполнуваат усло-
вите на квалитетот од член 22 точ. 2 до 7 на овој 
правилник, а освежителните безалкохолни пи јачки 
од повеќе видови бази што содржат кинин-хидро-
хлорид, мораат да го исполнуваат и условов од точка 
8 на член 22 од овој правилник. 

Производите од став 1 на овој член мораат да 
имаат органолептички својства карактеристични за 
тој вид производ. 

Член 27 
Освежителните безалкохолни пи јачки од база 

можат, освен тоа што се пакуваат во ор-иг,инална 
амбалажа, да се точат и во ч а ш и само ако се про-
изведени во специјални автомати и ако ги (испол-
нуваат условите на квалитетот пропишани со овој 
правилник. 

Член 28 
Освежителната безалкохолна пи јачка од база 

се декларира под назив: „Освежителна безалкохол-
на пи јачка од база", со тоа што се наведува видот 
на овошјето чи ја база е застапена во производот. 

Декларацијата за освежителна безалкохолна 
пијачка од база, освен податоците од член 5 на овој 
правилник, содржи и податоци за вкупната сува 
материја, ЕО проценти и за содржината на ј аглен-
диоксидот, во g/1. 

Декларацијата за освежителна безалкохолна 
пи јачка од база што содржи кинин, покрај подато-
ците од ст. 1 и 2 на свој член, мора да го содржи и 
податокот за количината на кининот во готовиот 
производ. 

3) Освежителни безалкохолни пијачки од растител-
ни екстракти 

Член 29 ' 
Под освежителни безалкохолни пи јачки од рас-

тителни е к с т р а к т , во смисла на овој правилник се 
подразбираат бистри или матни течни производи 
добиени од вода или минерална вода, шеќер и расти-
телни екстракт^ со додаток на јаглендиоксид и на 
други адитиви пропишани со овој правилник за 
освежителни безалкохолни пи јачки од растителни 
екстпакти. 

Под растителни екстракти наменети за произ-
водство на освежителни безалкохолни пијачки, во 
смисла на овој правилник, се подразбираат арома-
тични ексгракти исклучително од растително д о -
текло, дозволени за човечка исхрана, кои потекну-
ваат од еден или повеќе видови растенија, а се 
добиваат со водена или алкохолна екстракција , 
дигерација, мацерација или дестилација на 
различни делови растенија, цитрус-пл одови, з а -
чини, плодови на континентално јужно овошје и 
различни треви. Растителните екстракти покра ј 
конпентрираните етерски масла, содржат и други 
природни растителни состојки како што се: органски 
киселини, бои, минерални киселини и сл. но не со-
држат делови на растенија. 

Растителните екстракти наменети за производ-
ство на освежителни безалкохолни пи јачки кои, 
според одредбите на овој правилник, можат да со-
држат кофеин, 'Кинин и ортофосфорна киселина се 
произведуваат според производителската спеии(±)и-
кација што производителот е должен да ја донесе 
пред почнувањето на производството. 
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Член 30 
Во производството на освежителни безалкохол-

ни пијачки од растителни екстракти, покрај водата 
или минералната вода, можат да се користат: 

1)' ароматични растителни екстракти дозволени 
за човечка исхрана: 

2) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, 
глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и 
глукозо-фруктозен (вИсокофруктозен) сируп; 

3) природни бои за прехранбени производи; 
4) дозволени вештачки бои; 
5) природна арома на растенија што не се штет-

ни за човечкото здравје; 
6) органски киселини: лимонска, јаболкова, вин-

ска и млечна; 
7) L-аскорбинска киселина; 
8) бензоева и сорбинска киселина и нивни соли; 
9) јаглендиоксид, според одредбите на прописот 

за југословенскиот" стандард за квалитетот на јаг-
лен диоксидот ; 

10) средства за врзување и згуснување: пектин, 
агар-агар, алгинати, природни гуми, мелени коски 
од рогушки, деривати на целулоза, скроб и деривати 
на скроб, препарати врз база од соја, глицериди на 
мрсни киселини и е,кстра мрсни киселини, со са-
хариди. 

Член 31 
Освежителните безалкохолни пијачки од расти-

телни екстракти што се пуштаат во промет, мораат 
да ги исполнуваат следните услови на 'квалитетот: 

1) да имаат органолептички својства каракте-
ристични за декларирана пијачка; 

2) да содржат најмалку 80/о сува материја 
(мерено со рефрактометар на 20оС); 

3) да не содржат повеќе од 0,50/о vol, етанол; 
4) да не содржат повеќе од 120 mg/1 натриум-

-бензоат, односно соодветна количина бензоева ки-
селина, ниту повеќе од 120 mg/1 сорбж-лска киселина, 
односно соодветна количина калиум-сорбат. Овие 
к о н з е р в а н с во мешаницата не смеат да ја преми-
нуваат количината од 120 mg/1; 

5) да не се превриени и да не,, покажуваат знаци 
на вриење; 

6) количината на јаглендиоксид да изнесува на ј -
малку 4,9 g/1. 

Член 32 
При производството на освежителни безалко-

холни пијачки од растителни екстракти од типот 
„кола" и типот „тоник", покрај состојките и адити-
вите пропишани во член 30 став 1 точка 1 до 10 на 
овој правилник, можат да се употребуваат и кинин-
-хидрохлорид, кофеин и ортофосфорна киселина, 
со тоа што овие пијачки да ги исполнуваат условите 
на квалитетот од член 31 став 1 точка 1 до б на овој 
правилник и количината на кинин-хидрохлоридот 
(сметано како кинин), да не преминува 850/о mg/1, 
количината на кофеинот да не преминува 150 mg/1 
и количината на ортофосфорната киселина да не 
преминува 600 mg/1 во готов производ. 

А Член 33 
Освежителните безалкохолни пијачки од рас-

тителни екстракти можат, освен во оригинална ам-
балажа, да се точат во чаши само ако се произве-
дуваат во специјални автомати и ако ги исполнуваат 
условите на квалитетот пропишани со овој пра- ^ 
вилник. 

Член 34 
Освежителните безалкохолни пијачки од расти-

телни екстракти се декларираат под назив: „Осве-
жителни безалкохолни пијачки од растителни 
екстракти". 

Декларацијата за освежителните безалкохолни 
пијачки од растителни екстракти, освен податоците 
од член 5 на овој правилник, содржи податоци за 
вкупната сува материја, во проценти, и за содржи-
ната на ј аглендиоксидот во g/1. 

Декларацијата за освежителните безалкохолни 
пијачки кои содржат кинин, кофеин и ортофосфор-
на киселина, покрај податоците од ст. 1 и 2 на овој 
член, содржат и податок за количината на кофеи-
нот, кининот и ортофосфорната киселина во готов 
производ. 

4) Освежителни безалкохолни пијачки од жита 

Член 35 
Под освежителни безалкохолни пијачки од ж и -

та се подразбираат матни или бистри течни произ-
води добиени од вода, жита или производи на жита 
и шеќер, со додаток на јаглендиоксид и други ади-
тиви пропишани со овој правилник за освежителни-
те безалкохолни пијачки од жита. 

Производите од став 1 на овој член се добиваат 
со директна ферментација на жита или производи 
од жита, како и од концентрирани екстракти на 
производи од жита. 

Член 36 
Во производството на освежителни безалкохол-

ни пијачки од жита покрај водата или минералната 
вода, можат да се користат: 

1) ж:ита и производи од жита; 
2) концентрирани екстракти од производи од 

жита; 
3) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, 

глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозен си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозен сируп и 
глукозо-фруктозен (високофруктозен) сируп; 

4) пиварски квасеци; 
5) хмељ и производи од хмељ; 
6) карамел; 
7) органски киселини: лимонска, јаболкова и 

винска; 
8) јаглендиоксид, според одредбите на прописот 

за југословенскиот стандард за квалитетот на јаг-
лендиоксидот. 

Член 37 
Освежителните безалкохолни пијачки од жита 

што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат 
следните минимални услови на квалитетот: 

1) да имаат карактеристични органолептички 
својства за декларирана пијачка; 

2) да содржат најмалку 8% сува материја (мере-
но со рефрактометар на 200С); 

3) да не содржат повеќе од 0,5 vol. етанол; 
4) количината на вкупниот ј аглендиоксид да не 

е помала од 3,0 g/1. 

Член 38 
Освежителните безалкохолни пијачки од жита 

мораат да се пакуваат во оригинални поединечни 
пакувања. 
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По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
освежителни!^ безалкохолни пијачки од жита, ка ј 
кои вкупната содржина на јаглендиоксид е предиз-
викана со природна ферментација, без дополнргтелпо 
додавање, можат освен во оригинална амбалажа-,^ да 
се точат и во чаши. 

Член 39 
Освежителните безалкохолни пијачки од жита 

се декларираат под назив: „Освежителна безалко-
холна пијачка од жита". 

Декларацијата за освежитлните безалкохолни 
пијачки од жита, освен податоците од члн 5 на овој 
правилник,1 содржи податоци за количината на 
вкупната сува материја, во проценти, и за содржи-
ната на јаглендиоксидот во g/1. 

5) Ароматизирани освежителни безалкохолни пијач-
ки 

Член 40 
Под ароматизирани освежителни безалкохолни 

пијачки, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат течни производи добиени од вода или мине-
рална вода, шеќер и арома, со додаток на јаглен-
диоксид и други адитиви пропишани со ОВОЈ пра-
вилник за ароматизирани освежителни безалкохолни 
пијачки. 

Член 41 
Во производството на ароматизирани освежи-

телни безалкохолни пијачки, покрај водата ил,и ми-
нералната вода, можат да се користат: 

) 
1) вештачки ароми добиени со хемиска синте-

за, дозволена за прехранбени производи; 
2) природн,и и вештачки бои, дозволени за пре-

хранбени производи; 
3) органски киселини: лимонска, јаболкова 

винска и млечна; 
4) L-acкорбинскаa киселина; 
5) шеќери: шеќер (сахароза), шеќерен сируп, 

глукоза, глукозен сируп, декстроза, декстрозеп си-
руп, фруктоза, фруктозен сируп, малтозеи сируп 
и висок офруктозе,н сируп; 

6) бензоева и ѓорѓинска киселина и нивни соли; 
7) средства за врзување и згуснување: агар-

-агар, пектин, алгинати, природни гуми, мелени 
коски од рогушк,и. деривати на целулоза, скроб и 
деривати на скроб, препарати врз база на соја, гли-
ц е р и н на мрсни киселини и остри на мрсни кисе-
лини со сахариди. 

8) ј агленддоксид, според одредбите на прописот 
за југословенскиот стандард за квалитетот на јаг-
лендиоксидот. 

Член 42 
Ароматизираните освежителни безалкохолни 

пијачк,и што се пуштаат во промет, мораат да ги 
исполнуваат следните услови: 

1) да се бистри или матни, со м,иризба и боја 
карактеристични за соодветниот разблажен воден 
раствор со вештачки а,роми и бои пропишани со 
овој правилник за тој вид пијачки; 

2) да содржат најмалку 6% сува материја (ме-
рено со рефрактометар на 20оС); 

3) да не содржат повеќе од 0,5% vol. етанол; 
4) да не содржат повеќе од 120 mg/1 натриум-

-бензоат, односно соодветна количина бензоеЕа 
киселина, ниту повеќе од 120 mg/1 сорбинска кисе-
лина, односно соодветна количина калиум-сорбат. 
Овие конзерванси во мешаница не смеат да пре-
минуваат 120 mg/1; 

5) да не се превриени и да не покажуваат зна-
ци на вр,иење; 

6) количината на јагл енди оксидот да изнесува 
најмалку 4,9 g/1. 

Член: 43 
А,роматизираиите освежителни безалкохолни 

пијачки можат, освен во оригинална а,мбалажа, да 
се точат и во чаши само ако се п,роизведуваат во 
специјални автомати, и ако ги исполнуваат усло-
вите на квалитетот пропишани со овој правилник. 

Член 44 
Ароматизираната освежителна безалкохолна 

пијачка се декларира под назив: „Автоматизирана 
освежителна безалкохолна пијачка". 

Декларацијата за ароматизирани освежителни 
безалкохолни пијачки, освен податоците од член 5 
на овој правилник, содржи по,датоци за количина-
та на вкупната сува материја во проценти и за со- ' 
држината на јаглендиоксидот во g/1. 

На декларацијата за ароматизирани освежител-
ни безалкохолни пијачк,и, мора видно да биде ис-
такнат податокот дека пијачката вештачки е аро-
матизирана, со тоа што се наведува видот на аро-
мата како и податокот дека вештачки е бојосана 
ако се употребени вештачки бои. 

Член 45 
Освежителните безалкохолни пијачки со ово-

шен сок, пијачки од база (цитрус-база и овошни ба-
зи), пијачки од растителни екстракти и пијачки 
од жита, можат д,а се произведуваат и пуштаат во 
промет и како ниско енергетски освеж,ителни без-
алкохолни пијачки, што мора да биде истакнато во 
називот на производот, под услов да има најмалку 
30% пониска енергетска вредност од истовидна ос-
вежителни безалкохолна пијачка со нормална енер-
гетска вредност. 

Пијачките од став 1 на овој член мораат во про-
метот да содржат состојки и адитиви и да ги ис-
полнуваат минималните услови на (квалитетот про-
пиша,ни со одредбите на овој прав,илник за освежи-
телни безалкохолни пијачки со овошен сок, пи ја -
чки од база, пијачки од, растителни екстракти и 
пијачки од жита, освен содржината на сува мате-
рија. 

Во производството на ,нискоенергетски освежи-
телни безалкохолни пијачки, може да се користат 
вештачки средства за з а г а д у в а њ е , со тоа што ви-
дот и количината на тие средства мораат да бидат 
усогласени со одредбите на правилникот за усло-
вите во поглед на здравствената исправност на дие-
тетските намирници што можат да се пуштаат во 
промет. 

Член 46 
Н,искоепергетските освежителни безалкохолни 

пијачки можат да се пакуваат само во поединечни 
оригинали пакувања. 

Член 47 
Декларацијата за нискоенергетските освежи-

телни безалкохолни пијачки освен податоците од 
член 5 на овој правилник мора во називот на про-
изводот да содржи податок дека освежителната 
безалкохол,на пијачка е ниско енергетска, подато-
ци за количината на сувата материја во проценти 
и за количината на јагленодиоксидот во g/1, како и 
податоци за вештачкото средство за з а г а д у в а њ е 
ако е употребено. 
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6) Сода-вода 

Член 48 
Под сода-вода се подразбира производ добиен 

со директна импрегнација на вода за пиење со ј а -
глендиоксид во специјални шишиња. 

Јаглендиоксидот што се употребува за произ-
водство на сода-вода мора да биде чист и без при-
меси, според одредбите на прописот за југословен-
скиот стандард за квалитетот на јагл енди оксидот. 

Сода-водата не смее да биде загадена со меха-
нички н е ч и с т о т и и (песо.к, стакло и сл.). 

Член 49 
Сода-водата во сифонско шише мора да биде 

под толкав притисок на јаглендиоксид што со при-
тиснување на затворачот шишето да се испразни 
до крајот на цев-ката што е нурната во содржината 
на шишето. 

Глав-ите на сифонските шишиња можат да би-
дат изработени од следните материјали: алумини-
ум или специјални алуминиумон легури отпор-ни 
на хемиски дејства на јаглената киселина, од пор-
целан, калај , вештачки пластични маси или од нер'-
ѓосуеачки чел,ик. 

Материјалот за металните делови на главата на 
си финското шише што доаѓаат во допир со сода-во-
дата, не смее да содржи повеќе од 1% олово. 

Вештачките пластични маси што се употребу-
ваат за изработка на главата к а ј сифоне,ките ши- , 
тиња, мораат да ги исполнуваат условите утврдени 
со прописите за квалитетот на амбалажата од плас-
тични маси. 

Член 50 
Сода-водата може да се пушта во промет и во 

стаклени шишиња со крунски затворач. 
Притисокот што го врши јаглендиоксидот во 

шишето пора да изнесува најмалку 2 bar, сметано 
при температура на сода-водата од 150С, односно 
содржината на јаглендиоксидот мора да биде на ј -
малку 5,8 g/1, при исти услови. 

Член 51 
Делови на уредите што при полнењето на ши-

шето со сода-вода доаѓаат во допир со сода-водата, 
не смеат да содржат олово. 

Бакариите или месинганите делови на уредот 
за полнење на шишиња со сода-вода, мораат да би-
дат Превлечени со соодветен слој кала ј или сребро, 
ако доаѓаат во допир со содржината на шишето од-
носно со сода-водата. 

Член 52 
Декларацијата за сода-вода мора да содржи са-

мо податоци наведени во член 5 точ. 1, 2, 4 и 8 на 
овој правилник. 

II. СИРУПИ ЗА ОСВЕЖИТЕЛНИ БЕЗАЛКОХОЛ-
НИ ПИЈАЧКИ 

Член 53 
Под сирупи наменети за производство или под-

готвување на освежителни безалкохолни пијачки 
се подразбираат вискозни с и р у п е с т производи до-
биени од шеќе,р, вода, цитрус-база, овошни бази, 
растителни екстракти или концентрирани екстрак -
ти' на производи од жита, со додаток на адитиви 
пропишани со овој правилник, што се произведу-
ваат според соодветна технолошка постапка а по 
разблажувањето со водата во предвидена размера 
што е истакната на декларацијата, даваат освежи-
телни безалкохолни пијачки: од база. растителни 
екстракти или жита, исклучувајќи јаглеидиоксид. 

Според видот на освежителната безалкохолна 
пијачка што се добива п,о разблажување на сиру-
пест со вода, овие производи се пуштаат во промет 
под назив: 

1) сируп од база; 
2) сируп од раст-ителни екстракти; 
3) сируп од жита. 

Член 54 
Во производството на сируп за освежителни 

безалкохолни пијачки можат да се користат исклу-
чително оние состојки и адитиви што се пропиша-
ни со одредбите на овој правилник за освежител-
ни безалкохолни пијачки од база, од растителни 
екстракт^ и од жита. 

Член 55 
Сирупите за освежителни безалкохолни пијач-

ки што се пуштаат во промет мораат да ги испол-
нуваат следните услови: 

1) да имаат уедначена сирупеста компетенција 
без знаци на раслојување, освен к а ј сируп,и за ос-
вежителни безалкохолни пијачки од цитрус-база; 

2) количината на вкупната сува материја к а ј 
сирупот за освежителни безалкохолни пијачки мо-
ра да биде најмалку 60% а к а ј сирупи наменети 
за производство на готови освежителни безалко-
холн,и пијачки во специјални автомати (поет-микс 
апарати) најмалку 50% (мерено со рефрактометар 
на 20оС); 

3) вкупната количина на конзерванс ка ј сиру-
пите за освежителни безалкохолни пијачки не смее 
да биде поголема од 720 mg/1 бензоева или сорбин-
ка киселина, односно соодветна количина на нив-
ните натриумови или калиумови соли. Овие конзер-
ванси во мешаницата не смеат да ја преминуваат 
вкупната количина од 720 mg/1 со тоа што коли-
чината на натриум бензоат не смее да преминува 
300 mg/1.; 

4) количината на состојките и адитивите во си-
рупот за освежителни безалкохолни пијачки од член 
53 тон. 1, 2 и 3, од овој правилник мора по разбла-
жувањето со вода според упатството на декларација-
та, да одговара на одрдбите за квалитетот на исто-
видни освежителни безалкохолни пијачки од член 
10 став 2 точ. 2), 3) и 4) од овој правилник, о с в е н 
содржината на јаглендиоксид. 

Член 56 
Декла,рација на сирупот за освежителни безал-

кохолни пијачки, освен податоците од член 5 на 
овој правилник, содржи и податоци за количината 
на вкупната сува материја, во проценти, упатство 
за употреба, односно постапка и степен на разбла-
жување со вода за добивање на соодветен вид ос-
вежителна безалкохолна пијачка од база, растител-
ни екстракти или од жита. 

На оригиналното пакување на контејнерот за 
пакување на сирупи наменети за производство на 
освежителни безалкохолни пијачки што се точат 
од специјални автомати, мора ' да биде истакната 
декларацијата за сирупот и декларацијата за соо-
дветната освежителна безалкохолна пијачка, а на 
апаратот за точење на освежителни безалкохолни 
пијачки — сам,о називот и трговското име на про-
изводот. 

III. ПРАШОЦИ И ПАСТИЛИ ЗА ОСВЕЖИТЕЛНИ 
БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ 

Член 57 
Под прашоци и пастили наменети за приготву-

вање на освежителни безалкохолни пијачки се под-
разбираат дехидрирани прашести производи со чие 
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раотворање во вода според упатството на деклара-
цијата, се добиваат освежителни безалкохолни пи-
јачки од овошен сок, база, растителни екстракти, 
жита како и ароматизирани освежителни безалко-
холни пијачки. 

Во производството на прашоци и пастили за 
освежителни бе-залкохолни пијачки дозволена е упо-
требата на натриум-бикарбонат. 

Член 53 
Прашоците и пастел,ите за освежителни безал-

кохолни пијачки, мораат, по растворањето во вода 
според упатството наведено во декларацијата, да 
ги содржат сите состојки, по видот и количината, 
пропишани со одредбите на овој правилник за осве-
жителни безал,кохолни пијачки од овошен сок, база, 
растителни екстракти и жита. како и ароматизира-
ни освежителни безалко-холни п,ијачки а сите можат 
да бидат "бистри или матни. Количината на јаглен-
диоксид не смее да биде поголема од 4,9 g/1. 

Прашоците и пастилите што се наменети за при-
г о т в у в а њ е на негазирани безалкохолни пијачки п,о 
растурањето во вода според упатството наведено во 
декларацијата, не мораат да содржат јаглендиоксид 
со тоа што та,кви производи да бидат декларирани 
како: „Прашоци и пастили за негазирани безалко-
холни пијачки", наведувајќи го називот на ш п а н к а -
та од поделата според член 10 став 2 на овој пра-
вилник. 

Член 59 
Прашоците и пастилите намената за освеж,ител-^ 

ни безалкохолни пијачки и негазирани безалкохол-
ни пијачки, можат да се пакуваат само во одделни 
оригинални па,кувања. 

Член 60 
Декларацијата на прашоците и пастилите за ос-

вежителни безалкохол,ни пијачки и на прашоците 
и пастилите за . негаз,ирани безалкохолни пијачки, 
освен податоците од член 5 на овој пра,вилник, содр-
ж и и упатство за начинот на приготвување на ос-
вежите дната безалкохолна пијачка од тој прашок, 
односно од тие пастили. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престануваат да важат одредбите на чл. 68 до 
73а и одредбите на чл. 23 до 87 на Правилникот за 
квалитетот на алкохолните и безалкохолните пија-
чки, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/63, 25/65. 45/71, 48/71, 59/72, 41/73, 25/75, 18/77, 
i3/78, 53/78 и 58/78) чии одредби се применуваат ка-
ко одредби на Правилникот за квалитетот на алко-
холните и безалкохолните пијачки, мразот и оцетот 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 13/78). 

Член 62 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето вo „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 50-13051/1 
12 септември 1983 година . 

. Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардов ациј а, 
By ќашин Драгоевиќ, с .р . 

619. 

Врз основа на член 94 став 1 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 
77/82 и 34/83), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ 
Ш ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО 

ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и (внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 61/77, 
56/79, 40/80, 35/81, 66/81, 71/81 и 44/83) во точка 3 
зборовите: „до износот од 800 динари (месечно" се 
заменуваат со зборовите: „др износот од 1.000 дина-
ри месечно". 

2. Ова,а одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 62 
16 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

620. 

Врз основа на член 28 став 2 и член бб став 1 
точка 3 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на 
автоно,мните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
Њ Е НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО 
СТРУКТУРАТА МА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА 

НА БАНКИТЕ НО ТОЧНОСТ 

1. Во Одлуката за усогласување на структурата 
на пласманите со структурата на изворите на сред-
ствата на банките по рочност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/31, 51/81, 57/82, 69/82, 6/83 и 10/83) во 
точка 1 ст. 1 и 2 процентот: „80" се заменува со про-
центот: „85W. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на обја,вувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

О. бр. 64 
22 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
1 на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 
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621. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 
од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономни-
те покраини („Службен лист на СФРЈ" , бр. 49/76 и 
41/81), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па -
рична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1983 година („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 77/82 и 41/83), Советот на гувернерите 
донесува: 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКА-
ТА -НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА А К -
ТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА Б А Н К И Т Е ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1983 

ГОДИНА 

1. Заради остварување на задачите на монетар-
но-кредигната политика, утврдени во точ. 2, 3 и 4 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1983 година, со оваа од-
лука се регулира обемот и динамиката на порастот 
на нето домашната актива и пласманите на основ-
ните и здружените банки (во понатамошниот текст: 
банките). 

2. Банките се должни да обезбедат: 
1) порастот на нивната нето домашна актива да 

изнесува: 
— до 5.1% на 31 октомври; 
— до 5,010/о на 30 ноември и 31 декември; 

2) порастот на нивните пласмани да изнесува: 
— до 5,5% на 31 октомври 
— до 5,4% на 30 ноември и 31 декември. 

Банките што даваат кредити за извоз на стоки 
и услуги и кредити за залихи на пченка што-се от-
купуваат од индивидуални земјоделски производи-
тели од родот на 1983 година, за залихите на масло-
да јни култури — сурово масло, за залихите на ше-
ќерна репа — шеќер и за залихите на тутун, можат 
својата нето домашна актива и вкупните пласмани 
да ги зголемат над порастот утврден во став 1 на 
оваа точка, и тоа: 

1) за износ на порастот на кредитите за извоз на 
стоки и услуги во периодот јули—октомври, ј у л и -
ноември и јули—декември 1983 година, а најмногу во 
височина до 13,5'% на 31 октомври, 14'% на 30 ноем-
ври и 15'% на 31 декември 1983 година од тие креди-
ти со состојба на 30 јуни 1983 година; 

2) за износ до 50% од вредноста на кредитира-
ните залихи на пченка од родот на 1983 година отку-
пена од индивидуални земјоделски производители: 

3) за износ до 50% од нето порастот на кредити-
те за производство и залихи на тутун и за износ до 
80% од нето порастот на кредитите за производство 
и залихи на маслодајни култури — сурово масло и 
шеќерна репка — шеќер, сметано во однос на состој-
бата на тие кредити на 31 декември 1982 година. 

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се 
должни да обезбедат кредити за инвестиц,ии во ос-
новни средства, освен кредитите за изградба на 
енергетски објекти што користат домашни извори на 
енергија, објекти во областа на примарното земјо-
делско производство, објекти чие производство пре-
тежно е ориентирано кон извоз, определени објекти 

за производство на основни суровини со кои тра јно 
се супституира увозот, инвестиционите кредити за 
модернизација на железницата и инвестиционите 
кредити за објекти во областа на агроиндустрискиот 
комплекс во чие финан,сирање^ учествува Меѓуна-
родната банка за обнова и развој , како и инвести-
ционите кредити за унапредување на стопанските 
дејности да,дени на населението врз основа на про-
дажба на девизи, не можат да се зголемуваат над 
тие кредити со состојбата на 31 декември 1982 годи-
на. 

При утврдувањето на порастот, во смисла на од-
редбите на оваа точка, не се зема предвид порастот 
по основ на промената на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива, во смисла 
на одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, се смета 
во однос на книговодствената состојба на таа актива 
на 31 декември 1982 година според пропишаниот об-
разец KNJ—BIFO. 

Порастот на пласманите од одредбата под 2 на 
став 1 од оваа точка се смета во однос на книговод-
ствената состојба на тие пласмани на 31 декември 
1982 година спо-ред образецот KNJ—BIFO. 

За износот на непокриеното пречекорување на 
пласман,ите на 31 декември 1982 година се нам.алува 
износот на можниот пораст на нето домашната акти-
ва и на пласманите од одредбите на став 1 на оваа 
точка. 

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа од-
лука, ги опфаќа пласманите на' банките и другата 
актива и пасива во нето износ. 

4. Под кредити и други пласмани на банките, во 
смисла на точка 2 од оваа одлука , се подразбираат 
кредити и други пласмани што банките им ги да -
ваат на организациите на здружен труд и на други 
општествени правни лица, интерни банки, граѓански 
правни лица и граѓани, освен кредити и други плас-
мани што им ги даваат на банките, на Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка, на 
пазарот на пари и хартии од вредности и на Пош-
тенската штедилница. 

5. Под нето домашна актива и пласмани, во сми-
сла на тон. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат: 

1. пласманите од средствата на Фондот на феде-
рацијата . за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини, пласманите од дополнителните и по-
себните средства што се користат за побрзиот раз -
вој на Социјалистичка Автономна Покраин,а Косово 
и пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадаше од земјотрес, ако порастот на тие плас-
мани е во рамките на остварениот прилив на сред-
ства за таа намена; 

2. побарувањата во девизи од организациите на 
здружен труд настанати по основ на користење на 
странски кредити, во смисла на Законот за земање 
на определени стоковни кредити во странство во 1983 
и 1984 година („Службен лист н а СФРЈ" , бр. 11/83 и 
35/83). 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа 
точка се должни во своите книговодствени евиден-
ции да обезбедат посебно следење на тие пласмани. 

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот на пласманите до 
обемот на пропишаниот пораст утврден за секој ме-
сец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 
7 на оваа одлука. 

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите 
за извоз на стоки и услуги во смисла на точка 2 
став 2 на одредбата под 1 од оваа одлука, можат да 
им го отстапуваат на другите банки износот на неис-
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користениот дел на порастот во смисла на таа одред-
ба, под услов тоа отстапување да се врши само за да-
вање кредити за извоз на стоки и услуги. 

Банките што ќе оствајрат пораст на кредитите за 
залихи на пченка од родот на 1983 година откупена 
од индивидуални земјоделски производители и на 
кредитите за производство и залихи на тутун, мас-
лодајни култури — сурово масло и шеќерна репка 
— шеќер, во смисла на точка 2 став 2 одредби под 2 
и 3 на оваа одлука, можат да им го отстапуваат на 
другите банки износот на неискористениот дел на 
порастот на другите пласмани во смисла на став 1 
од оваа точка, под услов тоа отстапување да се врши 
само за давање кредити за тоа производство и за-
лихи. 

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го 
примаат неискористениот дел на порастот на плас-
маните, во смисла на оваа точка, однапред до 25 во 
месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го отста-
пуваат не може да биде покус од 20 дена. За отста-
пениот односно примениот дел на ,неискористениот 
пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, бан-
ката е должна да ја извести надлежната народна 
банка во рок од три дена од денот на отстапувањето 
о,дносно примањето на неискористениот дел на мож-
ниот пораст на пласманите, и тоа со доставување 
фотокопија на договор или на самоуправна спогодба 
за меѓусебно отстапување и примање на неискорис-
тениот дел на порастот на пласманите склучена ме-
ѓу банките или меѓу здружената банка и основните 
банки — членки н,а таа здружена банка. 

Банките ка ј кои порастот на пласманите од точ-
ка 5 став 1 одредба под 1 од оваа одлука е поголем" 
од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 
2 од оваа одлука, не можат да го отстапуваат неис-
користениот дел на порастот на пласманите, освен 
ако им го отстапуваат на банки во рамките на иста 
здружена банка од територијата на републиката од-
носно автономната покраина ка ј која е членка и бан-
ката што го отстапува тој неискористен дел, или на 
банки во рамките на исто здружение на банкарски 
организации, ако на територијата на републиката 
односно автономната покраина нема здружена банка. 

7. Заради следење и контрола на спроведување-
то на одредбите од оваа одлука, банките се должни 
на надлежната народна банка да и доставуваат из-
вештај за остварениот пораст на нето домашната ак-
тива и пласманите, според книговодствената состој-
ба на крајот на секој месец. Тие извештаи ги дос-
тавуваат во рокот пропишан за доставување на би-
лансот на Банката. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи за 
состојбата на нето домашната актива и пласманите 
на банките на ниво на републиката односно автоном-
ната покраина и по еден примерок од примените ин-
дивидуални извештаи од банките, во рок од пет де-
на од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа 
точка. 

8. Извештајот од точка 7 на оваа одлука банки-
те ќе го доставуваат според упатствата и на образе-
цот што ги пропишува Народната банка на Југосла-
вија. 

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

О. бр. 67 
22 септември 1983 година 

Белград 

3 V 
По извршенето срамнување со изворниот текст 

е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот 
на формирање на цените и за определување на 
највисокото ниво на цените на нафтата и дерива-
тите на нафта, објавен во ,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/83, се поткрала долуиаведената грешка, та 
се ^дава 

И С П Р А В К А 
МА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ 
МА ЦЕНИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИ-
СОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И 

ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 

Во точка 10 став 1 во одредбата под 1 наместо 
бројот: „8,096" треба да стои бројот: „8,060". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 28 сеп-
тември 1983 година. 

У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социј а листичка Федерат-
и в н а Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА / СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА' РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ЕТИОПИЈА 

I 

Се отповикува 
Душан Маринковиќ од должноста извонре,ден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Етиопија. I 

II 

Се назначува 
Нусрет Сеферовиќ, амбасадор во Сојузниот се-

кретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополн,омоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Социјалистичка 
Етиопија. 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. ' 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател на 
Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Радован Макиќ, с. р. 

У. бр. 12 
1 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
ia Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпмљак, с.р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА ИСЛАНД 

I 

Се отпогпкува 
Џон Широка од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Исланд, со 
седиште во Осло. 

II 

Се назначува 
Месуд Веснику, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во Кралството Норвешка, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Исланд, со седиште во Осло. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 13 
2 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпшвак, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИ-
ЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

I 

Се отповикува 
Данило Пуриќ, од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Народна Репуб-
лика Бугарија. 

II 

Се назначува 
Илија Ѓукиќ, советник на сојузниот секретар за 

надворешни работи, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Народна Република Бугарија. 

I I I 

"Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

гОвој указ влегува во сила веднаш. 

Претседател 
на Претседателството 

на ,СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 

I 

Се отповикува 
Милан Береш од до-лжноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Народна Република 
Унгарија. 

И 

Се назначува 
Милован Зидар, член на Сојузниот извршен со-

вет и претседател на Сојузниот комитет за земјо-
делство, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Народна Република Унгарија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

У. бр. 14 
2 септември 1983 година 

Белград , 
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IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
2 септември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Ј Страна 

602. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за основите на системите за врски — 1449 

603. Одлука за дополнение на Одлуката за 
обемот, изворите и критериумите за обез-
бедување девизи за отплата на фиксните 
и гарантираните обврски по странските 
кредити земени до 31 декември 1982 го-
дина — — — — — — — — — 1449 

604. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување процентот на издвојувањето 
на конвертибилни девизи за формирање 
на посебни девизни средства — — — 1450 

605. Одлука за дополненија на Одлуката за 
определување на стоките за кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки 
во 1983 година - - - - - - - 1450 

606. Упатство за применување на Одлуката за 
утврдување на правото на враќање на 
царината и на другите давачки — — — 1452 

607. Упатство за дополнение на Упатството за 
применување на член 4 од Законот за Ца-
ринската тарифа — — — — — — 1455 

608. Упатство за начинот и постапката на 
поднесување документација и за вршење 
контрола над увозот на суровини и реп-
родукционен материјал увезени врз осно-
ва на член 7а од Законот за Царинската 
тарифа — — — — — — — — — 1455 

609. Правилник за евиденција на јавните па-
тишта и објектите на нив, како и за тех-
ничките податоци за тие патишта — — 1456 

Страна 
610. Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за начинот на исфрлањето 
хемиски средства од воздухоплов — — 1460 

611. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за начинот на пропишување и изда-
вање на лекови — — — — — — —- 1462 

612. Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на постојаното 
месечно парично примање од 1 јули 198о 
година — — — — — — — — — 1463 

613. Наредба за утврдување на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток од 1 ју -
ли 1983 година — — — — — — — 1463 

614. Наредба за утврдување на височината на 
постојаното месечно парично примање од 
1 јули 1983 година — — — — — — 1463 

615. Наредба за утврдување на месечните из-
носи на личната и семејната инвал,иднина, 
на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице и на ортопедскиот додаток 
од 1 зули 1983 година — — — — — 1463 

616. Решение за дополнение на Решението за 
утврдување на опојните дроги што мо-
жат да се пуштаат во промет за медицин-
ски и ветеринарски цели — — — — 1463 

617. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за поднесување на исправи 
во царинската постапка — — — — — 1464 

618. Правилник за квалитетот на освежител-
н и ^ безалкохолни пијачки — — — — 1464 

619. Одлука за измена на Одлуката за изне-
сување и внесување на ефективни дина-
ри во патничкиот промет со странство — 1471 

620. Одлука за измена на Одлуката за усогла-
сување на структурата на пласманите со 
структурата на изворите на средствата 
на банките по рочност — — — — — 1471 

621. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на нето домашната 
актива и на пласманите на банките во 
периодот од 1 октомври до 31 декември 
1983 година - - - - - - - - 1472 

Исправка на Одлуката за начинот на форми-
рање на цените и за определување на 
највисокото ниво на цените на нафтата 
и дериватите на нафта — — — — — 1473 

Указ и - - - - - - - - 1473 
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