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БЕЛГРАД 

БРОЈ 2G ГОД. X X X I I I 

321. 

За исклучителни заслуги, за визионерски и творечки придонес на Јосип Броз 
Тито кон историските победи на народите и народностите на Југославија во изминатите 
четири децении, во кои под неговото раководство во Народноослободителната војна и со-
цијалистичката револуција е извојувана слободата и независноста, остварен брз и се-
стран развој, изградено ново општество врз основите на социјалистичкото самоуправу-
вање и власта на работничката класа и на сите работни луѓе, остварена целосна рамно-
правност, братство и единство на народите и народностите и цврсто политичко един-
ство на сите работни луѓе и граѓани, изградена Југословенската народна армија и системот 
Hji општонародната одбрана и општествената самозаштита заради зачувување на придо-
бивките на социјалистичката револуција и социјалистичкото самоуправно општество 
и одбраната на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
за големиот придонес во создавањето и афирмацијата на новите односи меѓу наро-
дите во светот врз основите на независноста и рамноправноста чиј најцелосен израз 
е политиката на неврзувањето и за развојот на меѓународната соработка врз начелата 
на активната мирољубива коегзистенција на рамноправни држави и народи, зачуву-
вањето и зацврстувањето на мирот во светот и јакнењето на слободата, рамноправноста, 
заемното почитување и пријателството меѓу народите и државите, како и за истакнатата 
улога во меѓународното работничко и комунистичко движење и во развојот на социјализ-
мот како светски процес; 

- на предлог од Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Југославија, кој е израз на еднодушно изразената 

волја и барање на работничката класа, работните луѓе и граѓаните на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, на Јосип Броз Тито, по повод на четириесет 
години од доаѓањето на чело на Комунистичката партија на Југославија и 85-от роден-
ден, да му се додели по третпат Орден на народен херој, 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа 
на член 5 став 1 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 16 мај 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

на 

ЈОСИП БРОЗ ТИТО 

му се доделува 

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

АС бр. 488 
16 мај 1977 година 

Белград Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
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322. 

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за упо-
треба на грбот, знамето и химната на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и за употре-
ба на ликот и името на Претседателот на Републи-
ката Јосип Броз Тито, („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СО-
ЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА 
ДА ДАВА ОДОБРЕНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА И ПУШ-
ТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРЕДМЕТИ СО ЛИКОТ 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП 

БРОЗ ТИТО 

1 Се овластува претседателот на Сојузниот ко-
митет за наука и култура да дава одобрение за "Из-
работка и пуштање во промет на предмети со ликот 
на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито. 

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

Е. п. бр. 380 
12 мај 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

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

Е. п. бр. 378 
12 маЈ 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен Совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с р. 

323. 
Врз основа на член 6 став 4 од Законот 

за постојаните средства на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО 
ТРАЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

1. Се смета дека основна организација на здру-
жениот труд, во смисла на оваа одлука, трајно в р -
ши стопанска дејност на териториите на две или 
повеќе републики, односно автономни покраини, а к о 
нејзини деловни единици вршат некоја дејност од 
точка 1 на Одлуката за утврдување на стопанските 
и вонстопанските дејноста (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/77) на територијата на други репуб-
лики, односно автономни покраини најмалку шест 
месеци непрекинато или ако вршат сезонска деј-
ност најмалку три месеци непрекинато, односно до 
три месеци ако иста сезонска' дејност вршат секоја 
година во исто место и на територијата на иста ре-
публика, односно автономна покраина — ако делот 
од доходот на основната организација на здружени-
от труд што деловните единици то стекнуваат спо-
ред принципот на чисти дејности, се засметува во 
општествениот производ на републиката, односно на 
автономната покраина на ЧИЈА територија деловни-
те единици ја вршат таа ,дејност 

2 Како деловни единици, во смисла на оваа од-
лука, се подразбираат производствените единици, 
продавниците, стовариштата, градилиштата, откуп-
ните станици, претставништвата, филијалите, серви-
сите и другите организациони единици што не се 
организирани како основни организации на здру-
жениот труд. 

3 Оваа одлука се применува од 1 јануари 1976 
година. 

324. 

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од 
Царинскиот закон "(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната такса 
на увезени стоки (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зените стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА 

СУРОВА НАФТА 

1. Се ослободува од плаќање царина на увозот 
на сурова нафта за натамошна преработка од тар. 
број 27.09/1 од Царинската тарифа, во количество од 
8,610.000 тони што за домашни потреби го вршат до-
лунаведените организации на здружениот труд од-
носно што за тие организации ќе се изврши од 
определени зејми и тоа: 

— во ООО тони — 

Р е д е н Корисници 
број 

Земон на увозот 

Ирак Либија СССР Вкупно 

1 „ИНА" - Загреб 2 987 500 1.353 4.840 
2 „Енергоинвест" 

— Сараево 381 — 1.354 1.735 
3 „Нафтагас" — 

Нови Сад 682 — 1.353 2 035 

ВКУПНО: 4.050 500 4 060 8 610 

2. Количествата на нафта од точка 1 на оваа 
одлука ги опфаќаат и количествата увезени според 
одобрениот аванс во 1976 година, и тоа: 

— во ООО тони — 

Реден 
број Корисници СССР Иран: Вкупно 

1. ИНА - Загреб — 710 710 
2. ,,Енергоинвест" 

Сараево 80 50 130 
3. „Нафтагас" — 

— Нови Сад 80 180 260 

ВКУПНО: 160 940 1.100 

3. На увозот на суровата нафта од точка 1 на 
оваа одлука нема да се наплатува посебната такса 
пропишана со Одлуката за определување на стоките 
на кои при увозот се плаќа посебна такса („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/77), давачката за царин-
ско евидентирање пропишана со Одлуката за висо-
чината на давачката за царинското евидентирање 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/76) и давачката 
за израмнување на даночното оптоварување на уве-
зени стоки пропишана со Одлуката за определува-
ње на стоките за кои се плаќа посебна давачка за 
израмнување на даночното оптоварување на увезе-
ните стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 
57/76). 
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4. Оваа одлука се применува на увозот на нафта 
од тон. 1 и 2 од оваа одлука, што ќе се изврши од 
1 Ј У Л И 1976 до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п бр. 379 
12 мај 1977 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. 

325. 

Врз основа на член 62, во врска со чл. 60 и' 61 
од Законот за основите на системот за осигурување 
на имоти и лица (,,Службен лист на С Ф Р Ј " , 
бр 24/76), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА КОИ КО-
РИСНИЦИТЕ, ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА 
ВОЗДУХОПЛОВИ МОРААТ ДА СЕ ОСИГУРААТ 
ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ШТО ВОЗДУХО-

ПЛОВОТ МОЖЕ ДА ГИ ПРИЧИНИ 

1. Најниските износи на кои корисникот, однос-
но сопственикот на југословенски воздухоплов е 
должен, во смисла на член 60 став 1 од Закноот за 
основите на системот за осигурување на имоти и ли-
ца, да се осигури од одговорност за штети што воз-
духопловот при воздушната пловидба ќе им ги при-
чини на лица и имоти на земјата, за одделни видо-
ви воздухоплови се, и тоа: 

1) за воздухоплови што се користат за јавен 
превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓу-
народниот воздушен сообраќај: 

— до 1 000 kg тежина - 675.000 динари; 
— над 1 000 до 6 000 kg тежина - 675 000 динари, 

а за секој килограм н ад 1 000 kg уште по 540 
динари; 

— над 6 000 до 20 000 kg тежина - 3,375 000 ди-
нари. а за секој килограм над 6 ООО kg уште 
по 337,50 динари: 

— над 20 000 до 50.000 kg тежина - 8,100.000 ди-
нари, а за секој килограм над 20 000 kg уште 
по 202,50 динари; 

— над 50 000 kg тежина - 14,175 000 динари, а 
за секој килограм над 50 000 kg уште по 135,00 
динари 

2) за други воздухоплови што се користат во 
внатрешната воздушна пловидба' 

— за едрилици — 62 500 динари; 
— за воздухоплови со сопствен погон, што се 

користат во спортски цели што граѓани ги 
користат за лични потреби — 125 000 динари; 

— за воздухоплови што се користат за други 
цели (вршење на други стопански дејности, 
освен од одредбата под 1 на оваа точка, вр-
шење на управни работи, вршење на научно-
истражувачка работа, давање санитетска по-
мош, противпожарна служба и др) — 500 ООО 
динари 

Ако воздухопловите од одредбата под 2 став 1 
на оваа точка летаат во странство, корисниците, од-
носно сопствениците на тие воздухоплови, мораат 
да се осигураат за секое летање на износите пред-
видени во одредбата под 1 став 1 од оваа точка 

2. Странските воздухоплови што летаат во воз-
душниот простор на СФРЈ мораат да бидат осигу-
рани под условите од член 60 став 2 на Законот за 
основите на системот за осигурување на имоти и ли-
ца за штети што тие можат при воздушната пловид-
ба да им ги причинат на лицата и имоти на земјата 

— најмалку на износите определени во точка 1 став 
1 под 1 на оваа одлука. 

3. Најниските износи на кои организациите на 
здружениот труд што вршат јавен превоз во воз-
душниот сообраќај се должни, во смисла на член 61 
од Законот за основите на системот за осигурување 
на имоти и лица, да се осигурат од одговорност за 
други штети што поради поседување или употреба 
на воздухопловот можат да им ги причинат на трети 
лица, за одделни видови возду-хоплови се, и тоа: 

1) од 1.000 kg тежина - 625.000 динари; 
2) над 1.000 до 6 000 kg тежина - 2,500 000 ди-

нара . 
над 6 000 до 20.000 kg тежина - 7,500 000 ди-

нари , 
4) над 20 000 до 50 000 kg тежина - 12,500 000 

динари; 
5) над 50 000 kg тежина - 18,750 000 динари. 
Најнискиот износ на КОЈ организаците на здру-

жениот труд од став I на оваа точка се должни да 
се осигурат од одговорност1 за штети причинети на 
патници, земајќи го предвид вкупниот број седишта 
во воздухопловот, е 150 000 динари за еден патник. 

4. Под тежина на воздухоплов, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира максимално дозволената 
тежина на воздухопловот во полетување наведена 
во уверението за пловидбеноста 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на износите на кои корисниците односно сопстве-
ниците на воздухоплови мораат да се осигурат од 
одговорност за штети што воздухопловот може да 
им ги причини н а трети пица (Службен лист на 
СФРЈ", бр 49/65) 

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

Е п. бр 377 
12 ма 1 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

326. 

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство (,.Службен лист 
па СФРЈ" бр, 15 77), во врска со член 88 од Законот 
за девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ 
ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ ВО-

ЗИЛА ОД СТРАНСТВО 

1. Домашни физички лица можат да увезуваат, 
внесуваат и примаат од странство (во натамошниот 
текст: да увезуваат) моторни возила, под условите 
пропишани со оваа одлука 

Како моторни возила, во смисла на оваа одлу-
ка се сметаат патнички автомобил, доставно возило, 
камион, моторцикл, мопед и велосипед со фабрички 
вграден M о T o p , како и комплетни делови, во склопе-
на или расклопена состојба, за тие возила, и тоа' 
шасија мотор, блок на мотор, менувач диференци-
јал, куќиште на мотор менувач и диференцирал ка-
росерија кабина за доставни возила и за камиони и 
преден и заден трап 

2 Домашни физички пица можат да увезуваат 
моторни возила ако ги купуваат кај домашна орга-
низација на здружениот труд што според важечките 
прописи може да увезува моторни возила и ги пла-
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каат во девизи што ги држат на своја девизна смет-
ка или на девизен влог каЈ овластени банки. 

Домашни физички лица што моторно возило уве-
зуваат на начинот од став 1 на оваа точка, се долж-
ни при увозот на царинарницата да и поднесат пот^ 
врда од овластената банка дека плаќањето на мо-
торното-возило е извршено од нивната девизна смет-
ка или девизниот штеден влог. 

3. Независно од условите од точка 2 на оваа од-
лука, моторни возила можат да увезуваат, и тоа: 

1) југословенски државјани што непрекинато 
престорувале во странство најмалку пет години и се 
доселуваат, односно враќаат во4 Југославија; 

2) југословенски државјани што непрекинато 
престојувале повеќе од две години на работа во 
странство, ако Се враќаат во Југославија на постојан 
престој; 

3) лица што моторното возило го стекнале по ос-
нов на наследство во странство; 

4) лица што моторното возило го прибавило од 
надоместот добиен на име осигурување за уништено 
возило платено во девизи, 

5) лица што моторното возила ќе го купат к а ј 
домашна орга-низација на" здружениот труд, овлас-
тена за продажба на моторни возила чии сопствени-
ци се странски дипломатски или конзуларни прет-
ставништва, или други странски лица во Југосла-
ВИЈа, 

6) инвалиди — патнички моторни возила со спе-
цијално конструирани команди за управување, за-
висно од телесното оштетување; 

7) странски државјани што се доселуваат на по-
стојан престој во Југославија. 

4 Лицата од точка 3 одредби под 1 до 4 на оваа 
одлука можат увезено моторно возило да регистри-
раат само на свое име. 

Лицата од точка 3 одредби под 1 и 2 на оваа од-
лука не можат увезено моторно возило да продадат 
пред истекот на рокот од две години од денот на из-
вршениот увоз 

5 Лицата од точка 3 одредби под 1, 2 и 7 од 
оваа одлука можат во Југославија да увезат само 
едно моторно возило, и тоа во рок од 6 месеци од де-
нот на доселувањето, односно враќањето од стран-
ство 

Лицата од точка 3 одредба под 4 на оваа одлука 
можат моторно возило да увезат во рок од 6 месеци 
од денот на добивањето на надомест на име осигу-
рување 

6 Југословенски државјани што моторно возило 
увезуваат по основ на точка 3 одредба под 1 на оваа 
одлука се должни при увозот да поднесат царинска 
потврда од дипломатското или конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во земјата во која »престојува-
ле дека во странство поминале непрекинато најмал-
ку 5 години, како "и потврда од надлежниот општин-
ски орган дека се пријавиле на постојан престој 
во Југославија. 

7 Лицата што моторно возило1 увезуваат по ос-
нов на точка 3 одредба под 2 на оваа одлука се 
должни при увозов да поднесат до царинарницата 
потврда од дипломатското или конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во земјата во КОЈа престоју-
вале дека во странство поминале на работа непреки-
нато најмалку две години, како и потврда од над-
лежниот општински орган дека се пријавиле на по-
стојан престој во Југославија. 

8 Лицата што моторно возило увезуваат по ос-
нов ,на точка 3 одредба под 3 на оваа одлука, се 
должни при увозот да поднесат до царинарницата 
одлука за наследување на моторното возило, изда-
дена од надлежниот орган на земјата во која оста-
вачот живеел или потврда за тој факт издадена од 
дипломатското или конзуларното претставништво на 
СФРЈ во таа земја. 

9 Лицата што моторно возило увезуваа по основ 
на точка 3 одредба под 4 на оваа одлука, се должни 
при увозот да поднесат до царинарницата потврда 

издадена од југословенска, односно странска осигу-
рителна организација дека моторното возило го при-
бавиле од надомест добиен на име на осигурување 
за уништено возило платено во девизи. 

10. Лицата што моторно возило увезуваат по ос-
нов на точка 3 одредба под 6 на оваа одлука се 
должни, при увозот да поднесат до царинарницата 
потврда од надлежната здравствена организација на 
здружениот труд дека, поради телесно оштетување, 
им е потребно специјално патничко моторно возило. 

11. Странските државјани од точка 3 одредба под 
7 на оваа одлука се должни при увозот на моторно 
возило да поднесат до царинарницата потврда од 
надлежниот орган на внатрешните работи дека им 
е одобрено постојано населување во Југославија 

12. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии ,до-
несува, но потреба, поблиски прописи за начинот на 
продажбата во Југославија на моторни возила што 
се во сопственост на странски лица. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за регулира-
ње на увозот на моторни возила од страна на гра-
ѓани („Службен лист на СФРЈ4', бр 5/64, 17/63, 25/63 
и 31/68). 

14. Оваа одлука влегува во сила по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 376 
9 мај 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

327. 

Врз основа на член 104 од Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 13/76 
и 58/76)^ сојузниот секретар за народна одбрана 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ,ПЕН-

ЗИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат податоците 

што се регистрираат во матичната евиденција за 
воените осигуреници и за уживателите на пензии 
и се пропишуваат обрасците што служат за прија-
вување на податоците заради у строј ување и воде-
ње на таа матична евиденција, начинот на нивно-
то пополнување и доставување, како и роковите 
за поднесување на тие обрасци. 

Како уживатели на пензии, во смисла на овој 
правилник, се сметаат лицата што според Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници (во натамошниот текст: Законот) 
остваруваат право на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија 

Член 2 
Матичната евиденција за воените осигуреници и 

за уживателите на пензии (во натамошниот текст: 
матичната евиденција) се организира врз основа 
на единствено и еднообразно устројување, евиден-
тирање и давање на податоци. 

За у с в о ј у в а њ е и водење на матична евиденци-
ја како и за давање на податоците содржани во 
матичната евиденција, се употребуваат обележјата 
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во значењата определени со Законот, со овој пра-
вилник и со други прописи. 

Во матичната евиденција податоците се реги-
стрираат на начинот што и одговара на техничка-
на опрема што Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана ќе ја користи за водење на матичната еви-
денција според единствениот Кодекс на шифри за 
водење на матичната евиденција, што е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 3 
Работите во врска со усвојувањето и водењето 

на матичната евиднција, ги врши Службата за 
спроведување на пензиското и инвалидското оси-
гурување на воените осигуреници (во натамошниот 
текст: Стручната служба). 

Податоците регистрирани во матичната евиден-
ција машински ги oбpaбoтyвa Центарот за автомат-
ска обработка на податоци, според планот што ќе 
го утврдат Стручната служба и Центарот. 

Член 4 
Во матичната евиденција се регистрираат по-

датоци за: 
а) за воените осигуреници, и тоа: 
1) за активните воени лица, што според зако-

нот со кој се уредува воената служба го имаат тоа 
својство; 

2) за лицата што според законот со кој се уре-
дува воената с л у ж б а имаат право на месечен па-
ричен надомест поради престанок на активната 
воена служба по потреба на службата (во натамош-
ниот текст: корисниците на паричен надомест); 

б) за уживателите на пензии; 
в) за воените осигуреници, односно за ужива-

телите на пензии, што остваруваат паричен надо-
мест за телесно оштетување (во натамошниот текст 
уживателите на инвалиднина). 

I УСВОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА 
ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Податоци што се регистрираат во матичната 
евиденција 

Член 5 
Во магичната евиденција се регистрираат след-

ните податок: 

а) за воените осигуреници, и тоа: 
- 1) матичен број; 

2) општи податоци; 
3) посебни податоци за учеството во Народно-

ослободителната војна, заробеништво, инвалидност, 
телесно оштетување и др.; 

4) податоци ,за платата и за посебните додатоци 
што служат за утврдување на пензискиот основ, што 
воениот осигуреник ги остварил во претходната ка-
лендарска година; 

5) податоци за пензискиот стаж што воениот 
осигуреник го остварил надвор од Југословенската 
народна армија до 31 декември 1972 година — по ви-
довите на стажот; 

б) податоци за пензискиот стаж што воениот оси-
гуреник го остварил во активна воена служба до 31 
декември 1972 година — по видовите на стажот; 

7) податоци за стажот на осигурувањето што во-
ениот осигуреник го остварил во претходната кален-
дарска година по 31 декември 1972 година; 

8) други податоци неопходни за остварување и 
користење на правата на осигуреникот; 

6) за уживателите на пензија, и тоа: 
1) матичен број; 
2) општи податоци; 
3) посебни податоци за учеството во Народно-

ослободителната војна, заробеништво, инвалидност, 
телесно оштетување и др.; 

4) податоци за пензискиот стаж и податоци за 
видовите на посебниот стаж и за траењето на тој 
стаж; 

5) податоци за платата и за посебните додатоци 
што служеле за утврдување на пензискиот основ; 

6) податоци за видот на пензијата, за правниот  
основ што служел за утврдување на пензијата, за 
работниот век, за датумот на стекнувањето на пра-
вото на пензија и од кога тече исплатата на пензи-
јата; 

7) процената на исплатата на пензијата од пен-
зискиот основ; 

8) податоци за вработувањето и процент на ис-
платата на пензијата; 

9) општи податоци за уживателот на семејна пен-
зија, податоци за правниот основ за определување 
на семејна пензија и за групите на уживателите и 

соуживателите па семејна пензија; 
10) други податоци неопходни за остварување и 

користење на правата на уживателите на пензии; 

е) за уживателите па инвалиднина, и тоа: 

1) матичен број; 
2) општи податоци за уживателот на инвалид-

нина, 
3) податоци за видот, причината и степенот 

на телесното оштетување и дијагноза; 
4) податоци за износот на паричниот надомест за 

телесното оштетување (во натамошниот текст: ин-
валиднината); 

5) други податоци неопходни за остварување и 
користење на правата на уживателите на инвалид-
нини. 

Податоците за времето што воениот осигуреник 
го поминал на должности и работни места на кои 
времето поминато на работа се смета во стаж на 
осигурување со зголемено траење (член 99 од Зако-
нот) се внесуваат во матичната евиденција во ефек-
тивно траење, со стапката на неговото зголемување. 

Член 6 
Пријавите на податоците за у строј ување и воде-

ње на матичната евиденција се доставуваат наслед-
ните обрасци: 

1) пријава на податоци за воен осигуреник —-
активно воено лице — на Образецот Пријава на 
податоци 3ai воен осигуреник, MEO-I (во натамош-
ниот текст: Пријавата MEO-I); 

2) пријава на промена на податоци за воен оси-
гуреник — активно воено лице — на Образецот При-
јава на промена на податоци за воен осигуреник, 
МЕО-2 (во натамошниот текст: Пријавата МЕО-2); 

3) пријава на податоци за воен осигуреник — 
корисник на паричен надомест — на Образецот При-
јава на податоци за воен осигуреник — корисник на 
паричен надомест, МЕН-1 (во натамошниот текст: 
Пријавата МЕН-1); 

4) пријава на промена на податоци за воен оси-
гуреник — корисник на паричен надомест — на 
Образецот Пријава на промена на податоци за воен 
осигуреник — корисник на паричен надомест, МЕН-2 
(во натамошниот текст' Пријавата МЕН-2); 

5) пријава на податоци за уживател на пен-зија 
На Образецот МЕП-1а (во натамошниот текст' При-
јавата МЕП-1а), 

6) пријава на промена на податоци за уживател 
на пензија на Образецот МЕП-2 (во натамошниот 
теист: Пријавата МЕП-2); 

7) пријава на податоци за уживател на инва-
лиднина, на Образецот МЕИ-1 (во натамошниот 
текст: Пријавата МЕИ-1); 

8) пријава на промена на податоци за уживател 
на инвалиднина, на Образецот МЕИ-2 (во натамош-
ниот текст: Пријавата МЕИ--2) 

Обрачите од став 1 на овој член и упатството 
за начинот на пополнување на тие обрасци се отпе-
чатени кон овој правилник и се негов составен дел. 
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2. Устројување на матичната евиденција 

Член 7 
Матичната евиденција, во делот што се однесува 

на воените осигуреници, се устројува со внесување 
на податоци во таа евиденција врз основа на При-
јавата МЕО-1. 

Пријавата -МЕО-1 ја пополнуваат и ја доставу-
ваат до Стручната служба воените единици и во-
ените установи кои според посебни прописи го водат 
вториот примерок на досиејата на персоналните по-
датоци за активните воени лица. 

Член 8 
Пријавата МЕО-1 се пополнува во 1 примерок, 

а содржи општи и посебни податоци за воениот оси-
гуреник од член 5 став 1 под а) од ОВОЈ правилник, 
со состојбата на 31 декември 1972 година. 

-Пријавата МЕО-1 се пополнува и се доставува за 
воените осигуреници што во тоа СВОЈСТВО се затек-
нале на 31 декември 1975 година 

Член 9-
Податоците за стажот на осигурувањето, за по-

себниот стаж, за платата и за посебните додатоци 
остварени до 31 декември 1972 година се внесуваат 
во Пријавата МЕО-1: 

1) врз основа на податоците од пропишаната 
евиденција што Ја водат воените единици и воените 
установи, 

2) врз основа на правосилните решенија на над-
лежните органи со кои односните податоци се утвр-
дени 

Другите податоци се внесуваат во Пријавата 
МЕО-1 врз основа на Јавните исправи. 

Член 10 
Посебните додатоци што влегуваат во пензи-

скиот основ се утврдуваат за периодот од 1 Ј-ануари 
1958 година до 31 декември 1972 година и се вне-
суваат во Пријавата МЕО-1 по видовите на тие до-
датоци, а во рамките на ист вид — според височи-
ната и временското раздобЈе во кое тие додатоци се 
ОСТРарени 

Посебните додатоци што воениот осигуреник ги 
остварувал во периодот од став 1 на ОВОЈ член, што 
според прописите за посебните додатоци на актив-
ните воени лица не биле определени во постојан 
месечен износ (нуркачки додаток, додаток на де-
журство н а здравствениот персонал и др), се вне-
суваат во Пријавата МЕО-1 во вкупен износ, посеб-
но за секоја календарска година. 

На барање на воениот осигуреник, Персоналната 
управа на Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на ќе издава потврди за посебните додатоци што во-
ениот осигуреник ги остварувал пред 1 јануари 1958 
годи" -

Член 11 
Воената единица, односно воената установа го 

известува воениот осигуреник за податоците што се 
внесени во Пријавата МЕО-1, со ставање на увид на 
пријавата што воениот осигуреник ја потпишува 
ако се согласи со податоците внесени во таа при-
јава 

Ако воениот осигуреник не се согласи со пода-
тоците внесени во Пријавата МЕО-1 што се однесу-
ваат на стажот на осигурувањето, на платата и на 
посебните додатоци, за заштита на своите интереси 
може да се користи со правните средства од член 
101 на Законот. 

Член 12 
Пополнетите пријави МЕО-1 што ги потпишале 

воените осигуреници воената единица, односно во-
ената установа ги заверува и со спискот на тие при-
јави, составен во два примерока, ги доставува до 
Стручната служба 

Пријавата МЕСМ, што воениот осигуреник не 
ја потпишал, се доставува до Стручната служба по 

завршувањето на постапката во смисла на член 101 
од Законот, заедно со правосилното решение за 
утврдените факти. 

За воените осигуреници од став 2 на овој член. и 
за воените осигуреници што од која и да било при-
чина не ја потпишале Пријавата МЕО-1, воената 
единица, односно воената установа составува посе-
бен список и го доставува до Стручната служба. 

Кон Пријавата МЕО-1 се доставува' 
1) извод од матичната книга н а родените; 
2) докази за стажот на осигурувањето и за по-

себниот стаж што во Пријавата МЕО-1 не се внесе-
ни врз основа на досиејата на персоналните пода-
тоци (работна книшка, решение и сл ) 

Член 13 
По извршената контрола на исправноста и пот-

полноста на пополнетите Пријави МЕО-1, Стручната 
служба г о потврдува нивниот прием со поврат на 
еден примерок од списокот на воената единица од-
носно на воената установа 

Член 14 
За податоците што се регистрирани во матич-

ната евиденција при нејзиното устројување Струч-
ната служба писмено го известува воениот осигу-
реник 

Известувањето од став 1 на овој член содржи: 
1) име и презиме и матичен број на воениот 

осигуреник; ^ 
2) чин, односно класа; 
3) податоци за пензискиот стаж надвор од Ју-

гословенската народна армија; 
4) податоци за пензискиот стаж остварен во 

активна воена служба до 31 декември 1972 година, 
искажан во години, месеци и денови (календарски); 

5) податоци за посебните додатоци остварени во 
одделни години од 1958 до 1972 година. 

Известувањето од став 1 на ОВОЈ член на вое-
ниот осигуреник му се доставува преку воена еди-
ница, односно воената установа што до Стручната 
служба ја доставила Пријавата МЕО-1 ' 

3. Водење на матичната евиденција 

Член 15 
Матичната евиденција се води за воените оси-

гуреници така што во неа се внесуваат: 
1) податоци за лицата што својството на воен 

осигуреник ќе го стекнат по 31 декември 1972 го-
дина; 

2) податоци за стажот на осигурувањето, за 
платата и за посебните додатоци, што служат за 
утврдување на пензискиот основ што воениот оси-
гуреник ги остварил во претходната календарска 
година по 31 декември 1972 година; 

3) промени настанати во општите и посебните 
податоци за лицата регистрирани во матичната 
евиденција; 

4) подароци за престанокот на осигурувањето. 
Член 16 

Лицата што стекнуваат СВОЈСТВО на воен осигу-
реник по 31 декември 1972 година во матичната 
евиденција се воведуваат врз основа на Пријавата 
МЕО-1 што ја пополнуваат и до Стручната служба 
ја доставуваат' 

1) воените школи и академии — за лицата што 
се примаат во активна воена служба п0 завршува-
њето на таа школа односно академија: 

2) воените единици, односно воените установи 
— за лицата што се примаат во активна воена слу-
жба од граѓанството. 

Пријавата МЕО-1 содржи податоци со состојба-
та на денот на нејзиното доставување до Стручна-
та служба 

Член 17 
Податоците за Б о д е њ е на матичната евиденција 

за воените осигуреници — активни воени лица ги 
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обезбедуваат воените едешици односно воените ус-
танови од чле« 7 став 2 на овој правилник: со до-
ставување до Стручната служба на Пријавата 
МЕО-2, во која внесуваат: 

1) податоци За промена на: 
— чин, односно класа; 
— положај на група; 
— вид на стаж на осигурувањето; 

' — вид и категорија на посебен додаток, односу 
но на почеток или престанок на примање на по-
себен додаток; 

2) податоци за дополнително утврден стаж на 
осигурувањето; 

3) податоци за престанок на осигурувањето; 
4) податоци за промени на други податоци што 

се'од влијание врз правата на воените осигуреници 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Во Пријавата МЕО-?, потерај податоците од 
став 1 на овој член, се внесуваат матичниот број, 
презимето, татковото име и името на воениот оси-
гуреник. 

За воените осигуреници каЈ кои во текот на 
претходната календарска година не настапиле про-
мените од став 1 точка 1 на овој член, податоците 
за водење на матичната евиденција ги обезбедува 
Стручната служба. 

Член 18 
Податоците за водење на матичната евиденција 

за воените осигуреници — корисници на паричен 
надомест ги обезбедува Стручната служба според 
Наредбата за одредување на воените единици и на 
воените установи за решавање за правото на пари-
чен надоместок и за другите права на лицата што 
имаат право на месечен паричен надоместок поради 
престанок на службата по потреба на службата 
(,.Службени војни лист", бр. 4/73) со пополнување 
на Пријавата МЕН-1 односно на Пријавата МЕН-2. 

Во Пријавата МЕН-2 се внесуваат податоците 
од член 17 на овој правилник. 

Член 19 ' 
Матичната евиденција за уживателите на пен-

зии и за уживателите на инвалиднина се води та-
ка што во неа се внесуваат: 

1) податоци за лицата што ќе стекнат својство 
на уживател на пензија, односно на уживател на 
инвалиднина по" 1 јануари 1973 година; 

2) податоци за промени кај лицата регистрира-
ни во матичната евиденција, ако промените се од 
влијание врз користењето на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување. 

Член 20 
За воведување во матичната евиденција на ли-

цата што ќе стекнат својство на уживател на пен-
зија, односно на уживател на инвалиднина, Струч-
ната служба ја пополнува Пријавата МЕП-la, од-
носно Пријавата МЕИ-1. 

Член 21 
Податоците за водење на матичната евиденција 

за уживателите на пензии и за уживателите на 
инвалиднина ги обезбедува Стручната служба со 
пополнување на Пријавата МЕП-2, односно на При-
јавата МЕИ-2. 

Ш ДОЛЖНОСТИ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ, 
НА ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И НА ВОЕНИТЕ УСТА-

НОВИ И НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

Член 22 
Заради обезбедување на податоци за у с в о ј у -

вање и водење на матичната евиденција, воениот 
осигуреник: 

1) ја потпишува Пријавата МЕО-1, ако е согла-
сен со податоците внесеш! во таа Пријава; 

2) задолжително и ги пријавува на воената еди-
ница односно на воената установа сите промени 
што се од влиание врз користењето на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 23 
Заради обезбедување на податоци за устроЈу-

вање на матичната евиденција за воените ,осигуре-
ници — активни воени лица, воените единици и 
воените установи се должни: 

1) да ја пополнат Пријавата МЕО-1 за воените 
осигуреници — активни воени лица за кои го во-
дат вториот примерок на досието на персоналните 
податоци; 

2) да го известат воениот осигуреник за пода-
тоците внесени во Пријавата МЕО-1; 

3) исполнетата Пријава МЕО-1, што ја потпи-
шал воениот осигуреник; да ја заверат и со спи-
сокот на пријавите да го достават до Стручната 
служба. 

За водење на матичната евиденција за воените 
осигуреници — активни воени лица, воените еди-
ници и воените установи ,се должни' 

1) да ja достават до Стручната служба Прија-
вата МЕО-1 за лицата што ќе стекнат својство на 
воен осигуреник; 

2) да ја достават до Стручната служба Прија-
вата МЕО-2 во која внесуваат податоци: 

— за утврдени промет! во чинот, односно кла-
сата, во положај ната 'група, во стажот на осигуру-
вањето и во посебните додатоци (член 17 став 1); 

— за дополнително утврден стаж на осигурува-
њето — кога решението за тоа ќе постане право-
силно; 

— за промена на податоци што се од влијание 
врз користењето на правата од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 24 
За водење на матичната евиденција за воените 

осигуреници — корисници на паричен надомест, 
Стручната служба е должна да ја пополни Прија-
вата МЕН-1, односно Пријавата МЕН-2. 

За »водење на матичната евиденција за ужива-
телите Јна пензии и за уживателите на и-нвалидни-
на, Стручната служба е должна да ја пополни При 
јавата МЕП-la, и Пријавата МЕП-2, односно При-
јавата МЕИ-1 и Пријавата МЕИ-2. 

При воведувањето во матичната евиденција на 
лице што претходно било регистрирано во матич-
ната евиденција на заедницата на пензиското и ин 
валидското осигурување на работниците, Стручна-
та служба е должна, кога ќе ја прими Пријавата 
МЕО-1, да ги побара податоците што за тоа лице се 
регистрирани во матичната евиденција на таа за-
едница. 

IV. РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА 
УСТРОЈУВАЊЕ И р ОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА 

ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 25 

Воените осигуреници, воените единици и вое-
ните установи и Стручната служба се должни при-
јавите, пропишани со овој правилник, да ги доста-
вуваат во следните рокови, и тоа: 

1) Пријавата МЕО-1 за воведување на воените 
осигуреници во матичната евиденција — во рок од 
8 дена од денот на приемот во активна воена слу-
жба; 

2) Пријавата МЕО-2 за промени на податоците 
од член 17 став 1 точка 1 алинеја трета и четврта 
од овој Правилник — до 1 октомври тековната го-
дина за промени настанати до тој ден; 

3) Пријавата МЕО-2 за промени на податоците 
од член 17 став 1 точ 2, 3 и 4 од овој Правилник 
во рок од 8 дена од денот на настапувањето на 
промената, односно во рок од 8 дена од денот кога 
решението за утврдената промена станало право-
силно; 
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4) Пријавата МЕП-la, Пријавата МЕИ-1, При-
јавата МЕП-2, Пријавата МЕИ-2, Пријавата MEH-I 
и Пријавата МЕН-2 — во рок од 8 дена од денот на 
правосилноста на решението со кое е утврдено пра-
вото, односно од денот на настанатата промена 

По исклучок од одредбите на точка 2 став 1 од 
ОВОЈ член, во Пријавата МЕО-2 за воениот осигуре-
ник на кого службата му престанува според одред-
бите на член 394 став 1 точ. 1 до 3 и став 2 точка 
1 од Законот за, . службата во вооружените сили 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74) д0-гфаЈ0т на 
тековната година, се внесуваат податоци и за про-
мените од член 17 став 1 точка 1 алинеја прва и 
втора од овој правилник, Јито настанале од после-
дното доставување на Пријавата МЕО-1, односно' 
на Пријавата МЕО-2 и денот кога воениот осигуре-
ник се разрешува од активна воена сл,ужба. 

Кон пријавата од став 2 на овој член се доста-
вуваат: 

1) актот за престанокот на активната воена 
служба; 

2) актот за разрешувањето од активната воена 
служба; 

3) адресата на живеалиштето; 
4) решението од надлежната воено-лекарска 

комисија за утврдената неспособност за а к т и в н а 

воена служба (за воените осигуреници на кои слу-
жбата им престанува поради неспособност за ак-
тивна воена служба). 

V. ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ РЕГИСТРИРАНИ ВО 
МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 26 
Податоците регистрирани во матичната евиден-

ција можат да се користат и за други потреби на 
органите на С О Ј У З Н И О Т секретаријат за народна од-
брана. 

Член 27 
На барање од заедницата на пензиското и ин-

валидското осигурување на работниците, Стручната 
служба за лицата на кои ќе им престане својство-
то на воен осигуреник ќе ги достави податоците 
регистрирани во матичната евиденција на обрасци-
те пропишани со овој правилник. 

Податоците за пензискиот стаж регистриран во 
матичната евиденција, Стручната служба, на бара-

ње од воениот осигуреник — корисник на паричен 
надомест и уживател на пензија, ќе ги внесе во не-
говата работна книшка. 

VI МАТИЧЕН БРОЈ 
Член 28 

Заради устројување и водење на матичната 
евиденција, како и за обработеа на податоците^ ре-
гистрирани во матичната евиденција, за секој воен 
осигуреник се определува матичен број. ' 

Член 29 
Матичниот број го определува Стручната служ-

ба при првото доставување на податоците за вое-
ниот осигуреник заради воведување во матичната 
евиденција 

Определениот матичен број не се менува доде-
ка податоците за воениот осигуреник се водат во 
матичната евиденција. 

Член 30 
Матичниот број се состои од 10 знакови и тоа: 
1) првите три знака од левата страна се почет-

ни букви на презимето, на татковото име и на името 
на воениот осигуреник, 

2) следните шест знаци се нумерички и оз-
начуваат ден, месец и година на раѓањето на вое-
ниот осигуреник; 

3) деееттиот знак е нумерички кој се определу-
ва машински и оневозможува истиот матичен број 
да Се повтори за два или повеќе воени осигуреници. 

Член 31 
Матичниот број определен за воениот осигуре-

ник се ћнесуЕа и во досието на персоналните по-
датоци, во картонот на паричните податоци и во 
здравствената книшка на воениот осигуреник. 

VII ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА МА-
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 32 
Документацијата на матичната евиденција се со-

стои од: 
1) документација за воените осигуреници; 
2) документација за уживателите на пензии; 
3) друга документација. 
Документацијата за воените осигуреници и до-

кументацијата за уживателите на пензии опфаќа 
податоци за устроЈување и водење на матичната 
евиденција доставени на обрасците пропишани со 
ОВОЈ правилник. 

Член 33 
Документацијата на матичната евиденција се 

чува најмалку 30 години сметајќи од денот на сте-
кнувањето на правата што произлегуваат од таа 
документација, но не помалку од 10 години од де-
нот на смртта на уживателот на тие права, односно 
од денот на престанокот или загубата на правата 
на членовите на семејството на пензија 

Податоците за лицата регистрирани во матич-
ната евиденција што не стекнале право од пензи-
ското и инвалидското осигурување се чуваат нај-
малку 40 години, сметајќи од последното внесување 
на податоците во таа евиденција 

Документацијата од ст 1 и 2 на овој член може 
да се чува и на микрофилмски средства,, со тоа 
што со технички решенија да се обезбеди на лица-
та што за тоа имаат правен интерес, потполн увид 
во сите елементи на таа документација. 

Член 34 
По истекот на роковите од член 33 на овој 

правилник, документацијата на матичната евиден-
ција ја уништува стручна комисија што Ја форми-
ра Стручната служба. Еден член на комисијата е 
претставник на Архивот на Југословенската народ 
на армија. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Воените единици и воените установи што до 

денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник 
не ги доставиле пријавите од член 27 точка 1 од 
Правилникот за матичната евиденција за воените 
осигуреници и за уживателите на пензии („Служ-
бен лист на СФРЈ'', бр. 33/73), ќе ги достават тие 
пријави до Стручната служба во рок од 90 дена 
од денот на влегувањето во сила на ОВОЈ правилник. 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за мати-
чната евиденција за воените осигуреници и за ужи 
вателите на пензии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/73). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 32-1/77 
5 маЈ 1977 година/ 

Белград 
Сојузен секретар за 

народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, с р. 
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У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА МАТИ-

ЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

I. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈА-
ВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧ-

НАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
« / 

1. Пополнувањето на обрасците на пријавите за 
устројување и водење на матичната евиденција се 
врши: 

1) со запишување на податоците со големи пе-
чатни букви или со арапски броеви; 

2) со заокружување на бродот што се наоѓа под 
или покрај еден од можните дадени одговори. 

2. За секое обележје, освен за посебните дода-
тоци и пензискиот стаж, може да се запише само 
еден од можните одговори. Ако за некое од дадените 
обележја не се дава одговор, треба да се повлече 
хоризонтална црта (—). 

3. Податоците се запишуваат со мастило или со 
хемиски молив, читливо без бришење и прецрту-
вање. Ако податок е погрешно запишан, се испол-
нува нова пријава. 

4. При устројувањето на матичната евиденција 
се пополнува еден образец на пријавата, За водење 
на матичната евиденција, образецот на пријавата се 
пополнува по настанувањето на промената во пода-
тоците регистрирани во матичната евиденција. 

5 Обрасците на пријавите треба да се пополну-
ваат врз обнова на податоците содржани во досието 
на персоналните^податоци, во картонот на парич-
ните податоци, во правосилните решенија со кои се 
признава некое од својствата предвидени во прија-
вите и ЕО другите јавни исправи. 

в. Шифрирањето на податоците во пријавите се 
врши со запишување на -шифрите во куќичките за 
шифри означени на обрасците на пријавите врз 
основа на Кодексот на шифри. Податоците за кои 
не се пропишани шифри (име и презиме, парични 
износи, датуми и сл.) се шифрираат со пренесување 
на запишаниот одговор. 

7. За секое обележје во образецот на пријавата 
е дадено објаснение, како и примери како треба да 
се запише одговорот. Објаснет е и начинот на ши-
фрирањето, со тоа што шифрирањето на одговорите 
го вршат воените единици и воените установи од 
член 7 на овој правилник, освен за обележјата за 
кои изречно е речено да се шифрираат во Стручна-
та служба. 

Објасненија за нејасните прашања дава Струч-
ната служба. 

В. Обележјата што ги содржат обрасците на 
пријавите за устројување и водење на матичната 
евиденција, за кои се дава објаснение за начинот 
на пополнувањето и шифрирањето, се следните: 

а) за воените осигуреници: 

1) матичен број, 
2) вид на обработка, 
3) број на предметот, 
4) назив на обврзникот за уплата на при-

донесот, 
5) презиме, татково име и име, 
6) датум на раѓањето, 
7) СР — САП, странска држава на раѓан^то, 
8) пол, 
9) народност или етничка припадност, 

10) највисока завршена школа, 
11) учество во НОВ, 

12) број на споменицата, 
13) воен заробеник, 
14) учесник во револуционерни движења, 
15) датум на стапувањето во ЈНАГ 
16) начин на приемот во ЈНА, 
17) датум на унапредувањето во претходниот 

чин, 
18) чин-класа, 
19) датум на унапредувањето во сегашниот чин, 
20) број ца периодските покачувања, 
21) претходна положајна група, 
22) положајна група, 
23) воен од војните — мирновремен воен ин-

валид, 
24) број" на ставките на посебните додатоци, 
25) opoj на ставките на пензискиот стаж, 
26) назив на посебните додатоци, 
27) стаж на осигурување, вид на посебен стаж 

и стаж на осигурување со зголемено траење, 
2Ѕ) корисник на паричен надомест, 
29) датум на престанокот на осигурувањето, 
30) број на предметот од УП-1, 
31) број на предметот од Пријавата МЕО-1, 
32) датум на престанокот на службата во ЈНА, 
33) датум од кога тече исплатата на паричниот 

надомест, 
34) вработување, 
35) вкупен стаж на осигурување и посебен стаж 

во ефективно траење, 
36) вкупен пензиски стаж, 
37) назив на посебните додатоци, 

б) за уживателите на пензии и за уживателите 
иа инвалиднина: 

1) матичен број, 
2) вид на обработка, 
3) број на предметот од УП-1, 
4) вид на пензијата, 
5) презиме, татково име и име, 
6) датум на раѓањето, 
7) СР - САП, странска држава на раѓањето, 
Ѕ) пол, 
9) народност или етничка припадност, 

10) учество во НОВ, 
11) број на споменицата, 
12) воен заробеник; 
13) учесник во револуционерни движења, 
14) датум на стапувањето во ЈНА, 
15) датум на престанокот на службата во ЈНА, 
16) датум на здобивањето со правото на пен-

зија, 
17) датум од кога тече исплатата на пензијата, 
18) пропис според кој е определен пензискиот 

основ, 
-19) пропис според кој е признато правото, 
20) вкупен пензиски стаж, 
21) работен век, 
22) процент н а пензијата според пензискиот 

стаж — пополнетост на работниот век, 
23) додаток за носителот на „Партизанска спо-

меница 1941", Орден на народен херој, учес-
ник на ИГО, 

24) применет највисок пензиски основ. 
25) број на предметов од пријавата МЕО-1, 
26) причина на неспособноста за служба во ЈНА, 
27) пензија определена по основ, 
28) датум на унапредувањето во претходниот 

чин, 
29) чин-класа 
30) датум на унапредувањето во сегашниот чин, 

31) број на периодските покачувања, 
32)претходна положајна група, 

33) положајна група на сегашниот чин, 
34) број на ставките на посебните додатоци, 
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35) процент на пензијата според решението, 
36) износ на пензискиот основ од личниот доход, 
37) последна година од која е земен личниот 

доход за пензиски основ, 
38) вработување, 
39) број на соуживателите семејна пензија, 
40) процент по кој е определена семејната пен-

зија, 
41) број на ставките на пензискиот стаж, 
42) назив на посебните додатоци, 
43) стаж на осигурување, вид на посебен стаж 

и стаж на осигурувале со зголемено тра-
ење, 

44) основ за определување на семејната пензија, 
45) датум на стекнувањето со правото на семеј-

на пензија, 
46) датум на смртта на осигуреникот — ужива-

тел на пензија, 

47) причина на смртта, 
48) пропис според кој е признато правото на 

семејна пензија, 
Ј9) датум од кога тече исплатата на семејната 

. пензија, 
50) група на уживатели на семејна пензија, 
51) пензијата се дели на, 
52) податоци за членовите на семејството, 
53) статус да уживателот на правото на инва-

- лиднина —' додатокот за помош и нега, 
54) степен на телесното оштетување, 
55) датум од кога тече исплатата на инвалид-

нината, 
56) процент на инвалиднината од основата, 
57) причина на телесното оштетување, 
58) датум од кога тече исплатата на додатокот 

за помош и нега, 
59) износ на додатокот за помош и нега. 

II. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МА-' 
ТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

Реден 
број 

Назив на 
обележјето Начин на пополнување 

1 Матичен број 

2 Вид на обработка 
8 Број 1на предметот 
4 Назив на обврзни-

кот за уплата на 
придонесот 

б Презиме, татково 
име и име ^ 

в Датум на раѓањето 

Во првите три куќички се запишуваат почетните букви на презимето, татко-
вото име и името со големи печатни букви на латиница. 
Ако буквата е составена од два знака (DJ, D2, LJ, NJ) се запишува првиот 
знак (D, D, L, Nj. 
Ако лицето има две презимиња или имиња, се запишува почетната буква на 
првото презиме, односно име. 
Во следните шест куќички се зашилува датумот на раѓањето на начинот об-
јаснет за обележјето под ред. број 5 од оваа глава. ^ 
На пример, MILJKOVlC PREDRAG MILAN, роден на 2 март 1929 година 
cte запишува 
/М/Р/М/0/2/0/3/2/9/ / или DOKOVlC-PETROVlC NJEGOVAN LJUBO, роден на 
17 ноември 1930 година, се запишува 1  

/D/N/L/1 /7/1 /3/0/ / 
Последната куќичка не се пополнува. 
Пополнува Стручната служба 
Одговор дава Стручната служба 
Одговор дава Стручната служба 

Се запишуваат презимето, татковото име и името на воениот осигуреник од 
изводот од матичната книга на родените. Запишувањето се врши одлево на-
десно со печатни букви латиница, така што секоја буква да биде запишана 
во посебна куќичка. 
Помеѓу презимето, татковото име и името се остава по една куќичка празна. 
За лицата што1 имаат две презимиња или две имиња, треба да се запишат 
двете презимиња и двете имиња. 
Ако презимето, татковото име и името имаат помалку букви од предвидените 
куќички, преостанатите куќички надесно остануваат празни. Ако татковото 
име е непознато, се запишува име^о на мајката. 
Ако буквата латиница е составена од два знака како DJ, D2, LJ, NJ, секој 
знак посебно се запишува во предвидените куќички. 
На пример: MILIC DORDE 'LJUBO, ИЛИ JONlC-LAZlC MARIJA - MIL А 
или NESlC ТОМА LJILJANA-DANA 
/M/I /L/I /С/ /D / J /O/R/D/J /Е / /L/J /U/B/О/ 
/ Ј /О/N/I/С/—/L/A/Z/I /С / /М/A/R/I /J /A/ /М/1/L/A/ 
/N /E/S /I /C/ /Т /О /М/А/ /L/J/I/L/J/A/N/A/—/D/A/N/A/ / 
Се запишува денот, месецот и годината на раѓањето на воениот осигуреник 
според податоците од изводот од матичната книга на родените. Денот и годи-
ната се запишуваат со број, а месецот со букви. 

1 2 3 
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Во куќичките се запишуваат денот, месецот и годината со по две цифри. Ако 
денот и месецот имаат само една цифра, пред таа цифра се запишува нула, 
а за годината се запишуваат двете последни цифри од годината на раѓањето. 
Шифрите се за: 
денови - - - — - — - 01 до 31 
месеци — — — — — — — 01 до 12 
години — — — — — — — двете последни цифри 
На пример, ако воениот осигуреник е роден на 5 декември 1936 година, се за-
пишува „5 декември 193G година", а во куќичките треба да се шифрира од-
говорот: /0/5/1/2/3 

Се запишува називот на републиката, односно називот на автономната покра-
ина во која воениот осигуреник е роден Наместо зборовит,е: ,,социјалистичка 
република" односно зборовите: „социјалистичка автономна покраина", се става 
вообичаената кратенка ,,СР" односно „САП". 
На пример, СР Хрватска, САП Војводина. 
За воениот осигуреник роден во странство се запишува називот на државата 
во која е роден. 
Во куќичката се запишува една од следните шифри, и тоа за: 
— СР Босна и Херцеговина 1 
— СР Црна Гора 2 
— СР Хрватска х 3 
— СР Македонија 4 
— СР Словенија 5 
— СР Србија (потесно подрачје) б 
— САП Косово 7 
— САП Воз Бодина 8 
— Странска држава . 9 
Како одговор се заокружува број ,Д" за мажи, а број ,,2" за ждни. 
Заокружениот број наедно е и шифра што се запишува во куќичката. 
Се, запишува народноста или етничката припадност според определувањето на 
воениот осигуреник. 
На пример, Србин, Хрват, Словенец, Македонец, Црногорец, Муслиман, Тур-
ч и н PITH. 

За лицето што изјавило дека е „Југословен" или „национално неопределен", 
се запишува таквиот одговор. 
Во куќичките се запишува една од шифрите дадени во Кодексот на шифрите 
за народноста или етничката припадност. 
Се запишува називот на највисоката завршена школа во граѓанството или 
воена школа и времето на траењето на таа школа. Ако воениот осигуреник 
зазвршил школа во граѓанството и воена школа, а тие се од ист ранг 
според прописите за рангот на школите, се запишува онаа школа што времен-
ски траела подолго Ако школите временски траеле исто, се запишува воената 
школа. 
На пример четири одделенија основно училиште: мала матура во ЈНА: седум 
одделенија осумгодишно училиште; учителска школа 5 години; среднотехнич-
ко училиште 4 години; медицински факултет 5 години; виша школа за со-
цијални работници 2 години; воена академија 3 години; воена академија 4 
години. 
Курсеви, што според важечките прописи немаат ранг на редовно училиште, 
не можат да се запишуваат како завршено училиште. 
На пример,дактилографски курс, курс за книговодителi, курс за статистичарр!, 
административен курс и сл. 
Се запишува во куќичката една од шифрите од Кодексот на шифрите за учи-
лиштата. 
Се заокружува цифрата под датумот од кој времето на учеството во НОВ е 
признато во ДВОЈНО траење непрекинато до крајот на војната. 
На пример, за носителот на ,,Партизанска споменица 1941" се заокружува 
број ,Д", а за учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година 6poj „4" 
и слично. . 
Ако учеството во НОВ е прекинувано, како година на учеството се запишува 
годината од KOja времето на учеството е признато во ДВОЈНО траење непреки-
нато до 15 мај 1945 година. 

Република — авто-
номна покраина, 
странска држава 
на раѓањето 

8 Пол 

9 Народност или ет-
ничка припадност 

10 Највисока заврше-
на шокла 

11 Учество во НОВ 

1 2 

7 
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Н а пример, ако некому е признато бремето од 25 август 1941 до 20 септември 
1942 година во двојно траење, па повторно од 18 ноември 1943 до 15 мај 1945 
година, исто така во двојно траење, се заокружува број „5", бидејќи од тогаш 
па до кра јот на војната неговото учество трае непрекинато. Ако учеството 
во НОВ е завршено пред 15 мај 1945 година, на пример, на 20 февруари 1945 
година, се заокружува број „8". 
Ако воениот осигуреник не бил учесник во НОВ, се заокружува број „9". 
З а воените осигуреници од Петра или од Словенечкото Приморје кои во НОВ 
стапиле пред 13 октомври 1943 година се заокружува 6poj .,4" под текстот „од 
Петра до 13 X 1943" односно број „5" под текстот од 14. X 1943". 
Бидејќи според член 46 од Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, одредбите на чл. 36 до 44 на ТОЈ закон, во поглед на 
стекнувањето и определувањето" на правата, се применуваат врз осигурениците 
— учесници на народноослободителното движење на Грција — на кои времето 
од стапувањето во нароДноsелободителното движење на ГрциЈа односно од по-
четокот на активната и организирана работа за тоа движење, а наЈрано од 6 
април 1941 д-о 15 асај 1945 година, им се смета непрекинато во посебен стаж во ^ 
двојно траење, и тоа зависно од денот на стапувањето во тоа движење, од-
носно од почетокот на активната и организирана работа за тоа движење, се 
запишуваат податоците за воените осигуреници учесници на тоа движење на 
истиот начин како и з а учесниците на Народноослободителната БОЈ на. 
Податоците за учеството во НОВ се запишуваат од решението на надлежниот 
орган, со кое на осигуреникот му е пр-изнато правото во НОВ во Д В О Ј Н О траеле , 
од работната книшка или од досието н,а персоналните податоци во кои е за-
пишано учеството во НОВ. 
Како учество во НОВ се смета учеството во партизанските одреди и во Југо-
словенската народна армија, и активната и организирана работа за НО Д. 
Активната и организирана работа за НОД треба да се разликува од активната 
и организирана соработка со НОД KOja се признава во еднократно траење и по 
основ на која осигуреникот не се шета, шако учесник на НОВ. 
За да се заокружи број ,Д" воениот осигуреник мора да поднесе посебен доказ 
— решение или препие на решение дека е носител на „Партизанска спомени-
ца 1941". Според тоа, пред да се заокружи некој од дадените броеви треба 
да се провери почетокот и завршетокот на учеството во НОВ во изворната 

' - документација (решението,, досието на персоналните податоци или работната 
книшка). 
Во куќичката се запишува заокружениот број. 
За воениот осигуреник КОЈ има споменица се запишува бројот на споменицата. 
Податокот не се шифрира . 
Се заокружува 6poj ,Д" или „2", за-висно' од тоа дали воениот осигуреник бил 
воен заробеник или не. 
Во куќичката се запишува заокружениот број,. 
Се запишува точен назив на револуционерЕШТО движење, врз основа на ре-
шението за признавање на учеството во движењето. 

На пример, учесник на шпанското револуционерно движење. Ако воениот оси-
гуреник не е учесник: на револуционерно движење, наместо одговор се става 
хоризонтална црта. 
Во "куќичката се запишува соодветната шифра според Кодекост на шифрите. 
Се запишува датумот на стапувањето во ЈНА, според досието на персоналните 
податоци. При запишувањето на датумот, месецот се запишува со букви За 
воените осигуреници што имале прекинување во службата, како датум на 
стапување во ЈНА се запишува датумот на последното стапување во ЈНА, 
без оглед на тоа дали е во прашање прекинување во текот на БОЈ ната или 
по воЈната. 
З а воениот осигуреник кој по војната од граѓанството стапил во воена ака-
д е м к а (училиште — школа), како датум на стапувањето во ЈНх\ се запишува 
датумот на произведувањето, во чин — класа. За воените осигуреници кои во 
ЈНА стапиле по БОЈ ната со активирање по отслужувањето на воениот рок, 
како датум на стапувањето во ЈНА се запишува датумот на активирањето, 
Се запишуваат соодветните ш и ф р и во куќичките, и тоа: 
— аа денови - — - — — 01 до 31 
— за месеци — — - — - 01 до 12 
— за години — — — — — двете последни цифри 
На пример^ за воениот осигуреник кој во ЈНА стапил на 1 октомври 1959 го-
дина во куќичките се запишува /6/1/1 /10/5/3 

12 Број на спомени« 
цата 

13 Воен заробеник 

14 Учество во рево-
луционерни дви-
жења' 

15 Датум на стапува-
њето во ЈНА 
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16 Начин н а приемот 
во ЈНА 

17 Датум на унапре-
дува н,ето во прет-
ходниот чин 

18 Чин-класа 

19 Датум на унапре-
дувањето во се-
гашниот чин 

20 Број на периодски 
покачувања 

21 Претходна поло-
ж а ј на група 

22 ,Положај на група 

23 Воен од војната— 
мирновремен воен 
инвалид 

24 Број на ставките 
на посебните дода-
тоци 

За воените осигуреници^ што во ЈНА се Примени по завршената воена школа, 
односно академија или по отслужувањето на воениот рок, се заокружува број 
,Д", а за воените осигуреници што во ЈНА се примени од граѓанството по 
завршената средна, виша или висока школа се заокружува 6poj „2". 
Заокружениот број се запишува во куќичката. За воените осигуреници што во 
ЈНА стапиле во текот на НОВ, ВО куќичката се запишува нула. 
Се запишува точниот ден, месец и година на унапредувањето во претходниот 
чин. Податокот се запишува од досието на персоналните податоци Месецот 
се запишува,, со букви За воените осигуреници што се унапредени во чин -
класа, со ранг ЧИЈ датум е поранешен од датумот на наредбата, односно указот 
се запишува датумот на рангот. 
На пример, ако воениот осигуреник е унапреден во чин капетан I класа со 
наредба од 15 јули 1964 година со ранг од 22 декември 1963 година, се запи-
шува датумот на рангот, односно 22 декември 1963 година. 
За воените осигуреници што немале претходен чин, односно класа се запи-
шува денот, месецот и годината на произведувањето во чин од обележјето, 
под редниот број 19 од оваа глава. 
Шифрирањето на одговорот се врши така што во првите две куќички се запи-
шува денот, во другите две куќички месецот и во последните две куќички 
задните' два броја на годината на унапредувањето вб претходниот чин. 
За наведениот пример во куќичките се запишува. 
/2 2 1 2 6/3/. 

Се запишува чинот — класата што воениот осигуреник го има на денот на 
пополнувањето на образецот на пријавата, со тоа што се наведува родот — 
службата на кој и припаѓа. ' ^ 
На пример, „постар водник I класа", „мајор", ,,воен службеник III класа" итн. 
Во куќичките се запишуваат соодветните шифри за чинот — класата според 
Кодексот на шифрите. 
Се запишува денот, месецот и годината на унапредувањето во сегашниот чин 
— класата што воениот осигуреник го има на денот на пополнувањето на обра-
зецот на пријавата, и тоа во куќичките се запишува на начинот предвиден 
за пополнување и шифрирање на податоците под ред. број 17 од оваа глава. 
Се запишува со букви вкупниот број на периодските покачувања што воениот 
осигуреник ги имал на денот на пополнувањето на образецот на пријавата. 
На пример, ,,две", ,,три". Ако воениот осигуреник на денот на пополнувањето 
на образецот на пријавата нема периодски покачувања, се запишува со букви 
,,нема". 
За воените осигуреници од член 25 став 2 на овој правилник се запишува 
бројот на периодските покачувања што на осигуреникот би му припаѓале на 
денот на разрешувањето од активна воена служба. 
Во куќичката се запишува бројот на периодските покачувања. 
Се запишува положај пата група што воениот осигуреник ја имал пред поло-
ж а ј ната група што ја има во моментот на пополнувањето на пријавата на 
начинот предвиден за обележјето под ред. «6poj 22 од оваа глава. 
Се запишува положај ната група што доениот осигуреник ја има на денот на 
пополнувањето на образецот на пријавата. 
На пример, шеСнаесетта, четиринаесетта и сл 
Во куќичките за двете обележја се запишува бројот на положај ната група. 
Ако цифрата што го означува, бројот на групата е помала од 10 пред таа цифра 

^ се запишува нула. 
На пример, Д/67, /1/4/, /0/8/ и сл. 

Ако на воениот осигуреник не му е менувана положајната група од воведу-
вањето на тие групи во платниот систем, тогаш за обележјето под ред. број 21 
и за ова обележје се запишува истата положај на група. 
Одговорот се запишува врз основа на податоците од решението за признавање 
на СВОЈСТВОТО воен од војната, односно мирновремен воен инвалид. 

Ако воениот осигуреник е воен од војната инвалид, се прецртува зборот: 
,,мирновремен" и се запишува соодветната група на инвалидитетот од I до X. 
Ако воениот осигуреник е мирновремен воен инвалид, се прецртуваат збо-
ровите: ,,воен од војната" и се запишува соодветната група на инвалидитетот, 
од I до X. Ако осигуреникот не е ниту воен од војната ниту мирновремен воен 
инвалид, се заокружува „00". 
Во куќичките се запишуваат соодветните шифри според Кодексот на шифрите. 
Се запишува со букви вкупниот број на ставките на посебните додатоци по 
давањето на одговорот на обележјето под редниот број 26 од оваа глава. , 

1 2 3 
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На пример, ако во колона Z „назив на пособните додатоци" се пополнети 
четири ставки, тогаш се запишува „четири". Ако воениот осигуреник 
не примал посебни додатоци, се запишува „не примал посебни додатоци". 
За воениот осигуреник што нема посебни додатоци, во куќичките се запишу-
ваат нули. Ако воениот осигуреник примал посебни додатоци, во куќичките се 
запишува бродот како шифра 

25 Број на ставките Се запишува со букви бројот па ставките на пензискиот стаж по давањето на 
на пензискиот стаж одговорот на обележјето под редниот број 27 од оваа глава. 

На пример, ако во колона 1 се пополнети 10 ставки, се запишува со букви збо-
рот: „десет". 
Во куќичките се 'запишува бројот како шифра. 

16 Назив на посебни Податоците за посебните4 додатоци се запишуват од решението на надлежниот 
те додатоци воен орган, со кое на воениот осигуреник му е определен посебен^ додаток 

и по кое тој се исплатува , и врз основа на картонот на паричните податоци. 
Ако воениот осигуреник не примал посебни додатоци, се запишува ,ве примал 
посебни додатоци". Податоците да се запишуваат на следниот начин: 

/ 
КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) 
Се запишува со полн текст називот на сите посебни додатоци според реше-
нието од надлежниот воен орган, а врз основа на прописите за платите и за 
другите парични примања на активните воени лица. Додатоците се запишуваат 
по редоследот како што воениот осигуреник временски ги остварувал почну-

^ ваЈќи од 1 јануари 1958 година па натаму, со тоа што како една ставка се 
запишува само еден посебен додаток што воениот осигуреник непрекинато го 
остварувал. 
Називите на посебните додатоци се запишуваат според називите дадени во 
Кодексот на шифрите, на пример: 
„летачки додаток на пилот на надзвучен борбен авион од III категорија на 
стручна и борбена оспособеност", „летачки додаток на пилот на надзвучен 
борбен авион над 9 до 12 години", ,-падобрански додаток -на падобрански ин-
структор над 5 до 10 години", „додаток на поморски — речен диверзант 
I категорија", „додаток на натоварување — командант на подморница", „до-
даток на вкупно поминати години на натоварување на командир на други бро-
дови над 10 до 15 години служба", „командно-трупен додаток — командир на 
чета" ,,командно-трупен додаток — други должности", ,,граничен додаток од I 
категорија", „додаток за работа во ракетни единици 'од I категорија", 

Ј „радио-извидувачки додаток од II категорија", ,,нуркачки додаток", ,,до-
даток за дежурство на здравствен персонал", „додаток за работа под по-
себни услови", ,,додаток за работа под посебни услови особено штетни по 
здравјето", „стручен додаток на редовен професор (начелник на клиника — 
институт)", „стручен додаток на доцент на други должности", ,,стручен додаток 
на лекар над 2 до 6 години служба", „стручен^ додаток на фармацеут на долж-
ност во трупа од 3 до 5 години", ,,стручен додаток на лекар на должност во 
трупа од 3 до 5 години", „стручен додаток на лекар на должност во трупа — 
II категорија", стручен додаток на лекар — егшдемиолог", „стручен додаток 
на истакнат стручњак", „стручен додаток на дипломиран инженер на должност 
од 3 до 5 години", ,.додаток на офицер со завршен III степен на настава, над 
1 до 5 години служба", „стручен додаток на офицер на градежна служба 
со завршено среднотехничко училиште од 5 до, 10 години служба", „стручен 
додаток на офицер на градежна служба — други должности со 10 и повеќе 
години служба", итн. 9 

' КОЛОНА 2 (број на ставките) 
Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. 
К О Л О Н А 3 ( ш и ф р а ) 
Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите, 
КОЛОНИ 4 и 5 (период на примањето) 
Се запишува од картонот на паричните податоци податокот за периодот во кој 

воениот осигуреник непрекинато примал посебен додаток, и тоа: во колона 4 
. од" се запишува месецот и годината на почетокот на периодот на примањето, 
а во колона 5 ,,до" месецот и годината па завршетокот на периодот на при-
мањето, 4 
Лисецот и годината се запишуваат со по две цифри. Ако месецот не содржи 
две цифри, пред цифрата се запишува нула. Како година се запишуваат 
двете последни'цифри. 
На пример, ако воениот осигуреник примал посебен додаток од 1 мај 1968 
грдана до 30 септември 1971 година, во колона 4 се запишува /0/5/6/8/, а во 
колона 5 се запишува /0/9/7/1/. 
За посебните додатоци што не се определени во постојан месечен износ (нур-
качки додаток и додаток за дежурство на здравствен персонал), се запишува 
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како почеток на периодот на примањето јануари (01) - а како завршеток 
на периодот на примањето декември (12) за секоја година посебно без оглед 
за колку месеци го примал воениот осигуреник 
На пример, за воениот осигуреник што во 1968 година примал додаток за 
дежурство на здравствен персонал само за четири месеци, и тоа за февруари, 
април, маЈ и ноември, се запишува во колона 4 „од" /0/1/6/8/, а во колона 5 
,,до" /1/2/6/8/. 
КОЛОНА 6 (износ) 
За посебните додатоци што со - прописите за платите и за другите парични 
примања на активните воени пица се определ,ени во постојан хмесечен износ 
(командно-трупен, гардиски, летачки итн), во колона 6 се запишуваат нули. 
За посебните додатоци што се исплатуваат во постојан месечен износ, а чија 
височина со решение Ја определува надлежниот старешина, (стручен додаток 
на истакнат стручњак, додаток за работа под посебни услови, посебен стру-
чен додаток на подофицер и воен службеник на административна служба -
дактилограф, шифрантско-криптографски додаток, стручен додаток на воен 
службеник на музичка служба од XII - VIII класа), во колона 6 се запишува 
месечниот износ на додатокот во динари и пари. 
За посебните додатоци што не се исплатуваат во постојан месечен износ (нур-
качки додаток, додаток за дежурство на здравствен персонал), се запишува 
вкупниот годишен износ во динари и пари што воениот осигуреник го примил 
посебно за секоја година. 
На пример, ако воениот осигуреник — лекар примил во една година додаток 
за дежурство на здравствен персонал во износ од 800 динари, во колона 6 се 
Запишува 0800,00. 
Ако вкупниот износ на годишно остварениот нуркачки додаток, односно на 
додатокот за дежурство - на здравствен персонал го преминува износот од 
9.999,99 динари - вкупниот износ се дели на два или повеќе делови, па така 
добиениот износ се запишува во колона 6. Во ТОЈ случај датумите во колоните 
4 и 5 се повторуваат. 
На пример, ако воениот осигуреник во текот на 1974 година остварил вкупно 
17.000 динари, нуркачки додаток, додатокот се запишува во две ставки: 

шифра период на износ 
примањето 

ставка 01. 2 3 7 0 1 7 4 1 2 7 4 9 0 0 0 0 0 / 
ставка 02. 2 3 7 0 1 7 4 1 2 7 4 8 0 0 0 0 0 

27 Стаж на осигуру-
вање, вид на посе-
бен стаж и стаж 
на осигурување со 
зголемено траење 

Податоците за стажот на осигурувањето, за видовите на посебниот стаж и за 
стажот на осигурувањето со зголемено траеше што е остварен до 31 декември 
1972 година се запишуваат врз основа на правосилните решенија, со кои тој 
стаж е утврден, работната книшка и досието на персоналните податоци. Се 
запишуваат само конечно утврдените податоци. 
Податоците се запишуваат на следниот начин: 
КОЛОНА 1 (стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување 
со зголемено траење) 
Се запишуваат стажот на осигурувањето, видовите на посебниот стаж и стажот 
на осигурувањето со зголемено траење по хронолошки ред онака како што во-
ениот осигуреник го остварувал во непрекинато траење — посебно за секој 
период на траењето. 
Еден вид на стаж остварен во непрекинато траење се запишува во една ставка. 
За секој вид на посебен стаж се запишува видот на тој стаж, потоа на краЈот 
на називот се додаваат цртичка (—) и зборот: „еднократно", односно зборот: 
„двојно". 
На пример, учество во антифашистичката борба во други земЈи и сојузнички 
војски — „еднократно"; учесник на НОВ — „двојно" итн. 
Зборот „еднократно" се додава и на крајот на називот на стажот на осигу-
рувањето остварен во ЈНА или вон од ЈНА, ако таквиот стаж на осигурување 
не се зголемува . 
На пример, „стаж на осигурувањето вон од ЈНА — еднократно", „стаж на 
осигурувањето во ЈНА — еднократно". 
За стаж на осигурувањето што се смета со зголемено траење, на крајот на 
називот на тој стаж се запишува цртичка, а потоа еден од броевите: 12/14, 
12/15, 12/16 или 12/18 - зависно од стапката на зголемувањето на стажот. 
На пример, „стаж на осигурувањето вон од ЈНА - 12/14", „стаж на осигуру-
вањето во ЈНА - 12/15", „стаж на осигурувањето во ЈНА - 12/18" итн. 



Страна 1166 - Броз 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 мај 1977 

28 Корисник на па-
ричен надомест 

29 Датум на преста-
нокот на осигуру-

КОЛОНА 2 (докази за стаж) 
Се запишува називот на изворот за секој вид на стаж запишан во колона 1. 
На пример, за стаж на осигурувањето запишан врз основа на досието на 
персоналните податоци на активното воено лице, се запишува „персонално 
досие", а за стаж на осигурувањето запишан врз основа на решение на над-
лежниот орган со кое ТОЈ стаж е утврден, се запишуваат бројот, датумот и 
називот на органот што го донел решението. 
На пример, ,,решение на комуналниот завод за социјално осигурување (КЗСО) 
Скопје, бр. 254 од 25 јуни 1961 година". 
Ако стажот на осигурувањето е запишан врз основа на работна книшка, се 
запишува регистарскиот број на работната книшка и називот на органот што 
ја издал 
На пример, ,,работна книшка, регистарски број 13842 Собрание на општина 
Ниш''. 
КОЛОНА 3 (број на ставки) 
Броевите на, ставките се отпечатени. Бројот во задната пополнета ставка во 
оваа колона е истовремено и податок за одговор на обележјето под редниот 
број 25 од оваа глава 
КОЛОНИ 4 и 5 (период) 
Се запишува датумот на почетокот и на завршетокот на периодот на утврде-
ниот пензиски стаж и4тоа' во колона 4 ,,од" — се запишуваат денот, месецот 
и годината на почетокот на периодот, а во колона 5 ,,до" — денот, месецот и 
годината на завршетокот на периодот. 
Денот месецот и годината се запишуваат со по две цифри. Ако денот и месецот 
не содржат по две цифри, пред цифрата се запишува нула. За година се 
запишуваат двете последни цифри. 
На пример, ако пензискиот стаж траел од 1 април 1956 година, до 15 септември 
1972 гоДина, во колона 4 „од" се запишува /0/1/0/4/5/6/, а во колона 5 ,,до" се 
запишува /1/5/0/9/7/2/. 
За непрекинато остварениот стаж на осигурувањето искажан во повеќе ставки, 
за ден на почетокот на наредниот период, во колона 4 се запишува првиот 
следен ден што доаѓа по денот на завршетокот на претходниот период, за-
пишан во колона 5. 
На пример, за воениот осигуреник што остварил стаж на осигурувањето со 
различна стапка на зголемување во непрекинато траење од 1 октомври 1957 
година до 31 декември 1971 година, и тоа со стапка на зголемување 12/15 од 
1 октомври 1957 до 5 јули 1965 година, а со стапка на зголемување 12/16 по 
5 јули 1965 година до 31 декември 1971 година, се запишува како една ставка 
во колона 4 ,, од" /0/1/1/1/5/7/, а-во колона 5 „до" /0/5/0/7/6/5/, а како друга 
ставка во колона 4 се запишува /0/6/0/7/6/5/, а во колона 5 /3/1/1/2/7/1/. 

КОЛОНА 6 (република — автономна покраина) 
се запишува шифрата на републиката, односно на автономната покраина на 
чија територија осигуреникот го остварил тој вид на стаж. 
Шифрите на републиките, односно на автономните покраини се следните: 
- СР Босна и Херцеговина 4 1 
- СР Црна Гора 2 
- СР Хрватска 3 
- СР Македонија 4 
- СР Словенија 5 
- СР Србија (потесно подрачје) 6 
- САП Косово 7 
- САП Војводина 8 
- Друго (сите видови на посебен стаж 

и на стаж на осигурувањето што е 
остварен во ЈНА по 31 декември 1972 -
година и на територијата на друга 
држава) 9 

КОЛОНА 7 (шифра на стажот) 
Се запишува едца од шифрите за видот на стажот дадени во Кодексот на ши-
фрите. 
Одговор дава Стручната служба. 

Се запишува денот, месецот (со букви) и годината од кога на воениот осигуре-
ник му престанало осигурувањето од која и да било причина. 

Запишувањето се^рши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 
в од оваа глава. 

1 2 3 
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30 Број на предметот 
од УП-1 

31 Број на предметот 
од пријавата 
МЕО-1 

32 Датум на преста-
нокот на службата 
во ЈНА 

33 Датумот од кога 
тече исплатата на 
паричниот надо-
мест 

34 Вработување 

35 Вкупен стаж на 
осигурување и по-
себен стаж во 
ефективно траење 

36 Вкупен пензиски 
стаж 

37 Назив на посебни-
те додатоци 

Се запишува во куќичката бројот на решението за утврдување на правото на  
паричен надомест. Ако бројот на предметот има помалку од 6 цифри, пред 
броЈот се запишува, нула. 

За воените осигуреници — активни воени лица, бројот на предметот го запи-
шува Стручната служба. 
Се запиша во куќичките бројот од пријавата МЕО-1 под кој таа пријава се 
водела во картотеката на воените осигуреници, а на начинот предвиден за обе-
лежјето под редниот број 30 од оваа глава. 
Се запишува денот, месецот (со букви) и годината на престанокот на службата 
во ЈНА Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележ-
јето под редниот број 6 од оваа глава. 
Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината од кога се врши исплатата 
на паричниот надомест 

Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под 
редниот бpoj 6 од оваа глава. 
Се заокружува бројот ,Д" или ,,2" и заокружениот број се запишува во ку-
ќичката. 
Се запишува врз основа на податоците од пријавата МЕО-1 вкупниот стаж 
на осигурувањето (остварен во ЈНА и вон од ЈНА) и посебниот стаж во години, 
месеци и денови, сметајќи во ефективно траење остварен до моментот на пре-
станокот на активната воена служба. 
Во првите две куќички се запишуваат годините, во следните две куќички ме-
сеците а во задните две куќички деновите. 
Се запишува врз основа на податоците од пријавата MEQ-1, вкупниот пензи-
ски стаж во години, месеци и денови остварен до моментот на престанокот на 
активната воена служба 
Запишувањето се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот 
број 35 од оваа глава. 
Податоците за посебните додатоци се запишуваат од решението за утврдување 
на правото на паричен надомест на следниот начин: 
КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) 
Се запишува називот на посебните додатоци што се земени во основот за 
определување на паричниот надомест, на начинот предвиден за пополнување 
на колоната 1 за обележјето под редниот број 26 од оваа глава. 
КОЛОНА 2 (број на ставки) 
Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. 
КОЛОНА 3 (шифра) 
Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 
КОЛОНА 4 (просек) 
Се запишува цифрата ,Д" или ,,2". Ако просекот на посебните додатоци е земен 
за 5 години — се запишува цифрата ,Д", а ако просекот на посебните додатоци 
е земен за 10 години — се запишува цифрата „2". 
За разликата во платата се запишува цифрата што е запишана за додатоците. 
Ако не е остваруван посебен додаток, туку само разлика во платата, се за-
пишува цифрата ,Д". 
КОЛОНА 5 (остваруван вкупно месеци)' 
За нуркачкиот додаток и за додатокот за деж.урство на здравствен персонал 
во колона 5 се запишува бројот: ,,60", односно бројот' ,,120" — зависно од да-
дениот одговор во колона 4. 
За сите други посебни додатоци се запишува бројот на месеците за кои вое-
ниот осигуреник остварувал посебен додаток. 
За разлика во платата се запишуваат нули. 
КОЛОНА 6 (просечен месечен износ) 
За посебните додатоци што со прописите за платите и за другите парични 
примања на активните воени лица се определени во постојан месечен износ 
(командно-трупен, граничен летачки и др) , како и за разликата во платата 
во колона 6 се запишуваат нули. 
За другите посебни додатоци за обележјето под редниот број 26 од оваа глава 
(колона 6) се запишува во оваа колона просечниот месечен износ па додатокот 
што е засметан во пензискиот основ. 

1 2 : 3 " 
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III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДНИНА 

Реден Назив на 
обележјето Начин на пополнување 

1 2 3 

1 Матичен број 

2 Вид на обработка 
3 Број на предметот 

од УП-1 

4 Вид на пензија 

5 Презиме, татково 
име и име 

6 Датум на раѓањето 

7 Република — Ав-
г тономна покраина, 
ј странска држава 

на раѓањето 
8 Пол 

9 Народност или ет-
ничка припадност 

10 Учество во НОВ 

11 Број на споменица 

12 Воен заробеник 

13 Учесник во рево-
луционерни дви-
жења 

14 Датум на стапува-
њето во ЈНА 

15 Датум на преста-
нокот на служба-
та во ЈНА 

16 Датум на стекну-
вањето на правото 
на пензија 

17 Датум од кога те-
че исплатата на, 
пензијата 

18 Пропис според кој 
е определен пен-
зискиот основ 

Матичниот 6poj се запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот 
6poj 1 на глава втора од ова упатство. 
Пополнува Стручната служба. 
Во куќичките се запишува бројот на решението со кое е утврдено праќото на 
пензија. Ако бројот на предметот има помалку од 6 цифри, пред ТОЈ број се 
запишуваат нули, 
Се заокружува бројот ћред еден од дадените одговори. 
Заокружениот број се запишува во куќичката како шифра. 
Податокот за презимето, татковото име и името на уживателот на пензија се 
запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот број 5 на глава 
втора од ова упатство. 
Се запишува денот, месецот и годината на раѓањето според податоците од 
изводот од матичната книга на родените. Денот и годината се запишуваат со 
број, а месецот со букви. 
За уживателите на семејна пензија се запишуваат, денот, месецот и годината 
на раѓањето на лицето од кое се изведува правото на семејна пензија. 
Во куќичката се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето 
под редниот број 6 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува називот на републиката, односно називот на автономната по-
краина во која уживателот на пензија е роден, на начинот предвиден за обе-
лежјето под редниот број 7 на глава втора од ова упатство. 

Се заокружува бројот ,Д" за мажи, а бројот ,,2" за жени. 
Заокружениот 6poi се запишува во куќичката како шифра. 
Се запишува народноста или етничката припадност според определувањето 
на уживателот на пензија на начинот предвиден за обележјето под редниот 
6poj 9 на глава втора од ова упатство. 
Се заокружува бројот под датумот од кој времето на учеството во НОВ е 
признато во двојно траење непрекинато до кракот на војната на начинот пред-
виден за обележјето под редниот број 11 на глава втора од ова упатство. 

"За уживателот на пензија што има споменица се запишува бројот на споме-
ницата. 
Податокот за споменицата не се шифрира. 
Се заокружува бројот ,Д" или „2", зависно од тоа дали уживателот на пен-
зија бил воен заробеник или не. 
Заокружениот број се запишува во куќичката како шифра. 
Се запишува називот на револуционерното движење врз основа на решението 
за признавање на учеството во движењето на начинот предвиден за обележ-
јето од редниот 6poj 14 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува датумот на стапувањето во ЈНА на начинот предвиден за обе-
лежјето под редниот број 15 на глава втора од ова упатство. 
Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината на престанокот на служ-
бата во ЈНА. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за 
обележјето под редниот 6poj 6 на глава втора од ова упатство. 
Се занишува од решението за утврдување на правото на пензија, денот, ме-
сецот (со букви) и годината на стекнувањето на правото на пензија. 

Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под 
редниот број 6 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија денот, ме-
сецот, (со букви) и годината од кога се врши исплатата на пензијата. За ужи-
вателите на семејна пензија наместо одговор треба да се стави хоризонтал-
на црта. 
Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под 
редниот број 6 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, одредбата 
на законот според КОЈ е определен пензискиот основ. 

Во куќичките се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 
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10 Пропис според кој 
е признато правото 
на пензија 

20 Вкупен 
стаж 

пензиски 

21 ' Работен век 

22 Процент на пензи-
јата според пензи-
скиот стаж — по-
полнетост на работ-
ниот век 

23 Додаток за носи.". 
тел на „Партизан-
ска споменица 1941" 
Орден на набодеа 
херој или Учесник 
на шпанската војна 

24 Применет највисок 
пензиски основ 

25 Број на предметот 
од пријавата MEO-I 

26 Причина за неспо-
собноста за служба 
во ЈНА 

27 Пензија определена 
чпо основ на 

28 Датум на унапреду-
вањето во претход-
ниот чин 

29 Чин — класа 

30 Датум на унапреду-
вањето во сегаш-
ниот чин 

Се Запишува од решението за утврдување на правото на пензија одредбата 
на законот според кој а признато правото на пензија. 

Во куќичките се ,запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, колку години, 
месеци и денови е признато пензиски стаж во моментот на остварувањето на 
правото на пензија. 
Во првите две куќички се запишуваат годините, во следните две куќички 
месеците и во задните две куќички деновите. 
На пример, за вкупниот пензиски стаж од 35 години, 7 месеци и 11 дена во 
куќичките се запишува /3/5/0/7/1/1/. 

Се запишува од решението за утврдување на правото за пензија работниот 
век за оние уживатели на пензија за кои тој е утврден при определувањето 
на правото на пензија, а на начинот предвиден за обележјето под редниот 
број 20 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија процентот 
на пензијата определен според вкупниот пензиски стаж без процентот за зго-
лемување на пензијата поради учество во НОВ и воено заробеништво, и тоа 

г 
— ако процентот е изразен со цел број, на пример, 85%, во куќичките се за-

пишува /8/5/о/у , 

— ако процентот е изразен со цел и со еден децимален број, на пример, 71,5Vi, 
во куќичките се запишува /7/1/5/, 

— ако процентот е изразен со цел број и со два или повеќе децимални броеви, 
во куќичките се запишува процентот со првиот децимален број, на пример, 
за 82,356 се запишува (/8/2/3/. 

З-а носителот на „Партизанска споменица 1941", -Орден на народен херој или 
учесник на шпанската војна се запишува 15% Во куќичките се запишува 
/1/5/0/. 

За другите уживатели на пензија се става хоризонтална црта, а во куќичките 
се запишуваат нули. 
Се заокружува бројот пред соодветниот збор. 

Заокружениот број се запишува во куќичката. 
Се запишува во куќичките бројот од пријавата МЕО-1 на начинот предвиде^ 
за обележјето под редниот број 31 на глава втора од ова упатство. 
Се заокружува бројот под еден од можните одговори. 

Заокружениот број се запишува во куќичката. 
Одговорот гo дава Стручната служба. 

Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината на унапредувањето во 
претходниот чин. Како датум на унапредувањето се заплашува датумот од 
кога е признат рангот. 
"На пример, ако уживателот на пензија е унапреден во чин на капетан од I 
класа со наредба, односно указ од 13 јули 1964 година со ранг од 22 декември 
1963, се запишува 22 декември 1963. 
Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето 
под редниот број 17 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува чинот — класата што уживателот на пензија го имал bo мо-
ментот на престанокот на активната служба во ЈНА. 
На примерv „капетан I класа", „воен службеник IH класа", „поручник на боев 
брод", итн. 
Во куЈшчките се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 
Се запишува денот, месецот (со букви) и годината на унапредувањето во чинот 
— класата во кој на уживателот на пензија му престанала активната служ-
ба во ЈНА. 
Шифрирањето на Договорот се врши на начинот предвиден за обележјето 
под редниот број 17 на глава втора од ова упатство. 
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81 Број на периодски 
покачувања 

32 Претходна поло-
жај на група 

33 Положајна група 
на сегашниот чин 

34 Број ставки на по-
себни додатоци 

35 Процент на пензи-
јата по решение 

36 Износ на пензиски-
от основ од лични-
от дохот 

37 Последна година од 
која е земен лич-
ниот доход за пен-
зиски основ 

38 Вработување 

39 Број на соужива-
тели на семејната 
пензија 

40 

41 

42 

Процент според кој 
е определена семеј-
ната пензија 

Број на ставки на 
пензиски стаж 
Назив на посебните 
додатоци 

43 

44 

Стаж на осигуру-
вање, вид на посе-
бен стаж и стаж 
на осигурување со 
зголемено траење 
Основ за определу-
вање на семејна 
пензија 

Се запишува бројот на периодските покачувања на начинот предвиден за 
обележјето под редниот број 20 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува положај ната група што уживателот на пензија ја имал пред 
положајната група што ја има во моментот на пензионирањето, на начинот 
предвиден за обележјето под редниот број 21 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува положај ната група што уживателот на пензија ја има во мо-
ментот на пензионирањето, на начинот предвиден за обележјето под редниот 
број 22 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува бројот на ставките на начинот предвиден за обележјето под ред-
ниот број 24 на глава втора од ова упатство. 
Од решението со кое е определена пензијата се запишува процентот на пен-
зијата, 
Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето 
под редниот број 22 на глава втора од ова упатство. 
Одговорот го дава Стручната служба. 

Одговорот го дава Стручната служба. 

Се заокружува бројот ,Д" или „2". Заокружениот број се запишува во ку-
ќичката. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на семејната пензија 
бројот на соуживателите на семејната пензија (со букви) 

На пример, ако семејната пензија е призната за вдовица и три деца, се за-
пишува „За четири члена", а во куќичката /4/. 
Се запишува од решението за утврдување на правото на семејна пензија: 70%, 
80%, 90%, или 100%. 

Во куќичките се запишува /7 /0/о /8/0/0 /9 /0 /0 / или /1/0/0/ . 
Се запишува бројот на ставките на пензискиот стаж па начинот предвиден 
за обелелѕјето под редниот број 25 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува од решението за утврдување на ,правото на пензија, податоци 
за посебните додатоци на следниот начин: 
КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) 
Се запишуваат називите на посебните додатоци што се земени во основот за 
определување на пензијата, на начинот предвиден за обележјето под-редниот 
број 26 (колона 1) на глава втора од ова упатство. 
КОЛОНА 2 (број на ставки) 
Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. 
"КОЛОНА 3 (шифра) 
Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. 
КОЛОНА 4 (просек) 
Се запишува цифрата ,Д" или „2", на начинот предвиден за обележјето пс^ 
редниот број 37 (колона 4) на глава втора од ова упатство. 
КОЛОНА 5 (остваруван вкупно месеци) 
Се запишува бројот на месеците за кои е остваруван посебниот додаток, на 
начинот предвиден за обележјето под редниот број 37 (колона 5) па глава втора 
од ова упатство. 
КОЛОНА 6 (просечен месечен износ) 
Одговорот се запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот број 
37 (колона 6) на глава втора од ова упатство. 

Податоците за стажот на осигурување, за видот на посебниот стаж и за 
стажот на осигурување со зголемено траење се запишуваат на начинот пред-
виден за обележјето под редниот број 27 на глава втора од ова упатство. 

Се заокружува бројот ,Д" или „2", зависно од тоа која пензија е земена како 
основ за определување на семејната пензија. 

Во куќичката се запишува заокружениот број. 
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45 Датум на стекнува-
ње на правото на 
семејна пензија 

46 Датум на смртта 
на осигуреникот — 
уживател на пен-
зија 

47 Причина на смртта 

48 Пропис според кој 
' е признато правото 

на семејна пензија 
49 Датум од кога тече 

исплатата на семеј-
ната пензија 

50 Група на уживате-
ли на семејната 
пензија 

51 Пензијата се дели 
на 

52 Податоци за члено-
вите на семејството 

53 Статус на ужива-
тел на правото на 
инвалиднина — до-
даток за помош и 
нега 

54 Степен на телесно-
то оштетување 

55 Датум од кога тече 
исплатата на инва-" 
лиднината 

56 Процент на инва-
лиднината од осно-
вот 

57 Причина на телес-
ното оштетување 

58 Датум од кога тече 
исплатата на дода-
токот за помош и 
нега 

59 Износ на додато-
кот за помош и 
нега 

Се запишува датумот на стекнувањето на правото на начинот предвиден за 
-обележјето под редниот број 16 на глава втора од ова упатство. , 

Се запишува датумот на смртта на воениот осигуреник, или уживател на пен-
зија по чиј основ е остварено правото на семејна пензија. 

Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под 
редниот број 6 на глава втора од ова упатство. 
Се заокружува бројот под соодветниот текст, зависно од причината на смртта 
на осигуреникот, односно уживателот на пензија. 
Во куќичките се запишува заокружениот број. 
Се запишува прописот според КОЈ е признато правото, на начинот предвиден 
за обележјето под редниот број 19 од оваа глава. 

Се запишува датумот од кога тече исплатата на пензијата, на начинот предви-
ден за -обележјето под редниот број 17 од оваа глава. 

Да се заокружи бројот под соодветниот текст. 

Во куќичката се запишува заокружениот број. 
Одговорот се запишува со букви ако пензијата се дели на два или повеќе 
делови. 
На пример, „два дела", „три дела" итн. 
Во куќичката се запишува соодветниот број. 
Ако пензијата не се дели, се заокружува бројот 1 и се запишува во ку-
ќичката. 

Податоците се запишуваат само ако семејната Пензија се дели, и тоа: 

КОЛОНА 1 (реден број) 
Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. 
КОЛОНА 2 (презиме и име на лицето на кое му се исплатува пензиајта) 
Се запишува со букви презимето и името на лицето на кое му се исплатува 
,дел од пензијата. 
КОЛОНА 3 (соброј) 
Одговорот го запишува Стручната служба. 
КОЛОНА 4 (процент) 
Се запишува процентот од семејната пензија што се исплатува посебно за 
секој член на семејството. 
На пример, ако 'пензијата се дели на два еднакви дела и на секој член на 
семејството му припаѓа по 50% од вкупната семејна пензија, се запишува во 
првата ставка 500 и во втората ставка 500, 
Се заокружува бројот под соодветниот текст од решението за утврдување на 
правото на инвалиднина -— ,додаток за помош и нега. 

Во куќичката се запишува "заокружениот број. 
Одговорот го дава Стручната служба. 

Се запишува денот, месецот (со букви) и годаната од кога тече исплатата на 
инвалиднината по решението за утврдување на правото на инвалиднина, на; 
начинот предвиден за обележјето под редниот број 17 од оваа глава. 
Одговорот го дава Стручната служба. 

Се заокружува бројот под соодветниот текст и заокружениот број се запишува 
. во куќичката. 
Се запишува денот, месецот (со букви) и годината од кога се исплатува дода-
токот за помош и нега. 

Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под 
редниот број 6 на глава втора од ова упатство. 
Се запишува износот на додатокот за помош и нега во динари и пари, што 
се исплатува според решението за утврдување на тоа право. 
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КОДЕКС ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

1. ОБЕЛЕЖЈА ШТО СЕ ШИФРИРААТ 

Реден 
број 

Н а з и в н а о б е л е ж ј а т а 

1 Периодско покачување 
2 Чин — класа 
3 Народност или етничка припадност 
4 Назив на посебните додатоци 
5 Највисока завршена школа v 

6 Положај на група 
7Пропис според кој е определен пензискиот основ 

8 Пропис според кој е признато правото 
9 Пропис според кој е признато правото на семејна пензија 

10 Воен од војните — мирновремен воен инвалид 
11 Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење 
12 Учесник во револуционерни движења 
13 Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување 
14 Вид на обработка 

2. НАЧИН НА ШИФРИРАЊЕ НА ОБЕЛЕЖЈАТА 

Реден 
број 

/ 

Обележје Модалитет на обележјата Шифри 

1 . 2 3 4 
1 т 

1 Периодско 
покачување 

2 Чин-класа 

нема периодски покачувања 
едно периодско покачување 
две периодски покачувања 
три периодски покачувања 
четири периодски покачувања 
пет периодски покачувања 
шест периодски покачувања 
седум периодски покачувања 
осум периодски покачувања 
девет периодски покачувања 

генерал на армија (адмирал на флота) 
кгенерал-полковник (адмирал) 
генерал-потполковник (вицеадмирал) 
генерал-мајор (контраадмирал) 

- полковник (капетан на боен брод) 
потполковник (капетан на фрегата) 
мајор (капетан на корвета) 

капетан I класа (поручник на боен брод) 
капетан (поручник на фрегата) 
поручник (поручник на корвета) 
потпоручник 

заставник I класа 
заставник 
постар водник I класа 
постар водник4 f 

водник I класа 
водник 

воен службеник I класа 
воен службеник П класа 
воен службеник III класа 
воен службеник IV класа 
воен службеник V класа 
воен службеник VI класа 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
О 
7 
8 
д 

12 
13 
14 
15 

21 
22 
23 

31 
32 
33 
34 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

51 
32 
59 
54 
55 
50 
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1 2 ' 3 4 

— воен службеник VII класа 57 
— воен службеник VIII класа, над 18 години служба 61 
— воен службеник IX класа, над 13 години служба 62 
— воен службеник X класа 63 
— воен службеник XI класа " 64 
— воен службеник XII класа 65 
— воен службеник VIII класа, до 18 години служба бб 
— воен службеник IX класа, до 13 годиш! служба 67 

3 (Народност или ет- — Црногорец 
'нинка припадност — Хрват 

— Македонец 
N — Муслиман 

— Словенец 
— Србин , 
— Албанец 
— Бугарин ' 
— Чех 
— ИталиЈан 
— Маѓар 
— Румун 
— Русин 
— Словак 
— Турчин 

, — Австријанец 
— Грк 
— Евреин 
— Германец 
— Пољак 

Ром 
— Рус 
— Украинец 
— Влах 
— не се изјасниле национално 
— се изјасниле како ,,Југословен" 
— се изјасниле во смисла на регионална припадност 
— други 
— непознато 

4 Назив на посебни« ЛЕТАЧКИ ДОДАТОК НА: 
те додатоци 

пилот на надзвучен борбен авион: 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 701 
— II категорија на с1ручна и борбена оспособеност 702 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 703 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 704 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност 705 
— над 3 до 6 години летачка служба 706 
— над 6 до 9 години летачка служба , 707 
— над 9 до 12 години летачка служба 708 
— над 12 до 15 години летачка служба , 709 
— над 15 години летачка служба 710 

пилот на трансоничен борбен авион: t 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност" 711 
— II категорија на стручна и борбена оспособеност1 712 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 713 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 714 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност 715 
— над 3 до 6 години летачка служба / 716 
— над 6 до 9 годиш! летачка служба 717 
— над 9 до 12 години летачка служба 718 
— над 12 до 15 години летачка служба 719 
— над 15 години летачка служба 720 

пилоти на тежок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми: 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 721 
— It категорија на стручна и борбена оспособеност 722 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 723 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 724 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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— V категорија на стручна и борбена оспособеност 725 
— над 3 до 6 години летачка служба - 726 
— над 6 до 9 години летачка служба 727 
— над 9 до 12 години летачка служба 728 
— над 12, до 15 години летачка служба 729 
— над 15 години летачка служба 730 

пилот на дозвучен борбен авион' 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 731 
— И категорија на стручна и борбена оспособеност ' 732 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 733 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност \ 734 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност ^ 735 
— над 3 до 6 години летачка служба 736 
— над 6 до 9 години летачка служба 737 
— над 9 до 12 години летачка служба 738 
— над 12 до 15 години летачка служба 739 
— над 15 години "летачка служба 740 

пилот на среден транспортен авион, на среден хеликоптер, бор-бен и 
противподморнички хеликоптер 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 741 
— II категорија на стручна и борбена оспособеност 742 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 743 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 744 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност 745 
— над 3 до 6 години летачка служба 746 
— над 6 до 9 години летачка служба 747 
— над 9 до 12 години летачка служба 748 
— над 12 до 15 години летачка служба 749 
— над 15 години летачка служба 750 

пилот на борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и на лесен 
транспортен авион: 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 751 
— II категорија на стручна и борбена оспособеност . 752 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 753 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 754 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност 755 
— над 3 до 6 години летачка служба 756 
— над 6 до 9 години летачка служба 757 
— над 9 до 12 години летачка служба 758 
— над 12 до 15 години летачка служба 759 
— над 15 години летачка служба 760 

пилот на лесен хеликоптер' 

I категорија на стручна и борбена оспособеност 761 
— II категорија на стручна и борбена оспособеност 762 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 763 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 764 
- V категорија на стручна и борбена оспособеност 765 
— над 3 до 6 години летачка служба 766 
-г над 6 до 9 години летачка служба - 767 
— над 9 до 12 години летачка служба 768 
— над 12 до 15 години летачка служба 1 769 

— над 15 години летачка служба 770 

пилот на авион за врска и на лесен и школски авион: 

— I категорија на стручна и борбена оспособеност 771 
— И категорија на стручна и борбена оспособеност 772 
— III категорија на стручна и борбена оспособеност 773 
— IV категорија на стручна и борбена оспособеност 774 
— V категорија на стручна и борбена оспособеност 775 
— над 3 до 6 години летачка служба 776 
— над 6 до 9 години летачка служба 777 
— над 9 до 12 години летачка служба 778 
— над до 15 години летачка служба 779 
— надд 15 години летачка служба 780 
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навигатор и навигатор-оператор на сите категории воздухоплови: 

— I категорија на стручна оспособеност 781 
— II категорија на стручна оспособеност 782 
— над 3 до 6 години летачка служба 783 
— над 6 до 9 години летачка служба 784 
— над 9 до 12 години летачка служба 785 
— над 12 до 15 години летачка служба 785 

— над 15 години летачка служба 787 

специјалист летач на сите категории воздухоплови: 

авио-механичар: 

— до 3 години летачка служба ' 788 
— пад 3 до 6 години летачка служба 789 
— над б до 9 години летачка служба 790 
— над 9 до 12 години летачка служба 791 
— над 12 до 15 години летачка служба 792 
— над 15 години летачка служба 793 
радио-телеграфист, радарски оператор, извидувач и аеро-фотограф' 

— до 3 години летачка служба 794 
— над 3 до 6 години летачка служба 795 
— над 6 до 9 години летачка служба 796 
— над 9 до 12 години летачка служба 797 

' i — над 12 до 15 години летачка служба 793 
— над 15 години летачка служба 799 

помлад наставник на: 

— надзвучен борбен авион % 800 
— трансоничен борбен авион 801 
— тежок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми 802 
— дозвучен борбен авион 803 
— среден транспортен авион, среден хеликоптер, борбен и противпод-

морнички хеликоптер 1 804 
— борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и лесен транспор-

тен авион 805 
— лесен хеликоптер 806 
— авион за врска и лесен школски авион 807 

постар наставник на: 

— надзвучен борбен авион 808 
— трансоничен борбен авион 809 
— теж:ок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми 810 
— дозвучен борбен авион 811 
— среден транспортен авион, среден хеликоптер, борбен и противпод« 

морнички хеликоптер 812 
— борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и лесен транспор-

^ тен авион - 813 
— лесен хеликоптер 814 
— авион за врска и на лесен школски авион 815 

воено лице што врши испитување во барокомора 816 

ПАДОБРАНСКИ ДОДАТОК НА: 

падобрански инструктор: 

— до 5 години вршење на падобранска служба 121 
— над 5 до 10 години вршење на падобранска служба 122 
— над 10 до 15 години вршење на падобранец служба 123 
— над 15 години вршење на падобранец служба 124 

падобранец: 

— до 5 години вршење на п а д о б р а н е ц служба 125 
— над 5 до 10 години вршење на падобранец служба 126 
— над 10 до 15 години вршење на падобранец служба 127 
— над 15 години вршење на падобранска служба 128 

ученик-падобранец до 5 години вршење на падобранска служба 129 -

Г — -
I 2 3 4 
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ДОДАТОК НА ПОМОРСКИ И РЕЧНИ ДИВЕРЗАНТИ 

— за I категорија 133 
— за II категорија ' 134 
— за III категорија 135 
— кандидат за поморски диверзант КОЈ во диверзантска единица ја 

исполнува програмата на обуката на кандидати за поморски ди-
верзант 136 

— командант на центар во команда на поморско-диверзантски единици 137 
— началник на оперативно"-наставен одсек на поморско-дивсрзантски 

единици , 138 
— наставник на оперативно -наставен отсек на поморско"диверзантски 

единици 139 
— референтна санитетска служба во команда на поморско-диверзапт-

ска единица 140 

ДОДАТОК ЗА НАТОВАРУВАЊЕ 

на подморница на: 

— командант 145 
— други офицери и помлади офицери 146 

на други бродови и пловни средства на: 

— командант 147 
— командир . 148 
«— други офицери и помлади офицери 149 

додаток на вкупно поминати години на натоварување на1 

— командант на подморница: 

— над 5 до 10 години 500 
— над 10 до 15 години 501 
— над 15 до 20 години 502 
— над 20 години 503 

— други офицери и помлади офицери на подморница: 

— над 5 до 10 години ' 504 
— над 10 до 15 години 505 
— над 15 до 20 години 506 
— над 20 години 507 

— командант на други бродови и пловни средства: 

— над 5 до 10 години 508 
— над 10 до 15 години 509 
— над 15 до 20 години v 510 
— над 20 години 511 

— командир на други бродови и пловни средства. 

— над 5 до 10 години - 512 
— над 10 до 15 години 513 
— над 15 до 20 години 514 
— над 20 години - 515 

— други офицери и помлади офицери на други бродови и пловни 
средства: 

— над 5 до 10 години 516 
— над 10 до 15 години 517 
— над 15 до 20 години 518 
— над 20 години , . 519 

КОМАНДНО-ТРУПЕН ДОДАТОК НА. 

— командант на подрачје „ 150 
— командант на дивизија — бригада на военопоморски сектор — на-

чалник на управа на центар за врска (генералска положба) 151 
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— командант на полк — на упориште — на инженерски полигон — на 
воздухопловна база, на поморска база, на гардиски одред — на ре-
чна воена флота, на наставен центар, на 'радио-извидувачки цен-
тар, — на офицерски баталјон на гардиска бригада и на началник ' -
на управа на центар за врска (полковничка положба) 152 

— командант на баталјон — дивизион — на крајбрежна а р т и л е р и ј а 
група — граничен одред — гардисти објект на ПВО — помор-
ски центар — речен центар — полигон за кој со формација е 
предвиден чин на мајор или потполковник — самостојна ицжене-

— риска делница — г р у п а в а развој — командир на чета во офицер-
ски баталјон — специјална чета — началник на центар за врска 
за кој со формација е предвиден чин на мајор и началник на цен-
тар за територијални врски 153 

— командир на чета — батерија — воздухопловна и хидроескадрила 
— граничен и граничен морнарички отсек — курс l a десетари — 
лучки одред — полигон — група за развој на БОД ВО офицерски ба-
талјон на гардиска бригада — вод во специјална автомобилска чета, 
— и н ж е н е р с к а делница и самостојно инженериско градилиште 
— центар за подводна обука — вежбалиште за подводна обука -
стрелиште — командант на одред на поморско-диверзантски чам-
ци и на поморско-диверзантски нуркачи — командант на наставен 
одред за спасување — началник на центар за дресура и одгледу-
вање на кучиња — управник на стрелиште и началник на центар 
за врски, секција и оддел во центар за врски, за јши со формација 
е предвиден чин на капетан I класа 154 

— командир на вод — караула — огнен дел на кра јбрежна артиле-
р и ј а група — огнен дел на артилериски батерија — одделение во 
вод на поморски диверзант;! — граничен сектор, — началник на 
секција за територијални врски — одделение во вод на специјал-
на автомобилска чета — објект за обука со изолациона маска — 
рекомпресиона станица — тенковододром — тенкодром и началник 
на секција во центар за врска 155 

— командир на одделение - тенк — оклопен автомобил — набљуду-
в а ч и станица — сигнална станица па копно — командир на опе-
ратор група во одделение на вод на поморски диверзанти - скеле, 
— амфибиски транспортер — шифротелепринтерска станица и на-
чалник на одделение и експедиција во центар за врски 156 

— на сите други должности во единиците од дивизија до одделение 157 
— командант на пловна единица што не прима додаток на натовару-

вање на формациско место на капетан на врен брод 158 
— командант на пловна единица на формациско место на капетан на 

фрегата . 159 
— командант на пловна единица на формациско место на капетан на 

корвета 160 
— офицер и помлад офицер на должност во единица или команда 

чиј старешина прима командно-трупен додаток 161 
— активно воено лице на служба по формација за гарнизонско обез-

бедување х 102 
— офицер и помлад офицер на должност вo команда -на речна воена 

флотила за време за кое не се натоварени по наредба на надлеж-
ниот старешина 163 

ГРАНИЧЕН ДОДАТОК 

— за I категорија - 166 
— за II категорија 167 
— за III категорија 168 

ГАРДИСКИ ДОДАТОК 

— на формациски места аѓутант на Врховниот командант и на вод на 
ордонанси, придружници и курири на гардиска бригада 171 

— на формациски места во гардиска бригада 172 
— на формациски места во гардиска дивизија 173 

ДОДАТОК ЗА РАБОТА ВО РАКЕТНИ ЕДИНИЦИ 

- за I категорија 
- за II категорија 

175 
176 

1 2 3 4 
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РАДИОИЗВИДУВАЧКИ ДОДАТОК 

— за I категорија 180 
— за II категорија 131 

СТРУЧЕН ДОДАТАК НА 

— редовен професор (началник на клиника — институт) 183 
— редовен професор на други должности 184 
— вонреден професор (началник па клиника — институт) 185 
— вонреден професор на други должности 186 
— доцент (началник на клиника или институт) 187 
— доцент на други должности 188 
— научен соработник 189 

додаток на лекари, стоматолози или фармацеути на години на служба: 

— до 2 години 190 
— над 2 до 6 години 192 
— над 6 до 10 години 194 
— над Id години 199 

додаток на стоматолози или фармацеути на формациско место за-
клучно со чин на полковник (воен службеник I класа) на должност 
во трупа: 

— до 3 години 200 
— од 3 до 5 години 201 
— над 5 години 202 

додаток на офицер или воен службеник — лекар на должност во 
трупа: 

— за I категорија 203 
— за II категорија 204 
— за III категорија 207 

додаток на офицер или воен службеник — лекар што се наоѓа на дол-
жност во трупа над 6 години служба: 

— за I категорија ' 108 
— за II категорија 1 109 

за III категорија НО 

додаток на офицер или воен службеник — лекар во трупа каде што 
должностите се вршат под посебни услови: 

до 4 години служба: 

111 
112 
113 

— за I категорија 
— за И категорија 
— за III категорија 

над 4 години служба: 

— за I категорија 114 
— за И категорија 115 
— за III категорија 116 

додаток на офицер или воен службеник — лекар стоматолог или фар-
мацеут додека е назначен на управна должност определена, со наред-
ба на сојузниот секретар за народна одбрана бр. 15-110 од 18 декем-
ври 1974 година, и тоа: 

на должностите од точка 1 под „А" од наредбата: 

— до 3 години 530 
— над 3 до 8 години т 531 
— над 8 години " 532 

на должностите од точка 1 под ,,В" од наредбата: 

— до 3 години 
— над 3 до 8 години 
— над 8 години " 

533 
534 
535 
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на должностите од точка 1 под „Д" од наредбата 

— до 3 години 536 
— над 3 до 8 години . 537 
— над 8 години . 538 

на должностите од точка 1 под ,Д" од наредбата: 

" — до 3'години 539 
— над 3 години ^ 540 

додаток на воено лице — лекар епидемиолог, бактериолог. паразитолог, 
микробиолог и хигиеничар на фармациско место, со положен спе-
цијалистички испит 206 

додаток на истакнат стручњак 216 

додаток на офицер или воен службеник — дипломиран инженер зак-
лучно со чин на полковник (воен службеник I класа): 

— до 3 години служба ^ \ 217 
— над 3 до 5 години служба 218 
— над 5 години служба 219 

додаток на офицер или воен службеник заклучно со чин на полковник 
ипо има завршен III степен настава на факултет или висока школа, 
а КОЈ е назначен на такво формациско место: 

— до 1 година служба 220 
— над 1 до 5 години служба 221 
— над 5 до 10 години служба 222 -
— над 10 години служба . 223 

додаток на офицер или воен службеник на градежна служба, додека 
работи во градежен орган на работи на управувањето и одржувањето 
на градежни објекти: 

— со завршено среднотехничко училиште: 

— до 5 години служба 224 
— над 5 до 10 години служба 225 
— над 10 години служба 226 

— други лица: 

— до 10 години служба 227 
— над 10 и повеќе години служба - 228 

додаток на офицер или воен службеник на работа во стопанска оргапи-
зација на работи од особено значење за народната одбрана 229 

додаток на воен службеник на музичка служба — член на синфониски 
оркестар 230 

ДОДАТОК ЗА РАБОТИ ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

додаток за работа под посебни услови особено штетни по здравјето 235 

додаток за^работа под посебни услови зависна од групата во КОЈа се рас-
поредени работите што активното воено лице ги врши: 

— за I група 905 
— за II група 906 
— за III група х 907 
— за IV група " . 9 0 8 

— за V група ' 909 

додаток за работа под посебни услови намален за 50%: 

— за I група 911 
— за II група 912 
— за III група . 913 
— за IV група 914 
— за V група 915 
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1 2 3 4 

НУРКАЧКИ ДОДАТОК НА: 

— нуркач што врши нуркачки работи или вежби под вода 237 
— наставник на науркачки курс 238 
— слушател на нуркачки курс 239 
— нуркачки диверзант 240 

ДОДАТОК ЗА ДЕЖУРСТВО НА ЗДРАВСТВЕН ПЕРСОНАЛ ВО ВОЕНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

за дежурство во клиники за општа и пластична хирургија, на одделение -
за максилофацијална хирургија, на хируршко одделение на институт за / 
белодробни болести, на одделение за ургентна медицина на Военомеди-
цинската академија, во хируршки одделенија на воени болници, во ко-
ронарни единици со интензивна нега на поени болници и во формација 
на аѓутант на Врховниот командант, и тоа на: 

— лекар специјалист 241 
— лекар на специјализација 242 
— лекар од општа практика ' 243 
— друг'здравствен персонал: 

— офицер и воен службеник VII класа и повисока 244 
— помлад офицер и воен службеник VII I класа и пониска 245 
— за здравствен персонал на работа во операциони блокови и одде-

ленија I ' 255 

за дежурство во други клиники институти и одделенија на воени бол-
ници и на воени аптеки, и тоа на: 

— лекар специјалист 246 
— лекар на специјализација 247 
— лекар од општа практика и фармацеут 248 
— друг здравствен персонал: 

— офицер и воен службеник VII класа и повисока 249 
— помлад офицер и воен службеник VIII класа и пониска 250 

за дежурство во гарнизонски амбуланти и тоа на: 

— лекар специјалист 251 
— лекар 252 
— друг здравствен персонал: 

— офицер и воен службеник VII класа и повисока - 253 
— помлад офицер и воен службеник VIII класа и пониска 254 

ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ НА 
СПЕЦИЈАЛНОСТ 

— стручен додаток на помлади офицери на специјалност 260 

ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ПОМЛАД ОФИЦЕР И ВОЕН СЛУ-
ЖБЕНИК НА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА (ДАКТИЛОГРАФ) 

— стручен додаток на помлад офицер и воен службеник на администра-
тивна служба (дактилограф) ' , 2 6 1 

ШИФРАВТСКО-КРИПТОГРАФСКИ ДОДАТОК 
I 

— шифрантско-криптографски додаток 262 

СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ВОЕН СЛУЖБЕНИК НА МУЗИЧКА СЛУЖБА 
— стручен додаток на воен службеник на музичка служба од XII до" 

VIII класа 263 

5 Највисока з а в р ш е — б е з школска подготовка . ^ 00 
на школа — 1 до 4 одделенија основно училиште v 01 

— повеќе од 4 одделенија основно училиште 02 
— училишта за квалификувани работници во траење до 2' години 03 
- у ч и л и ш т а за квалификувани работници во траење од 3 години 04 
— училишта за квалификувани работници во траење од 4 години 05 
— училишта за.висококвалификувани работници во траење до 2 години 06 
— училишта за висококвалификувани работници во траење од 3 години 07 
— училишта за висококвалификувани работници во траење од 4 години 08 
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— средни училишта за стручен кадар во траење до 3 години 
— средни училишта за стручен кадар во траење од 4 години 
— средни училишта за стручен кадар во траење од 5 години 
— средни училишта за стручен кадар во траење од 6 години 
— виши школи во траење до 2 години 
— виши школи во траење од 3 години 
— виши школи во траење од 4 години 
— прв степен на факултет 
— факултет и високи школи во траење до 3 години 
— факултет и висока школа во траење од 4 години 
— факултет и висока школа во траење од 5 години 
— факултет и висока школа во траење од 6 години 
— трет степен на факултет — последипломски студии 
— докторат на науките 
—N воени училишта во траење до 1 година 
— воени училишта во траење од 2 години 
— воени училишта во траење од 3 години 
— воени училишта во траење од 4 години 
— воени училишта во траење од 5 години 

6 Положај на група — положај на 
— положајна 
— положај на 

' — положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положајна 
— положаЈна 
— положај на 
— положајна 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 

положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 
— положај на 

група 1 
група 2 
група 3 
група 4 
група 5 
група 6 
група 7 
група 8; 

група 9 
група 10 
група 11 
група 12 
група 13 
група 14 
група 15 
група 16 
група 17 
група 18 
група 19 
група 20 
група 21 
група 22 
група 23 

Пропис според кој 
е определен пензис-
киот основ 

старосна пензија 

— член 17 на Законот 
— член 19 на Законот 
— член 158 на Законот 
— член 160 став 1 на Законот 
— член 160 став 2 на Законов 
— член 161 став 1 на Законот 
— член 163 на Законот 
— член 166 на Законот 
— член 20а на Законот 

инвалидска пензија 

— член 35 на Законот 
— член 158 на Законот 
— член 159 на Законот 
— член 160 став 1 на Законот 
— член 160 став 2 на Законот 
— член 161 став 2 на Законот 
— член 163 на Законот 

Пропис според кој е 
признато правото 

старосна пензија 

- член 15 на Законот 
- член 156 на Законот 

09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
де 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

01 
02 

1 2 ' 3 4 
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член 162 на Законот 
член 122 на Законот 
член 20а на Законот 

03 
04 
05 

8 Пропис според кој 
е признато правото 
на семејна пен-
зија 

10 Воен од војните — 
— мирновремен 
ен инвалид 

инвалидска пензија » 

— чл, 34 и 26 на Законот 
— чл. 34 и 25 на Законот 
— чл. 34 к 26 на Законот 
— чл. 34 и 27 на Законот 
— чл. 34 и 28 на Законот 
— чл. 34 и 31 на Законбг 
— член 156 став 2 на Законот 

— чл 45 и 47 на Законот 
— чл. 45 к 48 на Законот 
— чл. 45 п 50 на Законот 
— чл. 45 и 51 на Законот 
— чл. 45 и 52 на Законот 
— чл. 45 и 53 на Законот 
— чл. 45 и 56 на Законот 
— член 156 на Законот 
— член 164 на Законот 
— член 165 на Законот 
— член 59а" на Законот 

— не е воен инвалид од војните 
— воен инвалид од војните од I група 
— воен инвалид од војните од II група 
— воен инвалид од војните од ПТ група 
— воен инвалид од војните од IV група 
— воен инвалид од војните од V група 
— воен инвалид од војните од VI група 
— воен инвалид од војните од VII група 
— воен инвалид од војните од VTH група 
— воен инвалид од војните од IX група 
— воен инвалид од војните од X група 

11 Стаж на осигурува-
ње, вид на посебен 
стаж и стаж на о-
сигурување со зго-
лемено траење 

'— не е мирновремен 
— мирновремен воен 
— мирновремен воен 
— мирновремен воен 
— мпрновремен воен 
— мирновремен воен 
— мирно в ремен воен 
— мирновремен -воен 
— мирновремен воен 
— мирновремен воен 
— мирновремен воен 

посебен стаж 

воен инвалид 
инвалид од I група 

инвалид од П група 
инвалид од 1П група 
инвалид од IV група 
инвалид од V група 
инвалид од VI група 
инвалид од VII група 
инвалид од VHI група 
инвалид од IX група 
инвалид од X група 

учество во револуционерна работа во еднократно траење 
учество во антифашистичката борба во други земји и СОЈУЗНИЧКИ 

војски во еднократно траење 
учество во антифашистичката борба во други земји и сојузнички 
војски во двојно траење 
учество во Народноослободителната војна и во воено заробеништво 
во еднократно траење ^ 
учество во Народноослободителната вагна и во воено заробеништво 
во ДВОЈНО траење 

други видови на посебен стаж: 
во еднократно траење 
во ДВОЈНО траење 

10 И 
12 
13 
14 
15 
16. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 И 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

00 
и 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

01 

02 

03 

04 

05 

06 
07 

стаж на осигурување остварен вон од ЈНА 

— во еднострано траење 
— со зголемено траење за секои 12 месец« како 14 месеци 

11 
If 

1 2 3 4 
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12 Учесник во револу-
ционерни движења 

13 Уживател на4 инва-
лиднина по основ 
на телесно оштету-
вање 

14 Вид на обработка 

— со зголемено траење за секои 12 месеци како 15 месеци 
— со зголемено траење за секои 12 месеци како 16 месеци 
— со зголемено траење за секои 12 месеци како 18 месеци 

стаж на осигурување остварен во ЈНА 

— во еднократно траење 
— со зголемено траење за секои 12 месеци како 14 месеци 
— со зголемено траење за секои 12 месеци како 15 месеци 
— со зголемено траење за секои 12 месеци како 16 месеци 
— со зголемено траење за секои Ј 2 месеци како 18 месеци 

— нема учество во револуционерни движења 
— учество во состав на бившата Шпанска републиканска армија 
— учество во антифашистички движења или во оружена антифашис-

тичка борба во други земји 

не е уживател 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 
телесно оштетување 

од I степен 100% 
од II степен 90% 
од III степен 80% 
од IV ст-епен 70% 
од V степен 60% 
од VI степен 50% 
од VII степен 40% -
од VIII степен 30%. 

— бришење на слогот од соодветната да-
тотека без архивирање, односно без 
пренос во архивска датотека 

— пренос на целирт слог со бројот на 
предметот што Носи промени во соод-
ветните датотеки и во архивската да-
тотека 

— листање на сите податоци на слогот во 
определена форма од датотеката МЕД, 
МЕО или МЕН 

— печатење на податоци од датотеката 
на образецот МЕО-3 

— прометни добиени од единицата за 
ажурирање на обележјето под редни-
от број 28 - стаж на осигурување (са-
мо со додавање) 

— позив од архива 
— внесување на промени — ажурирање 

на матичниот број 

— запишување — воведување на нов слог 
во датотека МЕП, МЕО или МЕН, ло-
гична контрола и лцстање ма сите по-
датоци по формирањето на слогот 

— внесување на промени — ажурирање 

формирање на слог цо датотека МЕН-2 
врз основа на датотеката и податоците 
од МЕН-1 и архивирање 
формирање на слог за датотека МЕП 
врз основа на датотеката МЕО или 
МЕН и податоците од МЕГ1-1а,/ архи-
вирање, печатење на податоци на об-
разецот МЕО-3 

13 
14 
15 

22 
23 
24 
25 
20 

0 
1 

Вид на ! 
обра- ј 
зецот 1 

Шифра на^ образецот Вид на ! 
обра- ј 
зецот 1 МЕП МЕО МЕН 

МЕП-2 
МЕО-2 
МЕН-2 А В Д 

МЕП-2 
МЕО-2 
МЕН-2 Г К Ј 
МЕП-2 
МЕО-2 
МЕН-2 Д X ф 

МЕО-2 Е 

МЕО-2 М 
МЕП-2 X 
МЕО-2 

МЕП-2 
МЕН-2 1 1 1 

МЕО-1 2 ' 
МЕГ!-2 
МЕО-2 
МЕН-2 4 

1 
5 - е 

МЕН-1 7 

МЕТТ-1а 8 9 

1 2 3 4 

2 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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328. 

Врз основа 'на член 58 став 2 о ft Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
С О Ј У З Н И О Т секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 

КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Банките и другите финансиски организаци-и од 

член 1 на Уредбата за контниот план и за билан-
сите за банките („Службен лист на' СФРЈ", бр. 
23/77) ги искажуваат средствата и изворите на 
средствата, промените на средствата и на изворите 
на средствата, приходите и расходите, заедничкиот 
доход и распределбата на заедничкиот доход 
според содржината на одделните конта пропишана 
со овој правилник. 

Член 2 
Банките и другите финансиски организации, 

согласно со одредбите на член 2 став 2 и на член 
3 од Уредбата за контниот план и за ^билансите за 
банките, вршат расчленување на синтетичките 
сметки (конта) на аналитички сметки. Податоците 
За синтетичките сметки, банките и другите финан-
сиски организации ги обезбедуваат на начинот што 
и одговара на техниката што ја применуваат во 
книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ. ГРУПИТЕ И 
ОДДЕЛНИТЕ КОНТА 

1. КЛАСА 0: Основни средства, залихи и 'средства 
за посебни намени 

Член 3 
На контата од групата 00 — Основни средства 

во употреба, се водат сите основни средства во 
употреба по категориите на основните средства со-
гласно со законот како и заедничките основни сред-
ства сразмерно со височината на вложените сред-ѕ 
ства. 

На контото 000 — Земјишта, се водат земјиштата 
со кои банката, односно другата финансиска орга- -
низација управува и што ги користи во своето ра-
ботење. 

' На контото 002 — Градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти, како што се' згради и други 
градежи, монтажни бараки и други монтажни об- v  

јекти, што претставуваат основни средства. 
На контото 003 — Опрема, се водат машини, 

уреди, постројки, средства за' транспорт и врски, 
стандардни и специјални ' алати, лабораториска оп-
рема, инструменти и апарати, инвентар и мебел и 
друга опрема, што сочинува основни средства во 
смисла на законот. 

На контото 006 — Материјални права, се води 
вредноста на вложувањата за прибавување прав') 
на патент, право на лиценца, право на модел, право 
на мостра, право на жиг и право на користење на 
производствено-техничка документација, како и вло-
жувањата и други видови на трајно унапредување 
на материјалната основа на трудот. 

На контото 006 — се искажуваат и вложувањата 
во основни средства што му припаѓаат на друг ко-
рисник на општествени средства и вложувањата за 
стекнување право на располагање со основни „сред-
ства што му припаѓаат на друг корисник на опште-
ствени средства, ако според одредбите на сојузниот 
зако« не се сметаат како издатоци тито се надоме-
стуваат од приходот како материјални расходи, ка-

ко и вложувањата за стекнување-на други матери-
јални права во согласност со законот. 

На контото 007 — Основачки вложувања, се 
водат издатоците направени во текот на основањето » 
на банката или на друга финансиска организација 
издатоците направени за време на изградбата на 
нивните единици, изградбата на нови основни сред« . 
ства, и тоа: за студии и истражувања, за откупи и 
оштети, за изработка на инвестиционо-техничка 
документација, за школување на кадри, за̂  интер-
каларна камата, како и за трошоци на режијата во 
текот на основањето, односно изградбата. 

На контото 008 — Други основни средства, се 
води вредноста на другите основни средства и на 
средствата што според важечките прописи се изед-
начени со основните средства што не се опфатени 
на други конта од оваа група на конта. 

Задолжувањето на одделни конта од оваа група 
се врши за прибавените основни средства со одоб-
рение од соодветното конто во групава на контата 
01 — Основни средства во подготовка. 

Член 4 
На контата од групата 01 — Основни средства 

во подготовка, се водат паричните средства издвоени 
за инвестиции, побарувањата за дадените аванси по 
основ на инвестиции, побарувањата по основ на 
заеднички вложувања за изградба на основни сред-
ства, вредностите на залихите на инвестиционите 
материјали и на инвестициите во тек. 

На контото 010 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издвоени 
на посебна сметка ка ј Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: Службата), за 
инвестиции, освен средствата издвоени за исплата на 
чекови и средствата на отворените акредитиви 

На контото 013 Залихи на инвестициони ма-
теријали, се води вредноста на инвестиционите ма-
теријали на залихи. 

На контото 014 — Инвестиции во тек-градежни 
објекти, се водат вредностите на вложувањата во 
градежните објекти. 

На контото 015 - Инвестиции во тек-опрема, се 
водат вредностите на опремата чита монтажа е во 
тек и вредностите ha набавената опрема 

На контото 016 — Инвестиции во тек-друго, се 
водат вредностите на вложувањата во други основни 
средства што не се опфатени на контата 014 и 015. 

На контата 014, 015 и 016 се искажува и пресмет-
ката на набавката на основните средства оспособени 
за употреба, 

Преносот на основните средства од контата 014, 
015 и 016 се врши на товар на соодветните конта од 
групата 00 — Основни средства во употреба, во мо-
ментот кога тие средства се оспособени ^а употреба. 

Член 5 
На контата од групата 02 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води исправката на 
вредноста на основните средства, согласно со од-
редбите на Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружен труд 
и на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 58/76), во височината 
на пресметаната амортизација. За основните сред-
ства за кои не се пресметува амортизацијата гпи 
амортизацијата се пресметува по стапки пониски од 
пропишаните стапки, исправката на, вредноста се 
врши по »стапките утврдени со закон, со тоа што, 
за разликата се задолжува контото 900 — Фонд на 
основните средства. 

Член 6 
На контото 030 - Залихи на материјали, се 

водат залихите на гориво, материјали, канцелари-
ски материјали, помошни материјалу, набавени про-
изводи и делови и други ридови материјли во скла-
дови, во обработка, во доработка и BQ манипулација. 
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На контото 031 — Залихи на ситен инвентар, се 
Б О Д И вредноста на ситниот инвентар на залихи. 

За износот на ситниот инвентар што се пушта 
во употреба се задолжува контото 032 — Ситен ин-
вентар во употреба, во корист на контото 031. 

На контото 032 — Ситен инвентар во употреба, 
се водат вредностите на ситниот инвентар во упо-
треба. ^ 

За износот на извршената исправка на ситниот 
инвентар во употреба, се задолжува контото 610 -
Материјални и производствени услуги на други, во 
корист на контото 033 — Исправка на вредноста на 
ситниот инвентар во употреба. 

Член 7 
На контата од групата 04 — Пласмани и издво- -

ени средства според посебни прописи, се водат из-
двоените средства на посебна сметка ка ј Службата по 
основ на инвестиции, што според важечките прописи 
се издвоени и чија употреба е ограничена во периодот 
на инвестирањето (ако се искажуваат како депози-
ти), задолжителните пласмани по основ на инвести-
ции и дадените заеми за определени намени во 
согласност со важечките прописи, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

На контото 042 — Заем на фондот ца федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој, се водат 
побарувањата, односно обврзниците по основ на за-
ем даден во смисла на Законот за постојаните сред-
ства на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр 33/76). 

На контото 043 — Заем според прописите на ОПЗ, 
се водат побарувањата, односно обврзниците по ос-
нов на заеми дадени на општествено-политичките 
заедници, во согласност со законот. 

Член 8 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите, се водат паричните средства на резервите 
издвоени на посебна сметка кај Службата и плас-
маните на средствата на резервите, во согласност 
со важечките прописи, според ,називите на одделните 
конта од оваа група. 

На контото 050 — Парични средства на резер-
вите. се водат паричните средства на резервите из-
двоени на посебна сметка кај Службата. 

На контото 055 — Здружени средства на резер-
вите, се водат средствата на резервите, што банката 
или друга финансиска организација ги здружила со 
други банки, односно со други финансиски органи-
зации. 

На контото 058 — Други пласмани на средствата 
на резервите, се водат другите пласмани на сред-
ствата на резервите што не можат да се искажат 
на други конта од оваа група. 

Член 9 
На контата од групата 06 - Средства на соли-

дарната одговорност, се водат паричните средства 
на солидарната одговорност издвоени на посебна 
сметка кај Службата, привремено користените сред-
ства на ^солидарната одговорност за вложувања во 
определени намени и другите пласмани на средства-
та на солидарната одговорност, во согласност со 
важечките прописи, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

На контото 068 — Други пласмани на средствата 
нa солидарната одговорност, се водат другите плас-

мани на средствата на солидарната одговорност. Во 
рамките на ова конто се водат посебно привремено 
Користените средства на солидарната одговорност за 
Отпис на ненаплативи побарувања. 

Член 10 -
На контата од групата 07 — Средства за други 

намени, се водат средствата за други намени што 

^банката или друга финансиска организација ги фор-
мира во согласност со важечките прописи и по други 
основи. 

На контото 070 - Парични средства за други 
намени, се водат паричните средства за други на-
мени што се издвоени на посебни сметки кај Слу-
жбата. 

На контото 071 — Пласмани на средствата за 
други намени се водат пласманите на средствата 
за други намени. 

Член 11 
На контото 090 - Трајно неупотребливи основни 

средства, се водат основните средства што се наоѓаат 
трајно вон употреба и основните средства што нема 
да се употребуваат подолго од една година. Во рам-
ките на ова конто се водат и расходуваните основни 
средства од конечната ликвидација на тие средства. 

На контото 091 - Исправка на вредноста на трај-
но неупотребливите основни средства, се водат от-
п и в т е на трајно поупотребливите основни средства 
искажеш! на контото 090, во соласност со важеч-
ките прописи. 

На контото 092 — Запрени инвестиции, се води 
вредноста на инвестициите чија изградба, односно 
изработка е запрена врз основа на одлука на ин-
веститорот или важечките прописи. 

На контото 093 — Сомнителни и спорни поба-
рувања по основ на камати и надомести, се водат 
побарувањата по кои е поведена постапка ка ј над-
лежниот суд заради наплата и побарувањата чија 
наплата, по оцена на банката, односно на друга фи-
нансиска организација е сомнителна. 

На контото 094 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања по основ на 
камати и надомести, се води исправката на вредноста 
на сомнителните и спорните побарувања извршена 
на товар на контото 625 — Отпиен на ненаплативи 
побарувања, односно на товар на контото 295 — 
Пресметани приходи. 

На контото 095 - Сомнителни и спорни побару-
вања по пласмани, се водат побарувањата по сите 
видови пласмани (во динари и девизи), по кои е 
поведена постапка кај надлежниот суд заради нап-
лата и побарувањата чија наплата по оцена на бан-
ката, односно на друга финансиска организација, 
е сомнителна, 

На контото 096 - Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања по пласмани, 
се води исправката на вредноста на сомнителните 
и спорните побарувања извршена на товар на кон-
тото 625 — Отписи на ненбплативи побарувања, од-
носно на товар на контото 901 — Фонд на солидар-
ната одговорност. 

Ако исправката на вредноста на сомнителните 
и спорните побарувања не може да се изврши на 
товар на контото 625, ќе се изврши на товар на 
контото 057 — Привремено користење на средствата 
на резервите за отпис на ненаплативи. побарувања, 
односно на товар на контото 068 — Други пласмани 
на средствата на солидарната одговорност. 

На контото 097 - Непокриена загуба, се иска-
жува непокриената загуба искажана во завршната 
сметка во согласност со важечките прописи, додека, 
не се покрие. 

На контото 098 - Покриена загуба од средствата 
со обврска за враќање, се искажува делот на загу-
бата за кој загубените средства се надоместени од 
средствата со обврска за враќање. Во овој случај 
се задолжува ова конто во корист на контото 097. 

2. КЛАСА 1: Финансиски и пресметковни средства 

Член 12 
На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат парничите средства на жиро-сметката, во 
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благајната, и на другите сметки на паричните сред-
ства. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат парич-
ните средства на жиро« сметката. На ова конто се 
евидентира вкупниот промет на парничите средства 
преку жиро-сметката. 

На контото 101 — Благајна, се водат паричните 
средства и се евидентира готовинскиот промет што 
се врши преку благајната. 

На контото 102 - Готовина на народната банка, 
се водат готовината ка ј народната банка наменета 
за пуштање во оптек, готовината повлечена од оптек 
како одвишок и општетените банкноти и ковани 
пари што се повлечени од оптек заради уништување. 

На контото 103 — Готовина на народната банка 
ка ј СОК, се води готовината што како банкина ка-
сета резерва се наоѓа ка ј Службата. 

На контото 104 — Депозити на народната банка 
ка ј СОК, се водат депозитите што и припаѓаат на 
народната банка и другите средства на народната 
банка што се наоѓаат ка ј Службата. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат другите парични средства издвоени ^на посебна 
Сметка кај Службата, како што се, средствата на 
отворените акредитиви, средствата за исплата на 
чекови и другите парични средства што не можат'' 
да се искажат на други конта од оваа група. Во 
рамките на ова конто, се водат посебно средствата 
на отворените акредитиви за инвестиции. 

Член 13 
На контото 110 — Тековна сметка на СОК ка ј 

народната банка за готовина, се водат состојбата и 
двшкењето на готовината помеѓу народната банка и 
Службата. На ово конто се искажуваат во народната 
банка и готовината што се наоѓа во касите на Служ-
бата и на пат и готовината ка ј поштите и на пат. 

На контото 111 — Тековна сметка на платниот 
промет на народната банка ка ј СОК, се искажуваат 
односите помеѓу народната банка и Службата што 
произлегуваат од учеството на народната банка во 
директниот платен промет. 

Член 14 
На контата од групата 12 — Благородни и други 

метали, се водат благородните и другите метали, 
што се предмет на работењето на банката. 

На контото 120 — Злато, се водат златото, без 
оглед во каков облик се наоѓа (ковано злато, кршено 
злато, злато во лостови Ј ^ С Л . ) И златото депонирано 
во странство по разни основи. 

На контото од став 2 на овој член се води и 
непресметаната вредност на златото, чие количество 

и финост во легура уште не се утврдени, како што 
се: кршено злато, злата во изработени предмети и 
злато откупено од производители за кои не е извр-
шена конечна пресметка и сл. 

На контото 121 — Други благородни метали, се 
водат другите благородни метали, како што се пла-
тената и сл. без оглед во каков облик се наоѓаат. 
На ова конто се води и неггресметаната вредност 
на другите благородни метали чие количество и 
финост вб легура уште не се утврдени. 

На контото 122 — Други метали, се водат среб-
рото и другите метали, без оглед во кој облик се 
наоѓаат (ковани сребрени пари, сребро во лостови, 
или предмети од сребро). 

Член 15 
На контата од. групата 13 — Хартии од вредност 

— инструменти за плаќање, се водат вредностите 
на примените чекови, меници, обврзници и други 
хартии од вредност со кои може да се врши плаќан,е 
по пат на пренос или кои можат да се продадат 

(есконтираат) по важечките прописи, според нази-
вите на одделните конта од оваа група. 

На контото 132 — Меници за реесконт, се водат 
мениците што,,се откупени од организациите на здру-
жениот труд и од други корисници на општествени 
средства, а се погодни за реесконт. 

На контото 133 — Меници еско негирани, се водат 
мениците што банката ги откупила од организациите 
на здружениот труд и од други корисници на опште-
ствени средства. 

На контото 138 — Други хартии од вредност, се 
искажуваат хартиите од вредност, со кои може да 
се вршр1 плаќање по пат на пренос, или кои можат 
да се, продадат (есконтираат) според важечките про-
писи, освен хартиите од вредност што се водат на 
контата од групите 04, 05, 06, и 07. 

Член 16 
На контата од групата 14 — Задолжителни де-

позити на деловните средства, се водат средствата 
на задолжителната резерва што банката или друга 
финансиска организација, во смисла на Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покрзини. 
(„Службен лист на СФРЈ", бр." 49/76), е должна да 
ги издвои на посебна сметка и другите средства што 
банките или други финансиски организации се дол-
жни, по посебни прописи да ги издвојат кај народ-
ната банка, а според називите на одделните конта 
од оваа група. 

Член 17 
На контата од групата 15 - Побарувања од де-

ловни односи, се водат побарувањата во динари и 
девизи по о с н о в а а камати и надомести, побарува-
њата по основ на курсни разлики, побарувањата од 
работни заедници, побарувањата за повеќе платени 
даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот 
доход, побарувањата во динари и девизи за дадени 
аванси, како и другите побарувања во динари и 
девизи, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

На контото 154 — Други побарувања, се водат 
побарувањата од деловните односи во динари што 
не се опфатени во контата 150, 151, 152 и 153. 

На контото 154 се водат и побарувањата наста-
нати по основ на дадени гаранции, авали на меници 
и дадени овластувања за давање гаранција. 

На контото 155 — Дадена аванси, се водат побару-
вањата по основ на аванси дадени на добавувачите, 
освен побарувањата по аванси дадени на добавува-
чите по основ на инвестиции што се водат на контото 
011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции. 

На контото 157 — Други побарувања во девизи, се 
водат побарувањата од деловните однеси во девизи 
што не се опфатени на контото 156 — Побарувања во 
девизи по основ на камати и надомести. 

На контото 157 се водат и побарувањата наста-
нати по основ на дадени гаранции, авали на меници 
и дадени овластувања за давање гаранција 

На контото 158 — Дадени аванси во девизи, се 
водат побарувањата по основ на аванси дадени на 
добавувачите, освен побарувањата по аванси дадени 
на добавувачите по основ на инвестици што се во-
дат на контото 011. 

Член 18 
На контата од групата 17 — интерни пресмет-

ковни односи, се водат побарувањата од деловни 
организациони делови на банката, како што се' екс-
позитури, агенции, истурени шалтери и претстав-
ништва во Југославија и во странство, според нази-
вите на одделните конта од оваа група. 
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Член 19 
На контата од групата 18 — Пресметковни од-

носи помеѓу народните банки се водат побарувањата 
од народните банки за отстапени и пренесени сред-
ства од примарната емисија и побарувањата на 
народната банка од други народни банки по други 
основи, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Член 20 
На контата од групата 19 - Активни временски 

разграничувања, се водат издатоците што во момен-
тот на настанувањето немаат карактер на расходи, 
или не го товарат привремено пресметаниот заеднич-
ки доход, па се предмет на разграничување,- плате-
ните обврски од заедничкиот доход што ^ременски 
се разграничуваат, износите на наплатените прихо-
ди и побарувањата во пресметка. 

На контото 190 — Камати, се водат однапред 
платените износи на каматите што во моментот на 
исплатата немаат карактер на расходи. 

На контото 191 — Курсни разлики, се водат из-
носите на курсните разлики што во моментот на 
настанувањето немаат карактер на расходи, па за-
ради тоа се предмет на разграничување. 

На контото 192— Побарувања во пресметка, се 
водат побарувањата настанати од работењето на бан-
ката или друга финансиска организација, што од 
оправдани причини, во моментот на настанувањето 
на деловната промена, не можеле да се искажат на 
определеното конто на средствата, односно плас-
манот. 

На контото 195 — Наплатени приходи, се водат 
наплатените износи остварени по основ на учество 
во заеднички остварениот доход, камати, надомести, 
и други приходи, како и побарувањата по овој основ 
обезбедени со инструменти за плаќање со одобрение 
на соодветното конто од групите на контата 65, 66, 
67 и 68. 

Ако банката или друга финансиска организација 
во моментот на настанувањето на должничко-дове-
рителските односи изврши наплата во готово, прими 
чек или меница, или ако пред настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос изврши наплата, 
не врши книжења преку контото 195, туку ги задол-
жува контата 101, 130, 131, односно контото 255 - -
Примени аванси, со одобрение на соодветното конто 
на групите од контата 65, 66, 67 и 68. 

На контото 198 — 'Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на другите ак-
тивни временски разграничувања за кои во оваа 
група на конта не е предвидено посебно конто. 

3. К Л А С А 2: Тековни обврски 

Член 21 
На контата од групата 20 — Обврски од прихо-

дите, се водат обврските спрема работната заедница 
за редовната дејност и за посебни намени, обврските 
за даноци и други давачки од заедничкиот доход 
и обврските за придонеси од заедничкиот доход, 
според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 22 
На контава од групата 21 — Обврски по основ на 

распределбата на заедничкиот доход, се водат об-
врските по основ на распределбата на заедничкиот 
доход на членовите на банката и друга фанансиска 
организација, како и на другите учесници во заед-
ничкиот доход на банката, односно на друга финан-
сиска организација, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

На контата од групата 22 — Обврски спрема 
добавувачите, се водат обврските спрема добавува-

чите за основни обртни средства, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

Член 23 
На контата од групата 23 — Обврски по дадена 

инструменти за плаќање, се водат вредностите на 
дадените чекови, меници и други инструменти за 
плаќање со4 кои може да се врши плаќање по пат 
на пренос или кои можат да се продадат (есконти-
раат) во смисла на важечките прописи. 

Член 24 
На контото 240 — Жиро-сметки на банките ка ј 

народната банка, се водат средствата на жиро-смет-
ките на банките и на другите финансиски органи-
зации кај народната^банка. 

На контото 241 - Задолжителна резерва на бан-
ките ка ј народната банка, се водат вклучените сред-
ства на задолжителната резерва на банките и на 
другите финансиски организации, што се издвојуваат 
во смисла на Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр 49/76). 

На контото 242 — Други депонирани средства 
на банките кај народната банка, се водат другите 
депонирани средства што банките и други финан-
сиски организации се должни, согласно со важечки-
те прописи, да ги држат каЈ народната банка. 

Член 25 
На контата од групата 25 — Обврски од делов-

ните односи, се водат обврските во динари и девизи 
по основ на камати и надомести, обврските по основ 
на курсни разлики, обврските спрема работната 

заедница, обврските за помалку платени даноци, при-
донеси и други давачки од заедничкиот доход, об-
врските во динари и девизи по примени аванси, како 
и доугите Обврски во динари и девизи, според на-
зивите на одделните конта од оваа група. 

На контото 254 — Други обврски, се водат об-
врските од деловните односи во динари што не се 
опфатени со контата 250, 251, 252 Л 253. 

На контото 257 — Други обврски во девизи, се 
водат обврските од деловните односи во девизи што 
не се опфатени на контото 256 — Обврски во девизи 
по основ на камати и надомести. 

Член 26 
На контата од групата 27 — Интерни пресмет-

ковни односи, се водат обврските спрема ,основните 
организациони делови на банката, како што се екс-
позитури, агенции, истурени шалтери,"и претстав-
ништва во Југославија и во странство, според на-
зивите на одделните конта од оваа група. 

Член 27 
На контата од групата 28 — Пресметковни односи 

помеѓу народните банки, се водат обврските на на-
родните банки спрема Народната банка на Југос-
лавија, за отстапените и пренесените средства од 
примарната емисија и за обврските на народната 
банка спрема други народни банки по други основи, 
според називите на одделните конта од оваа група. 

^ Член 28 
На контата од групата 29 — Пасивни временски 

разграничувања, 'се искажуваат однапред пресмета-
ните износи на расходите, што нерамномерно нас-
тануваат, пресметаните износи на обврските од заед-
ничкиот доход што временски се разграничуваат, 
износите на пресметаните приходи и обврските во 
пресметка. 



На контато 290 — Камати, се водат однапред 
пресметаните камати, што во моментот на пресме-
тувањето имаат карактер на фактични расходи, 
како и каматите што во моментот на пресметувањето 
немаат карактер на приходи, па поради тоа се пред-
мет на разграничување. 

На контото 291 - Курсни разлики, се водат 
износите на курсните разлики што во моментот на 
пресметувањето немаат карактер на приходи, па 
поради тоа се предмет на разграничување 

На контото 292 - Обврски во пресметка, се водат 
обврските настанати од работењето на банката или 
друга финансиска организација што од оправдани 
причини, во моментот на настанувањето на деловната 
промена, не можеле да се искажат на посебното 
конто на изворот на средствата 

На контото 295 — Пресметани приходи, се водат 
износите по издадените пресметки и др., по основ на 
учество во заеднички остварен доход, камати, надо-
мести и други приходи со задолжување на соодвет-
ните конта од групата 15. 

Банката или друга финансиска организа-
ција не врши книжења на контото 295, ако 
во моментот на настанувањето на должничко« 
-доверителскиот однос наплатата ја извршила 
во готово, ч примила чек или меница, или ако 
пред настанувањето на должничко-доверителскиот 
однос ја извршила наплатата. На контото-298 — Други 
пасивни временски разграничувања, се водат изно-
сите на другите пасивни временски разграничувања, 
за кои во оваа група на конта не е предвидено по-
себно конто. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контата од групата 29 — Пасивни временски раз-
граничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
искажана на соодветните конта од групата 19 — Ак-
тивни временски разграничувања. Разликата помеѓу 
одделните активни и пасивни временски разграни-
чувања се книжи на товар на контото 628 - Други 
расходи, или во корне на контото 688 — Други при-
ходи, ако не се пренесува во наредниот период 
како транзиторна актива, односно транзиторна па-
сива, во смисла на важечките прописи. 

Разликата помеѓу контото 295 — Пресметани при-
ходи и« контото 195 - Наплатени приходи, се пре-
несува во наредната година на контото 295. 

4. КЛАСА 3: Девизни средства и пласмани 

Член 29 
На контата од групата ,30 - Девизни средства 

и хартии од вредност, се водат ефективните валути, 
чекови, хартии од вредност во странска валута и 
другите девизни средства. 

На контото 300 — Девизи-ефективни странски 
пари, се водат состојбата и прометот на ефективните 
странски пари во Југославија и во странство. Ефек-
тивните странски пари на контото 300, се водат 
според важечкиот курс. 

На контото 301 — Чекови, се водат состојбата 
и прометот на чековите во странска валута во Југо-
славија и на чековите во странска валута пратени од 
странство. Вредноста на чековите се води според ва-
жечкиот курс. 

На контото 307 — Хартии во вредност во девизи-
-инструменти за плаќање, се водат состојбата и 
прометот на хартиите од вредност во странска валута 
со кои може да се врши плаќање па пат на пренос 
или кои можат да се продадат (есконтираат) во 
смисла на важечките прописи. Вредноста на хар-
тиите од вредност се води според важечкиот курс. 

"На контото 303 — Други девизни средства, се 
водат состојбата и прометот на другите девизни сред-

ства, за кои во оваа група на конта не е предвидено 
посебно конто. 

Член 30 
На контата од групата 31 - Девизни тековни 

и посебни сметки, се водат состојбата на девизните 
средства и извршениот платен промет со странство 
- на странски кореспондеити по стоковен и несто-
ковен основ, во конвертибилни девизи или по пат 
на клиринг 

На контото 310 — Девизни тековни сметки во 
странство, се водат приливот и одливот и состојбата 
на конвертибилни^ девизи по платниот промет со 
странство. 

Книжењата на контото 310 имаат карактер на 
ностро-сметки, на кои се акумулираат девизните 
средства на банките кај странските кореспонденти. 
Диспозициите од овие сметки банките можат, по 
правило, да ги вршат само во рамките на располо-
живите средства ка ј странските кореспонденти. 

На контото 312 — К л припиши тековни сметки се 
водат приливот и одливот и состојбата на девизите 
остварени по пат на клиринг по стоковен и несто-
ковен основ, зависно од платната спогодба со од-
носната земја. 

На контото 315 — Девизни ностро покриени акре-
дитиви и гаранции, се водат дозначените покриена 
на странски коресподенти по девизно ностро пок-
риени акредитиви и по девизно ностро покриени 
гаранции, во согласност со важечките прописи 

На контото 316 — Клириншки ностро покриени 
акредитиви и граранции, се водат дозначените пок-
р и е ј а на странски кореспонденти, по клириншки 
ностро покриени акредитиви и по клириншки но-
стро покриени гаранции, во согласност со важечките 
прописи. 

На контото 318 — Проодна девизна сметка, се 
книжат промените настанати во врска со девизното 
работење, што во моментот на настанувањето не 
можат да се книжат на соодветните конта. 

Член 31 
На контата од групата 32 — Побарувања по 

краткоррчни кредити во девизи, се водат побарува-
њата по краткорочни кредити во девизи од орга-
низациите на здружениот труд и други корисници 
на општествени средства и од странски лица, чиј 
рок за враќање е пократок од една година, според 
називите на одделените конта од оваа група. 

На контото 325 — Побарувања по краткорочни 
кредити во девизи од банки и од други финансиски 
организации, се водат побарувањата по краткороч-
ни кредити во девизи од банки и од други финан-
сиски организации — освен побарувањата што се 
водат на соодветните конта од групата 36 — Поба-
рувања од меѓубанкарско работење во девизи. На 
контото 325 се водат побарувањата по краткорочни 
кредити во девизи од интерни банки. 

Член 32 
На контата од групата 33 — Краткорочни плас-

мани во хартии од вредност и други пласмани во 
девизи, се водат побарувањата со рок на втасаност 
до една година, по основ на пласмани во хартии од 
вредност во девизи, орочеките девизни гкзредства, из-
двоените девизни средства и по другите краткороч-
ни пласмани во девизи, според називите на оддел-
ните конта од оваа група. 

Член 33 
На контата од групата 34 - Долгорочни кредити 

во девизи, се водат побарувањата по долгороч-
ни кредити во девизи од организациите на здруже-
ниот труд и други корисници на општествени сред-
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ства, и од странски лица, чиј рок за враќање е по-
долг од една година, според називите на одделните 
конта од оваа група. ' 

На контото 345 — Побарувања по долгорочни 
кредити во девизи од банки и други финансиски 
организации, се водат побарувањата по долгорочни 
кредити во девизи од банки и други финансиски ор-
ганизации, освен побарувањата што се водат на 
соодветните конта од групата 36 — Побарувања од 
меѓубанкарско работење во девизи. На контото 345 
се водат и побарувањата по долгорочни кредити во 
девизи од интерни банки. 

Член 34 
На контата од групата 35 — Долгорочни пласма-

ни во хартии од вредност и други пласмани во де-
визи, се водат побарувањата со рок на втасаност по-
долг од една година, по основ на пласмани во хар-
тии од вредност во девизи ц орочени девизни сред-
ства, како и по други долгорочни пласмани во де-
визи, според називите ца одделните конта од оваа 
група. 

Член 35 
На к о н т а ^ од групата 36 — Побарувања од ме-

ѓубанкарско работење во девизи, се искажуваат по-
барувањата во девизи на банките и други финан-
сиски организации од народните банки, побарува-
њата во девизи помеѓу деловните единици на бан-
ката во состав на основната банка, побарувањата во 
девизи помеѓу основните банки во состав на здруже-
ната банка и побарувањата во девизи на 'основните 
банки и на здружените банки ОД банките ,и други 
финансиски организации што ги основале во стран-
ство Под краткорочни побарувања во девизи во 
смисла на ОВОЈ правилник, се подразбираат побару-
вањата со рок на втасаност до една година, а под 
долгорочни побарувања во девизи — побарувањата 
со рок на втасаност подолг од една година. 

Член 36 
На контата од групата 38 — Побарувања по ра-

боти во девизи од името и за сметка на правни лица 
и граѓани, се водат побарувањата во девизи наста-
нати по работи што ги врши банката, односно друга 
финансиска^ организација од името и за сметка на 
организациите на здружениот труд и други корис-
ници на општествени средства, на населението к 

^ а странски лица, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

Член 37 
Побарувањата по краткорочни пласмани во де-

визи од б^нки и други, финансиски организации, се 
искажуваат на соодветните конта од групите 32, 33, 
34 и 35 освен побарувањата што се искажуваат на 
соодветните конта од групата 36. 

Побарувањата по краткорочни пласмани од ин-
терните банки^ се искажуваат на соодветните конта 
од групите 32. 33. 34 и 35, како побарувања од банки 
и други финансиски организации. 

5. КЛАСА 4: Краткорочни пласмани 

- Член 38 ' 
На контата од групата 40 — Краткорочни кре-

дити за посебни намени, дадени на ОЗТ од стопан-
ската дејност, се водат побарувањата по кредити^ 
те дадени на организациите на здружениот труд од 
стопанската дејност за краткорочно кредитирање 
на селективните намени, според називите на оддел-
ните конта од оваа група, чиј рок за враќање е 
пократок од една година. 

Член 39 
I 

На контата од групата 41 — Краткорочни кре-
дити за обртни средства, се водат побарувањата по 
кредитите дадени за обртни средства на организа-
циите на здружениот труд и на други корисници 
на општествени средства, на населението и на 
странски лица, 'според називите на одделните кон-
та од оваа група, ЧИЈ рок за враќање е пократок од 
една година 

На контово 410 — Краткорочни кредити дадени 
на ОЗТ од стопанската дејност, се водат побару-
вањата по кредитите дадени за обртни средства на 
организациите на здружениот труд — од стопанската 
дејност, освен побарувањата по кредитите дадени 
за краткорочно кредитирање на селективните на-
мени што се искажуваат на соодветните конта од 
групата 40. 

Член 40 
. На контата од групата 42 — Други краткорочни 

кредити, се водат побарувањата по кредитите да-
дени на организациите на здружениот' труд и на 
други корисници на општествени средства, на на- ' 
селението и на странски лица, според називите на 
одделните конта од оваа група, чиј рок за враќање 
е пократок од една година, а кои не се искажани 
на контата од групите 40 и 41. 

Член 41 
На контата од групата 43 — Краткорочен! плас-

мани во хартии од вредност, се водат побарувања-
та со рок на втасаност пократок од една година, по 
основ на пласмани во хартии дд вредност, по основ 
на орочени средства и по основ нћ други краткоро-
чни пласмани, според називите на одделните кон-
та од оваа група. 

'Член 42 
На контата од групата 44 — Здружени средства 

се водат вредностР1те на здружените средства што 
банката, односно друга ф,инансиска организација 
ги здружила со средства на организациите на здру-
жениот труд и на други корисници на општествени 
средстра/односно вредноста на вложените средства 
ка ј странски лица, чиј рок за ^ враќање е пократок 
од една година, според називите на одделните кон-
та од оваа група. 

Член 43 
На контата од групата 45 Краткорочни кре-

дити за станбено-комуналн« изградба, се водат 
побарувањата по кредитите за станбено-комунална 
изградба дадени на организациите на здружениот 
труд и на други корисници на општествени сред-
ства и на населението, според називите на одделни 
конта од оваа група, ЧИЈ рок за враќање е пократок 
од една година. 4 

Член 44 
На контата од групата 46 — Краткорочни поба-

рувања од меѓубанкарско работење се искажуваат 
побарувањата по дадени средства помеѓу деловните 
единици "на банката во рамките на основната банка, 
побарувањата помеѓу основните банки во рамките 
на здружената банка, побарувањата на народните 
банки по краткорочни кредити дадени на банките и 
други финансиски организации од примарната еми-
сија за краткорочно кредитирање на селективнитв 
намени и побарувањата на основните и на здружени-
те банки по дадени средства на банките и други ф и -
нансиски организации што ги основале во странство, 
според ,називите на одделните конта од оваа група, 
со рок ца втасаност пократок од една година. 

Член 45 
На контата од групата 47 — Санациони кратко-

рочни кредити, се водат побарувањата по кредити« 
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те дадени за покритие на загуби на организациите 
на здружениот труд и на други корисници на оп-
штествени средства, според називите на одделните 
конта од оваа група, чиј рок за враќање е покра-
ток од една година. 

Член 46 
На контата од групата 48 — Краткорочни по-

барувања по работи од името и за сметка на прав-
ни лица и граѓани, се водат побарувањата настана-
ти по работи што ги врши банката одно,сно друга 
финансиска организација од името и за сметка на 
организациите на здружениот труд и на други ко-
рисници на општествени средства, на населението и 
на странски лица, според називите на одделните 
конта од оваа група, со рок на втасаност пократок 
од една година. 

- Член 47 
Побарувањата по краткорочни пласмани од бан-

ките и други финансиски организации се искажу-
ваат на соодветните конта од групите на конта 41, 
42, 43, 44, 45 и 47, освен побарувањата што се иска-
жуваат на соодветните конта од групата 46. 

Побарувањата по краткорочни пласмани од ин-
терните банки се искажуваат на соодветните конта 
од групите 41, 42, 43, 44, 45 и 47, како побарувања 
на банки и други финансиски организации. 

6. КЛАСА 5: Долгорочни пласмани 

Член 48 
На контата од групата 50 — Долгорочни креди-

ти за посебни намени дадени на ОЗТ од стопанска-
та дејност, се водат побарувањата по кредити да-
дени на организациите на здружениот труд од сто-
панската деЈност за долгорочно кредитирање на об-
јективните намени, според називите на одделните 
конта од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од 
една година. 

Член 49 
На контата од групата 51 — Долгорочни креди-

ти за обртни средства се водат »побарувањата по 
кредити дадени за обртни средства на организаци-
ите на здружениот труд и на други корисници на 
општествени средства, на населението и на стран-
ски лица, според називите на одделните конта 
од оваа група, чиј рок за враќање е« подолг од една 
година. 

На контото 510 — Долгорочни кредити дадени 
на ОЗТ од стопанската дејност, се водат побарува-
њата по кредитите дадени за обртни средства на 
организациите на здружениот труд од стопанската 
дејност, освен побарувањата по кредити дадени за 
долгорочно кредитирање на селективните намени, 
што се искажуваат на соодветните конта од група-
та 50. 

^ Член 50 
На контата од групата 52 — Долгорочни креди-

ти за инвестиции во основни средства, се водат по-
барувањата по кредити за инвестиции дадени на 
организациите на здружениот труд и на други ко-
рисници на општествени средства, на населението" 
и на странски липа, според називите на одделните 
конта од оваа група, ЧИЈ рок за враќање е подолг 
од една година. 

Член 51 
На контата од групата 53 — Долгорочни пласма-

ни во хартии од вредност, се водат побарувањата 
со рок на втасаност подолг од една година, по ос-
нов на пласмани во хартии од вредност, по основ 

на орочени средства и по основ на други долго-
рочни пласмани, според називите на одделните 
конта од оваа група. 

Член 52 
На контата од групата 54 — Здружени и отста-

пени средства, се водат вредностите на здружените 
средства, што банката, односно друга финансиска 
организација ги здружила со средства на организа-
циите на здружениот труд и на други ко-рисници 
на општествени средства, вредноста на вложените 
средства ка ј странски лица, ЧИЈ рок за враќање е 
подолг од една година, како и вредноста на ,сред-
ствата што банката, односно друга финансиска ор-
ганизација ги отстапила без обврски за враќање на 
организациите на" здружениот труд и на други ко-
рисници на општествени средства, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

Член 53 
На контата од групата 55 — Долгорочни креди-

ти за станбено-комунална изградба, се водат по-
барувањата по кредити за станбено-комунална из-
градба, дадени на организациите на здружениот 
труд и на други корисници на општествени сред-
ства и на населението, според називите на оддел-
ните конта од оваа група, ЧИЈ рок за враќање е по-
долг од една година 

Член 54 
На контата од групата 56 — Долгорочни поба-

рувања од меѓубанкарско "работење, се искажуваат 
побарувањата по дадените средства помеѓу делов-
ните единици на банката во рамките на основната 
банка, побарувањата помеѓу основните банки во 
рамките на здружената банка, побарувањата на 
народните банки по долгорочни кредити дадени на 
банките и други финансиски организации од при-
марната емисија за долгорочно кредитирање на се-ч 
лективните намени и побарувањата на основните и 
здружените банки по средствата дадени на банките 
и други финансиски организации што ги основале 
во странство, според називите на одделните конта1 

од оваа група, со рок на втасаност подолг од една 
год,ина. 

Член 55 
На контата од групата 57 — Санациони долго-

рочни кредити, се водат побарувањата по кредити 
дадени за покритие на загуби на организациите на 
здружениот труд и на други корисници на опште-
ствени средства, според називите на одделните кон-
та од овца група, чиј рок за враќање е подолг од 
една година. 

Член 56 
На контата, од групата 58 — Долгорочни поба-

рувања по работи од името и за сметка на правни 
-лица и граѓани, се водат побарувањата настанати 
по работи што ги врши банката, односно друга фи-
нансиска организација од името и за сметка на ор-
ганизациите на здружениот труд и на други корис-
ници на општествени средства, на населението и на 
странски лица, според називите на одделните конта 
од оваа група, со рок на втасаност подолг од една 
година. 

Член 57 
Побарувањата по долгорочни пласмани од бан-

ките и други финансиски организации, се искажу-
ваат на соодветните конта од групите 51, 52, 53, 54, 
55 и 57, освен побарувањата што се искажуваат на 
соодветните конта од групата 56. 

Побарувањата по долгорочни пласмани од ин-
терните банки, се искажуваат на соодветните кон-
та од групите 51, 52, 53, 54, 55 и 57, како побарува«^ 
ња од банки и други финансиски организации. 
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7. КЛАСА 6: Приходи и расходи 

Член 58 
На контата од групата 60 — Камати на приме-

ни кредити и други средства, се книжат каматите 
дадени на организациите на здружениот труд и на 
други корисници на општествени средства, на' на-
селението и на странски лица но основ на примени 
кредити и други средства, во согласност со важеч-
чите прописи, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

Член 59 
На контата од групата 61 — Материјални рас-

ходи и амортизација, се книжат материјалните ра-
сходи и амортизацијата сторени во врска со функ-
ционалното работење на банката, односно на други 
финансиски организации, во согласност со важеч-
ките прописи, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

Член 60 
На контата од групата 62 — Други расходи, се 

книжат другите расходи сторени во врска со функ-
ционалното работење на банката, односно на друга 
финансиска организација, во согласност со важеч-
ките прописи, според називите на одделните конта 
од оваа група 

На контото 628 — Други расходи, се книжат 
издатоците сторени во врска со функционалното 
работење на банката, односно на друга финансиска 
организација, за кои не е предвидено посебно кон-
то во групата на контата В2. 

Член 61 
На контата од група 63 —^Средства за работ-

ната заедница, даноци, придонеси и д р у г и давач-
ки, се книжат средствата што банката, односно дру-
га финансиска организација, ги издвојува од оства-
рените приходи за работната заедница, и даноците, 
придонесите и другите давачки што банката и дру-
га финансиска организација ги плаќа од остваре-
ниот заеднички доход во согласност со важечките 
прописи, според називите на одделните конта од 
оваа група. 

Член 62 
На контата од групата 65 — Приходи по основ 

на учество во заеднички остварениот доход, се ис-
кажуваат приходите што банката, односно друга 
финансиска организација ги остварила по основ на 

. средства здружени со средства на организациите на 
здружениот труд и на други корисници н а опште-
ствени средства, и по основ на заедничко вложува-
ње ца средства во странство, според називите на 
одделните конта од оваа група, а на начинот утвр-
ден со са.моуправната спогодба за здружување на 
средства, односно со договорот за заедничко вложу-
вање на средства во странство. 

Член 63 
На контата од групата 66 — Камати на дадени 

кредити, се искажуваат приходите, што банката, од-
носно друга финансиска организација ги остварила 
по основ на камати на дадени кредити на органи-
зациите на здружениот труд и на други корисници 
на општествени средства, на населението и на 
странски лица, во согласност со важечките пропи-
си според називите на одделните конта од оваа 
група 

Член 64 
На контата од групата 67 — Надомести за вр-

шење на банкарски услуги, се искажуваат прихо-
дите што банката, односно друга финансиска орга-
низација ги остварила по основ на вршење н а "бан-
карски услуги на организациите на здружениов 

труд и на други корисници на општествени сред-
ства, на населението и на странски лица, во соглас-
ност со важечките прописи, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Член 65 
На контата од групата 68 - Други приходи, се 

искажуваат приходите што не можат да се искажат 
на контата од групите 65, 66 и 67 според називите 
на одделните конта од оваа група, а во согласност 
со важечките прописи. 

Член 66 
Контото 690 — Распоред на приходите и 'расхо-

дите, на крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот на годината, се задолжува за разликата 
помеѓу приходот и расходот во корист на контото 
695 — Заеднички доход, односно се одобрува за раз-
ликата помеѓу расходот и приходот на товар на 
контото 698 — Загуба. На крајот на годината, сос-
тојбите искажани на контата од групите 61, 62 и 
63, се пренесуваат на товар на ова конто, а -состој-
бите искажани на контата од групите 65, 66, 67 и 68 
— во корист на ова конто. 

Контото 696 — Распределба на заедничкиот до-
ход, на крајот на годината, се задолжува за изно-
сот на остварениот заеднички доход во корист на 
соодветните конта од групата 21 — Обврски по ос-
нов на распределбата на заедничкиот доход, во со-
гласност со самоуправната спогодба за здружување 
во банката, односно на друга финансиска организа-
ција, со нејзините самоуправни општи акти и со 
законот. 

На контото 699 — Покритие на загуба, на кра-
јот на годината му се одобрува износот на непо-
криената загуба на товар на контото 097 — Н е с -
криена загуба. 

8. КЛАСА 7: Извори на девизни средства 

Член 67 
На контата од групата 70 — Депозити по виду-

вање во-девизи на домашни банки и странски лица 
се водат девизните средства на домашните банки и 
на други финансиски организации, на странски 
банки и на други финансиски организации, на ме-
шовити друштва во странство, на банки и други 
финансиски организации основани во странство од 
домашни банки, лоро покриените акредитиви и 
гаранции и другите депозити по видување во деви-
зи на странски лица, според називите на одделни-
те конта од оваа група. Книжењето и користењето 
на девизните средства, на контата од оваа група, 
се врши согласно со одредбите од Законот за девиз-
ното работење и за кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

На контото 704 — Девизни лоро покриени акре-
дитиви и гаранции, се водат примените покритија 
од странски кореспонденти за отворени акредитиви 
и дадени гаранции во корист на домашни корис-

,,ници во конвертибилни валути. При поднесувањето 
на потребните исправи од страна на домашни корис-
ници. се задолжува контото 704, со одобрение на 

. домашниот корисник на соодветните вредности на 
кои гласат исправите, согласно со важечките про-
писи. 

На контото 705 — Клириншки лоро покриени 
акредитиви и гаранции, се водат примените покри-

тија од странски кореспонденти за отворени акре-
дитиви и дадени гаранции во корист на домашни 
корисници во клириншки валути. При поднесува-
њето на посебните исправи од страна на домашни 
корисници, се задолжува контото 705, со одобрение 
на домашниот корисник на соодветните вредности 
на кои гласат исправите, согласно со важеч-
ките прописи. 
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На контото 708 - Други депозити по видува-
ње во девизи на странски лица, се водат другите 
депонирани средства на странски ^лица по видува-
ње, за кои во оваа група на конта не е предвидено 
посебно конто. 

- Член 68 
На контата од групата 71 - Депозити по виду-

вање во девизи на ОЗТ од стопанската дејност, се 
водат девизните средства на редовните и посебните 
девизни сметки на организациите на здружениот 
труд од стопанската деЈност, на девизните сметки 
на претпријатија, погони и единици во странство и 
на другите девизни средства по видување на орга-
низациите на здружениот труд од стопанската деј-
ност, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Член 69 
На контата од групата 72 — Депозити по виду-

вање во девизи на други корисници, се водат де-
визните средства на девизните сметки на други ко-
рисници на општествени средства, на девизните 
сметки на населението, и другите депозити, по ви-
дување во девизи на населението, според називите 
на одделните конта од оваа група. 

Член 70 
На контата од групата 73 — Други депозити по 

видување и други обврски во девизи, се водат об-
врските по другите депозити по видување во деви-
зи, според називите на одделните конта од оваа 
група, а кои не се искажани на "контата од групите 
70, 71 и 72. 

N Член 71 
На контата од групата 74 — Краткорочни оро-

чени депозити во девизи, се водат обврските по 
,депозитите во девизи на организациите на здруже-
ниот труд и на други корисници на општествени 
средства, на населението и на странски лица, спо-
ред називите на одделните конта од оваа група, чиј 
рок за враќање е пократок од една година. 

Член 72 
На контата од групата 75 — Обврски по кратко-

рочни кредити и други обврски во девизи, се во-
дат обврските по кредити во девизи, чиј рок за 
враќање е пократок од една година и обврските во 
девизи по сите основи со рок на втасаност покра-

' ток од една година помеѓу деловните единици на 
банката во состав на основната банка и основните 
банки во состав на здружената банка, како и обврс-
ките во девизи по сите основи на основните и здру-
жените банки спрема банките и другите финансис-
ки организации што ги основале во странство, спо-
ред називите на одделните конта од оваа група. 

Член 73 
На контата од групата 76 — Долгорочни депо-

зити во девизи, се водат обврските по депозити во 
девизи Па организациите на здружениот труд и на 
други корисници на општествени средства, на насе-
лението и на странски лица, според називите на 
одделните конта од оваа група, ЧИЈ рок за враќање 
е подолг од една година. 
f 

Член 74 
На контата од групата 77 — Обврски по долго-

рочни кредити и други обврски во девизи, се водат 
обврските по ,кредити во девизи, чиј рок за враќа-
ње4 е подолг од една година и обврските во девизи 
по сите основи, со рок на втасаност подолг од една 
година помеѓу деловните единици на банката во 

. рамките на основната банка и основните банки во 
рамките на здружената банка, како и обврските во 

девизи по сите основи на основните и на здруже-
ните банки, спрема банките и другите финансиски 
организации што ги основале во странство, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

\ 

Член 75 
На контата од групата 78 - Обврски по работи 

во девизи од името и за сметка н а правни лица и 
грабани, се водат обврските во девизи настанати по 
работи што ги врши банката, односно друга финан-
сиска организација од името и за сметка на орга-
низациите на здружениот труд. и на други корис-
ници на општествени средства^ на населението и на 
странски лица, според називите па одделните кон-
та од оваа група. 

Член 76 4 

Обврските по орочени депозити во девизи на 
банките и на други финансиски организации, се 
искажуваат на соодветните конта од групите 74 и 
76, освен обврските по овие основи што се искажу-
ваат на соодветните конта од групите 75 и 77. 

Обврските по изворите на девизните средства 
спрема интерните банки, се искажуваат на соодвет-
ните конта од групите 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, 
како обврски спрема банките и другите финансис-
ки организации. 

9. КЛАСА 8: Извори^ на краткорочни средства 

Член 77 
На контата од групата 80 — Депозити на жиро-

-сметките. се водат средствата на жиро-сметките 
на организациите на здружениот труд и на други-
те корисници на општествени средства, на жиро 
и на тековните сметки на населението и на. жиро-
сметките на странски лица, со кои е склучен дого-
вор за депонирање на тие средства, според називи-
те на одделните конта од оваа група. 

Член 78 
На контата од групата 81 — Депозити на смет-

ките на заедничката потрошувачка, се водат сред-
ствата на сметките на заедничката потрошувачка 
на организациите на здружениот труд и на другите 
корисници на општествени средства, со кои е склу-
чен договор за депонирање на тие средства, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Член 79 
На контата од групата 82 — Други депозити по 

видување, се водат средствата на другите депозити 
по видување на организациите на здружениот труд 
и на другите корисници на општествени средства, 
на населението и на странски лица, со кои е склу-
чен договор за депонирање на тие средства, според 
називите на одделните конта од оваа група, а кои 
не се искажани на контата од групите 80 и'81. 

Член 80 
На контата од групата 83 — Краткорочни об-

врски по издадени хартии од вредност, се искажу-
ваат обврските со рок на втасаност пократок од 
една година, по основ на издадени хартии од вред-
ност според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Член 81 
На контата од групата 84 — Обврски по крат-

корочни кредити, се годат обврските по кредити-
те чиј рок за враќање е пократок од една година, 
според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 82 
На контата од групата 85 — Здружени средства, 

се искажуваат обврските по основ на здружени 
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средства, спрема организациите на здружениот 
труд и другите корисници на општествени сред-
ства и спрема населението, како и обврските по ос-
нов на вложени средства спрема странски лица, 
според називите на одделните конта од оваа група, 
а ЧИЈ рок за враќање е пократок од една година. 

Член 83 
На контата од групата 86 — Краткорочни об-

врски од меѓубанкарско работење, се искажуваат 
обврските по примените средства помеѓу деловните 
единици на банката во рамките н а основната бан-
ка, помеѓу основните банки во рамките на здруже-
ната банка, обврските спрема народните банки по 
краткорочните кредити примени од примарната 
емисија за краткорочно кредитирање на селектив-
ните нахмени и обврските на основните и на здру-
жените банки по средствата примени од банките и 
другите финансиски организации што ги основале 
во странство, според називите на одделните конта 
од оваа група, со рок на втасаност пократок од ед-
на година. » 

Член 84 
На контата од групата 87 — Орочени депозити, 

се искажуваат обврските по депозитите на органи-
зациите на здружениот труд и другите корисници 
на општествени средства, на населението и на 
странски лица, според називите на одделните конта 
од оваа група, со4 рок на втасаност подолг од една 
година. 

Член 85 
На контата од групата 88 — Краткорочни об-

врски по работи од името и за сметка на правни 
лица и граѓани, се искажуваат обврските настанати 
по работи што ги врши банката односно друга ф и -
нансиска организација од името и за сметка на ор-
ганизациите на здружениот труд и на другите ко-
рисници на општествени средства, на населението 
и на странски лица, според називите на оддел-
ните конта од оваа група со рок на вта-
саност пократок од-една година. 

Член 86 
Краткорочните обврскр! спрема банките и други 

финансиски организации, се искажуваат на соодвет-
ните конта од групите 83, 84̂  85 и 87, освен, обврс-
ките што се искажуваат на соодветнр1те конта - од 
групата 86. 

Краткорочните обврскр! спрема интерните банки 
се искажуваат на соодветните конта од групите 83, 
84, 85 и 87, како обврски спрема банките и другите 
финансиски организации. 

10. КЛАСА 9: Извори ва долгорочни средства 

Член 87 
На контата од групата 90 — Фондови, се иска-

жува состојбата на фондовите, што банките и дру-
гите финансиски организации ги формираат врз 
основа на самоуправната спогодба за здружување 
во банка, односно во друга финансиска организа-
ција, нејзиниот статут и законот, според називите 
на одделни конта од оваа група. 

Состојбата на фондовите се води ца име на 
членовите на банката, односно на другата финан-
сиска организација. 

На контото 908 — Други фондови, се искажува 
состојбата на другите фондови, за кои во 'оваа гру-
па на контата не е предвидено посебно конто. 

На контото 908 се искажуваат и состојбите на 
фондот на основачите, на посебниот резервен фонд 

и на деловниот фонд на банките и на другР1те ф и -
нансиски организацрш што не се корр1стени за фор-
мирање на фонд на основните средства, на фонд на 
солидарната одговорност и на резервен фонд. 

Член 88 
На контата од групата 91 - Здружени средства 

се искажуваат обврските на банката и на друга 
финансиска организација, спрема организациите на 
здружениот труд, односно други корисници на оп-
штествени средства, по основ на здружени средства 
а ЧИЈ рок за враќање е подолг од една година. 

На контата од групата 91 се искажуваат и об-
врските на банката и на друга финансиска органи-
зација спрема населението по основ на здружени 
средства, како и спрема странски лица за вложени 
средства. 

Износите на обврските за здружените средства 
се искажуваат според назрњрсте на одделните конта 
од групата 91. 

ј Член 89 
На контата од групата 92 — Долгорочни депо-

зити, се" искажуваат обврските по депозитите на 
организациите на здружениот труд и на другите 
корисници на општественр1 средства, на население-
то и на странски лица, според називите на оддел-
ните конта од оваа група, со рок на втасаност по-
долг од една година. 

Член 90 
На контата од групата 93 — Долгорочни обврс-

ки по издадени хартии од вредност, се искажуваат 
обврските со рок на втасаност подолг од една" го-
дина, по основ на издадени хартии од вредност, 
според називите на одделните конта од оваа група 

Член 91 
На контата од групата 94 — Обврски по долго-

рочни кредити, се водат обврскргге по кредитите, 
ЧИЈ рок за враќање е подолг од една година, според 
називите на одделните конта од оваа група. 

Член 92 
На контата од групата 95 — Долгорочни обврс-

ки по" примени" средства за станбеио-комунална из-
градба, се искажуваат обврските по примените 
средства за станбено-комунална изградба, со рок 
на втасаност подолг од една година, според називи-
те на одделните конта од оваа група. 

Член 93 
На контата од групата 96 — Долгорочни обврс-

ки" од меѓубанкарско работење, се Р1скажуваат об-
врските по примените средства noiviery деловните 
единици на банката во рамките на основната банка, 
помеѓу основните банки во рамките на здружената 
банка, обврските спрема народните банки по дол-
горОчнр! кредити примени од примарната емисија за 
долгорочно кредитрфање на селективните намени и 
по други долгорочни кредити PI обврски на основ-
ните и на здружените^ банки по средствата примени 
од банките и од другите финасиски организацит1 
што ги основале во странство, според називите на 
одделните конта од оваа група, со рок на втасаност 
подолг од една година. 

Член 94 
На контата од групата 97 — Други долгорочни 

обврски, се искажуваат обврските за изработените 
банкноти и ковани пари, обврските за одстапените 
средства без обврска за враќање и другите обврски 
со рок на втасаност подолг од една година, според 
називите на одделните конта од оваа група. 
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На контото 978 - Други долгорочни обврски, се 
искажуваат другите обврски, со рок на втасаност 
подолг од една година, што н е можат да се иска-
жат н а соодветните конта од групите 91, 92, 93, 94, 
95 и 96. 

Член 95 
На контата од групата 98 — Долгорочни обврс-

ки по работи од името и за сметка на правни лица 
и граѓани, се искажуваат обврските настанати по 
работи што ги врши банката, односно друга финан-
сиска организација од името и за сметка на орга-
низациите на здружениот труд и на другите корис-
ници на општествени средства, на населението и 
на странски лица, според називите на одделните 
конта од оваа- група, со рок на втасаност подолг 
од една година. 

Член 96 
Долгорочните обврски спрема банките и други 

финансиски организации, се искажуваат на соо-
дветните конта од групите 91, 92, 93, 94, и 95, освен 
обврските што се искажуваат на контата од група-
та 94. 

Долгорочните обврски спрема интерните банки, 
се искажуваат на соодветните конта од групите 91, 
92, 93, 94, и 95, како обврски спрема банките 
и други финансиски организации. 

Член 97 
Побарувањата од работните заедници и обврс-

ките спрема работните заедници, се искажуваат во 
рамките на оној сектор, во рамките на кој се иска-
жуваат побарувањата и обврските од, односно спре-
ма организациите на здружениот труд и другите 
корисници на општествени средства, во чиј состав 
е работната заедница. 

Член 98 
Интерните банки ги искажуваат средствата и 

' изворите на средствата, промените на средствата и 
на изворите на средствата, приходите и расходите, 
заедничкиот доход и распределбата на заедничкиот 
доход, според содржината на одделните конта про-
пишани со чл. 3 до 96, ако со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Член 99 
Интерната банка ги води, во рамките на контото 

108 — Други парични средства, посебно средствата 
на издвоената сметка ка ј Службата за присобира-
н а на приходи (заеднички приходи на реализација-
та), а во рамките на контото 318 — проодна девиз-
на сметка, посебно девизните средства на издвое-

, ната девизна сметка ка ј основната банка, за присо-
бирање на приходот (заеднички приход — реали-
зацијата). 

Член 100 
Интерната банка ги искажува обврските по ос-

нов на здружени средства спрема членовите на ин-
терна банка на контата од групите 85 и 91, завртено 
од рокот на враќање, спох)ед називите на одделните 
конта од овие групи. 

Член 101 
Интерната бкнка ги искажува обврските по кре-

дитите добиени од банките и други корисници на 
општествени средства што им ги дава на своите 
членови на контата од групите 84 и 94 зависно од 
рокот за враќање, според називите на одделните 
конта од овие групи. 

Член 102 
Пресметката на плаќање што интерната банка 

ги врши за сметка на своите членови врз основа на 

интерни инструменти за обезбедување на плаќање-
то по пат на пресметување на меѓусебните обврски 
и побарувања на членовите на интерната банка 
преку нивните интерни сметки, се искажува преку 
контото 138 — Други хартии4 од вредност, односно 
контото 238 — Дадени други инструменти за пла-
ќање. 

' Член 103 
Наплатувањето на заеднички,от приход и него-

вото пренесување од името и за сметка н а своите 
членови интерната банка ги искажува на контата од 
групите 88 и 98, зависно од рокот на втасаноста, 
според називите на одделните конта од овие групи. 

Член 104 
Плаќањето на обврските од името и за сметка 

на своите членови, интерната банка го искажува на 
контаат од групите 48 и 58 односно на контата од 
групите 88 и 98, ако средствата за исплата на тие 
обврски се ставени на располагање зависно од рокот 
на-втасаноста, според називите од одделните конта 
од овие групи. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 105 
Банката, односно другата финасиска организа-

ција може да одлучи да не врши прекнижување од 
старите на нови конта чија содржина е иста, во кој 
случај само ќе ги усогласи називите и броевите на 
контата. 

Член 106 
Споредбениот преглед на контата по Контниот 

план за банките и на контата по посебниот Основен 
контен план за банките, е отпечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

Член 107 
Основните банки и здружените банки, ги приме-

нуваат одредбите од овој правилник и за банките 
и другите финансиски организации што ги основале 
во странство. 

Одредбите од овој правилник, се применуваат и 
на банките и на другите финансиски организации во 
основање. 

Член 108 
Банките и другите финансиски организации, ќе 

го усогласат бодењето на книговодството со одред-
бите од овој правилник, најдоцна до 30 јуни 1977 го-
дина. 

Член 109 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник, престанува да важи Упатството за содржината 
на одделните конта во основниот контен план за 
банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/69 и 47/69), 

Член 110 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Б р 1-4731/1 
30 април 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за финансии, 

Божидар Радуновиќ, с. р. 
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СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД НА КОНТАТА ПО КОНТ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И НА КОНТАТА ПО 

' ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

ооо 
002 
003 
006 
007 
008 

010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 

022 
023 
026 
027 
028 

030 
031 
032 
033 
034 
035 
037 
038 

040 
041 
042 
043 

050 
051 
052 
053 
054 
055 
056 
057 
058 

060 
061 
068 

000 
. 002 

003 
дел 008 
дел 008 
дел 008 

дел 030 
дел 030 
дел 030 и дел 036 

031 
дел 032 
дел 032 
дел 032 

дел 028 
023 

дел 028 
дел 028 
дел 028 

дел 090 и дел 091 
дел 091 
дел 091 
дел 092 
дел 173 
дел 173 

дел 090 

дел 036 
дел 036 
дел 036 
дел 036 

дел 102 . 
дел 102 
дел 102 и дел 580 
дел 102 

дел 102 
дел 102 
дел 102 

070 070 
071 076, 653 и делови 

од контата 651 и 652 

090 010 ѓ 
091 027 
092 033 , 
093 делови од контата 

126, 360, 361, 370, 371,' 

094 
095 

096 
097 
0G8 

100 
101 
102 
103 
104 
108 

НО 
111 

380. 381 509, 519, 529, 
539 543 СОН. 661 и 677 

дел 129 
делови од контата 

126, 360, 361, 370, 371, 
380, 381, 509, 519, 529, 
539, 549, 660, 661 и 677 

дел 129 
дел 185 
дел 185 

100 
дел 101 

104 
дел 101 

107 
680, 681, 690, 691 
и дел 109 

105 
106 

120 
121 
122 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
138 

141 
142 

-150 

151 

153 
154 

110 
111 
112 

дел 109 
дел 109 
дел 109 
дел 650 
дел 650 

дел 103 
дел 103 

581, дел 121 и дел од 
класата 6 

За камата и надо-
мест 

155 
ч . 156 

157 
158 

170 
171 

делови од 
контата 

121, 122 и 179 

120, 125 и 
делови од 
контата 

122, 502 и 651 

дел од класата 3 

дел 307 и дел 309 

За камата и надо-
мест 

дел 160 и дел 165 
дел 308 

180 
181 

545 
дел 160 

190 
191 
192 
195 
198 

дел 580, дел 658 

дел 122 и дел 309 

190, дел 580 и 
дел 658 

200 
201 
202 

дел 165 

дел од групата 23 и 
дел од групата 24 
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203 дел од групата 23 и 
дел од групава 24 

210 
211 
212 
213 
215 
216 
217 
218 

220 220 
221 221 
222 дел 222 
223 дел 222 

230 дел 225, дел 715 
231 дел 225 

, 238 дел 225, дел 715 и 
дел 729 

240 700 
241 702 
242 701 и дел 703 

250 232 
251 делови од 

контата 
121, 122 и 279 » 

252 дел 165 
253 
254 201, дел 122 и 

делч729 , 
255 1 
256 дел од класата 3 

За обврски по основ на 
камата и надомест 

257 дел 310 и дел 309 
258 

270 дел 160 и дел 165 
271 дел 308 

280 745 \ 
281 дел 160 

290 делови од 
контата 

530, 531, 580 и 658 
291 

530, 531, 580 и 

292 дел 122 и дел 309 
295 
298 290, дел 580 и 

дел 658 

300 дел 300 
301 дел 300 
307 дел 303 
308 

3^0 дел 310 
311 дел 301 
312 дел 311 
315 дел 315 
316 дел 315 
318 дел 301 Ј 
320 Дел 307 и дел 370 
321 
322 
323 
324 
325 дел 380 
326 V, 
328 дел 360 Ч 

1 2 3 

330 303 
з зг дел 303 и дел 332 
332 дел 303 и дел 310 

, 333 дел 303 
334 дел 303 
335 дел 332 
337 дел 303 
333 дел 303 

340 дел 371 
341 
342 
343 
344 о \ 
345 дел 381 
346 
348 дел 361 

350 дел 303 
351 дел 303 -

352 дел 303 
354 дел 303 
355 Дел 332 
357 Дел 303 
358 дел 303 

360 
361 дел 308 
362 дел 308 

' 363 дел 308 
365 
366 дел 308 - Ѕ 
367 дел 308 и дел 381 
368 дел 308 

380 
381 

v 382 
383 
384 
385 
386 
387 
338 

400 дел 500 и дел 502 
401 дел 500 
402 дел 501 
403 дел 502 
404 дел 501 и дел 502 
405 дел 608 
406 дел 501 и дел 502 
408 дел 500 

410 делови од \ 
контата 

500, 501, 502 
411 дел 520 
412 дел 520 
413 дел 520 
414 дел 511 
415 дел 542 
416 ' дел 520 и дел 515 к 
417 дел 531 
418 дел 520 

, 420 дел 502 
421 дел 520 

' 422 дел 520 
423 дел 520 
424 510 и дел 511 
425 дел 542 

\ 426 дел 515 и дел 520 \ 
427 дел 530 4 

428 дел 520 
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430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 

440 
441 
442 
443 
444 
445 
448 
448 

дел 650 

450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 

На контата 450 до 457 од 
соодветните конта од 
групите 62 и 63 и на 
контото 674 краткороч-
ни кредити, според на-
зивите на одделните 
конта, освен кредитите 
дадени од средствата на 
посебниот кредитен 
фонд за станбено-кому-
нална изградба 

460 

461 

462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 

делови од 
контата 

160, 165 и 542 
делови од 
контата 

160, 165 и 542 
дел 540 
дел 540 
дел 540 
дел 540 
дел 540 
дел 540 

470 дел 502 
471 дел 520 
472 дел 520 
473 дел 520 
475 дел 520 
476 515 и дел 520 

480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 

На контата 480 до 488 
од соодветните конта 
од групите 62, 63, 64, 
65, бб и 67 краткорочни 
пласмани дадени од 
средствата на посебниот 
кредитен фонд за ета-
Ибено-комунална из-
градба, како и на соод-
ветните конта од групи-
те 68 и 69 краткорочни 
пласмани дадени од 
името и за сметка на 
Општествени правни ли-
ца, а според називите 
на одделниве конта 

500 
601 
502 
503 

504 
505 

дел 609 и дел 500 
дел 609 
дел 502 
делови од 
контата 

608 и 671 
дел 607 и Дел 609 
делови од 

контата 
. 607, 609 и 671 

506 
507 

508 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 
518 

504 
дел 502, дел 620 и 
дел 674 
дел 501 и дел 502 

503, 505, 605, 606 и 
делови од 
контата 

500,^01, 502, 
608, 609 и 671 

дел 614, дел 672 и 
дел 520 
дел 614, дел 672 и 
дел 520 
дел 614, дел 672 и 
дел 520 

610 и 
делови од 
контата 

510, 511, 611 и 672 
делови од 
контата 

542, 640, 641, 642 и 
643 
515, 612 и 

делови од 
контата 

614, 672 и 520 
дел 530 

520 

521 
522 
523 
524 

506, 600, 601, 670 и 
дел 609 
дел 614 и дел 672 
дел 614 и дел 672 
дел 614 и дел 672 
дел 611 и дел 672 

525 

526 
527 

528 

дел 614 и дел 672 
615, 616 и 673 и 

дел 531 

На контото 525 од соод-
ветните конта од кла-
сата 6 за основните 
средства на банката 

530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 

дел 650 
дел 650 
дел^ 650 
дел^ 650 
дел 650 
дед 650 
дел 650 

540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
548 

дел 124 и дел 505 

дел 510 и дел 511 
дел 124 и дел 652 

550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 

На контата 550 до 557 
од соодветните конта од 
групите 62 и 63 и на 
контото 674 долгорочни 
кредити, а според на-
зивите на одделните 
конта, освен кредитите 
дадени од средствата на 
посебниот кредитен 
фонд за станбено-кому-

1 2 3 1 2 3 



Страна 1198 - Броз 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 мај 1977 

нална изградба и кре-
дитите за производство 
на станови за пазарот 

633 дел од групата 
14, 45 и 80 

560 

561 

562 
563 
564 
567 
568 

делови од 
контата 

160, 165, 640, 641, 
642 и 643 

делови од 
контата 

160, 165, 640, 641, 
642, 643 и 676 

дел 540 
дел 541 
дел 540 
дел 540 и дел 541 

570 
571 
572 
573 
575 
576 « 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 

дел 609 и дел 671 

На контата 580 до 588 
од соодветните конта од 
групите 62, 63, 64, 65, 

бб и 67 долгорочни плас-
мани дадени од средс-
твата на посебниот кре-
дитен фонд за станбе-
но-комунална изградба, 
како и од соодветните 
конта од групите 68 и 
09 долгорочни пласма-
ни дадени од името и 
за сметка на опште-
ствени правни лица, а 
според називите на 
одделните конта 

600 
дел 800 

601 дел 800 
602 дел 800 
603 дел 800 
604 дел 800 
605 дел 800 
606 дел 800 ч 
607 дел 800 
608 дел 800 

610 400 и 401 
611 дел 402 
612 дел 403 
613 дел 402 
614 дел 402 
615 420 
618 408 
620 дел 803 
621 дел 803 
622 дел 805 
623 »дел 805 
624 дел 805 
625 804 
626 дел 805 
627 
628 806 л 

делови од 
контата 

453, 454 и 805 
630 дел 805 
631 
632 801 и дел од групата 

13 и 14 

650 дел, 821 и дел 822 
651 Дел 821 и дел 822 
652 дел 821 и дел 822 v 

658 дел 821 и дел 822 

дел 810 и дел 812 
661 дел 810 и дел 812 
662 дел 810 и дел 812 
663 дел 810 и дел 812 
664 дел 810 и дел 812 
665 дел 310 и дел 812 
666 Дел 810 и дел 812 

' 667 дел 810 и дел 812 
668 дел 810 и дел 812 -

670 дел 811 
671 дел 811 
672 дел 811 
673 дел ш 
674 дел 811 
675 дел 811 
676 Дел 811 
677 Дел 811 
678 дел 811 

680 830 
686 дел 814 
688 делови од 

контата 
814, 815 и 822 

690 
695 
696 
698 
699 

700 дел 301 
701 дел 310 
702 дел 332 
703 дел 321 
704 дел 316 
705 дел 316 
706 дел 310 и дел 311 
708 дел 324 

710 дел 320 
711 дел 320 и дел 324 
712 дел 320 
713 дел 320 
714 дел 320 
715 дел 320 
716 дел 320 
717 Дел 320 
718 дел 320 
719 дел 309 и дел 320 

720 Дел 309 и дел 320 
721 дел 309 и дел 320 
722 дел з т и дел 320 
723 дел 309 
726 дел 309 и дел 320 
727 дел 322 

730 323 
731 дел 324 
732 326 
733 325 
738 

740 дел 321 
741 дел 321 
742 j 
743 
744 

1 2 3 ' 1 2 3 



Петок, 20 мај 1-977 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 - Страна 12 L7 

1 2 3 

745 
74-6 
747 дел 322 -
748 дел 324 

750 дел 385 
751 дел хЗо5 -

752 365 
753 375 
754 
755 дел 308 
756 дел 308 
757 дел 308 

760 дел 321 
761 дел 321 
762 
763 
764 
765 
766 
767 дел 322 
768 дел 324 

770 дел 386 
771 дел 386 
772 366 
773 376 

. 774 
775 дел 308 
776 дел 308 и дел 386 » 
777 дел 308 

780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 

800 дел 710 и дел 714 
801 дел 710 и дел 712 
802 дел 714 
803 дел 714 
804 дел 711 и дел 712 
805 дел 710 
806 делови од 

контата . 
712, 713, 714 и 715 

807 дел 715 и дел 720 
808 'делови од 

контата 
310, 311 и 716 

810 дел 710 и дел 714 
811 дел 714 
812 дел 714 
813 дел 714 
814 дел 711 и дел 712 
815 дел 714 
816 дел 713 и дел 714 

820 делови од 
контата 

703, 710, 722, 729, 
730, 739 и 782 

821 делови од 
контата 

710, 730, 739 и 782 
822 делови од 

контата 
710, 728, 730, 
734, 739 и 782 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 

делови 
контата 

710, 
739 

делови 
контата 

710, 
732, 

делови 
контата 

703 
734. 

делови 
контата 

710, 
734, 

дел 715 
дел 729 

330 
дел 716 

од 

730, 734, 
и 782 
од 

729, 730, 731, 
, 739 и 782. 
од 

, 710, 721. 730, 
739 и 782 

од 

729, 730, 
739 и 782 
дел 720 и 

, 736, 737 и 

дел 727 

840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
848 

дел 742 

850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 

860 делови од 
контата 

160, 165 и 742 
861 делови од 

контата 
160, 165 и 742 

862 Дел 740 
863 дел 740 
864 дел 740 
865 дел 740 
866 дел 740 
867 дел 740 
868 

870 дел 726 
871 дел 726 
872 дел 726 
873 дел 726 
874 дел 726 
875 дел 726 
876 дел 726 
877 725 
878 дел 726 

880 
881 
882 

1 2 3 

и дел 726 
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883 
884 
885 
886 
887 
888 

900 900 и 901 
901 
902 752 
908 750 и 970 

910 дел 782 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 

920 761 и дел -766 и 
дел 791 

921 дел 766 
922 дел 766 
923 дел 766 
924 дел 766 
925 дел 760, дел 766 и 

дел 790 
926 762 и дел 766 
927 дел 760 и дел 766 
928 дел 766 

930 дел 767 и дел 768 
931 дел 767 и дел 768 
932 дел 767 и дел 768 
933 дел 767 и дел 768 
934 дел 767 и дел 768 
935 дел 767 и дел 768 
936 дел 767 и дел 768 
937 дел 767 и дел 768 
938 дел 767 и дел 768 

940 дел 773 
941 дел 773 
942 
943 
944 771 
945 дел 772 и дел 770 
946 дел 772 
948 

950 дел 775, дел 783, дел 793 и 
дел 791 

951 дел 775, дел 783 и дел 793 
952 дел 783 и дел 793 
953 дел 783 и дел 793 
954 дел 775, дел 783 и 

дел 793 
953 дел 775, дел 783 и 

дел 793 
956 дел 783 и дел 793 
957 дел 783 

960 Дел 160, дел 165 и 
дел 770 

961 дел 160, дел 165, дел 770 
962 дел 740 
963 Дел 770 
964 дел 740, дел 775 
965 дел 740 и дел 770 
966 дел 160, дел 165 и 

дел 775 
967 дел 160, дел 165 и 

дел 775 
- - - « 

1 2 3 

970 708 -

975 
978 780, 902, 904, 

905, 908 и 
делови од 
К О Н Т О Т О 

766 

980 На контата 980 до 988 
981 од контата 751, 794, 798 
982 и 799, според називите 
983 на одделните конта 
984 
985 
986 
987 
988 

990--994 990-994 
995--999 995-999 

329. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA REPUBBLICA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „La Repubblica" бр. 82 од 13 
април 1977 година, што излегува на италијански ја-
зик во Рим, Италија. 

Бр. 650-1-12/299 
5 мај 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи 
Драшко Јуришиќ, с. р 

330. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLISKI GLAS" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Katoliski glas", бр. 14, 15. 16 
и 17 од 1977 година, што излегува на словенечки ја-
зик во Горица, Италија. 

Бр. 650-2-47/6 
5 мај 1977 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

1 2 3 
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331. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја за-
грозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство обја-
вува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШ-

ТАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 март 1976 година до 15 арил 1977 година издаде дозволи 
за пуштање во внатрешниот промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Ред. 
број 

НАЗИВ НА 
СРЕДСТВАТА НАЗИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ Дозвола на Сојузниот комитет за 

земјоделство 

1 2 3 4 

1 ACREX ЕС-30 

2 ACTELLIC-50 

3 А М Е Р I N 

4 ANITEN-DS 

5 ANITEN - MPD 

6 ANTRACOL-6% 
пратив о 

7 APROPIN 

8 AVENGE 200-Е 

9 ВАКRENI  
ANTRACOL 

10 BAKROCID Ѕ-25 

11 BAVIST1N 

/ 

12 BENOMIL WP-50 

13 BETANAL АМ-11 

14 B R U M O L I N -
П Р А Х 

F. Joh. Kwizda G.m.b.H Wien, Ав-
стрија, кого во уЈутославија го заста-
пува „Агротехника", ТОЗД „Кемрин-
вест" — Љубљана 
I.C.I. Plant Protection Ltd. - Fernhu-
rst, Англија кого. во Југославија го 
застапува „Interexport" ООУР засту-
пање иностраних: фирми — Белград 

Товарна кемичних изделков „Пинус" 
Раче при Марибору 
Celamerck G m b НЉ SO. - Ingelhe-
im/Rh, BRD, кого во југославија го 
застапува „Агротехника", ТОЗД „Ке-, 
моинвест" — Љубљана 
Celamerck G ш b Н.5г SO. - Ingelhe-
im/Rh, BRD, кого во Југославија го 
застапува „Агротехника", ТОЗД „Ке-
моинвест" - Љубљана 
Товарна кемичних неделков „Пинус" 
Раче при Марибору 
Товарна кемичних изделков „Пинус" 
Раче при Марибору 
American Cyanamid Company, New 
Yersey, USA, кого во Југославија го 
застапува „Зорка", хеми јека индус-
трија — Шабац 
Bayer A.G, — Leverkusen BRD, кого 
во Југославија гоУзастапува „Вауег 
— \Pharma Југославија", Товарна 
фармацевтских ин кемичних издел-
ков - Љубљана 
Хемијека индустрија „Жупа" —Кру-
шевац 
Badische Anilin Si Soda Fabrik A.G. 
Ludwigshafen/Rh, BRD, кого во Југо-
славија го застапува „Прогрес" пре-
дузеће за међународну трговину и 
заступање иностраних фирми ООУР 
Hemotex — IV робна дирекција — 
— Белград 
Хемијска индустрија „Зорка" — 
— Шабац 
Schering A.G. Berlin, BRD, кого во 
Југославија го застапува ,,Агротех-
ника" ТОЗД „Кемоинвест" - Љуб-
љана 
Ontsmettingsbedrijf J. Olischlagor 
В. V. Maastrit, Holandija, кого во Ју-
гославија го застапува хемијска ин-
дустрија ,,Зорка" — Шабац 

Привремена дозвола бр. 872/2 од 13 
април 1977 година 

Бр. 565/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува Важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 669/6 од 
28 април 1975 година, објавена под 
редниот број 2 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијава на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 

Бр. 554/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 596/1 од""31 јануари 1977 година. 

Бр 597/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 550/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 555/1 од 31 јануари 19^7 година. 

Бр. 534/1 од 31 јануари 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 367/7 од 29 
септември 1976 година 

Бр. 1193/3 од 24 март 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 1212/2 од 12 
март 1976 година. 

Бр 291/5 од 11 април 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 1211/3 од 21 
април 1976 година 

Бр. 533/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето ма при-
времената дозвола од СОЈУЗНИОТ ко-
митет за земјоделство бр 5590/2 од 
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15 СARAGARD (R) 
COMBI А 5 G 

16 CARAGARD^) 
COMBI 
500 - текући 

17 CIRAM S-75 ЖУПА 

18 С О В Е X 

19 COLLOIDOX 

20 COTOFOR(R) 80 

21 CUPROSAN 

22 DANEX SP-80 

23 DEROSAL 

24 DEVRINOL WP-50 

Ciba-Geigy A.G. - Basel, Шва јцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", извоз-увоз, сервиси ин 
консигнација — Љубљана 
Ciba-Geigy A G - Basel, Шва јцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", извоз-увоз, сервиси иН 
консигнације — Љубљана 
Хемијска индустрија , ,Жупа" — К р у -
шевац 

-Borax Consolidated Limited — Лон-
дон, Англија кого во Југославија го 
застапува Кемијски комбинат ,Сћго-
mos-Katran-Kutr i l in" - Загреб 

Mechema Ltd. — London, Англија, ко-
го во Југославија го застапува „Пли-
ва" Творница фармацеутских и ке-
мијских производа — Загреб 
Ciba-Geigy A.G. — Basel, Шва јцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љубљана 

Dr. R. Magg, Chemische fabr ik — Di-
elsdorf, Швајцарија , кого во Југосла-
вија го застапува Товарна душика — 
— Руше 

Makhtesham4 Chemical Works Ltd. — 
Beer Sheva, Izrael, кого во Југосла-
вија го застапува „Кемикалија-Кемо-
6oja", ООУР ,,Агроиндустрокем" — 
— Загреб 
Farbwerke Hoechst A G . — F r a n k -

hu r t BRD. кого во Југославија го 
застапува ,Југохемија" предузеће за 
спољну и унутрашњу трговину — 
— Белград 

Stauffer Chemical Со — New York, 
Филијала во Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски— Бор-
че" — Скопје 

5 декември 1975 година, објавена' под 
реден број 12 на Списокот на сред-
ствата' за заштита па растенија за 
коп се исчадени дозволи за пушташе 
во прел-е-т па територијата на Југос-, 
л а с т а (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 20 76) 

Пр г -р^мгка дозвола бр 1753 2 од 19 
април 1276 година. 

Бр. 541/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 44/5 од 24 март 1977 година 

Бр. 579/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува да важи дозвола-
та од Сојузниот комитет за земјодел-
ство бр. 6214/1 од 25 декември 1975 
година, објавена под реден број 15 
на Спискот на средствата за заштита 
на растенијата за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославијa (,,Служ-
бен лист на СФРЈ бр. 20/76) 
Бр. 592/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 542/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што џрестанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-" 
митет за земјоделство бр. 756/10 од 
19 август 1974 година, објавена под 
реден број 17 на Списокот на сред-
ствата за заштита" на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 

-,Бр. 567/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при- ' 
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство бр. 564/2 од 12 
февруари 1976 година, објавена под 
реден број 17 на Списокот на сред-
ствата за- заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пушта-ње 
во промет на ' територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 20/76) 
Привремена дозвола, бр. 1403/1 од 1 
април 1977 година 

Бр. 570/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на доз-
волата од Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, бр. 6202/1 од 25 декември 
1975 година, објавена под реден број 
1Ѕ на Списокот на средствата за з аш-
тита на растенијата за кои ,се изда-
дени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист н а СФРЈ" , бр. 20/76) 
Привремена дозвола, бр. 1462/2 од 31 
март 1976 година 

1 2 " 3 4 ' - 4 
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25 DIAZOL ЕС-60 

26 DICURAN(R) 500 
текући 

27 DIM1LIN WP-25 

28 DITHANE М-70 

29 DITHANE Ѕ-60 

30 DOSAMIXCR) 

31 DOEPON WP-85 

32 DURSBAN Е-48 

33 EKALUX - 25 

34 EKAMET(R) 

35 ЕРТАМ 6-Е 

36 ERADICANE W 5 

37 F АС IRON -
ВОДОТОПИВИ 
КОНЦЕНТРАТ 

38 FENITROTION G-10 

Makhteshim Chemical Works Ltd. — 
Beer Sheva, Izrael, кого во Југосла-
вија го застапува „Кемикалија-Кемо-

бoja", ООУР .,Агроиндустрокем" — 
— Загреб 
Ciba-Geigy A.G. — Basel, Шва јцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства, извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љубљана 
Phil ips-Duphar — Amsterdam, Холан-
дија, кого во Југославија го застапу-
ва „Галеника", фармацеутско-хемиј-
ска индустрија — Земун 
Rohm and Haas Italia S p.A. - Mila-
no, Италија, кого во Југославија го 
застапува, „Commerce", застопства, 
извоз-увоз, сервиси ин консигнации е 
— Љубљана 
Rohm and Haas Italia S p.A. — Mila-
no, Италија, кого во Југославија го 
застапува, „Commerce", заетопства, 
извоз-увоз, сервиси ин консигнација 
— Љубљана 
Sandoz A.G. — Ba^el — Швајцарија , 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", OOVP заступство инос-
траних фирми — Загреб 
Dow Chemical Co. - Midland, USA, 
Филијала во Виена, кого во Југосла-
вија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка" — Шабац 

Dow Chemical Co. - Midland, USA, 
Филијала во Виена, кого во Југосла-
вија го застапува Кемијски комбинат 
„Chromos-Katran-Kutr ihn" , ООУР 
заштита биља — Загреб 

Sandoz A G . — Basel — Швајцарија , 
кого во Југославија го застапува 
»Велебвд:", ООУР застопство инос-
траних фирми - Загреб 
Sandoz A G . — Basel — Швајцарија , 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", ООУР застопство инос-
траних фирми — Загреб 
Stauffer Chemical Co. - New York, 
Филијала Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски— Бор-
че" — Скопје ч  
Stauf fe r Chemical Co. — New York, 
Филијала во Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски — Бор-
че" — Скопје 
„Плива" Творница фартегацеутских и 
жемпјскпх производа — Загреб 

ЈГалешша" Фармацеутско-хемијска 
дазду стрија — Земун 

Привремена дозвола, бр. 1402/2 од 1 
април 1977 година 

Б р 543/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 1279/1 од 14 март 1977 година. 

Бр 548/1 од 31 јануари 1977 година, 

Привремена дозвола, бр. 3139/2 од 21 
јуни 1976 година 

Бр 537/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 532/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1350/6 од 
5 декември 1975 година, објавена под 
реден број 22 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 20/76) 
Бр 581/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр 767/2 од 
20 февруари 1976 година, објавена под 
реден број 23 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија С,,Службен ли^т на СФРЈ", 
бр. 20 76) 
Бр. 1080/2 од 1 март 1977 година. 

Б р 540/1 од 31 јануари 1977 година. 

I 

Привремена дозвола, бр 1579/2 од 5 
април 1У76 година. 

Привремена дозвола, бр. 1821/2 од 15 
април 1976 година. 

Бр. 591/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 585/1 од 31 јануари 1977 година. 

1 2 3 4 
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39 FENITROTION 
WP-30 

40 FLOROVIN -
штапићи 

41 FRUTAPON 

42 FURADAN(R) 5-G 

43 FYDULAN-G 

44 GALITION G-5 

45 HERBOPIN WP-50 

46 HORMIN 

47 IGRAN(R) 500 
текући 

48 KARATHANE FN-57 

49 KERB(R) - MIX 

50 KILVAL 

„Галеника" фармацеутско-хемијска 
индустрија - Земун 
Wacker - Chemie GmbH, - Munchen 
BRD, кого во Југославија го застапу-
ва „Плива", Творница фармацеут-
ских и кемијских производа — Загреб 
Chemie Linz AG. — Linz, Аустрија, 
кого во Југославија го застапува 
Товарна душика — Руше 

FMC International - New York, Фи-
лијала во Виена, кого во Југославија 
го застапува Кемијски комбинат 
„Chromos-Katran-Kutrilin", ООУР 
Заштита биља, Загреб 
Philips-Duphar — Амстердам, Холан-
дија, кого во Југославија го застапу-
ва „Галеника", фармацеутско-хемиј-
ска индустрија — Земун / 

„Галеника" Фармацеутско-хемијска 
индустрија — Земун 

Товарна кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
VEB - Chemnckdmbinat, Bitterfeld, 
DDR, кого во Југославија го застапу-
ва „Interimpex", спољна трговина и 
заступање - Скопје 
Ciba-Geigy A.G. - - Basel, Швајцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства, извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љубљана 
Rohm and Haas Italia S.p.A. — Mila-
no, Италија, кого во Југославија го 
застапува, „Commerce", застопства, 
извоз-увоз, сервиси ин консигнације 
— Љубљана 
Rohm and Haas Italia S.p.Al - Дода-
ло, Италија, кого во Југославија го 
застапува, „Commerce", застопства, 
извоз-увоз, сервиси ,ин консигнације 
— Љубљана , 
Rhone Poulenc, division phytosanitaire 
PHILAGRO, Neuilly sur Saine, Фран-
ција, кого во Југосавија го застапу-
ва „Уникомерц", иноземна заступства 
— Загреб 

Бр 584/1 од 31 јануари 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 1572/4 од 12 
август 1976 година 

Бр. 568/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престапува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство бр. 510/2 од 28 
јануари 1975 година, објавена под 
реден број 28 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 582/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 588/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1259/2 од 
11 март 1975 година, објавена под 
реден број 25 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 583/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на доз-
волата од Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, бр. 438/1 од 23 јануари 
1975 година, објавена под реден број 
32 на Спискот на средствата за заш-
тита на растенија за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Служ-
бен лист н а СФРЈ", бр. 33/75) 
Бр. 556/1 год 31 јануари 1977 година, 

Привремена дозвола, бр. 3613/2 од 15 
септември 1976 година 

Бр. 545/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 547/1 од 31 јануари 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 2335/6 од 15 
октомври 1976 година 

Бр. 573/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од бившиот Со-
јузен секретаријат за земјоделство, 
бр. 1658/9 од 22 мај 1974 година, об-
јавена под реден број 40 на Списокот 
на средствата за заштита на расте« 

1 2 3 4 
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51 KINOLAT - 15 

52 KINOLAT V-4-X 

53 KOFUMIN - 7 

54 МАРШ г 

55 MICROLUX 

56 МОСАР(Н) - G 

57 MYCOD1FOL - L 

58 NIMROD 

59 NORTRON 

La Quinoleine — Paris, Франција, ко-
го во Југославија го застапува „Га-
леника", "Фармацеутско-хемиЈСка ин-
дустрија — Земун 

La Quinoleine — Paris, Франција, ко-
го во Југославија го застапува „Га-
леника", Фармацеутско-хемијска ин-
дустрија — Земун 

„Плива" Творница фармацеутсктѓх и 
кемијских производа — Загреб 
Товарна кемичних неделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
Procida — Paris, Франција, кого во 
Југославија го застапува Органско-
xeivfncKa индустрија „Наум Наумов-
ски — Борче", Скопје 

Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", ООУР застопство инос-
траних фирми — Загреб 

Chevron Chemical Company Paris, 
Франција, кого во Југославија го за-
стапува „Агротехника" ТОЗД „Кемо-
инвест" - Љубљана 
I.C.I. Plant Protection Ltd. - Fernhu-
rst, Англија, кого во Југославија го 
застапува „Interexport" ООУР Засту-
пање иностраних фирми — Белград 
Fisons Ltd , Agricultural Division, Har-
ston — Cambridge, Англија, кого во 
Југославија го застапува Хемиска 
индустрија ,,Жупа" — Крушевац 

ни јата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во премет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/75) 
Бр. 586/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од бившиот Со-
јузен секретаријат за земјоделство, 
бр. 238/5 од 19 април 1974 година, об-
јавена под реден број 41 на Списокот 
на средствата за заштита" на расте-
нијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/75) 

Бр 587/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од бившиот Со-
јузен секретаријат за земјоделство, 
бр. 317/4 од 29 арил 1974 година, об-
јавена под реден број 42 на Списокот 
на средствата за заштита на расте-
нијата за кое се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата 
на Југославија (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/75) 

Бр. 590/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 552/1 од 31 јануари 1977 година. 
Бр. 559/1 од 31 јануари 1977 година,' 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола orf Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1567/5 од 
19 август 1974 година, објавена под' 
реден број 49 од Списокот на сред-

с т в а т а за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 538/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр 890/6 од 19 
август 1974 година, објавена под 
реден број 50 н а Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 595/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 566/1 од 31 јануари 1977 година. 

Б р 571/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр 377/6 од 
21 март 1977 година, објавена под 
реден број 56 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 

1 2 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
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60 NUVAN(R) 7 

61 OMITE 57 Е 

62 PAD AN 1-Р 

63 PETPJSAN 

64 PINAZON WP-20 

65 PINOFON 

66 PIPJMOR WP-50 

67 PLANTIFOG - CZ 

68 PLANTIFOG - M 

Ciba-Geigy A.G. - Basel, Ш в а ј ц а р и -
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства, извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љубљана 

Uniroyal Shemica Ѕ р А. — Torino, 
Италија , кого во Југославија го за-
стапува „Агротехника", ТОЗД Трго-
вина — Љубљана 

Sipcam — Milano, Италија, кого во 
Југославија го застапува ,Generalex-
port", Белград, Дирекција за СР 
Хрватску — Загреб 

Chemia G m b Н - Wien, Австррхја, 
кого во Југославија го застапува „Ра-
доња", КемиЈСка индустрија - Сисак 

Товарна кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
Товарна кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
I.C.I. Plant Protection Ltd. - Fernhu-
rst, Англија, кого во Југославија го 
застапува „Interexport" ООУР Засту-
пање иностраних фирми — Б е л -
град 

Procida — Paris, Франција, кого во 
Југославија го застапува Органско-
хемиска индустрија ,,Наум Наумов-
ски — Борче", Скопје 

Procida — Paris, Франција, кого во 
Југославија го застапува Органско-
хемиска индустрија „Наум Наумов-
с к и — Борче", Скопје 

Бр. 646/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на доз-
волата од Сојузниот комитет за зе-
мјоделство, бр. 503/1 од 3 февруари 
1976 година, објавена под реден број 
41 на Списокот на средствата за заш-
тита на растенија за кои се издадени 
дозволи за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 20/76). 
Бр. 593/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1173/2 од 
Д март 1975 година, објавена под 
реден број 58 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 563/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при?, 
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр 5290/2 од 
28 ноември 1975 година, објавена под 
реден број 43 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/76) 
Бр. 578/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 506/6 од 
3 декември 1975 година, објавена под 
реден број 45 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лави ја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/76) 
Бр. 558/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 557/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 564/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1308/2 од 
28 април 1975 година, објавена под 
реден број 60 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Бр. 561/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство бр 1565/5 од 

„ 19 август 1974 година, објавена под 
реден број 61 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ" , 
бр 33/75) 
Бр. 560/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство бр. 1566/4 о^ 

1 2 3 4 , 
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69 PLODEKS Ѕ-50 

70 PRIMEXTRAW 500 
текући 

71 PROMEPIN WP-50 

72 PURIVEL 

„Зорка" Хемијска индустрија - Ша-
бан 
Ciba-Geigy A.G. - Basel, Шва јцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства, извоз-увоз-, 
сервиси ин консигнације - Љубљана 
Товарна кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија , 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", ООУР застопство инос-
траних фирми - Загреб 

73 RADAзIN SPEC1JAL 

74 RADAZIN Т-50 

„Радоња", Кемијска индустрија -
— Сисак 
„Радоња", КемиЈска индустрија -
— Сисак 

75 RAVYON WP-85 ' 

76 SEVIN Р-5 ЖУПА 

77 SIMPAMIN WP-50 

78 STOMP 330-Е 

79 THURICIDE(R) HP 

80 TILLAM 6-Е 

81 TORDON 101 

Makhteshim Chemical Works Ltd. -
Beer Sheva, Izrael, кого во Југосла-
вија го застапува „Кемикалија-Кемо-
6oja", ООУР ,,Агроиндустрокем" — 
— Загреб 
„Жупа" Хеми јека индустрија - Кру-
шевац 
Товарна кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
American Cyanamid Company, New 
Yersey, USA, кого во Југославија го 
застапува „Зорка", хемијска индус-
трија — Шабац 
Sandoz А G. - Basel - Швајцарија , 
кого во Југославија го застапува 
„Велебит", ООУР Застопство и нос-
траних фирми — Загреб 
Stauffer Chemical Со - New York, , 
Филијала Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски — Бор-
че" — Скопје 
Dow Chemical Europa Ѕ р А. Milano, 
Италија кого во Југославија го зас-
тапува „Галеника", Фармацеутско-хе 
мидска индустрија — Земун 

19 август 1974 година, објавена под 
реден број 62 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за, пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр 33/75) 

Бр 531/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр 544/1 од 31 Јануари 1977 година. 

Бр , 551/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр 536/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 5111/2 од 
27 октомври 1975 година, објавена под 
реден број 51 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 20/76) 
Бр 575/1 од 31 јануари 1977 година 

Бр 576/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на доз-
волата од бившиот Сојузен секрета-
ријат за земјоделство бр 505/1 од 
23 т н у а р и 1974 година, објавена под 
реден број 51 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр 16 74) 
Привремена дозвола, бр 1401/2 од 1 
април 1977 година 

Бр 1303/3 ОД 24 март 1977 година 

Бр 553/1 од 31 јануари 1977 година, 

Бр. 535/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 539/1 од 31 јануари 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 1578/2 од 
5 април 1976 година 

Бр. 589/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1571/2 од 
28 март 1975 година, објавена под 
реден број 72 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени ,дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр - 33/75) 

1 2 " ' 3 4 



Страна 1208 - Броз 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 мај 1977 

82 TORDON 22-К 

83 TRAMAT 

84 TP A Z АТ ,ЕХ 

В5 TR1BUNIL WP-70 

86 TRIFLUREX ЕС-24 

87 TRIKEPIN 

88 TRIPION - СВ 

89 TURBOFAL(R) 
текући 

90 U 46 - DP FLUID 

91 VERNAM 7-ЕС 

92 VITAVAX - 75 

Dow Chemical Europa S.p.A. Milano, 
Италија кого во Југославија го зас-
танува Кемијски комбинат „Chromos 
- Katran-Kutril in", ООУР заштита 
биља — Загреб 
Schering А. G. Berlin, BRD, кого во 
Југославија го застапува „Агротех-
ника" ТОЗД „Кемоинвест" - Љуб-
љана 
VEB - Chemnckombinat, Bitterfeld, 
DDR, кого во Југославија го затапу-
ва „Interimpex", спољна трговина и 
заступање — Скопје 
Farbenfabriken Bayer A.G. — Lever-
kusen, FRD, кого во Југославија го 
застапува „Bayer-Pharma — Југосла-
вија" Товарна фармацеутских ин ке-
мичних изделков — Љубљана 

Makhteshim Chemical Works Ltd. — 
Beer Sheva," Израел, кого во Југосла-
вија го застапува „Кемикалија-Кемо-
боја", ООУР ,Агроиндустрокем",— 
— Загреб 
Товареа кемичних изделков „Пинус" 
— Раче при Марибору 
Sipcam — Milano, Италија, кого во 
Југославија го застапува? ,Generalex-
port", Белград, Дирекција за СР 
Хрватску — Загреб 

Ciba-Geigy AG. — Basel, Швајцари-
ја, кого во Југославија го застапува, 
„Commerce", застопства, извоз-увоз, 
сервиси ин консигнације — Љубљана 
Badische Anilin Si Soda Fabrik A.G. 
Ludwigshafen/Rh, BRD, кого во Југо-
славија го застапува, „Прогрес" — 
ООУР ,Hemotex" IV Робна дирекци-
ја - Белград 

Stauffer Chemical Со — New York, 
Филијала во Женева, кого во Југосла-
вија го застапува Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски - Бор-
че" — Скопје 
Naugatuck Ѕ р А. — Uniroyal Inc -
Torino, Италија, кого во Југославија 
го застапува ,.Агротехника" ТОЗД 
Трговина — Љубљана 

Бр. 580/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 594/1 од 31 јануари 1977 година. 

Привремена дозвола, бр. 766/4 од 15 
септември 1976 година 

Бр. 572/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство, бр. 1171/2 од 
11 март 1975 година, објавена под 
реден број 75 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Привремена дозвола бр 1400/2 од 1 
април 1977 година 

Бр. 549/1 од 31 јануари 1977 година. 

Бр. 562/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола оД Сојузниот ко-
митет за земјоделство,' бр. 1482/5 од 
22 мај 1974 година, објавена под 
реден број 77 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/75) 
Привремена дозвола, бр. 1792/1 од 13 
април 1977 година 

Бр. 569/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот ко-
митет за земјоделство бр. 1462/2 од 
18 март 1975 година објавена под 
реден број 78 н а Списокот на сред-
ствата за заштита на растенија за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ",, 

»бр 33/75) 
Привремена дозвола, бр ' 1461/2 од 
31 март 1976 родина 

Бр 598/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената - дозвола од бившиот Со-
јузен секретаријат за земјоделство, 
бр. 2208/4 од 3 декември 1973 година, 
објавена под реден број 61 на Списокот 
на средствата за заштита на расте-
нијата за кое се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата 
на Југославија (,,Службен лист на . 
СФРЈ", бр. 16/74) 

1 2 3 ^ 4 
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93 ВОЛ АТОНИЗWPА-
НО ГНО.Јиво 
- 13 10 12 

94 ВОЛАTOНИЗИРА -
НО ГНОЈИВО 
- 14 14 14 

95 VONDOZEB 

96 ZUPILAN Е-24 

97 ZUPILAN Е 48 

98 2UPIREKS Р-5 

ИНА — ПетрокемиЈа, Кутина 

ИНА — Петрокечија, Кутина 

Vondelingeplaat Fahnek Van Chemis-
che Proclucten — Rotterdam, Холанди-
ја кого во Југославија го застапува 
„Радоња", КемиЈСка индустрија — 
Сисак 

„Жупа" Х е м и с к а индустрија — К р у -
шевац 
, ,Жупа" Хемиска индустрија — К р у -
шевац 
„Жупа" ХемиЈСка индустрија - Кру-
шевац 

Бр. 423/5 од 24 февруари 1977 година. 

Бр 424/5 од 24 февруари 1077 година. 

Бр. 577/1 од 31 јануари 1977 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола од Сојузниот коми-
тет за земјоделство, бр 1221/2 од 7 
март 1975 година, објавена под 
реден број 83 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југос-
лавија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 33/75) 

Бр 42 5 од 18 март 1977 година 

Бр 1304/2 од 28 март 1977 година. 

ЕЈ? 1305/3 од 24 март 1977 година. 

Бр 1919,1 
19 април 1977 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

инж Бранко Турудија, с р. 

332. 

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ" , бр 49/76), СОЈУЗНИОТ комитет за земјоделство 
обавува 

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

Т А Њ Е В О В Н А Т Р Е Ш Н И О Т П Р О М Е Т . В О К О И С Е И З В Р Ш Е Н И И З М Е Н И 

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени во следните дозволи за пуштање во про-
мет на средствата за заштита на растенијата 

ARREX-
patrone 

Celameick G m b H 
Co KG. - fngelhe-
im/Rh, BRD, кого во 
J ч)славија го заста 
nvh i „Здравче" -
Лесковац, ООУР за 
програм Boeh ringer, 
Белград 

СОЈУЗНИОТ комитет 33/75-6 Бр. 934/1 од 
за земјоделство 18 февру-
бр 1599/2 од 20 ари 1977 го-
март 1974 година дина 

Нов застапник е: 
„Агротехника", 
export- import . 
ТОЗД ,Хсмоин-
вест" — Љубљана 

1 2 3 4 
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2 DIPELm (Baci- Abbott Laboratories, Бившиот Сојузен 35/73-16 
lias thuringi- North Chicago, кого секретаријат за 
ensis) во Југославија го за- земјоделство, бр. 

стапува Abbott Labo- 448/1 од 7 март 
ratories - Белград 1973 година 

3 DIPEL"" gran и - Abbott Laboratories, Сојузниот комитет 33/75-19 
lat (Bacillus 
thuringiensis) 

4 KARATHANE 
EC 

North Chicago, кого за земјоделство, 
во Југославија го за- бр. 444/1 од 23 ја-
стапува Abbott Labo- нуари 1975 година 
ratories — Белград 

Filital industrie Ѕ р. Бившиот Сојузен 59/72-30 
А — Milano, кого во секретаррцат за 
Југославија го заста- земјоделство, бр. 
пува Товарна кемич- 3407/1 од 27 сеп-
них изделков , Пинус" тември 1972 година 
— Раче при Марибору 

Бр 961/1 од 
21 февру-
ари 1977 го-
дина 

5 NEXAGAN 
EC-40 

Celamerck G m b H Сојузниот комитет 20/76-39 
Со KG — Ingelhe- за земјоделство, 
lm./Rh, BRD, кого во бр 6182/1 од 25 
Југославија го заста- декември 1975 го-
пува „Здравље" — дина 
Лесковац, ООУР за 
програм Boehringer, 
Белград 

6 NEXION ЕС-36 Celamerck G m b H 
Со KG - Ingelhe-
im/Rh, BRD, кого во 
Југославија го заста-
пува „Здравље" — 
Лесковац, ООУР за 
програм Boehringer, 
Белград 

Сојузниот комитет 20/76-40 
за земјоделство, 
бр 602/1 од 5 фе-
вруари 1976 година 

7 NEXION G-3 

8 NEXION-
прашиво 1, 2 

9 NEXION - R 

Celamerck G m b H Сојузниот комитет 33/75-54 
Co. KG. — Ingelhe- за земјоделство, 
im/Rh, BRD, кого во бр^ 445/1 од 23 ја-
Југославија го заста- нуари 1975 година 
пува ,,Здравље" — 
Лесковац, ООУР за 
програм Boehringer, 
Белград 
Celamerck G m b H Бившиот Сојузен 56/72-55 
Co. KG. — Ingelhe- секретаријат за 
im/Rh, BRD, кого во земјоделство. бр 
Југославија го заста- 3320/2 од 25 сеп-
нува „Здравље" — тември 1975 година 
Лесковац. ООУР за 
програм Boehringer, 
Белград 

Celamerck G m b H Бившиот Сојузен 16/74-43 
Со KG — Ingelhe- секретаријат за 
im-'Rh BRD. кого во земјоделство бр 
Југославија го заста- 786/1 од 6 февру-
пува . Здравље" — ари 1974 година 
Лесковац, ООУР за 
програм Boehringer, 
Белгиад 

Бр. 960/1 од Нов назив на сред-
21 февру- ството е: DIPELfR) 
ари 1977 го- WP (Bacillus thu-
дина ringiensis), а нов 

застапник е: »Кр-
па" товарна фар-
мацевтских ин ке-
мичних изделкок 
— Ново Место 
Нов назив на сред-
ството е: DIPEL(R) 
G (Bacillus thurin-
giensis), а нов з а -
стапник е: ,Крка", 
товарна фарма-
ц е в т с к а ин ке-
мичних изделков 
— Ново Место 

,Бр. 1793/1 Нов назив на про-
од 13 април изводителот е: 
1977 година Rohm and Haas — 

Philadelfia - Fi-
ll iala Rohm and 
Haas Italia S p. A. 
— Milano, а нов 

^ застапник е: „Co-
mmerce1', застоп« 
ства, извоз-увоз, 
сервиси ин конси-
гнации е - Љуб-
љана 

Бр. 956/1 од Нов застапник е: 
25 февру- ,Агротехника", 
ари 1977 го- export-import, 
дина ТОЗД „Хемоин-

вест" — Љубљана 

Бр. 957/1 од Нов застапник е: 
21 февру- ,Агротехника", 
ари 1977 го- export-import, 
дина ТОЗД „Хемоин-

вест" — Љубљана 

Бр 958/1 од Нов застапник е: 
21 „ февру- „Агротехника", 
ари 1977 го- export-import, 
дина ТОЗД „Хемоин-

вест" — Љубљана 

Бр 935/1 од Нов застапник е: 
18 февру- „Агротехника", 
ари 1977 го- export-import, 
дина ТОЗД ,Хемоин« 

вест" — Љубљана 

Бр 936/1 од Нов застапник е ^ 
18 февру- ,,Агротехника", 
а р и 1977 го- exiDOrt-import 
дина ТОЗД ,Хемоин-

вест" — Љубљана 

1 2 3 4 5 6 7 
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10 ROXION 

11 SAPROL 

Celamerck G m b H 
Со KG. - Ingelhe-
im/Rh, BRD, кого во 
Југославија го заста-
пува „Здравље" -
Лесковац, ООУР за 
програм Boehnnger, 
Белгиад 
Celamerck G m b H 
Co. KG. - -Ingelhe-
im/Rh. BRD, кого во 
Југославија го заста-
пува „Здравље" -
Лесковац, ООУР за 
програм Boehnnger , 
Белград 

Бившиот ' Сојузен 59/72-58 
секретаријат за 
земјоделство, бр. 
3408/1 од 27 сеп-
тември 1972 година 

Сојузниот комитет 20/76-53 
за земјоделство, 
бр 6201/1 од 25 де-
кември 1975 го-
дина 

Бр. 933/1 од Нов застапник е: 
18 февру- „Агротехника", 
ари 1977 го- export-import , 
дина ТОЗД ,.Хемоин-

вест" — Љубљана 

Бр 959/1 од Нов застапник е: 
21 февру- „Агротехника", 
ари 1977 го- export-import , 
дина ' ТОЗД „Хемоин- . 

вест" — Љубљана 

Бр 1920/1 
19 април 1977 година 

Белград 

Заменик-претседател на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
инж. Бранко Турудија, с. р. 

333. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-

словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,,Службен лист на СФРЈ", бр 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

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

П Р Е Н О С Н И Ц И Н А М О Т О Р Н И В О З И Л А 
( Т И П М И / ) 

1. Во, Југословенскиот стандард Минерални Ма-
сала Масла за механички преносници на моторни 
возила (Тип М П ) - JUS В.НЗ. 302, што е донесен 
со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на преработката на нафта („Сужбен лист на 
СФРЈ", бр. 18/73), а објавен во посебни изданија на 
Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) после^тачке 5. 2 додаје се нова танка 5 3., која 
гласи' 
,,Уља ргзрађена по овом стандарду морају за-
држати неограничену стабилност и компати-
билност за еве време ускладиштења у неотво-
реним оригиналним паковањима."; 

2) у тачки 8 4 испред текста додају се два нова 
става, кој и гласе' 
,,Једипице паковаља до 20 1 морају имати 
следеће податке' 
— назив и ознаку производа, 
— назив и седиште произвођача (или испо-

ручиоца), 
— нето-садржину, 
— ознаку овог стандарда. 
Податак о броју шарже и датуму произеодњс 
или паковања мора се унети у натпис на гру-
пној амбалажи (нпр картонским ќути јама) у 
коју се пакује ситна амбалажа , 
У досадашњем ставу 1, који постаје став 3, 
речи' ,,бачве и остола амбалажа" замењују се 
речју. ,.бачве". 
Досадашњи став 2. постаје Став \ 

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

Бр. 08-262/1 
11 јануари 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, -
Милан Крајновиќ, с р. 

334. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на Квали-
тетот на производите (,,Службен лист на СФРЈ", бр 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

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

М И З А К О Ч Е Њ Е Н А М О Т О Р Н И В О З И Л А 

1. Во Југословенскиот стандард Течност за хид-
раулични преносни механизми на системи за ко-
чење на моторни возила —̂  JUS Н Z2 100. што е 
донесен со Решението за југословенскиот стандард 
за разни производи од областа на хемиската инду-
стрија („Службен лист на СФРЈ", бр 18/73), КОЈ е 
објавен во посебно издание на Југословенскиот за-
вод за стандардизација, се вршат следните измени 
и дополненија: 

- 1) после тачке 3 4 додаје се нова танка 3 5, која 
гласи: 

„Стабилност при складиштењу; 
Течност израђена по овом стандарду мора за-
држати неограничену стабилност и компати-
билност за еве вре,ме ускладиштења у неотвО-
реним оригинал ним паковањима "; 



Страна 1212 — Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 маз 197Т 

2) у тачки 64 у основној реченици реч: „амба-
лаже" замењује е речј,у: „паковања". 

После става 1 додаje се нови став 2 КОЈИ гласи: 
„Јединице паковања до 51 могу бити снабде-
вене натписом КОЈИ има следеће податке: 
— назив и ознака производа, 
— назив и седиште произвођача (или испору-

чиоца), 
— нето-садржину, 
— ознаку овог стандарда 

' Поленак о датуму пу п,е п,а и року употребе мора-
се упети v натпис Fia групној амбалажи (нпр кар-
тонским кутијама) у које се пакује ситна амбалажа" 

2 Ова решение влегува . во сила осмиот ден од 
денот на обавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Бр 08-263 
l1 Јануари 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с p. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ 
НАПРАВИ ЗА ДОМАЌИНСТВАТА И ЗА СЛИЧНИ 

ЦЕЛИ 

1 Југословенскиот стандард — Дополнителни 
технички прописи — JUS N. Ml. 140, донесен со Ре-
шението за југословенските стандарди за електро-
термички направи за домаќинство и за слични цели 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 31/62), престанува да 
важи 

2 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
^ денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ а

4 

Бр 15а-1440/1 
3 февруари 1977 година 

Белград 

СФРЈ", бр. 18/73), а објавен во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат 
следните измени и дополненија1 

1) после тачке 5 2 додаје се нова тачка 5 3, која 
гласи 

,,Уља израђена по овом стандарду морају за-
д р ж а т неограничену' стабилност и компати-
билност за све време ускладиштења у неот-
вореним оригиналним паковањима ", 

2) у тачки 8 4 испред текста додају се два нова 
става, кош гласе 

,,Јединице паковања до 201 моралу имати 
следеће податке. 

— н а з и в и ознаку производ«, 
— назив и седиште производнана (или испо-

ручиоца), 
— нето -садржину, 
— ознаку овог стандарда. 
Податак о броју птарже и датуму производна 
или паковања мора се унети v натпис па груп-
НОЈ амбалажи (нпр картонским кутијама^ у 
коју се пакује ситна амбалажа.". 

У досадашњем ставу 1, који постаје став 3 
речи' ,,бачве и остала амбалажа" замењују се 
речју ,,бачве" 
Досадашњи став 2 постаје став 4 

2 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ4 ' . 

Б р 08-260 
11 јануари 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с .р, 

336. 

Врз основа на член 15 став I од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите иа квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛО ЗА МЕХАНИЧКИ 
ПРЕНОСНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (ТИП МШ) 

Во Југословенскиот стандард -Минерални мас-
ла Масла за механички преносници на моторни 

возила (Тип М П ) — J U S В, Н.303, што е донесен 
сн. Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на преработката на нафта (,,Службен лист на 

337. 

Врз основа на член 15 став I од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНСКИ ЦЕВКИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Електронски цевки: 
— Магновал-стапало со 9 ноги-

чиња. Мерки — 
— Гранични мерила за магновал-

стапала — — — — — — 
— Надворешни мерки на цевки со 

магновал-стапало (со потесен 
балон) и со капче — — — 

— Надворешни мерки за цевки со 
магновал-стапало (со поширок 
балон) и со капче — — — JUS N Rl 03S 

— Декадно стапало Мерки — — JUS N Rl 040 
— Гранично мерило за декадно 

стапало 
—, Надворешни мерки за минија-

турни цевки со декадно ста-
пало — — — — — -

Електронски цевки. Мерења на 
електрични карактеристики: 

— Општи услови за мерење — — JUS N.R1 101 
мерење на струјата на електродата JUS NR1 101 
— Методи за мерење на пискање 

и брмчење — 

— JUS N Rl.035 

JUS N Rl 036 

JUS N Rl 037 

— — — — — — JUS N Rl 041 

— JUS N Rl 042 

— — JUS N Rl 103 
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JUS N.R1 103 

- - - J U S N R 1 1 1 0 

JUS NR1 113 

JUS NR1.115 

— Мерење на времето на за-
гревањето на катодата и на 
загревното влакно — - — 

— Методи за мерење на аудио-
фреквенциски излезни сили и 
изобличувања 

— Методи за мерење на елек- ч 
тродна отпорност на стрмнина, 
фактор на зајакнување, отпор-
ност на конверзија и стрмнина 
на конверзија - - - - J U S N R 1 1 1 2 

— Методи за мерење на струјата 
на емисија на високовакуумски 
цевки со греана катода — — 

— Методи за мерење на паразит-
ни струи на електрода — — 

— Методи за мерење на кркорење 
и гргорење - - - - - JUS NR1.131 

— Испитување на квалитетот на 
стакло - - - - - - J U S N R 1 1 3 5 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение 

3. Југословенските стандарди од трчка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јуни 1977 година. 

Бр 16а-2763/1 
26 април 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с р. 

338. 

Врз основа на член 17 ст 6 и 7, член 29 член 66 
став 1 точка 4 од Законот за Народната банка да 
Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА 

ЛИКВИДНОСТ 

1. Банката или друга финансиска организација 
(во натамошниот --текст: банката) што на својата 
сметка за функционално работење кај Службата на 
општественото книговодство, по завршената Дневна 
обработка на налозите во платниот промет, нема до-
волно средства за исплата на своите обврски, користи 
средства од задолжителната резерва кај Народната 
банка на Југославија на начинот предвиден во член 
86 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ", бр 2;77), и тоа 
под услов претходно да чги искористила средствата 
од СВОЈОТ резервен фонд во смисла на Одлуката за 
начинот и условите за користење на резервниот 
фонд на банките и на другите финансиски органи-
зации за одржување на нивната дневна ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 26/77) 

2. Средствата на задолжителната резерва корис-
тени за намирување на обврските во смисла на точ-
ка 1 од оваа одлука, банката е должна да ги врати 
на посебната сметка на тие средства од првиот при-
лив на дредства на нејзината сметка за функцио-
нално работење. 

Ако банката веднаш не издаде налог за поврат 
на користените средства од задолжителната резерва, 
за поврат на тие средства налог издава Службата на' 
општественото книговодство во смисла на член 87 
став 2 од Законот за Службата на општественото 
книговодство. 

3\ Банката што користи' средства од задолжи-
телната резерва во смисла на оваа одлука е должна 
да обезбеди просекот на таа резерва на посебната 
сметка кај Службата на општественото книговодство 
за -тековниот пресметковен период да биде во висо-
чина на износот пресметан за ТОЈ период За до го 
обезбеди ТОЈ просек, банката може во текот на пре-
сметковниот период да издвојува поголеми износи 
на задолжителната резерва и тоа пред и по кори-
стењето на таа резерва во смисла, на оваа одлука. 

Како пресметковен период, во смисла на став 1 
од оваа точка, се смета периодот' во кој важи пре-
сметаната и издвоената задолжителна резерва на 
банката, односно периодот од 11-ти во месецот до 
заклучно 10-ти во наредниот месец, како што тоа е 
определено со прописите за пресметување и издво-
јување на задолжителната резерва кај Народната 
банка на Југославија 

4. Банката што користи средства од задолжи-
телната резерва во смисла на оваа одлука е долж-
на, согласно со член 17 став 7 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките 
и на народните банки на автономните покраини, да 
и плати на Народната банка на Југославија надо-
мест од 0,05% за секој ден на користениот износ на 
тие средства 

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го 
пресметува месечно по истекот на пресметковниот 
период Пресметката на надоместот заедно со нало-
гот за уплата на надоместот банката ја поднесува 
до Службата на општественото книговодство до 10-ти 
во наредниот месец ,истовремено со поднесуваното 
на пресметката на задолжителната резерва 

Пресметката на надоместот што се врши во сми-
сла на став 2 од оваа точка, банката ja доставува и 
до народната банка на' републиката, односно до на-
родната банка на автономната покраина, што врши 
контрола на таа пресметка 

5. Како банка, во смисла на оваа одлука се сме-
та банката, односно деловната единица на банка што, 
согласно со одредбите на точка 6 од Одлуката за 
мерките за спроведување на монетарно-кредитната 
политика во 1977 година (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр 17/77), ги исполнува условите самостојно да ко-
ристи средства од примарната емисија кај народните 
банки на републиките, односно каЈ народните банки 
на автономиите покраини.' 

Средства на задолжителната резерва може да 
користи и деловна единица на банката што уште не 
е конституирана како основна банка во смисла на 
За,конот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем (,Службен лист на СФРЈ", бр 2/77) до рокот 
утврден со член 223 на ТОЈ закон, без оглед што не 
ги исполнува условите од став 1 на оваа точка, ако 
таа единица кај Службата на општественото книго-
водство има сметка за функционално работење, по-
себна сметка на издвоената задолжителна резерва 
Kaj Народната банка на Југославија и сметка на 
средствата на резервниот фонд, 

6. Како други финансиски организации, во сми-
сла на оваа одлука, се сметаат финансиските орга-
низации од член 16 став'7 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини 

7 Упатства за применување на оваа одлука да-
ва Народната банка на Југославија. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
и условите за користење на задолжителната резерва 
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на банките и на другите финансиски организации 
заради одржување на нивната дневна ликвидност 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ОД 
денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 44 
11 мај 1977 година 

Белград 

339. 

Врз основа на чл. 30 и 66 став 1 точка 5 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр 49/76), Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИ-
ТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВР1ДНОСТ 

1. Банката или друга финансиска организација 
(во натамошниот текст: банката) што на својата 
Сметка за функционално работење кај Службата на 
општественото книговодство нема доволно средства 
за намирување на своите обврски, за одржување 
на својата дневна ликвидност користи средства од 
својот резервен фонд издвоени на посебна сметка 
Kaj Службата на општественото книговодство на на-
чинот и под условите утврдени со оваа одлука. 

2 Заради извршување на своите обврски, бан-
ката може средствата од резервниот фонд да ги ко-
ристи во текот на денот, ако на СВОЈата сметка за 
функционално работење нема доволно средства за 
извршување на налозите во смисла на член 82 ст. 1 
и 2 од Законот за Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 2;77). 

Во случајот од став 1 на оваа точка, банката 
поднесува до Службата на -општественото книговод-
ство налог за пренос на средствата од својата по-
себна сметка на средствата на резервниот фонд на 
својата сметка за функционално работење. 

Користењето на средствата од резервниот 
фонд во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка не може 
да трае непрекинато подолго од 15 дена. 

За користењето на средсвата од резервниот фонд 
во смисла ,на ст 1 и 2 на оваа точка, банката е дол-
жна да ја извести народната банка на републиката 
односно народната банка на автономната покраина. 

3 Средствата од резервниот фонд банката ги 
користи и ако средствата на нејзината сметка за 
функционално работење по завршената дневна обра-
ботка во платниот промет не се доволни за покри-
тие на сите нејзини обврски 

Во случајот од став 1 на оваа точка, налог за 
пренос на средствата на посебната сметка на резерв-
ниот фонд на банката на невината сметка за функ-
ционално работењ-е издава Службата на општестве-
ното книговодство на начинот од член 86 на Законот 
за Службата на општественото книговодство. 

4 Средствата од резервниот фонд користени за 
намирување на обврските во смисла на точ 2 и 3 
на оваа одлука, банката е должна да ги врати на 

посебната сметка на тие средства од ,првиот прилив 
на средства на нејзината сметка за функционално 
работење, и тоа по намирување на својата обврска 
за поврат на средствата на задолжителната резерва, 
ако и тие средства ги користила за одржување на 
својата дневна ликвидност. 

Ако банката веднаш не издаде налог за поврат 
на средствата користени во смисла на точка 3 од 
оваа одлука, за поврат на тие средства налог издава 
Службата на општественото книговодство во смис-
ла на член 87 став 2 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство, 

5. Како банка во смисла на оваа одлука се сме-
та банката, односно деловната единица на банка, 
што, согласно со одредбата на точка 6 од Одлуката 
за мерките за спроведување на монетарно-кредит-
ната политика во 1977 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/77), ги исполнува условите самостојно 
да'користи средства од примарната емисија ка ј на-
родните банки на републиките, односно кај народ-
ните банки на автономните покраини. 

Средства од резервниот фонд може да користи 
за одржување на дневната ликвидност во смисла на 
оваа одлука и деловна единица на банка што уште 
не е конституирана како основна банка во смисла 
на Законот за основите на кредитниот и банкар-
скиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр 2/77, до 
рокот утврден со член 223 на ТОЈ Закон без оглед 
што не ги исполнува условите од став 1 на оваа точ-
ка, ако таа единица кај Службата на општественото 
книговодство има сметка за функционално работе-
ње, посебна сметка на издвоената задолжителна 
резерва ка ј Народната банка на Југославија и смет-
ка на средствата на резервниот фонд 

6. Како други финансиски организации, во сми-
сла на оваа одлука се сметаат финансиските орга-
низации од член 16 став 7 на Законот за Народната „ 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и н а 

народните банки на автономните покраини 
7 Упатства за применување на оваа одлука да-

ва Народната банка на Југославија,, 
8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

О бр. 43 
11 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с р 

340. 

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 
точка 3 од Законот за Народната банка на Југослави-
ја и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ 
И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА 

1. Во Одлуката за структурата на пласманите на 
банките и на другите финансиски организации спо-
ред роковите на втасаноста („Службен лист на 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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СФРЈ", бр. 58/76) во точка 1 по зборовите: „3 ме-
сеци" зборот „и" се заменува со запирка, а на кра-
јот на текстот се додаваат зборовите: „и за пласма-
ните во благајнички записи на Народната банка на 
Југославија". 

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

О бр. 42 
11 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с р. 

341. 

Врз основа на член 10 став 2 од точка 8 од За-
конот за Интересната заедница за станбена изградба 
и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), Собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕСНАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРА-
ВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗ-

НИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Стаутот на Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потре-
бите на работниците и функционерите на сојузните 
органи (Службен лист на СФРЈ", бр 25/76), во член 
24 став 2 зборовите' ,,присуствуваат две третини" се 
заменуваат со зборовите: „присуствува мнозинство". 

2 Во член 46 став 1 зборовите: „три члена" се 
заменуваат со зборовите' ,,пет члена". 

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

. Бр. 34/76 
17 март 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието 
на Заедницата на 

домувањето, 
Лео Матез, с. Р 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76;, 
Сојузниот изврше.н совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУ-

ЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

За потсекретар во Сојузниот комитет за законо-
давство се назначува Мирко Гвозденовиќ, досегашен 

помошник-секретар на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за законодавни и правни работи. 

Е п. бр 343/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за законодавство се назначува д-р Миодраг Митиќ, 
самостоен советник во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

Е п. бр. 344/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за законодавство се назначува Миодраг Гаинов, 
самостоен советник во Сојузниот комитет за зако-
нодавство. 

Е. п. бр 345/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршеп совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер. с р, 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации С,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за законодавство се назначува Божидар Ѓи-
ниќ, досегашен помошник-секретар на Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за законодавни и 
правни работи. 

Е. п. бр. 346/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надво-
решни работи се назначува Џавид Емини, досегашен 
амбасадор на СФРЈ во Централна Афричка Репу-
блика. 

Е. п. бр. 349/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на-сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот 
комитет за законодавство се назначува Зоран Цериќ, 
досегашен советник на секретарот на Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за Законодавни и прав-
ни работи. 

Е. п. бр. 347/77 
20 април 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКО-

НОДАВСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот 
комитет за законодавство се назначува д-р Иван 
Бауер досегашен советник на секретарот на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за законо-
давни и правни работи. 

Е. п бр 348/77 
20 април 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 

За советник на сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа се назна-
чува Милорад Белодедиќ, заменик на окружниот 
јавен обвинител во Зрењанин. 

Е. п. бр; 356/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74,' 24/76 и 48/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста на советник на 
сојузниот секретар за надворешни работи Јокаш 
Брајовиќ, поради заминување на друга должност. 

Е п бр 351/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 
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Врз основа на член 54 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4 7 / 7 5 ) , СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

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

К Е Н И Ј А 

За претседател на југословенскиот дел па Мешо-
витост комитет за стопанска соработка со Република 
К е н т а -се именува инж Иво Куштрак, член па 
Сојузниот извршен совет и претседател на СОЈУЗ-
НИОТ комитет за земјоделство 

Е п бр 352/77 
20 април 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен севет 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

Потпретседател, 
д-р Берислав Ш е ф е з . с р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дуњић Миломира Милутин, Обрадовић Божи-
дара Обрад, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ-

Бабић Светомира Миленко, Благојевић Драго-
љуба Божидар. Чеперковић Драгослава Милан, До-
бросављевиЋ Радована Живорад Ђаповић Весели-
на Обрен, Ђорђевић Миодрага Светозар Каличанин 
Милисава Видоје, Луковић Драгољуба МИЛУТИН, М И 
лодевић Драгише Момчило Пантелић Милоја До-
бросав, Петровић Миливоја Миленко, Петровић 
Љубисава Радослав, Поповић Матије Милија, Радо-
вановић Милете Радон,а, Раткелић Васе Милан, 
Савић Чедомира ДрагивоЈ, Соломун Остоје Славко, 
Спахић Милована Реља, Станковић Николе Душан, 
Варагић Милана Вељко, Варјачић Милована Живо-
рад, Вељковић Бошка Војислав, Загорац Јована 
Гојко; 

С О О Р Д - И З А С Л У Г И З А Н А Р О Д С О 
Ѕ В Е З Д А 

С Р Е Б Р Е Н А 

Батић Милисава Драгиша, Бакић лоша- Ни-
кола. Диковић Стојана Миленко, Ђорђевић Мирка 
Милоје. Бркановић Станислава Миодраг, -Калича-
нин Андри-је Живота. Караичић Милисава Благоје, 
Миловановић Михаила Тован Милуновић Милади-
на Милоје, Петровић Радомира Момир, Пилиповић 
Микоша Славко, Србуловић Николе Александар, 
Станић Радована Ми г-енко, Вулетић-Милер Влади-
слава Марија: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алемнијевић Крсте Тихомир, Ангел овски Ва-
силије Георги, Бабарогић Јефте Цветко, Бакаловић 
Милана .Радомир Бањац Марка Раде, Басоровић 
Десимира Љубомир. Батавељић Јовице Александар, 
Батоћанин Миодрага Милош, Белошевг,ки Филипа 
Иван, Бешевић Вид-о са ва\ Андрија, Биочанин Иси-
дора Јован, Богдановић Љубисава Милисав, Богиња 
ко^ић Х р и с т и в о ј Радм,ило, Брановачки Ђорђа Ду-
шан, Бркић Миодрага Боривоје, Брзован Живе Рад-
мила, Никић Памте Здравко, Чоловић Чедомира 
Миленк-о, Ћосић Луке Љубомир, Чворовић Бориса-
ва Петар, 'ћирић Тих-омира Сима, Ћировић Свети-
слава Љубинко Нитић Миливоја Милутин, Ћурчин 
Радована -Лазар, Давидовић Јована Драгиша, 
Димитријевић Војислава Нићифор, Димитријевић 
Милоја Петар, Димитријевић-Јоковић Милуна 
Станимирка, Дракулић-Боричић Николе Касима, 
Дутина Спасоја Милан, Ђедовић Милије Марко, 
Ђерасттмовић Лала Александар, Ђ.уричпћ-Микић 
Радисава Ружица, ГЕЈић Милана Војислав Га-
врилов,ић Милорада Ж-иван, Грбовић Саве Слав-
ко, Ичелић Радоње Раденко, Игњатовић Сре-
тена Лазар, Илић Рада Душан, К ва новић Ђорђа 
Бранко, Ивановић Николе Миодраг, Ивановић 
Ђорђа Радојица, Јанковић-Радовић Милорада Рад-
мила, Данковић Михаила Светомир, Јешић Ми 
дутина Радован Јованчић Светозара Вукадин, 
Јовановић Јована Милован, Јовановић Арсенија 
Животије, Јовичић Тихомира Петроније, Ка-
рад^рееић Ока Салко, Карајгпшћ Драгомира Милој-
ка, Карло Михаила Нова^, Крит гла к Негована Пе-
троније. Кукић Милића Милан, Кузмановић Вучка 
Недељко. Лалошевић Симе Душан ЛатовЈвер Мите 
Р,аде, Лазовић Велисава Радослав Лебедев Ђорђа 
Симеун, Левић Јована Вучко ЛиЈескић Никите Сто 
јан Лукић Милоје Момир, ЉуГжјанкић Пантић Ми 
лорада Даница Макевић Живка Вукосав, Максимо-
вић Милорада Мирослав Марић Ристе Жарко Ма-
ринковић Радомира Драгослав Марјановић Мили-
воја Војислав Матејић Божидара Момчило Матић 
Николе д и д р о а . . Матија шер ић Грујице Врапце иш, 
Матгцашевић Веселима Милорад Мати рашевић Ми-
,лете Радоје. Матијаигевић Илиј-е Томислав Мато-
вић -Богића Јован; 

Михан ловић Милоја Милош Мијатовић Мило-
рада Драгослав. Миладиновић Тадије Александар, 
Милановић Срете НГ) Александар М СЈ л а п о р , ић Нико-
ле Милинко Миленковић-Јеремић Јеремије Милун-
ка Миливојевић Душана Милоје Милојевић Миле 
Станко. Милојевић Хранислава Владимир, Мнло-
сав.љевић Божидара Радоје., Милошевски Стачила 
Велче. Миловановић Стаменка Војислав, Милова-
новић Радомира Жарко, Миоковић Миленка Ста-
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нислав, Младеновић Милована Милорад, Мосић 
Маринка Новак Недељковић Јована Милан, Недо-
вић Милана Крста, Николић Јована Миленко, Ни-
колић Светомира Милинко, Николић ПаЈе Миливо-
је Николић Илије Ранко, Николић Радомира Ста-
нислав Орловић Живојина Милан, Остојић Николе 
Вукашин, Пакашки Исе Војин, Пауновић-Каљевић 
Средоја Славка Павловић Ратомира Милија. Па-
вловић Милорада Предраг. Пејић Миленка Ратомир 
Пејовић Милована Душан Перић Душана Живко, 
Петровић Бош на Марко, Петровић Станимира 
Првослав, Петровић Александра Томислав, Попа-
дић Алексе Миленко, Поповић Љубисава -Станоје, 
Пујић Љубомира Лазар, Радаковић Николе Паја, 
Радишић Боривоја Продан: 

Радојичић Богосава Александар, Радоњић Све-
тозара Радован, Радосављевић Милана Илија, Ра ј -
ковић Стојимир Миодраг, Ранчић Ђорђа Драгутин, 
Ранисављев Душана Ђорђе, Ристановић Цвија 
Радосав, Ристић Љубомира Милан Ристић Љубо-
мира Петар Ружић Светозара Милош Сајић Радо-
ја Драгољуб, Сарвановић Аврама Милисав, Сики-
мић Ристе Сава. Симеуновић Добрице Драголуб, 
Скакић Тована Душан Спасић Младена Бранислав, 
Срећковић Богомира Милорад Станојевић Ристе 
Станимир, Старчевић Вукомана Видосав, Стоја-
новић Груја Данило, Стојановић Милована Ма-
рисав. Стојић Вучка Драган, Стојиљковић Ристе 
Бранко, Шоћ МаркаСтанко, Шутић Велибора 
Радиша, Радић Радована Живорад, Тодоровић 
Боривоја Љубинко. Тодоровић Илије Тодор, То-
паловић Милана Милорад, Торлаковић Петра 
Лазар Торлаковић Петра Мирослав, Трунић Ви-
томира Владета, Урбан Јанеза Нандор, Васиље-
вић Љубомира Александар, Васиљевић Момира Бо-
гољуб, Вељковић Милисава Живојин, Ветровић Ва-
си пија Душан, Војновић Сава Стево, Вучић Мила-
дина Раде. Вучићевић Милутина Драгомир, Вучи-
ћевић Светомира Радован, Вукмировић Дане Ми-
лош, Зец Остоје Мирко. Зељуг Стевана Светислав, 
Жиловић-Красовић Радоја Надежда, Жиропађа 
Милосава Душанка, Живановић Душана Милош, 
Живковић Драгољуба Радивоје, Живковић Драги-
ше Владан: 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и Ѕа 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановић Радомира Војислав, Опачић Душана 
Милан, Таталовић Раде Никола, Васиљевић Радо-
мира Драган; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Радомировић Божина Љубодраг, Ристовић Ста-
ноја Миломир; 

— за залагања и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсенијевић Милорада Милун, Басарић Луке 
Стево, Вјелић-Вукмановић Лазе Госпава, Ђурашко-
вић-Панић Душана Савета, Јовановић Радована Ми-

лорад, Милошевић Стевана Драган, Миљковић-Пе-
тровић Михајила Јелисавета, Мирковић Јанићија 
Велимир. Новковић Николе Јанко, Павловић Ж и -
војина Вукосав, Синђић Адама Љубомир, Трнавац-
-Васић Љубисава Вере, Вукашиновић Јакова Ми-
лан, Вуковић Илије Момир. 

Бр 104 
19 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, -

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Рупу блика Југославија 
одлучува да се одликуваат 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошковић Јована Драгутин, Кнежевић Бориво-
ја Радован, Васиљевић Василија Драгомир, ВУЈОВИЌ 
Бошка Јован; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Павић Илије Љубомир. Радосављевић Вељка 
Момчило. Војводић Лазара Оливера; 

— за покажана лична храброст во вршењето на 
службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Топић Чедомира Владимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Басара Стевана Милан, Босанац Глише Урош, 
Драгојевић-Рајичевић Јована Милица, Голијанин 
Реље Јанко, Клиеинска-Каранфилска Трајка др 
Драгица, Михаиловић Милоша Момчило, Нешковић 
Аћима Чедомир, Савић Миливоја Драгиша, Штарка 
Рихард др Станислав, Тишма Илије Смиља, Васић 
Николе Богољуб; 
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— за заслуги и постигнати успеси БО работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бобот Раде Рајко, Бошковић-Коњикушић Ми-
тра Милка, Караџић Јована Стојан, Петковић-Ста-
ноЈевић Војислава Драгица, Пуповац Атанасије 
Бранко, Симовић Владимира Павле, Трамошљика-
-Лазовић Живорада Јелена, Врањанац-Дукић Ми-
лоша Т а дмил а; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексијевић Вукомана У Ј Ј Р Ш , Анџић Љубомира 
Миленко, Анђелић Томе Жарко, Анђеловић Мила-
на Милош, Бановић Јосифа Радован, Билић Стје-
пана Никола, Блалшћ Алексе Слободан, Б О Ј К О В Да-
не Петар, Борикић Радисава Михајло, Цветановић 
Радоја Војислав, Цветановић Радована Добривоје, 
Цвијановић Бранка Вељко, Ћорац Николе Милета, 
Ћурчић Николе Ђуро, Дуцкиновски Раде Коста, 
Дуловић-Петровић Миљка Милица, Ђорђевић Дра-^ 
тутина Драгољуб, Ђукић Димитрије Милош, Ђукић 
-Голубовић Живојина Надежда, Гарић Димитрије 
Доброслав, Херак Владимира Божидар, Ивић Тихо-
мира Мијослав, Јевтовић Ђорђа Сретен, Јовановић 
Ђуре Радомир, Кастел Јосипа Даница, Кордић-Ма-
насијевић Уроша Олга, Корица Миладина Лука, 
Лаловић Манојла Рел^ , Лилија Фрање Габриел, 
Линта Адама Никола, Мандић-Кривокапић. Богда-
на Зорка, Марендић-Кеча Раде Смиља, Маринко-
вић Маринка Радосав, Марјановић Станише Драго-
љуб, Милинковић Ј Драгослава Бошко, Мирковић 
Саве Никола, Мишић Светозара Добривоје, Обре-
новић Р. r Војислав, Панић Станка Властимир, Пе-
руничић Тривуна Момир, Петровић Милоје Драго-
мир, Плазинић Милорада Драгољуб, Попов Ристе 
Леонид, Поповић-Бабић Стојана Ружица, Радивоје-
вић-Хаџи-Николић Ђорђа Мирослава, Радошевић 
Милоша Петар, Стојаковић Миле. Илија, Стојановић 
Михајла Мирјана, Стојиљковић Мирка Милан, Су-
вајац-Впнкешевић Рудолфа Весна, Штрбац Николе 
Саво, Зеленичић Рудолфа Здравко, Живковић Ра-
дована Александар; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на -општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кленовшек Роберта Ернест; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Томишић Тоде Драган; 

— за залагање и постигнати успеси во рабо-
тата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимовић-Кесић Петра Сава, Аликалфић Му-
хамеда Зијо, Ангели-Оташевић Ивана Јелена, Ата-

насовски Јакима Стојче, Бачић-Ђурђев Ж а р к а Не-
венка, Бањеглав-Бачић Антуна Марија^ Билас Ми-
је Влатко. Билић Јуре Иван, Боснић - Васе Гојко, 
Божић Божура Чедомир, Буљугић-Марић Симе 
Босиљка, Бура Марка Стеван, Цекић Цветка Гра-
димир, Цветковић Михајла Миодраг, Цвјетковић 
Јована Мирјана, Ћазимовић Фејзула Асан, Ћопић-
-Новковић Десимира Вера, Ћосић Митра Петар, 
Ћурчић-Кумпе Јосипа -Славица, Димитријевић Ле-
поја Ђорђе, Доминик Ивана Драгутин, Дончић Ђор-
ђа Аранђел, Дујовић Ђоке Душан, Дукић Љубише 
Миодраг, Ђинђић-Гаћеша Ђорђа Јелена, Ђоковић-
-Жигић Босиљка, Ђуришић Милорада Марко, 
Флис Франца Франц, Галић Анте Жељко, Годнич-
-Блажич^ Антона Иванка, Голубић Фрање Ашун , 
Горјанц Ивана Леополд, Грга Петра Анђелка, Гро-
сек Марјан, Грубачић Мирка Саво, Ибруљ-Листар 
Мате Славица, Илић Јосифа Бранислав, Ивановић 
Јаничија Тихомир, Јакшић Ђуре Никола, Јарошев-
ска-Георгиева Димитар Василика, Јефтић Аркадија 
Јелена, Јоцић Обрада Сава, Јоковић Тихомира Б у -
диша, Јоксимовић Љубинка Павле, Јовановић Или-
је Лука, Јовановић М,илана Славољуб; 

Јовић Младена Радосав, Кљаич-Каменшћак 
Фрање Марија, Кнежевић Радојице Момчило, Кне-
жевић Миливоја Сава, Кобал -Хенрика Катја, Колев 
Младена Иван, Кораб-Вучековић Јована Станка, 
Кордић Јуса Јусуф, Кошћо Данилов Јово, Коваче-
вић Милована Миле, Краљ Матије Милан, Круше-
долац Добра Анђелија, Кулевски Богоја Димитар, 
Кунеј Франца Франц, Лазаревић Зарије Милисав, 
Лазовић Ђока Гаврило, Ловрић Новака Саво, Лу-
кић Радољуба Љубивоје, Лукић Милорада Мирјана, 
Љушић-Смиљанић Светомира Савка, Максимовић 
Косте Живорад, Марковић-Мишић Стојадина Љи-
љана, Мећар Казимира Маријан, Михајловић-Ни-
кашиновић Југ Мирослава, Михајловски Петре 
Александар, Милковић Марка Аница, Милошевић 
Димитрије Душан, Милошевић Обрада Миодраг, 
Милошевић Бошка Павле, Миловић Добривоја Љу-
бица, Мирић Звонимира Наташа, Мирковић Миленка 
Бранко, Митровић Благоја Чедомир, Младен9вић-
-Маринковић Ђурђа Босиљка, Наковић Марина 
Владимир, Наранчић Николе Јован, Огњановић Ду-
шана Драгослав, Петковић Милорада Јован, Пе-
тричић Ва је Чедо, 

Петровић Радисава Бранислав, Полимац-Мп ле-
тић Милоша Јованка, Поповић Живана Михаило, 
Поточник Јурија Фердо, , Пристовник-Лајовић 
Алојзија Зофија, Пулетић Тодора Радосав, Радано-
вић Томе Илија, Режман Ермина Ермин, Роје-Пе-
тровић Ивана Вера, Симић Данила Саво Смиљанић 
Симе Милан, Среботњак Франца Владимир, С Т О Ј К О -

вић-Николић Божидара Јованка, Столић Саве Је -
фта, Шмит Јанеза Бреда, Шупгњар Петра Душан, 
Таје Андрије Драгутин, Тапушковић Мирка Мило, 
Теофиловић Радомира Милован, Тодоровић Јована 
Милица, Трилар Јанеза Јанез, Ујдур Мате Крешо, 
Ускоковић-Нешковић Павла Невена, Видић Томе 
Мијо, Врач-Аловања Николе Анђа, Вуцеља Лазе 
Мирко, Вучић Душана Нада, Вујовић Томе Славко, 
Вукас-Блануша Милинка, Зековић Томе Видак Зо-
говић Радев Радомир, Жегарац Милана Раде, Ж у -
гић Трипка Љиљана; 
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Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Слаперник Алојза Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ'СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Белтрам Андреја Јожеф, Брезигар Драготин 
Давид, Дебељак Феликса Станко, Финжгар Алојза 
Љерка, Комел Јожефа Јожеф, Краљ Јожефа Ал-
фонз, Маркич Августа Божидар, Мерљак Мартина 
Хилариј Пајнтар Франца Мирко, (Слокар-Жвокељ 
Алојза Јоланда, Шмајгл"" Антона Франц, Виндшну-
рер Станка Дамјан,t Враничич Владимира Јанез, За-
вадлав Ивана Иван; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Левец Јанеза Јанез; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бадалич Алојза Миро, Бизјак Леополда Марјан 
Брешан Рудолфа Алојз, Чернигој Алојза Марјан, 
Фаганел Франца Август, Горјан Карла Рајко, Јуре-
тић Франца Алојз, Карер Јожефа Јоже, Корадин 
Хенрика Бранко, Крајник Данијела Јулиј, Мрак 
Ивана Милан, Мравља-Личен Ивана Наталија, Пав-
лин Цирила Радован, Павша Брита Еварист, При-
можич Хермана Ангел, Ремен Станислава Гвидо, 
Решчич Мирка Јоже, Шинигој Андреја Андреј, Ве-
селинович Радивоја Драган, Завртаник Алидреја 
Ана, Завртник Данијела Дарко, Шбогар Алојза 
Оскар, Живец Цветка Ладо , 

Бр. 106 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

321 Одлука за доделување Орден на народен 
херој на Јосип Броз Тито — — — — 1133 

322 Одлука за овластување на претседателот 
на Сојузниот комитет за наука и култура 
да дава одобренија за изработка и пуш-
тање во промет па предмети со ликот на 
Претседателот на Републиката Јосип Броз 
Тито - - - - - - - - 1134 

Страна 
323. Одлука за определување што се смета 

како трајно вршење на стопанска деј-
ност - - - - — - - - - 1133 

324 Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина и увозни давачки и такси на увозот 
на сурова нафта — — — — — — 1134 

325. Одлука за определување на износите на 
кои корисниците, односно сопствениците 
на воздухоплови мораат да се осигураат 
од одговорност за штети што воздухопло-
вот може да ги причини — — - - 1135 

326 Одл.ука за условите под кои домашни 
физички лица можат да увезуваат мо-

^ торни возила од странство — - - — 1135 
327. Правилник за матичната евиденција за 

воените осигуреници и за уживателите 
на пензии — — — — — — — — 113G 

328. / Правилник за содржината на одделни 
конта' во контниот план за банките — 1184 

329. Решение за забрана на внесувањето 
в и растурањето на весникот ,,La Repubb-

lica" - - - - - - - - - 1200 
330 Решение за забрана на внесувањето 

и растурањето на весникот „Katoliski 
glas" - - 1200 

331. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешниот промет — — 1201 

332. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во внатрешниот промет, во кои 
се извршени измени — — — — — 1209 

333. Решение за измени' и дополненија на 
југословенскиот; стандард за масла за 
механички преносници на моторни вози-
ла (Тип МШ) - - - - - - - 1211 

334. Решение за измени и дополненија ца ју-
гословенскиот стандард за течност' за хи-
драулични преносни механизми на сис-
теми за кочење на моторни возила - — 1211 

335. Решение за престанок на важењето на ју-
гословенскиот стандард за електротерми-
чки направи за домаќинствата и за слични 

4Нели — — '— — - — — — — 1212 
336. Решение за измени и дополненија на ју-

гословенскиот стандард за масло за ме-
ханички преносници на моторна возила 
(Тип МПз) - - - - - - - - 1212 

337. Решение за југословенските стандарди за 
електронски цевки — — — — — — 1212 

338. Одлука за начинот и условите за корис-
тење на задолжителната резерва на' бан« . 
ките и на другите^ финансиски организа-
ции за одржување на нивната дневна 
ликвидност — — — — — — — 1213 

339. Одлука за начинот и условите за корис-
тење на резервниот фонд на банките и 
на другите финансиски организации за 
одржување на нивната дневна ликвид-
ност — — — — — - — — 1214 

340 Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за структурата на пласманите на 
банките и на другите финансиски ор'га-
низации според роковите на втасаноста — 1214 

341. Одлука за измени на Статутот на Инте-
ресната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на 
работниците и функционерите на сојуз-
ните органи — — — — - — — 1215 

Назначувања и разрешувања — — -т - 1215 
Одликувања — — — — — — — — — 1217 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на СоциЈалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградскн издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17 


