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63. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за 

организациите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/77), во член 1 став 1 зборовите: „за-
едницата на организациите на здружениот труд и 
другите облици на здружување на организациите на 
здружениот труд, земјоделските" се заменуваат со 
зборовите: „основната задружна организација, зем-
јоделската задруга, сложената земјоделска задруга, 
основната организација на кооперантите, работната 
организација на кооперантите, занаетчиската". 

По став 2 се додава нов став кој гласи: 
„Деловната заедница преку која се врши оства-

рувањето на заедничкиот приход за работењето во 
врска со остварувањето и распоредувањето на заед-
ничкиот приход води посебно книговодство по си-
стемот на единствените сметки пропишани со Конт-
ниот план за организациите на здружен труд.'4 

Член 2 
Во член 2 став 1 зборовите: „искажува на" се за-

менуваат со зборовите: ,,искажува по". 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 

„Заедничкиот приход, вкупниот приход, потроше-
ните средства, заедничкиот доход и распоредот на 
заедничкиот доход, доходот на организацијата 
на здружениот труд и распоредот на дохо-
дот, чистиот доход и распоредот на чистиот доход, 
организација на здружениот труд ги искажува на 
обрасците: Деловен резултат во текот на годината — 
— Биланс на успехот од 1 јануари до 19 -
година и Посебни податоци кон деловниот резултат 
во текот на годината — Биланс на успехот од 1 ј а -
нуари до 19 година, што се отпечатени кон 
оваа уредба и се нејзин составен дел." 

Член 4 
Во член 6 по зборовите: „Образецот Посебни п о -

датоци кон деловниот резултат во текот на годината" 
се додаваат цртичка и зборовите: „Биланс на успе-
хот". 

Член 5 
Во член 7 зборовите: „Посебни податоци кон Би^ 

лансот на успехот" се заменуваат со зборовите: „По-
себни податоци кон деловниот резултат во текот на 
годината — Биланс на успехот". 

Член 6 
Измени и дополненија на Контниот план за ор-

ганизациите на здружениот труд, на Образецот 
Биланс на состојбата на 19 година и на 

Образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот од 1 јануари до 19 -
година, се отпечатени како прилог кон оваа уредба. 

Образецот Посебни податоци кон деловниот ре-
зултат во текот на годината од 1 јануари до 

19 година и Образецот Посебни податоци 
кон билансот на успехот од 1 јануари 19 
година се заменуваат со нов Образец Посебни пода-
тоци кон деловниот резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот од 1 јануари до 19 
година, што е отпечатен како прилог кон оваа 
уредба. 

Член 7 
Оваа уредба се применува врз водењето на кни^ 

говодството од 1 јануари 1977 година. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 35 
18 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА КОНТНИОТ ПЛАН 
ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ч 
Во Контниот план за организациите на здруже-

ниот труд се вршат следните измени и дополненија: 
1 во групата на контото „03 — Здружени сред-

ства": 
— по контото „037 — Вложени средства во стран-

ски фирми" се додава ново конто 038, кое гласи: 
„038 — Здружени средства за развој на матери-

јалната основа на здружениот труд во 
ОПЗ", 

— називот на контото 083 се менува и гласи: 
„083 — Други здружени средства на заедничката 

потрошувачка", 
— називот на контото 084 се менува и гласи: 

„084 — Други пласмани на средствата на заед-
ничката потрошувачка", 

— називот на контото 085 се менува и гласи: 
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„085 — Објекти на заедничката потрошувачка 
во употреба", 

— називот на контото 086 се менува и гласи: 
„086 - Опрема на заедничката потрошувачка во 

употреба"; 
2) во групата на контата 01 — Парични сред-

ства": 
— називот на контото 102 се менува и гласи: 

„102 — Девизна сметка", 
— по контото 106 — Проодна сметка" се додава 

Ново конто 107, кое гласи: 
„107 — Проодна девизна сметка"; 
3) во називот на групата на контата „12 — По-

барувања од купувачи" зборовите: „од купувачи" се 
,заменуваат со зборовите: „по основ на продажба", 

— во називот на контото 120 зборовите: „од сто-
панската дејност" се бришат, 

— називот на контото 126 се менува и гласи: 
„126 — Побарувања по основ на компензации, 

регреси, премии и др."; 
4) во групата на контата „13 — Други побарува-

ња од деловните односи", по контото 135 — Побару-
вања по основ на повеќе платени други обврски од 
доходот" се додава ново конто 136 кое гласи: 

„136 — Побарувања по основ на надомест на 
личните доходи и додатоци"; 

5) во групата на контата 14 — Побарувања од 
заедничкиот приход и од заедничкиот доход" кон-
тата 140, 144, 145 и 148 се заменуваат со нови конта, 
кои гласат: 

„140 — Побарувања за предадени производи 
141 — покриени побарувања од заедничкиот 

приход 
142 — Побарувања по распореден заеднички 

приход 
145 — Побарувања од заедничкиот доход"; 

6) во групата на контата 16 — Финансиски и пре-
сметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ" 
називите на контата 160, 165 и 166 се менуваат и гла-
сат: 

„160 — Побарувања за пренесени средства по ос-
нов на загуба во текот на годината 

165 — Краткорочно здружени средства 
166 — Долгорочно здружени средства"; 

7) во групата на контата „17 — Финансиски и 
пресметковни односи со претпријатијата и погоните 
во странство" контото „170 — Побарување по основ 
на продажба" се брише; 

8) групата на контата „18 — Пресметан доход во 
Залихи" и контата во таа група се менуваат и гла-
сат: 

„18 — Разграничен дел од доходот по основ на 
" залихи 

180 — Разграничени лични доходи по ос-
нов на залихи 

181 — Разграничени лични доходи по ос-
нов на залихи на готови произ-
води 

182 — Разграничени други издатоци од 
доходот по однос на залихи"; 

9) во групата на контата „19" — Активни вре-
менски разграничувања називот на контото 194 се 
менува и гласи: 

„194 — Наплатени приходи од заедничкиот при-
ход"; 

10) во групата на контата „24 — Обврски од за-
едничкиот приход и од заедничкиот доход" контата 
240, 244, 245 и 248 се заменуваат со нови конта, кои 
гласат: 

„240 — Обврски за преземени производи 

241 — Покриени обврски по заедничкиот при-
ход 

242 — Обврски по распоредениот заеднички 
приход"; 

245 Обврски од заедничкиот доход"; 
11) групата на конта „25 — Аконтации на лични-

те доходи" и контата во таа група се менуваат и гла-
сат: 

„25 — Лични доходи 
250 — Личен доход од работниот однос 
251 — Надомести на личниот доход за 

време на боледување 
252 — Надомести на личниот доход за 

иновации, рационализации и сл. 
253 — Други надомести на личниот до-

ход 
256 — Разграничени лични доходи по 

основ на залихи 
257 — Распоредени средства од чистиот' 

доход за лични доходи"; 
12) во групата на контата „26 — Финансиски и 

пресметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на 
ОЗТ" називите на контата 260, 261, 265 и 266 се ме-
нуваат и гласат: 

„260 Обврски за примени средства по основ на 
загуба во текот на годината 

261 — Обврски спрема работната заедница 
265 — Обврски за краткорочно здружени сред-

ства 
266 — Обврски за долгорочно здружени сред-

ства"; 
13) во групата на контата ..27 — Финансиски и 

пресметковни односи со претпријатијата и погоните 
во странство" контото „270 — Обврски по основ на 
купување" се брише; 

14) групата на контата „28 — Обврски по запре-
ни даноци и придонеси од личниот доход" и конта-
та во таа група се менуваат и гласат: 

„28 — Обврски за лични доходи и надомести на 
личните доходи 
280 — Обврски за чистиот личен доход од 

работниот однос 
281 — Обврски за надомести на чистиот 

личен доход за време на боледу-
вање 

282 — Обврски за надомести на чистиот 
личен доход за иновации, рацио-
нализации и сл. 

283 — Обврски -за други надомести на 
чистиот личен доход 

284 — Обврски за даноци и придонеси од 
личниот доход 

\285 — Обврски за придонес за станбена-
та изградба од личниот доход"; 

15) во групата на контата „29 — Пасивни вре-
менски разграничувања" називот на контото 294 се 
менува и гласи: 

„294 — Пресметани приходи од заедничкиот при-
ход"; 

16) групата на контата „45 — Вкалкулиран дел 
од доходот" и контата во таа група се бришат; 

17) во групата на контата „60 — производство" 
контото „605 — Производство, недовршени произво-
ди, Полупроизводи и делови за кои се користат и 
средства од други" се брише; 

18) во групата на контата „63 — Готови произ-
води"; — називот на контото 631 се менува и гласи: 

„631 — Готови производи предадени за заеднич-
ка работа односно заедничко рабо-
тење", 

— контото „635 — Готови производи и услуги во 
пресметка" се брише; 

19) групата на контата „64 —- Готови производи 
од производството за кое се користени и средства од 
други" и контата во таа група се бришат; 
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20) во групата на контата „65 — Производи 
преземени од производители" контото „655 — Произ-
води и услуги преземени од производители во пре-
сметка", се брише; 

21) во групата на контата „66 — Стоки" контото 
„665 — Стоки во пресметка" се брише; 

22) групата на контата „69 — Вкалкулиран до-
ход во залихи" и контата во таа група се бришат; 

23) називот на класата 7 се менува и гласи: 

„КЛАСА 7: Заеднички приход, вкупен приход и 
нивно распоредување"; 

24) во групата на контата „70 — Распоред на за-
едничкиот приход": 

— во називот на контото 700, зборовите: „со про-
дажба преку работната организација се заменуваат 
со зборовите: „на домашниот пазар преку производ-
ствена ОЗТ"; 

— во називот на контото 701, зборовите: „со про-
дажба преку сложена организација на здружениот 
труд" се заменуваат со зборовите: „со извоз преку 
производствена ОЗТ"; 

25) во групата на контата „71 — Трошоци за про-
дадени производи и услуги" контото „713 — Трошо-
ци за продадени производи од производство за кое 
се користени и средства од други" се брише; 

26) во групата на контата „73 — Други трошоци 
на работењето", по контото „736 — Покритие на за-
губа на претпријатие во странство" се додава ново 
конто 737, кое гласи: 

„737 — Негативни курсни разлики"; 
27) ве? групата на контата „75 — Остварени за-

еднички приходи": 
— во називот на контото 750, зборовите: „со про-

дажба преку работната организација" се заменуваат 
со зборовите: „на домашниот пазар преку производ-
ствена ОЗТ", 

— во називот на контото 751, зборовите: „со про-
дажба преку сложена организација на здружениот 
труд." се заменуваат со зборовите: „со извоз преку 
производствена ОЗТ"; 

' 28) во групата на контата „76 — Приходи": 
— називот на контото 763 се менува и гласи: 
„763 — Приходи остварени од заеднички прихо-

ди на домашниот пазар", 
— во називот на контото 767, по зборовите: „При-

ходи" се додаваат зборовите: „на странскиот пазар"; 
29) во групата на контата „78 — Други приходи" 

по контото „786 — Приходи од претпријатијата во 
странство" се додава ново конто 787 кое гласи: 

„787 — Позитивни курсни разлики"; 
30) во групата на контата „79 — Финансиски ре-

зултат", контото „795 — Вкалкулиран доход содр-
ж а н во продадените производи и услуги" и контото 
„796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ на прометната 
дејност" се бришат; 

31) називот на класата 8 се менува и гласи: 

„КЛАСА 8: Заеднички доход, доход и нивни 
распоред"; 

32) во групата на контата „81 — Распоред на за-
едничкиот доход": 

— во називот на контото 810, по кратенката: 
„ОЗТ" се додаваат зборовите: „по основ на надомест 
Ѕа стопанисување со здружени средства", 

— контото „812 — Дел од заедничкиот доход што 
мм припаѓа на странски лица" — се брише, 

— во називот на контото 813, зборот: „камати" 
се заменува со зборовите: „поврат" на вредноста на 
здружените средства"; 

33) во групата на контата „83 — Распоред на де-
лот од доходот за придонеси и даноци": 

— во називот на контото 831, по зборот: „наука" 
се додаваат зборовите: „култура", 

— називот на контото 832 се менува и гласи: 
„832 — Придонес од доходот на СИЗ за дому-

вање"; 
34) во групата на контата ,,85 — Распоред на де-

лот од доходот за определени намени" контата 850, 
851 и 859 се заменуваат со осум нови конта, кои гла-
сат: 

„850 — Дел од доходот што е резултат на исклу-
чителни погодности 

851 — Дел од доходот по основ на развојни пре-
мии или по други основи за определени 
намени 

852 — Дел од доходот што му припаѓа на осно-
вачот на погон во странство 

853 — Дел од доходот што му припаѓа на осно-
вачот на претпријатие во странство од 
Југославија 

855 — Дел од дохдот што им припаѓа на стран-
ски лица по основ на надомест за стопа-
нисување со вложени средства 

856 — Дел од доходот што им припаѓа на стран-
ски лица по основ на поврат на вложени 
средства 

857 — Дел од доходот за камати 
858 — Дел од доходот за други определени на-

мени"; 
50) Називот на контото 871 се менува и гласи: 
„871 — Дел од чистиот доход за исхрана на ра -

ботниците"; 
35) во групата на контата „87 — Распоред на де-

лот од чистиот доход за лична и заедничка потро-
шувачка": 

— називот на контото 875 се менува и гласи: 
„875 — Дел од чистиот доход за регрес за годи-

шен одмор на работниците", 
— во називот на контото 878, зборовите: „во заед-

ничката потрошувачка" се заменуваат со зборовите: 
,.на заедничката протрошувачка"; 

36) во групата на контата „83 — Распоред на 
делот од чистиот доход за унапредување и про-
ширување на материјалната основа на трудот и ре-
зервите: 

— називот на контото 882 се менува и гласи: 
„882 Дел од чистиот доход што е резултат на ис-

клучителни погодности за деловниот 
фонд", 

— називот на контото 883 се менува и гласи: 
„883 — Дел од чистиот доход што е резултат на 

исклучителни погодности за развојот на 
материјалната основа на здружениот 
труд во ОПЗ; 

— по контото „885 — Дел од чистиот доход за 
резервниот Фонд се додаваат две нови конта, кои: 
гласат: 

„886 — Дел од чистиот доход што е резултат на 
исклучителни погодности за резервниот 
фонд 

887 — Дел од чистиот доход за други потреби"; 
37) во групата на контата „90 — Трајни извори 

на деловните средства" по контото „901 — Извори 
на средствата отстапени на трајно користење" се до-
дава ново конто 902, кое гласи: 

„902 — Извори на средствата за развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд 

' во ОПЗ"; 
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38) во називот на групата на контата 91 по збо-
рот: ,,за" се додава зборот: ,,долгорочно", а контото 

919 - Обврски за користениот дел на здружените 
средства за покритие на загуба" се брише; 

39) во групата на контата „92 — Долгорочни кре-
дити за деловни средства" по контото „925 - Долго-
рочни кредити за обртни ср,едства од странство" се 
додава ново конто 926, кое гласи: 

„926 — Долгорочни стоковни кредити за основни 
средства од странство"; 

40) по групата на контата „93 — Крсткорочни 
кредити за деловни средства" се додава Н О В а група 
на конта со седум Н О Е Л конта, кои гласат: 

„84 - Обврски за краткрочно здр-ужени сред-
ства 
940 — Здружени средства на ОЗТ 
041 — Здружени средства на СИЗ за ма-

терии а дното производство 
942 — Здружени средства на банките 
943 — Здружени средства на другите 

К О С 
945 — Здружени средства на земјоделци-

те 
946 — Здружени средства на работните 

луѓе 
947 — Вложени средства од странски 

лица"; 
4 1 ) во групата на контата . . 9 6 — И З Б О Р И на сред-

ствата на солидарноста" по контото .,961 — Обврски 
за здружените средства на солидарноста" се додава 
ново конто 962, кое гласи: 

„962 — Обврски по основ на средствата на соли-
дарноста за отстранување на последици 
од елементарни непогоди". -

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОБРАЗЕЦОТ Б И -
ЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 19 ГОДИНА 

Во Образецот Биланс на состојбата на 19— 
година, се вршат следните измени и дополненија: 

1) во редниот број 3 во колона 3, називот на по-
зицијата се менува и гласи: 

„Девизна сметка"; 
2) по редниот број 6 се додава нов реден број 6а, 

кој гласи: 
„6а 107 Преодна девизна сметка"; 
3) во редниот број 12 во колона 3, во називот на 

позицијата зборовите: ,,од стопанска дејност се бри-
шат; 

4) во редниот број 13 во колона 3, во називот на 
позицијата зборовите: „од други купувачи" се заме-
нуваат со зборовите: „по основ на компензации, рег-
реси, премии и др."; 

5) во редниот број 15 во колона 3 во називот на 
позицијата зборовите: „од стопанска дејност" се бри-
шат; 

6) во редниот број 16 во колона 3 називот на по-
зицијата се менува и гласи: 

,,Побарувања по основ на компензации, регреси, 
премии и др." 

7) по редниот број 23 се додава нов реден број 
23а, кој гласи: 

„23а 136 побарувања по основ на надомести на 
лични доходи и додатоци"; 

8) во редниот број 24 во колона 3, назххвот на по-
зицијата се менува и гласи: 

„Побарувања за предадени производи"; 
9) одредбите под ред. бр. 25, 26 и 27 се менуваат 

и гласат: 
,.25 141 Покриени побарувања од заедничкиот 

приход 
26 142 Побарувања по распоредениот заеднич-

ки приход 
27 145 Побарувања од заедничкиот доход"; 

10) во редниот број 28 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Побарувања за пренесените средства по основ 
на загуба во текот на годината"; 

11) во редниот број 33 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи' 

„Краткорочно здружени средства"; 
12) во редниот број 34 во колона 3 називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Долгорочно здружени средства"; 
13) одредбата под редниот ороз 37 се брише; 
14) пред редниот број 45 поднасловот:: ,,г) пре-

сметан доход во залихи" се менува и гласи' ,.ѓ) Раз-
граничен дел од доходот по основ на залихи"; 

15) во редниот број 45 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи' 

,.Разграничени лични доходи по основ на зали-
хи"; 

16) во редниот број 46 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи' 

„Разграничени лични доходи по основ на зали-
хи на готови производи"; 

1^) во редниот број 47 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

,,Разграничени други издатоци од доходот по ос-
нов на залихи"; 

18) одредбите под ред бр. 48 до 52 се бришат; 
19) одредбите под ред. бр. 53, 57 и 58 се бришат; 
20) во редниот број 66 ЕО колона 2 зборот: „дел" 

се брише; 
21) одредбата под редниот број 67 се брише; 
22) во редниот број 69 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Готови производи предадени за заедничка ра-

бота, односно'заедничко работење"; 
23) одредбите под ред. бр. 71 до 75, 78, 82 и 85 се 

^бришат; 
24) во редниот број 86 во колона 3, зборовите во 

загради: „минус ред. број 85" се бришат; 
25) по редниот број 102 се додава нов реден број 

102а, кој гласи: 
„102а 038 Здружени средства за развој на мате-

ријалната основа на здружениот труд во 
ОПЗ"; 

26) во редниот број 160 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

,Други здружени средства на заедничката по-
трошувачка"; 

27) во редниот број 161 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Други пласмани на средствата на заедничката 
потрошувачка"; 

28) одредбата под редниот број 162 се менува и 
гласи: 

„162 085, дел 089 Објекти на заедничката потро-
шувачка во употреба"; 

29) одредбата под оедниот број 163 се менува и 
гласи: „163 086, дел 089 опрема на заедничката пот-
рошувачка во употреба"; 

30) по редниот број 167 се додава нов реден број' 
167а, кој гласи: 

„167 902 Извори на средствата за развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд 
во ОПЗ"; 

31) пред редниот број 169 поднасловот ,,а) Здру-
жени средства се менува и гласи: 

,,а) Долгорочно здружени средства"; 
32) одредбата под редниот број 176 се брише; 
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33) по редниот број 182 се додава нов реден број 
182а, кој гласи: 

,182а 926 Долгорочни стоковни кредити за основ-
ни средства од странство"; 

34) по редниот број 190 се додава нов поднаслов 
со седум нови редни броеви, кои гласат: 

„аа) Обврски за краткорочно здружени средства 
190а 940 Здружени средства на ОЗТ 
1906 941 Здружени средства на СИЗ за матери-

јално производство 
190в 942 Здружени средства на банките 
190г 943 Здружени средства на други КОС 
190д 945 Здружени средства на земјоделците 
190ѓ 946 Здружени средства за работните луѓе 
190е 947 Вложени средства од странски лица"; 
35) во редниот број 209 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за преземени производи"; 
36) Одредбата под редниот број 210 се менува и 

гласи: 
„210 241 Покриени обврски по заеднички при-

ход"; 
37) одредбата под редниот број 211 се менува и 

гласи: 
„211 242 Обврски по распореденост заеднички 

приход"; 
38) одредбата под редниот број 212 се менува и 

гласи: 
„212 245 Обврски од заедничкиот доход"; 
39̂  одредбата под редниот број 213 се менува и 

гласи' 
„213 257 — Распоредени средства од чистиот до-

ход за лични доходи"; 
401 одредбите под ред. бр. 214 до 217 се бри-

шат; 
41) во редниот број 223 во колона 3 називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за чистиот личен доход од работен од-

нос"; 
42) во редниот број 224 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за надомест на чистиот личен доход за 

време на боледување"; 
43) во редниот број 225 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи. 
„Обврски за надомест на чистиот личен доход за 

иновации, рационализации и сл."; 
44) во редниот број 226 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за други надомести на чистиот личен 

доход"; 
45) во редниот број 227 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за даноци и придонеси од личниот до-

ход"; 
46) во редниот број 228 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за придонес за станбена изградба од 

личниот доход; 
47) одредбите под ред. бр. 229 до 232 се бришат; 
48) во редниот број 233 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за примени средства по основ на за -

губа во текот на годината; 
49) во редниот број 234 во колона 3, називот на 

опозицијата се менува и гласи: 
„Обврски спрема работната заедница"; 
50) во редниот број 238 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 

„Обврски за краткорочно здружени средства"; 
51) во редниот број 239 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Обврски за долгорочно здружени средства"; 
52) одредбата под број 242 се брише; 
53) во редниот број 254 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Пресметани приходи од заедничкиот приход"; 
54) по редниот број 263 се додава нов реден брод 

263а, кој гласи: 
„263а 962 Обврски по основ на средствата на со-

лидарноста за отстранување на после-
дици од елементарни непогоди". 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОБРАЗЕЦОТ ДЕ-
ЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 
- БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 

19 ГОДИНА 

Во Образецот Деловен резултат во текот на го-
дината — Биланс на успехот од 1 јануари до 

19 година се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во редниот број 1 во колона 2 групите на кон-
тата 64 и 69 се бришат; 

2) во редниот број 2 во колона 3, во називот на 
позицијата зборот: ,,електрична" се брише; 

3) во редниот број 15 во колона 2 групите на кон-
тата 64 и 69 се бришат; 

4) во редниот број 17 во колона 3, во загради, 
бројот: „40" се брише; 

5) во редниот број 22 во колона 3, називот на по-
зицијата се менува и гласи: 

„Приходите остварени од заедничките приходи 
на домашниот пазар"; 

6) во редниот број 26 во колона 3. во називот 
на позицијата по зборот: ,,приходи" се додаваат збо-
ровите: „на странскиот пазар"; 

7) по редниот број 33 се додава нов реден број 
ЗЗа, кој гласи: 

„ЗЗа 787 Позитивни курсни разлики"; 
8) во редниот број 36 во колона 3, зборот: ,,За^ 

губа" се заменува со зборот: „Потрошени средства 
^надоместени од вкупниот приход"; 

9) во редниот број 38 во колона 3, во називот на 
позицијата по кратенката: „ОЗТ" се додаваат зборо-
вите: „по основ на надомест за стопанисување со 
здружени средства"; 

10) одредбата под редниот број 40 се брише; 
11) во редниот број 41 во колона 3, во називот 

на позицијата, зборот: ,.камати" се заменува со збо-
ровите: „поврат на вредноста на здружените сред-
ства"; 

12) во редниот број 46 во колона 3, во називот 
на позицијата по зборот „наука" се додаваат зборо-
вите: „и култура"; 

13) во редниот број 47 во колона 3, во називот на 
позицијата, зборот: „култура" се заменува со зборот: 
„домување"; 

14) одредбите под ред. бр. 65 и 66 се менуваат и 
гласат: 

„65 852 Дел од доходот што му припаѓа на осно-
вачот на^погон во странство 

66 853 Дел од доходот што му припаѓа на осно-
вачот на претпријатие во странство од 
Југославија"; 

15) по редниот број 66 се додаваат четири нови 
редни броја, кои гласат: 

66а 855 Дел од доходот што им припаѓа на стран-
ски лица по основ на надомест за стопа-
нисување со вложени средства 
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666 856 Дел од доходот што им припаѓа на 
странски лица по основ на поврат на 
вложени средства 

66в 857 Дел од доходот за камати 
66г 858 Дел од доходот за други определени на-

мени"; 
16) во редниот број 67 во колона 3 во загради, 

бројот: „66" се заменува со бројот: „66г"; 
17) во редниот број 69 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Дел од чистиот доход за исхрана на работни-

ците"; 
18) во редниот број 70 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Дел од чистиот доход за регрес за годишен од-

мор на работниците"; 
19) во редниот број 72 во колона 3, во називот 

на позицијата, зборовите: „во заедничката потро-
шувачка" се заменуваат со зборовите: „на заеднич-
ката потрошувачка"; 

20) во редниот број 75 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Дел од чистиот доход што е резултат на ис-
клучителни погодности за деловниот фонд"; 

21) во редниот број 76 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Дел од чистиот доход што е резултат на ис-
клучителни погодности за развојот на материјал-
ната основа на трудот во ОПЗ"; 

22) по редниот број 77 се додаваат два нови 
редни броја, кои гласат: 

„77а 886 Дел од чистиот доход што е резултат 
на исклучителни погодности за резер-
вниот фонд 

776 887 Дел од чистиот доход за други потреби"; 
23) во редниот број 79 во колона 3, називот на 

позицијата се менува и гласи: 
„Распореден чист доход (ред. бр. 68 до 78)"; 

„Основна организација на здружениот труд: 

24) во редниот број 80 во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Распореден доход (ред. број 67 плус ред. број 
79)"; 

25) одредбите од ред. бр. 81 до 85 се менуваат 
и гласат: 

„81 дел 820 Остварен доход (ред. број 17 минус 
ред. бр. 38 до 41) 

82 дел 820 Зголемување на доходот 
83 дел 820 Намалување на доходот 
84 820 Доход за распоредување (ред. број 

81 плус ред. број 82 минус ред. број 
83) 

85 860 Остварен чист доход"; 
26) по редниот броз 85 се додаваат три нови 

редни броја, кои гласат: 
„85а Непокриени обврски од доходот (ред. 

број 67 минус ред. број 84) 
856 Исплатени аконтации на личните 

доходи и други обврски непокриени 
со чистиот доход (ред. број 79 ми-
нус ред. број 85) 

85в Вкупно (ред. број 85а плус ред. број 
856)"; 

27) во редниот број 86, во колона 3, називот на 
позицијата се менува и гласи: 

„Распореден доход (ред. број 84 плус ред. број 
85в = ред. број 80)"; 

28) одредбата под редниот број 91 се брише; 
29) одредбата под редниот број 93 се менува и 

гласи: 
„93 дел 095 Непокриена загуба од тековната го-

дина"; 
30) во редниот број 95 во колона 3, во називот 

на позицијата, зборовите: „ред. број 85" се замену-
ваат со зборовите: „ред. бр. 85а и 856". 

Организација на здружениот труд: ; -

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИЛАНС ЌА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУ-

АРИ ДО 19 ГОДИНА 

Реден Група на кон-
број та — конто Е л е м е н т и 

И з н о с 

на претходната 
година 

на тековната 
бодина 

200 
201 

250, 251, 252, 253 
280 
281 

282 

дел 

дел 

283 

284 

284 

Запрен данок на промет 
Запрени давачки наплатени со 
продажната цена 
Исплатени лични доходи 
Исплатени чисти лични доходи 
Исплатени надомести на чис-
тиот личен доход за време бо-
ледување 
Исплатени надомести на чисти-
от личен доход за иновации, 
рационализации и сл. 
Исплатени други надомести на 
чистиот личен доход 
Дел од личниот доход за задо-
волување за заедничките по-
треби 
Дел од личниот доход за задо-
волување на општите опште-
ствени потреби 
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1 2 3 

10 285 Дел од личниот доход за стан-
бена изградба 

11 Износ на наплатениот приход 
во рок 15 дена од истекот на 
пресметковниот период присти-
гнат на жиро-сметка 

12 Износ на наплатениот приход 
во рок од 15 дена од истекот на 
пресметковниот период прис-
тигнат на девизната сметка 

13 75 Заеднички приход остварен на 
домашниот пазар 

14 75 Заеднички приход остварен на 
странски пазар 

15 дел ООО Земјоделско земјиште 
16 920 Искористени долгорочни креди-

ти за основни средства во зем-
јата — во текот на годината 

17 921 Искористени долгорочни сто-
ковни кредити за основни сред-
ства во земјата — во текот на 
годината 

18 ' 922 Искористени долгорочни креди-
ти за основни средства од 
странство - во текот на годи-
ната 

19 926 Искористени долгорочни сто-
ковни кредити за основни сред-
ства од странство — во текот 
на годината 

20 дел 263 Искористени други долгорочни 
и дел - 272 кредити за основна ' средства — 

во текот на годината 
21 920. 921, 922, 926, Извршени отплати по долго-

и делови 263 рочни кредити за основни сред-
и 272 ства 

22 923, 924, 925 и Извршени отплати по долго-
делови 263 и 272 рочни кредити за обртни сред-

ства 
23 928, 938, 264 Извршени отплати по кредити 

за санација 
24 014, 015, 016 Вложувања во инвестиции во 

текот на годината 
25 014, 015, 016 Основни средства ставени во 

употреба во текот на годината 
26 дел 236 ОбврсЈ^и по втасани а нена-

платени отплати по долгорочни 
кредити 

27 Отплати по долгорочни кредити 
што втасуваат во наредната го-
дина 

28 302 Царини и други увозни давач-
ки за суровини и материјали 

29 303 Данок на промет за суровини и 
материјали 

30 309 Пресметана набавна вредност 
на суровини и материјали 

31 Покритие на загуба од прет-
ходната и поранешните години 
извршено во тековната година 
без обврска за враќање 

32 Покритие на загуба од претход-
ната и поранешните години из-
вршено во тековната година 
со санационен кредит 

83 Просечно користени деловни 
средства 

ЗД Просечно користени основни 
средства 
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35 Просечен број вработени врз 
база на вкалкулирани часови 
на работа 

36 Просечен број вработени врз 
база на состојбата на крајот на 
месецот 

37 Број на месеци на работење 
38 Планиран вкупен приход 
39 Планиран доход 
40 Планиран чист доход 
41 Планиран личен доход 
42 Планирана акумулација 
43 дел 876 Дел од чистиот доход по основ 

на придонеси за станбена из-
градба во текот на годината 

44 Непотрошени средства на заед-
ничката потрошувачка за стан-
бена изградба пренесени од 
претходната година 

45 Потрошени средства на заед-
ничката потрошувачка за стан-
бена изградба — во текот на 
годината 

46 Потрошени средства на заед-
ничката потрошувачка за стан-
бена изградба на работниците во 
приватна сопственост — во те-
кот на годината 

47 Потрошени средства на заед-
ничката потрошувачка за дру-
ги потреби — но текот на го-
дината 

48 Потрошени средства за заед-
ничката потрошувачка за ис-
храна на работниците — во те-
кот на годината 

49 Потрошени средства на заед-
ничката потрошувачка за ре-
грес за годишен одмор — во 
текот на годината 

50 Други лични примања врз то-
вар на средствата на заеднич-
ката потрошувачка — во текот 
на годината 

51 Заем на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и 
автономни покраини 

52 Заем според прописите на ОПЗ 
53 735 Покритие на загуба на погон 

во странство 
54 736 Покритие на загуба на прет-

пријатие во странство 
55 850 Дел од доходот што е резултат 

на исклучителни погодности 
56 851 Дел од доходот по основ на 

развојни Премии или по други 
основи за определени намени 

57 Резултат на Ревалоризацијата 
на набавната вредност на ос-
новните средства 

58 Резултат на Ревалоризацијата 
на отпишаната вредност на ос-
новните средства 

На 19 година 

Раководител 
на книговодството, Директор, 
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64. 

Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за компенза-
ција на производителите на вештачки ѓубриња и 
за обезбедување средства за исплатување на таа 
компензација („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/77), 
врз основа на согласноста со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен соѕет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА 
КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 

1979 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња им се 
одобрува компензација за вештачко ѓубре прода-
дено и испорачано на следните купувачи: 

1) на организациите на здружен труд и на зем-
јоделските задруги, што се занимаваат со земјодел-
ство и шумарство, сами или во кооперација со 
индивидуални производители, како и на индиви-
дуалните производители — за количествата што ги 
купуваат за потребите на тоа производство; 

2) на организациите на здружен труд што 
вршат огледи со вештачки ѓубриња и школуваат, 
односно оспособуваат кадри за земјоделството и 
шумарството — за количествата што ќе ги набават 
за потребите на својата дејност; 

3) на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на вештачки ѓубриња — за 
количествата што ќе им ги продадат па купувачите 
од одредбите под 1 и 2 на оваа точка, под услов 
тие при формирањето на малопродажните цент! на 
вештачкото ѓубре врз набавната цена да ја засме-
таат пропишаната маржа. 

2. Компензацијата за вештачки ѓубриња прода-
дени и испорачани на купувачите од точка 1 на 
оваа одлука во 1979 година за еден килограм 
активна хранлива материја на азот, фосфор и ка-
лиум во сите видови вештачко ѓубре (единични, 
мешани и комплексни), изнесува: 

Динари 

1) за азот (N) 0,5565 
2) за фосфор ( Р 2 О 5 ) 0,5810 
3) за калиум (КзО) 0,1869 

3. Количеството на активната хранлива мате-
рија за кое се дава компензација се утврдува врз 
основа на прописите за состојките и другите осо-
бини на вештачките ѓубриња и за испитување на 
тие ѓубриња. 

Компензацијата за еден килограм активна 
хранлива материја по одделни видови ѓубриња од 
точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одо-
брената продажна цена на производителот на ѓуб-
рињата на купувачите од точка 1 на оваа одлука 
да им се намали за износот на компензацијата од 
точка 2 на оваа одлука и пресмета франко натова-
рено во вагон на железничка станица или во ф а б -
рика на производителот или франко натоварено во 
воз односно шлеп во пристаниште на производите-
лот односно франко камион или друго превозно 
средство во фабрика на производителот. 

4. За вештачко ѓубре од увоз компензација се 
Дава за ѓубрињата наведени во точка 2 на оваа од-
лука односно за вештачките ѓубриња слични на 
Нив според содржината на активната хранлива ма-
терија во вештачкото ѓубре. 

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 
1 на оваа точка се одобрува во височината на раз-

ликата помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре 
франко југословенската граница CIF југословенска 
лука (во која се содржани определените видови и 
височините на трошоци), зголемена за трошоците 
од границата односно луката до истоварната ста-
ница на купувачот, освен за трошоците на возари-
ната и одобрената продажна цена за тоа или за 
слично вештачко ѓубре од домашно производство, 
намалена за износот на компензацијата во смисла 
на точка 2 од оваа одлука, 

Компензацијата од став 1 на оваа точка не може 
да биде поголема од компензацијата што се дава 
за единица активна хранлива материја од точка 2 
на оваа одлука. 

Проверување на пресметката на разликите од 
став 2 на оваа точка извршена од страна на под-
носителот на барањето за компензација и исплата 
на проверениот износ на разликата врши Службата 
на општественото книговодство. 

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се 
исплатува само за вештачките ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на прописите за 
југословенските стандарди или на прописите за 
квалитетот, односно за состојките и другите осо-
бини на вештачките ѓубриња. 

6. Корисникот на компензацијата што подне-
сува барање за компензацијата во смисла на одред-
бите на точ. 1 и 4 од оваа одлука, должен е во 
фактурата да назначи дека поднел барање за ком-
пензација. 

Барање за компензација според оваа одлука 
мора да се поднесе до 31 јануари 1980 година. 

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или земјоделската задруга што ќе оствари 
компензација за количествата на вештачко ѓубре 
за кое компензација веќе е остварена, или органи-
зацијата на здружен труд што не ќе постапи во 
смисла на одредбата на точка 6 на оваа одлука. 

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго правно лице што вештачко ѓубре купено по 
цена намалена за износот на компензацијата спо-
ред оваа одлука ќе продаде за намени противни на 
одредбите на точка 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука ќе се применува врз количе-
ствата па вештачко ѓубре произведени и продадени 
од 1 јануари до 31 декември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 38 
18 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

65. 

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-
-издавачката установа Службен лист на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/76); Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј " ЗА 1979' ГОДИНА 

1. П р е т п л а т а т а цена на изданието „Службен 
лист на СФРЈ" што го издава Новинско-издавачка-
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та установа Службен лист на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на јазиците на на-
родите на Југославија и на јазиците на албанската 
и унгарската народност за 1979 година изнесува 800 
динари. 

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

Е. п. бр. 37 
18 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

66. 

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-
-издавачката установа Службен лист на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ 

ДОГОВОРИ ЗА 1979 ГОДИНА 

1. П р е т п л а т а т а цена на изданието „Службен 
лист на СФРЈ" — Меѓународни договори, што го из-
дава Новинско-издавачката установа Службен лист 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на јазиците на народите на Југославија и на 
јазиците на албанската и унгарската народност за 
1979 година изнесува 1.700 динари. 

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

Е. л. бр. 36 
18 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

67. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за кни-
говодството (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот серкетар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТ-
КА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТО-
ЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТА-
ВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И 

ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни по-

зиции во обрасците на периодичната пресметка и 

завршната сметка, за начинот на доставување ,на 
периодичната пресметка и на завршната сметка и 
за податоците и документацијата што се доставуваат 
кон периодичната пресметка и завршната сметка за 
банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/77) по 
член 12 се додаваат три нови глави, со шест чле-
нови, кои гласат: 

,.У. Содржина на одделни позиции во образецот 
биланс на состојбата на девизните резерви 

Член 12а 
Биланс на состојбата на девизните резерви се 

составува врз основа на книговодствените податоци. 
Во Образецот Биланс на состојбата на девизните 

резерви под ред. бр. 1 до 34 се внесуваат податоци 
од соодветните конта означени во колона 2 на тој 
образец, така што во колона 4 се внесуваат пода-
тоци од завршната сметка на претходната година, а 
во колона 5 — податоци за годината за која ,се со-
ставува завршната сметка, а според состојбите ис-
кажани на одделните конта на крајот на годината 
за која се поднесува завршната сметка. 

VI. Содржина на одделни позиции во образецот 
биланс на состојбата на средствата на граѓаните 

'Член 126 
Биланс на состојбата на средствата на граѓаните 

се составува врз основа на книговодствените пода-
тоци. 

Во Образецот Биланс на состојбата на средства-
та на граѓаните под ред. бр. 1 до 34 се внесуваат по-
датоци од соодветните конта означени во колона 2 
на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат 
податоци од завршната сметка на претходната го-
дина, а во колона 5 податоци за годината, односно 
за периодот за кој се составува завршната сметка, а 
според состојбите искажани на одделните конта на 
крајот на годината, односно на крајот на периодот 
за кој се поднесува завршната сметка (статусна 
промена). 

VII. Посебни податоци за работи па осигурувањето 
против некомерцијални ризици 

Член 12в 
Банката, односно другата финансиска органи-

зација што се занимава и со работи на осигурување 
извозни работи против некомерцијални ризици, до-
ставува до службата кон завршната сметка, пода-
тоци за работите на осигурување извозни работи 
против некомерцијални ризици на образецот Посеб-
ни податоци за работите на осигурување против не-
комерцијални ризици на 31 декември 19 година, 
што е отпечатен кон овој правилник и е негов сос-
тавен дел. 

Член 12г 
Образецот Посебни податоци се составува врз 

основа на книговодствените податоци од соодветни-
те аналитички конта што во аналитичкиот контен 
план на банката, односно другата финансиска орга-
низација се отворени за работите на осигурување 
извозни работи против некомерцијални ризици. 

Член 12д 
Во Образецот Посебни податоци во колона 4 се 

внесуваат податоци од завршната сметка за прет-
ходната година, а во колона 5 — податоци за годи-
ната за која се составува завршната сметка од со-
одветните аналитички конта, што банката, односно 
другата финансиска организација ги отворила во 
рамките на контата назначени во колона 2 на тој 
образец. 
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Член 12ѓ 
Еден примерок од образецот Посебни податоци 

банката, односно другата финансиска организација 
доставува до надлежната служба во рокот што е 
определен за доставување на завршната сметка." 

Член 2 
Досегашната глава V. станува глава VIII. 

Член 3 
Во член 14 се додава нов став 2, кој гласи: 
„При изработката на завршната сметка за 1978 

година Народната банка на Југославија во колона 
4 од Образецот Биланс на состојбата на девизните 
резерви, а основните банки и Поштенската штедил-
ница во колона 4 од Образецот Биланс на состојбата 
на средствата на^ граѓаните, внесуваат податоци за 

Банка 

почетната состојба (состојба на 1 јануари 1978 годи-
на) од соодветните конта означени во колона 2 на 
односниот образец." 

Член 1 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 378 
17 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р, 

А. СОСТОЈБА НА АКТИВАТА И 
ПАСИВАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 
ГОДИНА 

I. АКТИВА 

1 дел 108 Парични средства 
2 дел 415 Краткорочни кредити дадени на бан-

ките 
3 дел 515 Долгорочни кредити дадени на бан-

ките 
4 дел 150 Побарувања по основ на камати к 

надомести 
5 дел 152 Побарувања од работната заедница 
6 дел 154 Побарувања од федерацијата 
7 дел 170 Побарувања од деловните организа-

циони делови на банката во Југосла-
вија 

8 Вкупна актива (ред. бр. 1 до 7) 

И. ПАСИВА 
9 дел 908 Фонд на резервите на сигурноста 

10 дел 200 Обврски спрема работната заедница 
за редовна дејност 

11 дел 203 Обврски за придонес од заедничкиот 
доход 

12 дел 254 Обврски за користење средства за 
обезбедување на тековната ликвид-
ност 

13 дел 270 Обврски спрема деловните организа-
циони делови на банката во Југосла-
вија 

14 дел 295 Пресметани приходи 

15 Вкупна пасива (ред. бр. 9 до 14) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
ЗА РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 

ГОДИНА 
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1 2 3 4 5 

Б. РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОД 1 ЈА-
НУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19 
ГОДИНА 

I. РАСХОДИ 

1 дел од Материјални расходи и амортизација 
групата 

61 
2 дел 621 Надомести за услуги на СОК во плат-

ниот промет 
3 дел 628 Надомест на штети по основ на оси-

гурување 
4 дел 628 Други расходи 
5 дел 630 Средства за работната заедница 
6 дел 632 Даноци и други давачки од заеднич-

киот доход 
7 дел 633 Придонеси од заедничкиот доход 

8 Вкупни расходи (ред. бр. 1 до 7 ) 

11. ПРИХОДИ 

9 дел 670 Надомести за вршење услуги на оси-
гурување 

10 дел 680 Приходи од камати 
11 дел 688 Приходи од техничка премија на 

осигурување 
12 дел 688 Регреси во штети 
13 дел 688 Други приходи 

14 Вкупни приходи (ред. бр. 9 до 13) 

15 Вишок на приходи (реден. бр. 14 ми-
нус реден бр. 8) 

16 Непокриени расходи (реден бр. 8 ми-
нус реден бр. 14) 

17 Вкупно (реден бр. 8 плус реден бр. 
15 = реден бр. 14 плус реден бр. 16) 

Раководител на книговодството, Директор," 

68. 

Врз основа на член 1036 став 2 точка 5 од З а -
конот за поморската и внатрешната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/77), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Применување 

Со овој правилник се определуваат мерките за 
Избегнување судири на море. 

Кон одредбите од овој правилник должни се 
да се придржуваат: 

1) бродовите што веат знаме на трговската 
морнарица на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија, односно југословенско-воено по-
морско знаме, како и југословенските хидроавиони 
што пловат по отворено море и по води што се 
споени со море, а по кои можат да пловат помор-
ски бродови; 

2) бродовите и хидроавионите од сите знамиња 
што пловат по крајбрежното море и по внатреш-
ните пловни патишта на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија по 
кои можат да пловат поморски бродови. 

Југословенските воени бродови, бродовите на 
трговската морнарица на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија што пловат во конвој, 
рибарските бродови што се зафатени со риболов и 
сочинуваат рибарска група, хидроавионите на вода 
и специјалните нишани за гаѓање што пливаат или 
се влечат, можат да имаат додатни положај ни 
светла и светлосни знаци. 

Ако југословенските воени бродови и југосло-
венските воени хидроавиони имаат додатни поло-
ж а ј ни светла и светлосни знаци, тие светла и тие 
знаци не смеат да бидат такви што да можат лесно 
да се заменат со светла, односно знаци предвиде-
ни со овој правилник. 
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Додатните положај ни светла и светлосните 
знаци за бродовите на трговската морнарица на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија што пловат во конвој ги определува, по по-
треба. надлежниот орган во републиката на чие 
подрачје се формира конвојот. Ако конвојот го 
формира, контролира или обезбедува Југословен-
ската воена морнарица, таа ги определува и тие 
светла и тие знаци. 

Бродовите на трговската морнарица на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија што 
не се наведени во став 3 од ОВОЈ член можат да упо-
требуваат посебни знаци за распознавање, што, на 
предлог од бродарот, го одобрува Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски 

Ако југословенскот воен брод или воен хидро-
авион што е од специјална конструкција, односно 
што е наменет за специјални цели не може во целост 
да постапува според одредбите од овој правилник 
што се однесуваат на бројот, положбата, досегот и 
лакот на видливоста на светлата или знаците, а тоа 
да не и пречи на воената функција на бродот, од-
носно на хидроавионот, таквиот воен брод или воен 
хидроавион ќе ги усогласи, по можност во најголема 
мера, бројот, положбата, досегот и лакот на видли-
воста на своите светла, односно знаци со одредбите 
од овој правилник 

Додатните положај ни светла и светлосните зна-
ци мораат да бидат објавени во „Оглас за поморци". 

Член 2 

Одговорност 

Ништо што е пропишано со овој правилник не 
може да го ослободи носителот на правото за распо-
лагање со бродот, сопственикот на бродот односно 
бродарот или заповедникот на бродот или екипажот 
на бродот од последиците на каков и да е пропуст 
во поглед на применувањето на одредбите од овој 
при нил ник или мерките на претплазивост што ба-
раат вообичаено искуство на поморец или особени 
околности на случајот. 

При толкувањето и применувањето на одредбите 
од овој правилник треба да се имаат предвид сите 
опасности на пловидбата и судирите, како и посебни-
те околности, вклучувајќи ги и ограничените мож-
ности на односните бродови, што можат да бараат да 
се остапи од одредбите на озој правилник за да се 
избегне непосредна опасност. 

Член 3 

Општи дефиниции 

Огледните изрази употребени во овој правил-
ник. ако со одделни негови одредби не е определе-
но поинаку, ги имаат следните значења: 

1) брод е секој вид пловен објект, вклучувајќи и 
и пловен објект без истигнина и хидроавион. што се 
употребува или е способен да се употреби како 
средство за превоз по вода; 

2) брод на механички погон е секој брод што се 
движи со машина; 

едреник е секој брод што се движи со едра, 
под услов погонската машина, ако е инсталирана на 
него, да не е во употреба; 

4) брод зафатен со риболов е секој брод што ло-
ви риба со мрежи, поврази, кочи или друг рибар-
ски прибор што ја ограничува можноста за негово 
маневрирање, освен бродот што е зафатен со рибо-
лов со повлекувачки повраз или со некој друг ри-
барски прибор што не ја ограничува можноста за 
негово маневрирање; 

5) хидроавион е кое и да било летало што е спо-
собно да маневрира по вода; 

6) брод неспособен за маневар е брод што не мо-
же да се отстрани од патот на друг брод, со оглед 
што поради посебни околности е неспособен за ма-
неврирање на начин на кој тоа го бараат одредбите 
од овој правилник; 

7) брод со ограничена можност за маневрирање 
е брод што поради природата на својата работа е 
ограничен во можноста за маневрирање онака како 
што е тоа предвидено со одредбите од овој правил-
ник и поради тоа е неспособен да се отстрани од па-
тот на друг брод. 

Согласно со одредбите од став 1 на оваа точка, 
бродови со ограничена можност за маневрирање се: 

а) брод што е зафатен со полагање, преглед или 
подигање н а в и г а ц и ј а ознака, подводен кабел или 
цевород; 

б) брод што ја ружи, врши хидрографски истра-
жувања или подводни работи; 

в) брод што врши снабдување или претоварува-
ње на лица. залихи или товари, додека плови; 

г) брод што е зафатен со полетување или сле-
тување на воздухоплови; 

д) брод што е зафатен со разминирање; 
ѓ) брод што е зафатен со такво влечење што му 

оневозможува промена на курсот; 
8) брод што е ограничен со своето газалиште е 

брод на механички погон што поради своето газа ли-
гите. во однос на расположивата длабочина на во-
дата е сериозно ограничен во можноста за тгромена 
на курсот по кој плови; 

9) изразот ,,плови" означува дека бродот не е за-
котвен или приврзан кои брег или заринкан; 

10) изразите ,,должина" и ,,широчина" на бродот 
ја о з н а ч у в а а т неговата должина преку се и најго-
лемата ншрочина; 

11) изразот „намалена видливост" ја означува 
секоја околност во која видливоста е намалена по-
ради магла, ретка магла, врнење снег или јака луња 
со дожд, песочна луња и други слични причини. 

Во смисла на овој правилник се смета дека бро-
дови гледаат еден друг само ако едниот брод може 
да се види со голо око од другиот брод. 

И. ПРАВИЛА ЗА ПЛОВИДБА И МАНЕВРИРАЊЕ 

1. Управување со бродови при сите состојби 
на видливост 

Член 4 

Применување 

Одредбите од оваа глава се применуваат при си-
те состојби на видливост. 

Член 5 

Набљудување 

Заради целосна процена на ситуацијата и ризи-
кот од судир, секој брод врши соодветно набљуду-
вање. визуелно и со слушање, како и со помош на 
сите расположиви средства што се погодни со пглед 
на преовладувачките околности и состојба. 

Член 6 

Сигурносна брзина 

Секој брод мора секогаш да се движи со сигур-
носна брзина за да може да се преземе правилно и 
ефикасно дејствие што би го спречило судирот и 'За 
да може бродот да се запре на соодветна оддалечи 
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ност, со оглед на преоеладувачките околности и со-
стојбата. 

При определувањето на сигурносната брзина од 
став 1 на овој член, мораат за сите бродови да се 
земат предвид и околностите за: 

1) состојбата на видливоста; 
2) густината на сообраќајот, вклучувајќи го 

и сообраќајот на рибарските и други бродови; 
3) маневарските способности на бродот, земајќи 

ги посебно предвид запирачкиот пат и способно-
ста за свртување на бродот според преовладувачки-
те околности; 

4) присутноста на заднинските светла ноќе, како 
што се светлата на брегот и рефлективното распрс-
кување на сопствените светла; 

5) состојбата на ветерот, морето и струјата и бли-
зината на опасноста за навигација; 

6) газалиштето на бродот во однос на располо-
живата длабочина на водата. 

Покрај околностите од став 2 на овој член, при 
определувањето на сигурносната брзина за бродо-
вите чиј радарски уред работи, мораат да се земат 
предвид и околностите за: " 

1) карактеристиките, ефикасноста и ограничува-
њата на радарскиот уред; 

2) ограничувањата што ги наметнува далечин-
ската скала на радарот, што е во употреба; 

3) состојбата на морето, времето и другите изво-
ри на пречки што дејствуваат врз радарското 
откривање; 

4) можноста мали бродови, други пловни објекти 
и мраз да не бидат откриени со радар на соодветен 
досег; 

5) бројот, положбата и движењето на бродовите 
што се откриени со радар; 

6) попрецизната оцена на видливоста, што е 
можно да се утврди ако радарот се употреби за 
определување на оддалеченоста до бродовите или 
пловните објекти во близина. 

Член 7 

Ризик од судир 

Секој брод мора да ги употреби сите располо-
живи средства што им одговараат на преовладувач-
ките околности и состојба за да се утврди постоење-
то на ризик од судир. Ако во постоењето на ризик 
се сомнева и малку, ќе се смета дека ризикот по-
стои. 

Радарскиот уред, ако е вграден и исправен, треба 
правилно да се употребува, вклучувајќи го и под-
рачјето на набљудувањето на големи далечини за да 
се добие порано предупредување за ризикот од су-
дир, вклучувајќи го и радарското цртање или соод-
ветното систематско следење на откриените објекти. 

Не смеат да се донесуваат заклучоци врз основа 
на скудни податоци, а особено врз основа на недо-
волни радарски информации. 

При утврдувањето на постоењето ризик од су-
дир, треба да се земе предвид и следното: 

1) ќе се смета дека опасност од судир постол, ако 
насоката на бродот што се приближува не се менува 
значително; 

2) ќе се смета дека опасност од судир може по-
некогаш да постои, дури и ако е очевидна значи-
телна промена на насоката, посебно кога се прибли-
жува мошне голем брод или влек или ако бродот 
што се приближува е на мошне мала оддалеченост. 

Член 8 

Постапки за избегнување судир 

Секое дејствие преземено заради избегнување 
судир треба да се изврши решително, навремено и 

онака како што тоа треба да го стори добар помо-
рец, ако тоа го дозволуваат околностите на дадениот 
случај. 

Секоја промена на курсот, односно на брзината 
заради избегнување на судир, ако тоа го дозволуваат 
околностите на дадениот случај, треба да биде довол-
но голема што дру гиот брод, што набљудува визуел-
но или со помош на радар, да може веднаш да ја з а -
бележи. Мали промени едноподруго на курсот однос-
но на брзината треба да се избегнуваат. 

Ако водениот простор за маневрирање е дово-
лен, само промената на курсот може да биде најус-
пешно дејствие за да се избегне положбата на опас-
ната близина, под услов да се стори навремено, да е 
изразите и' да не го доведе бродот во положба на 
опасна близина во однос на другите бродови. 

Дејствието што е преземено заради избегнување 
на судир со друг брод мора да овозможи бродовите 
да се разминат на сигурна далечина. Ефикасноста на 
ова дејствие треба внимателно да се проверува се 
додека другиот брод не ќе мине и не ќе се оддалечи 
безопасно. 

АКО е потребно да се избегне судир или да се 
добие во време за процена на ситуацијата, бродот 
мора да вози побавно или дури да го прекине возе-
њето со запирање или со пресвртување на машината. 

Член 9 

Пловидба во тесиини 

Бродот што плови во тесен канал или пловен пат, 
колку и да е тоа сигурно и изводливо, мора да се др-
ж и кон надворешниот раб на каналот или пловниот 
пат што се наоѓа од неговата десна страна. 

Бродот со должина помала од 20 т или едреник 
не смее да го попречува минувањето на бродот што 
може сигурно да плови единствено внатре во гра-
ниците на тесниот канал или пловниот пат. 

Бродот што е зафатен со риболов не смсе да го 
попречува минувањето на кој и да е друг брод што 
плови внатре во границите на тесниот канал или 
пловниот пат. 

Бродот не смее да го преминува тесниот канал 
или пловниот пат напречно, ако таквото преминува-
ње го попречува минувањето на некој брод кој 
може сигурно да плови само внатре во границите на 
тој канал или пловен пат. Ако се сомнева во наме-
рата на бродот што минува напречно, може да се 
употреби звучниот сигнал пропишан во член 34 став 
4 од овој правилник. 

Кога престигање во тесен канал или пловен пат 
може да се изврши единствено ако бродот што пое-
стига мора да преземе дејствие да овозможи без-
опасно минување, бродот што има намера да прести-
га мора да ја покаже својата намера со огласување 
со соодветен сигнал пропишан во член 34 став 3 точ-
ка 1 од овој правилник. Бродот што се престига, ако 
со тоа е согласен, мора да го употреби соодветниот 
сигнал пропишан во член 34 став 3 точка 2 од овој 
правилник и да преземе мерки за да овозможи без-
опасно минување. Ако се посомнева во намерата на 
другиот брод, тој може да ги употреби сигналите 
пропишани во член 34 став 4 од овој правилник. 

Одредбите од овој правилник не го ослободуваат 
бродот што врши престигање од обврските од член 
13 на овој правилник. 

Бродот што се приближува до кривина или под-
рачје на тесен канал, односно пловен пат, каде што 
други бродови не можат да се видат поради засол-
нетиот видик со некоја пречка, мора да плови 
со посебна будност и претпазливост и да ги дава 
соодветните сигнали според член 34 став 5 од овој 
правилник. 
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Секој брод мора да избегне котвење во тесен ка -
нал ако тоа го дозволуваат околностите на дадениот 
случај. 

Член 10 

Шеми на раздвоена пловидба 
Одредбите од овој член се применуваат врз ше-

мите на раздвоена пловидба што се усвоени во Ме-
ѓувладината поморска советодавна организација 
(1МСО). 

Бродот што се служи со шема на раздвоена пло-
видба мора: 

1) да се упати по определен пловидбен пат во 
општа насока на текот на пловидбата за тој пат; 

2) да се отстрани од линијата или од зоната на 
раздвојувањето колку што е тоа можно; 

3) да се вклучи во пловидбениот пат или да из-
легува од него во нормални околности, на крајот 
на патот, а при вклучување или излегување од 
страна треба тоа да го стори со што е можно помал 
агол во однос на општата насока на текот на пло-
видбата. 

Бродот мора да избегнува, колку што е тоа из-
водливо, пресечување на пловидбениот пат напречно. 
Ако е присилен да го пресече пловидбениот пат по-
преку пресечувањето мора да го изврши што е 
можно повеќе под прав агол во однос на општата 
насока на текот на пловидбата. 

Бродовите што можат сигурно да го користат за 
транзитниот сообраќај соодветниот пловен пат во 
шемата на одвоена пловидба, не треба, во нормални 
услови, да ги користат зоните на крајбрежната пло-
видба. 

Бродот, освен ако не ја пресечува шемата на раз-
двоената пловидба, не смее во нормални околности 
да влегува во зоната на раздвојувањето или да ја 
пресечува линијата на раздвојувањето на пловид-
бените патишта освен' 

1) во случаи на нужда за да избегне непосредна 
опасност: 

2) кога се занимава со риболов внатре во зоната 
на раздвојувањето. 

Во подрачјето близу завршувањето на шемата на 
раздвоената пловидба, бродот мора да плови со по-
себна претпазливост. 

Бродот мора, колку што е тоа изводливо, да из-
бегнува котвење внатре во шемата на раздвоената 
пловидба или во подрачјата близу нејзините завр-
шетоци. 

Бродот што не ја користи шемата на раздвое-
ната пловидба мора да ја обиколува колку што е 
тоа можно. 

Бродот зафатен со риболов не смее да го попре-
чува минувањето на ниеден брод што го следи текот 
на пловидбениот пат. 

Бродот со должина помала од 20 м или едреник, 
не смее да го попречува сигурното минување на бро-
дот на механички погон што го следи текот на пло-
видбениот пат. 

2. Управување со бродови кога гледаат еден 
друг 

Член 11 

Применување 

Одредбите од оваа глава се однесуваат на бро-
довите кога гледаат еден друг. 

Член 12 

Едреници 

Кога два едренмка се приближуваат елен кон 
друг така што да се заканува опасност од судир, 

еден од нив мора да му се тргне на другиот од па-
тот на следниот начин: 

1) кога и едниот и другиот имаат ветер од раз -
лични страни, бродот што плови со ветрот од лева-
та страна мора да му се тргне од патот на другиот 
брод; 

2) ако обата имаат ветер од иста страна, бродот 
што се наоѓа во приветрина мора да му се тргне од 
патот на бродот што плови во заветрина; 

3) ако бродот што плови со ветар од левата стра-
на гледа брод во приветрина и не може за него со 
сигурност да утврди дали плови со ветар од левата 
или десната страна, мора да му се тргне од патот. 

Во смисла на одредбите од став 1 на овој член 
како приветрина се смета спротивната страна од онаа 
на која се наоѓа главното едро, или, ако е во праша-
ње брод со накрсни главни едра — спротивната 
страна од онаа на која се наоѓа најголемото летно 
едро. 

Член 13 

Престигање 

Без оглед на која и да е одредба од овој оддел 
секој брод што престига друг брод мора да му Св 
тргне од патот на бродот што го достасал. 

Ќе се смета дека бродот престига кога се при-
ближува до другиот брод од насока поголема од 22,50 

зад субочицата кон крмата на тој брод односно кога 
е во таква положба спрема брод што го пре-
стига за да може ноќе да го види само крменото 
светло а да не му гледа ниедно од бочните светла. 

Ако за бродот постои какво и да е сомнение дека 
престига друг брод, должен е себеси да се смета ка -
ко брод што престига и според тоа да се однесува. 

Кикаква подоцнежна промена на насоката поме-
ѓу два брода не може да даде право бродот што пре-
стига да се смета како брод кој го пресечува кур-
сот на оној друг, во смисла на одредбите од овој пра-
вилник, и не може да го ослободи од обврската да 
му се тргне од патот на престигнатиот брод се доде-
ка конечно не ќе го достигне и додека не ќе се одда-
лечи. 

Член 14 

Положба на бродови во спротивни курсеви 

Ако два брода на механички погон се прибли-
жуваат еден кон друг од спротивни или скоро спро-
тивни курсеви така што да постои опасност од су-
дир, секој од нив мора да го промени курсот надес-
но, така што еден да размине друг со левиот бок. 

Ќе се смета дека ситуацијата од став 1 на овој 
член постои кога еден брод го гледа другиот право 
по носот или скоро право по носот, а при тоа ноќе 
може да види во линијата или скоро во линијата на 
јарболните светла, односно обете бочни светла на 
другиот брод, а дење кога го гледаат соодветниот из-
глед на другиот брод. 

Ако бродот се сомнева и малку во постоењето на 
ситуацијата од став 1 на овој член е должен да сме-
та дека таа постои и според тоа да се однесува. 

Член 15 

Пресечување на курсеви 

Кога курсевите на два брода на механички погон 
се пресечуваат така што да постои опасност од су-
дир. ќе се тргне од патот оној брод што го гледа дру-
гиот преку својата десна страна и, ако тоа е можно 
во дадениот случај, тој притоа не смее да го пресе-
чува курсот пред носот на бродот. 
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Член 16 

Постапка на брод што отстапува пат 
Секој брод што според одредбите од овој пра-

вилник е должен да му се тргне од патот на друг 
брод мора, колку што е тоа можно да маневрира на-
времено и решително за да се тргне наполно од па-
тот. 

Член 17 

Постапка на брод со право на пат 
Ако врз основа на одредбите од овој правилник 

еден.од два брода е должен да се тргне од патот, 
Другиот брод мора да го задржи својот курс и бр-
зина. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
другиот брод може да преземе мерки за избегнува-
ње судир со сопствено маневрирање штом ќе му 
стане очигледно дека бродот што мора да се тргне 
од патот не преземе соодветен маневар во соглас-
ност со одредбите од овој правилник. 

Ако бродот што треба да го задржи курсот и бр-
зината, од која и да било причина се најде толку 
близу што судирот да не може да се избегне само со 
маневрирање на бродот што е должен да се тргне од 
патот, тој мора да презема дејствие што најуспешно 
ќе придонесе судирот да се избегне.' 

Бродот на механички погон што презема деј-
ствие во положба на пресечување на курсевите спо-
ред став 2 од овој член, заради избегнување на судир 
со друг брод на механички погон што му е од лева-
та страна, не смее* да го промени курсот налево ако 
е можно тоа во дадениот случај. 

Одредбите од овој член не го ослободуваат бро-
дот што отстапува пат од обврската да му се тргне 
од патот на другиот брод. 

Член 18 

Меѓусебни обврски на бродови 
Освен ако со одредбите на чл. 9, 10 и 13 од овој 

правилник не е определено поинаку 
1) кога брод на механички погон плови, мора да 

му се тргне од патот на: 
а) брод што е неспособен за маневар: 
б) брод со ограничена можност за маневрирање; 
в) брод што е зафатен со риболов; 
г) едреник; 
2) кога едреник плови, мора да му се тргне од 

патот на : 
а) брод што е неспособен за маневар; 
б) брод со ограничена можност за маневрирање; 
в) брод што е зафатен со риболов; 
3) кога брод што е зафатен со риболов плови, 

колку што е тоа можно, мора да му се тргне од па-
тот tea : -

а) брод што е неспособен за маневар; 
б) брод со ограничена можност за маневрирање. 
Секој брод, освен бродот што е неспособен за 

маневрирање или бродот со ограничена можност за 
маневрирање ако тоа во дадениот случај е можно, 
не смее да го попречува сигурното минување на бро-
дот ограничено со своето газалиште, што покажува 
сигнали според одредбата на член 28 од овој правил-
ник. 

Бродот што е ограничен со своето газалиште 
мора да плови со посебна претпазливост, посвету-
ва јќи полно внимание на својата посебна состојба. 

Хидроавионот на вода мора во сите случаи, да 
се отстранува од патот на сите бродови и не смее да 

ги попречува во пловидбата. Во околностите во кои 
постои опасност од судир, мора да се однесува во 
согласност со одредбите од овој оддел. 

3. Управување со бродови при намалена вид-
ливост 

Член 19 
Одредбите од овој член се однесуваат на бродо-

вите што не гледаат еден друг за време на пловид-
бата во подрачје или близу подрачје со намалена 
видливост. 

Секој брод мора да плови со сигурносна брзина 
што е приспособена кон преовладувачките околнос-
ти и состотба на намалена видливост. Погонската ма-
шина на-бродот на механички погон мора постојано 
да биде готова за непосреден маневар. 

Ако постапува според одредбите од овој оддел, 
секој брод е должен внимателно да ја приспособува 
својата активност кон преовладувачките околности 
и условите на намалена видливост. 

Ако бродот само со радар го открие присуството  
на друг брод. мора да утврди дали настанува полож-
ба на опасни близини, односно дали постои опасност 
од судир. Ако постои опасност од судир, бродот е 
д о л ж е а навремено да преземе маневар на избегну-
вање. Ако таа мерка се состои од промена на курсот, 
бродот треба колку што е можно да избегнува: 

1) промена на курсот налево ако другиот брод е 
пред субочината на сопствениот брод, освен ако е во 
прашање брод што се престигнува: 

2) промена на курсот спрема бродот што му е од 
субочицата или спрема носот. 

Секој брод што ќе чуе звучен сигнал за маглз од 
друг брод, за кој смета дека од насоката пред субо-
чицата. или кој не може да спречи опасно прибли-
жување на друг брод. што му е пред с у б о ч а т а . дол-
жен е да ја намали брзината најмалку до онаа при 
која бродот уште го држи курсот, освен кога ќе се 
утврди дека не постои опасност од судир. Ако е по-
требно бролот мора да се запре и во сите случаи да 
плови со крајна внимателност се додека не ќе мине 
опасноста од судир. 

III.СВЕТЛА И ЗНАЦИ 

Член 20 

Применување 

Одредбите од оваа глава се применуваат во сите 
временски услови. 

Одредбиве од овој правилник што се однесуваат 
на средствата мораат да се применуваат од заоѓа-
њето да изгревањето на сонцето и во тоа време не 
смеат да се покажуваат други светла освен ако тие 
не можат да бидат по грешка заменети со светлата 
пропишани со овот правилник ниту штетно да дејст-
вуваат врз нивната видливост или нивните карак-
теристики. или пак. што нема да го попречуваат 
пропиеното набљудување. 
' Светлата пропишани со одредбите од овој пра-
вилник. ако се поставени, треоа да покажуваат од „ 
изгревањето до заоѓан.ето на сонцето ПРИ намалена 

видливост и во сите други случаи кога тоа се смета 
за потребно. 

Одредбите од овој правилник што се однесуваат 
на знаците мораат да се применуваат дење. 

Светлата и знаците наведени во одредбите од 
овој правилник мораат ца бидат во согласност со од-
редбите од Правилата за градбата на поморски бро-
дови (Дел XV. Средства' за сигнализација), што ги 
издаде Југословенскиот регистар на бродовите. 
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Член 21 Член 23 

Дефиниции 

Одделни изрази употребени во одредбите од 
оваа глава ги имаат следните значења, и тоа: 

1) Јарболно светло означува бело светло што 
непрекинато светли во лакот на хоризонтот од 2250 

поставено во надолжницата на бродот и зацврстено 
така што светлината да се гледа од линијата на 
носот до 22,50. зад субочицата на обата бока од бро-
дот: 

2) бочни светла означуваат зелено светло на 
десниот бок и црвено светло на левиот бок, што 
постојано светат во лакот на хоризонтот од 112,5С и 
се поставени така што светлината да се гледа од 
линијата на носот до 22,53 зад субочицата на од-
носниот дел на бродот. Бродови со должина помла-
да од 25 т можат да имаат бочни светла во една 
комбинирана светилка поставена во надолжницата 
на бродот; 

3) крмено светло што постојано светли во ла-
кот на хоризонтот од 135с, поставено што е молено 
поблиску до крмата и зацврстено така што светли-
ната да се гледа 57,7" на секоја страна на бокот, 
гледано од линијата на крмата; 

4) светло за влечење означува жолто светло со 
исти карактеристики како крменото светло од точка 
3 на овој член; 

5) кружно светло означува светло што непре-
кинато свети во лак на хоризонтот од 3 6 0 ; 

6) блескаво светло означува светло што се гле-
да како блескот во правилни растојанија со зачес-
теност од 120 или повеќе блескоти во минута. 

Член 22 

Видливост на светлата 

Светлата пропишани со одредбите на овој пра-
вилник мораат да имаат јачина на светлата опре-
делена со Правилата за градење поморски бродови 
(Дел XV. Средства за сигнализација), што ги изда-
де Југословенскиот регистар на бродовите, така 
што најмалите досези на видливоста да се: 

1) на бродови со должина 50 м или повеќе: 

јарболно светло 
бочно светло 
крмено светло 
светло за влечење 

6 милји; 
3 милји; 
3 милји; 
3 М И Л Ј И ; 

2) на бродови со должина 12 m или повеќе, но 
не повеќе од 50 ш: 

— јарбол но светло 5 милји; 
— јарбол но светло за бродови со 

должина помала од 20 m 3 милји; 
— бочно светло 2 милји; 
— крмено светло 2 милји; 
— светло за влечеше 2 милји; 
— бело, црвено, зелено или жолто 

кружно светло 2 милји; 

3) на бродови со должина помала од 12 ш: 

— јарбол но светло 2 милји; 
— бочно светло 1 милја; 
— крмено светло 2 милји; 
— светло за влечење 2 милји; 

бело, црвено, зелено или жолто 
кружно светло 2 милји. 

Бродови на механички погон кога пловат 

Брод на механички погон кога плови мора да 
покажува: 

1) јарболно светло на предниот дел на бродот; 
2) друго јарболно светло одзади и над првото. 
Брод со должина помала од 50 т не е должен 

да ги истакнува обете светла, но може тоа да го 
прави: 

3) бочни светла; 
4) крмено светло. 
Брод на воздушно перниче кога плови без ис-

тиснина, покрај светлата определени во став 1 од 
овој член, мора да покажува жолто блескаво к р у ж -
но светло. 

Брод на механички погон со должина помала 
од 7 т , чија најголема брзина не преминува 7 ј а -
зли, наместо светлата определени во став 1 од овој 
член. може да покажува бело кружно светло. Та -
ков брод треба, ако е можно да покажува и бочни 
светла. 

Член 24 

Влечеше и туркање 

Брод на механички погон кога влече, мора да 
покажува: 

1) наместо светлото пропишано во член 23 став 
1 точка 1 од овој правилник — две јарболни светла 
на предниот дел од бродот, вертикално едно над 
друго; 

2) ако должината на влекот, мерено од крмата 
на бродот што влече до последната точка на БЛО-
КОТ, преминува 200 Т — три јарболни светла вер-
тикално едно над друго; 

3) бочни светла; 
4) крмено светло; 
5) светло за влечење вертикално над крменото 

светло; 
6) ако должината на влеченото преминува 200 

т — сигналиото тело во форма на двоен чун, на 
местото каде што се гледа најдобро. 

Ако туркачот и бродот што тој го турка се на-
пред цврсто споени што да претставуваат една сло-
жена единица, се сметаат за брод на механички 
погон и мораат да ги покажуваат светлата пропи-
шани во член 23 од овој правилник. 

Бродот на механички погон, кога турка напред 
или влече бочно, освен ако претставува една сло-
жена единица, треба да покажува: 

1) наместо светлото пропишано од член 23 став 
1 точка 1 од овој правилник — две јарболни свет-
ла на предниот дел вертикално едно над друго; 

2) бочни светла; 
3) крмено светло. 
Брод на механички погон врз кој се примену-

ваат одредбите на ст. 1 и 3 од овој член, мора да 
биде во согласност со одредбите на член 23 став 1 
точка 2 од овој правилник. 

Влечениот брод или објект мора да покажува: 
1) бочни светла; 
2) крмено светло; 
3) ако должината на влекот преминува 200м 

сигнално тело во форма на двоен чун, на место 
каде што се гледа најдобро. 

Ако кој и да било број влечени или бродови 
што се туркаат во група мораат да се осветлат к а -
ко еден брод: 
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1) брод се турка, а кој не е сложена единица 
мора на крајот на предниот дел да истакне бочни 
светла; 

2) брод што е влечен бочно мора да покажува 
крмено светло и на предниот дел бочни светла. 

Ако од која и да било оправдана причина е 
неможно влечениот брод и објект да покажува 
светла пропишани во став 5 од овој член треба да 
се преземе се што е можно влечениот брод или 
објект да се осветли, или во краен случај, да се 
укаже на присуството на неосветлен брод или 
објект. 

Член 25 

Едреници кога пловат и бродови на весла 

Едреник, кога плови, мора да покажува: 
1) бочни светла; 
2) крмено светло. 
На едреници со должина помала од 12 т , све-

тлата пропишани во став 1 од овој член можат да 
се комбинираат во една светилка, што треба да се 
постави на врвот или близу врвот на јарболот каде 
што светлото мож:е да се види најдобро. 

Едреник кога, плови покрај светлата пропиша-
ни во став 1 од овој член, може да истакнува на 
врвот или близу врвот на јарболот каде што можат 
најдобро да се видат две кружни светла поставени 
вертикално едно над друго, од кои горното е црве-
но, а долното зелено. Тие светла не смеат да се 
покажуваат заедно со комбинирана светилка што 
е дозволена според одредбата на став 2 од овој 
член. 

Едреник со должина помала од 7 т , ако е тоа 
можно, мора да ги покажува светлата пропишани 
во став 1 или во став 2 од овој член, или да има 
спремна електрична рачна ламба или запалена 
светилка со бела светлост што мора да ја покаже 
на време доволно за да се избегне судир. 

Брод на весла може да ги покажува светлата 
за едреници пропишани во овој член,-или мора да 
има спремна електрична рачна ламба или запалена 
светилка со бела светлост што мора да ја покаже 
на време доволно за да се избегне судир. 

Брод што плови на едра, а истовремено се за-
движува со машина, мора на својот преден дел на 
местото каде што најдобро може да се види, да ис-
такне знак во облик на конус со врвот свртен на-
долу. 

Член 26 

Рибарски бродови 

Бродови зафатени со риболов, било да пловат 
или да се закотвени, мораат да ги покажуваат са-
мо светлата и знаците пропишани со овој член. 

Брод што е зафатен со кочарење, а под тоа се 
подразбира влечење на повлечна мрежа низ вода 
или друга направа употребена како риболовен при-
бор, мора да покажува: 

1) две кружни светла поставени вертикално 
едно над друго, од кои горното е зелено, а долното 
во бела боја или сигнален знак што се состои од 
два конуса поставени еден над друг така што врво-
вите да им се спојуваат. 

Брод со должина помала од 20 т може наместо 
тој сигнален знак: да истакне кошница; 

2) јарболно светло зад и над зеленото кружно 
светло. Брод со должина помала од 50 т не е дол-
жен но може да го покаже тоа светло; 

3) кога се движи низ вода, освен светлата про-
пишани во точ. 1 и 2 од овој став — бочни светла 
и крмено светло. 

Брод што е зафатен со риболов, ако тоа не е 
кочарење. мора да покажува: 

1) две кружни светла поставени вертикално 
едно над друго, од кои горното е во црвена, а дол-
ното во бела боја или сигнален знак што се состои 
од два конуса поставени вертикално еден над друг 
така што врвовите да им се спојуваат. Брод со дол-
жина помала од 20 т може наместо тој сигнален 
знак да истакне кошница. 

2) ако испуштената направа се протега хори-
зонтално над 150 т од бродот, во правецот на про-
тегањето на направата — едно бело кружно светло 
или конус свртен со врвот нагоре; 

3) кога се движи низ вода, освен светлата про-
пишани во овој став — бочни светла и крмено 
светло. 

Брод што е зафатен со риболов близу други . 
бродови што се зафатени со риболов може да по-
кажува додатни сигнали пропишани во чл. 38 до 40 
од овој правилник. 

Ако бродот не е зафатен со риболов, не смее да 
ги покажува светлата и знаците определени со овој 
член. туку само светлата и знаците пропишани за 
брод со неговата должина. 

Член 27 

Бродови неспособни за маневар или бродови со 
ограничени можности за маневрирање 

Брод неспособен за маневар мора да покажува: 
1) две црвени кружни светла поставени верти-г 

кално едно над друго на место каде што најдобро 
можат да се видат; 

2) две кугли или два слична знака поставени 
вертикално еден над друг на место каде што мо-
жат да се видат најдобро; 

3) кога се движи низ вода, покрај светлата 
пропишани во овој став — бочни светла и крмено 
светло. 

Брод со ограничени можности за маневрирање, 
освен брод што врши разминирање, мора да по-
кажува : 

1) три кружни светла, поставени вертикално 
едно над друго на место каде што можат да се ви-
дат на,!добро. Горното светло и долното светло мо-
раат да бидат црвени, а средното светло мора да 
биде бело; 

2) три знака поставени вертикално еден над 
друг на место каде што можат да се видат најдобро. 
Горниот знак и долниот знак мораат да бидат во 
форма на кугла, а средниот знак мора да биде во 
форма на двоен чун; 

3), кога се движи низ вода, покрај светлата 
пропишани во точка 1 од овој став — јарболни 
светла бочни светла и крмено светло; 

4) кога е вкотвен, покрај светлата и знаковите 
пропишани во точ. 1 и 2 на овој став — светло, 
светла или знак пропишан во член 30 на овој Пра-
вилник. 

Брод што е зафатен со влечење што му оне-
возможува промена на курсот, покрај светлата про-
пишани во точ. 1 и 2 став 2 од овој член, мора да 
покажува светла или знаци пропишани во член 24 
став 1 од овој правилник. 

Брод што е зафатен со јаружање или подводна 
работи, кога му е ограничена можноста за манев-
рирање, мора да покажува светла и знаци пропи-
шани во став 2 од овој член, а ако постои некаква 
пречка, покрај тоа мора да покажува: 
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1) две црвени кружни светла или две кугли, 
поставени вертикално една над друга за да се оз-
начи страната на која постои пречката: 

2) две зелени кружни светла или два двојна 
чуна, поставени вертикално еден на друг, за да се 
означи страната на која другиот брод може да 
мине; 

3) кога се движи низ вода, покрај светлата про-
пишани во овој став — јарболни светла, бочни 
светла и крмено светло; 

4) кога е закотвен — светла и знаци пропиша-
ни во точ. 1 и 2 на овој став наместо светлата и 
знаците пропишани во член 30 од овој правилник. 

Ако поради големината на бродот што врши 
нуркачки работи практично е оневозможено пока-
жување на знаци пропишани во став 4 од овој 
член, мора да се покажува знамето „А" на Меѓу-
народниот сигнален кодекс, што е изработено од 
плоча од цврст материјал со височина од најмалку 
1 т и да се обезбеди видливост на знамето од сите 
страни на хоризонтот. 

Брод што е зафатен со разминирање. покрај 
светлата пропишани во член 23 од овој правилник 
за бродовите на механички погон, мора да покажу-
ва три зелени кружни светла или три кугли. Едно 
од овие светла или знаци мора да се истакне на 
врвот или близу врвот на предниот јарбол, а по 
едно светло на краиштата од крстот на предниот 
јарбол. Тие светла или знаци покажуваат дека за 
друг брод е опасно да се приближи повеќе од 1000 
ш од крмата или 500 м од обата бока на бродот 
што е зафатен со разминирање. 

Бродови со должина помала од 7 т не се дол-
жни да покажуваат светла пропишани во овој 
член. 

Сигналите пропишани во овој член не се сиг-
нали на бродови што се во опасност и бараат по-
мош. Тие сигнали се пропишани со член 37 од овој 
правилник. 

Член 28 

Бродови ограничени со своето газалиште 

Брод што е ограничен со своето газалиште по-
кра ј светлата пропишани во член 23 од овој пра-^ 
вилник за бродовите на механички погон, може да 
покажува на местото каде што можат најдобро да 
се видат три црвени кружни светла, поставени 
вертикално едно над друго или знак во форма на 
цилиндар. 

Член 29 

Пилотски бродови 

Брод што е зафатен со работи на пилотажа 
мора да покажува: 

1) на врвот или близу врвот на јарболот, две 
кружни светла поставени вертикално едно над дру-
го, од кои горното е бело, а долното црвено; 

2) кога плови, покрај светлата од точка 1 на 
овој став - бочни светла и крмено светло; 

3) кога е закотвен, покрај светлата од точка 1 
на овој став — котвено светло, светла или знак. 

Ако пилотски брод не е зафатен со работи на 
пилотажа, мора да покажува светла и знаци про-
пишани за слични бродови со негова должина. 

Член 30 

Закотвени и заринкани бродови 

Закотвен брод мора да покажува на местото 
каде што може да се види најдобро: 

1) на предниот дел — бело кружно светло или 
кугла; 

2) на крмата или близу крмата и подолу од 
светлата од точка 1 на ОВОЈ став — бело кружно 
светло. 

Брод чија должина е помала од 50 т наместо 
светлата пропишани во став 1 од овој член, може 
да покажува бело кружно светло поставено на ме-
стото каде што може да се види најдобро. 

Закотвен брод може, ако е долг 100 т и повеќе 
мора, да употреби соодветни работни или други 
светла за осветлување на своите палуби. 

Заринкан брод мора да покажува светла про-
пишани во ст. 1 и 2 од овој член, а освен тоа, на 
место каде што најдобро се гледа: 

две црвени кружни светла поставени верти-
кално едно над друго; 

2) три кугли поставени вертикално една над 
Друга. 

Брод со должина помала од 7 т кога е зако-
твен или зарикан ако не се наоѓа во тесен канал, 
пловен пат, котвиште или близу нив, односно бли-
зу место каде што други бродови обично пловат, 
не е должен да ги покажува светлата или знаците 
пропишани во ст. 1 и 2 или во став 4 од овој член. 

Член 31 

Хидроавиони 

Ако хидроавион не може да покажува светла 
и знаци чии карактеристики и положба се пропи-
шани со овој правилник, тој мора да покажува 
светла и знаци што според карактеристиките и по-
ложбата се најслични. 

IV. ЗВУЧНИ И СВЕТЛОСНИ СИГНАЛИ 

Член 32 

Дефиниции 

Изразите употребени во одредбите од оваа гла-
ва го имаат следното значење, и тоа: 

1) свирка означува секоја направа за звучна 
сигнализација што може да произведе звуци и што 
е во согласност со Правилата за изградба на по-
морски бродови (Дел XV. Средства за сигнализа-
ција) што ги издаде Југословенскиот регистар на 
бродовите; 

2) краток свиреж означува звук што трае от-
прилика една секунда; 

3) долг свиреж означува звук што трае од че-
тири до шест секунди. 

Член 33 

Опрема за звучни сигнали 

Брод со должина од 12 м или повеќе мора да 
има свирка и ѕвоно, а брод со должина од 100 т 
и повеќе и гонг чиј тон и звук не можат да се за-
менат со тон и звук на ѕвоно. Свиркате, ѕвоното и 
гонгот мораат да бидат во согласност со Правилата 
за изградбата на поморски бродови (Дел XV. Сред-
ства за сигнализација), што ги издаде Југословен-
скиот регистар на бродовите. Ѕвоното или гонгот, 
или обата, можат да се заменат со друга опрема 
со соодветна карактеристика на -звук, под услов 
потребните звучни сигнали да можат секогаш рач-
но да се произведуваат. 

Брод со должина помала од 12 т не е дол-
жен да има направи за звучна сигнализација про^ 
пишани во став 1 од овој член, но то тој случај 
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мора да има некое друго средство за давање ефи-
касен звучен сигнал. 

Член 34 

Сигнали за покажуваше маневри и сигнали за 
предупредуваше 

Кога бродовите гледаат еден друг, бродот на 
механички погон во пловидба, маневрирајќи на на-
чинот што е дозволен или пропишан со овој пра-
вилник, мора да го покажува својот маневар со 
сигнали на свирка на следниот начин: 

1) еден краток свиреж значи: „го менувам сво-
јот курс надесно"; 

2) два кратки свирежа значат: „го менувам кур-
сот налево"; 

3) три кратки свирежи значат: ,.моите машини 
возат со крма". 

Сигналите со свирка определени во став 1 од 
овој член секој брод може да ги дополни со свет-
лосни сигнали погодно повторени додека не се из-
врши маневар. 

Светлосните сигнали од став 2 на овој член 
значат: 

1) еден блескот — ,,го менувам курсот надесно"; 
2) два блескота — „го менувам курсот налево"; 
3) три блескоти — „моите машини возат со 

крма". 
Секој блескот од став 3 на овој член мора да 

трае околу една секунда, временскиот интервал по-
меѓу блескотите мора да трае исто така околу една 
секунда, а интервалот помеѓу сигналите едноподру-
го не смее да биде помал од десет секунди. 

Светлото што се употребува за сигналите од 
став 2 на овој член ако е поставено мора да биде 
бело кружно светло со најмал досег на видливост 
од 5 милји и мора да биде во согласност со одред-
бите од Правилата за изградба на поморски бродо-
ви (Дел XV. Средства за сигнализација), што ги 
издаде Југословенскиот регистар на бродовите. 

Кога бродовите гледаат еден друг во тесен ка-
нал или во пловен пат: 

1) бродот што има намера да го престигне дрзг-
гиот брод мора, во согласност со член 9 став 5 точ-
ка 1 од овој правилник, да ја покаже својата наме-
ра со следните сигнали со помош на свирка: 

— два долги свирежи придружени со еден .хра-' 
ток значат: „имам намера да ве престигнам од ва-
шата десна страна"; 

— два долги свирежи придружени со два крат-
ки значат: „имам намера да ве престигнам од ваша-
та лева страна"; 

2) бродот што се престига мора, постапувајќи 
во согласност со член 9 став 5 точка 1 од овој пра-
вилник да ја потврди својата согласност со сигнал 
со помош на свирка со овој ред: еден долг, еден 
краток, еден долг и еден краток свиреж. 

Ако бродовите што гледаат еден друг се приб-
лижуваат еден кон друг и кога од кои и да било 
причини едниот од бродовите не ја разбира наме-
рата или постапките на другиот, или се сомнева 
дека другиот брод презема соодветно дејствие за 
избегнување на судир, мора своето сомнение веднаш 
Да го означи со давање најмалку пет кратки и бр-
зи звуци со свирка. Овој сигнал може да се допол-
ни со сигнал од најмалку пет кратки и брзи блес-
к о т ^ 

Бродот што се приближува до завој или тесни-
на или пловен пат, каде што друг брод може да 
биде засолнет со некоја пречка, мора да се огласи 
во еден долг свиреж. Секој друг брод што се наоѓа 

зад завој или е засолнет со пречка, а го чул тој 
сигнал, мора да одговори со еден долг свиреж. 

Ако свирките на бродот се поставени на меѓу-
себна оддалеченост поголема од 100 т , за давања 
звучни сигнали за покажување маневрирање и за 
предупредување мора да се употребува само една 
свирка. 

Член 35 

Звучни сигнали при намалена видливост 

Во подрачје или близу подрачје со намалена 
видливост, било дење било ноќе, сигналите што се 
пропишани со овој член и што мораат да се даваат 
се: 

1) брод на механички погон, кога се движи ЧИЈ 
вода, мора да дава еден долг свиреж во временски 
интервали од најмногу две минути; 

2) брод на механички погон, кога се движи, но 
кога ја запрел машината и не се движи низ вода, 
мора во временски интервали од најмногу две ми-
нути да дава два долги свирежа едноподруго одво-
ени со интервал од околу две секунди; 

3) брод не-способен за маневар, брод со ограни-
чена можност за маневрирање, брод ограничен со 
своето газалнште, едреник, брод зафатен со рибо-
лов, брод што е зафатен со влечење или туркање 
па ,друг брод, наместо сигналите пропишани во точ. 
1 и 2 од овој член, мораат да ее огласат во времен-
ски интервали од најмногу две минути со три сви-
режи едноподруго, и тоа со едеп долг придружен 
со два кратки; 

4) влечен брод или ако има повеќе влечени бро-
дови само последниот брод ЕО влек, ако има еки-
паж, мора во интервали што не се подолги од две 
минути да дава четири свирежа едноподруго и тоа 
еден долг свиреж придружен: со три кратки. ,Ако 
е можно, овој сигнал треба да се дава непосредно 
зад сигналот што го дава бродот влекач; 

5) кога бродот туркач и бродот што тој го тур-
ка се цврсто поврзани во сложена единица, се сме-
таат како брод на механички погон и мораат да ги 
даваат сигналите пропишани во точка 1 или 2 од 
овој член; 

6) закотвен брод мора, во временски интерва-
ли од најмногу една минута, брзо да ѕвони со ѕвоно 
отприлика по пет секунди. Брод со должина од 100 
или повеќе метри, мора да се огласува со ѕвоно 
на предниот дел од бродот, и веднаш по тоа ѕво-
нење односно — со гонг на крмениот дел од бродот 
со брзо удирање во гонг, во траење од околу лет 
секунди. Покрај тоа, закотвениот брод може да дава 
три свирежи едноподруго, и тоа еден краток, еден 
долг и еден краток за да се обрне внимание на сво-
јата положба и на можноста на судир со бродот 
што му се приближува; 

7) заринкан брод мора да дава сигнал со ѕвоно, 
а ако е потребно и со гонг, како што е пропишано 
во точка 6 од овој член. Освен тоа, заринкан брод 
мора непосредно пред и по секој сигнал со брзо 
ѕвонење да "дава уште при раздвоени и изразите уда-^ 
ри во ѕвоно, а може да се огласува со соодветен 
сигнал со помош на свирка; 

8) брод со должина помала од 12 м не е дол -

жен да ги дава сигналите споменати во овој член, 
но мора да дава некој друг ефикасен звучен сиг-
нал во временски интервали што не се подолги од 
две минути; 

9) кога пиловски брод врши работи: на пилота-
ж а покрај сигналите пропишани во тон. 1, 2 или 6 
од овој член, може да дава сигнал за распознава-
ње кој се состои од четири кратки свирежи. 
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Член 36 

Сигнали за привлекуваше внимание 

Ако е потребно да се привлече внимание на 
друг брод, секој брод може да дава светлосни или 
звучни сигнали што не е можно по грешка да се 
заменат со сигналите што се пропишани со овој 
правилник, или може да го насочи светлосниот 
сноп на рефлекторот во правецот на опасноста така 
што да не ги попречува другите бродови. 

Член 37 

Сигнали за опасност 

Ако бродот е во опасност и бара помош, мора 
да ги употреби или да ги истакнува сигналите што 
било да се употребени или истакнати раздвоено или 
заедно покажуваат опасност и потреба од помош, 
Тие сигнали се следните: 

1) пукање со огнено оружје или со некој друг 
експлозивен сигнал истрелан во интервали од око-
лу една минута; 

2) непрекинат звук со која и да било справа 
за давање сигнали во магла; 

3) ракети или прскалки што фрлаат ѕвездич-
ки во црвена боја, а што се истрелуваат една по 
друга во кратки временски интервали; 

4) сигнал со радиотелеграфија или со кој и да 
било друг сигнален систем што се состои од гру-
пата . . . . . , (ЅОЅ) Морзеови знаци; 

5) сигнал со радиотелеграфија што се состои 
од изговорениот збор „МаусЗау"; 

6) сигнал за опасност ЗЅГ С предвиден со Меѓу-
н-ародниот сигнален кодекс; 

7) сигнал што се состои од четириаголно зна-
ме, над кој или под кој стои топка или предмет 
сличен на топка; 

8) палење огин на бродот (на пр. со горење на 
бочви со катран, масло итн.); 

9) ракета со падобран или рачен факел што да-
ва црвено светло; 

10) димен сигнал што испушта чад во порто-
калова боја; 

11) повторување со раширени раце на лесни 
движења од горе надолу; 

12) радиотелеграфски сигнал за тревога; 
13) радиотелефонски сигнал за тревога; 
14) сигнали што давааат радиопливки за нужда 

со податоци за определување на позицијата. 
Применувањето или истакнувањето на кој и да 

било од тие сигнали, освен за означување на опас-
ност и потреба од помош, како и употребата на 
другите сигнали што би можеле да се заменат со 
одделни од тие сигнали е забрането. 

Треба да се обрне внимание и на соодветните 
поглавја од Меѓународниот сигнален кодекс и При-
рачникот за барање и спасување на трговски бро-
дови, како и на следните сигнали: 

1) парче на едренина бојосана портокалово со 
црн четириаголник или круг, или друг соодветен 
знак (поради идентификација од воздух); 

2) бојосани дамки на вода. 

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ СИГНАЛИ ЗА РИБАРСКИ 
БРОДОВИ ШТО ЛОВАТ ВО БЛИЗИНА ЕДЕН ДО 

ДРУГ 

Член 38 

Општа одредба 

Светлата пропишани во одредбите од оваа гла-
ва ако се покажуваат во согласност со член 26 

став 4 од овој правилник, мораат да се постават на 
места од каде што можат најдобро да се видат и 
мораат да бидат оддалечени најмалку 0,9 метри 
од светлата пропишани во член 26 став 2 точка 1 
и став 3 точка 1 од овој правилник, по на пониско 
ниво. Тие светла мораат да бидат кружни и вид-
ливи на помала оддалеченост одошто светлата про-
пишани во одредбите од овој правилник за рибар-
ски бродови, но најмалку на оддалеченост од една 
морска милја. 

Член 39 

Сигнали за кочарење 

Кога бродовите се зафатени со кочарење, било 
да употребуваат придновска или лебдечка опрема, 
можат да покажуваат: 

1) кога спуштаат мрежи: 
— две бели светла во вертикална линија; 
2) кога повлекуваат мрежи: 
— бело светло вертикално над црвено светло; 
3) кога мрежата запнала за некоја пречка: 
— две црвени светла во вертикална линија. 
Секој брод што е зафатен со кочарење во чифт 

може да покажува: 
1) ноќе — рефлектор насочен напред и во пра-

вецот на другиот брод во чифтот; 
2) кога спушта или повлекува мрежи или мре-

жите се запнати за некоја пречка — светлата про-
пишани во став 1 од овој член. 

Член 40 

Сигнали за пливарки 

Бродовите што се зафатени со риболов со по-
мош на пливарки можат да покажуваат две ж о л -
ти светла вертикално едно над друго. Тие светла 
мораат наизменично да блескаат секоја секунда со 
еднакво траење на светлото и мракот, а можат да 
се покажуваат само кога бродот е попречен со сво^ 
јата риболовна опрема. 

VI. ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ ВО ,ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИ ЛУКИ И МОРСКИ ПРЕДЕЛИ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 

ВО КОИ ПЛОВИДБАТА Е ОТЕЖНАТА 

Член -41 
Заради избегнување судири на море во југосло-

венски дуки и предели на југословенски внатрешни 
морски води во кои пловидбата е отежната, бродо-
вите се должни да постапуваат според одредбите 
од оваа глава при движењето (вп лову вање, испло-
вување и поминување) во луките, влезовите во лу-
ките во полукруг од една морска милја, сметајќи 
од влезот во луките, на реките и на нивните уто-
ки пловни за морски бродови, како и во тесни ка -
нали што се наоѓаат во југословенски внатрешни 
морски води, ако за одделни предели од југосло-
венските внатрешни морски води со посеб-ни про-
писи не е определено поинаку. 

Член 42 
Мали бродови, вклучувајќи и чамци без оглед 

на видот на погонот, при движењето во пределите 



Страна 146 — Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 јануари 1979^ 

и луките од член 41 на овој правилник мораат да 
им се тргнуваат од патот на поголемите бродови. 

Член 43 
Бродовите што влегуваат во лука, река или те-

сен канал не смеат да го попречуваат маневрира-
њето на бродовите што излегуваат од лука, река, 
односно канал. 

Член 44 
Ако бродовите што според одредбите на чл. 42 

и 43 од овој правилник имаат предност во манев-
рирањето сметаат дека другите бродови не поста-
пуваат според тие одредби, мораат на тоа да ги пре-
дупредат со најмалку пет кратки и брзи звучни 
сигнали. 

Член 45 
Рибарските бродови и р-ибарските чамци не 

смеат во луките да ловат со помош на светла, а 
во другите предели наведени во член 41 од овој 
правилник можат да употребуваат само засолнети 
светла така што да не ја попречуваат добрата и 
слободната видли,вост на бродовите што пловат по 
тие предели. Ако тие бродови односно чамци го 
своето светло ја попречуваат видливоста, должни 
се на дадениот сигнал од брод што се состои од 
еден долг звук со свирка да ги изгаснат или за-
солнат своите светла. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за поморски прекршок сторен на југосло-
венски брод на отворено море односно во кра јбреж-
ното море на Социјалистичка Федеративна Репуб-
илка Југославија, заповедникот на југословенски 
брод или хидроавион,. односно друго овластено' ли-
це на бродот или хидроавионот: 

1) ако плови и кормилари со брод или хидро-
авион на вода спротивно на одредбите на чл. 4 до 
19 од овој правилник; 

2) ако на брод или хидро авион на вода не ги 
истакне светлата и знаците пропишани во чл. 20 
до 40 од овој правилник; 

3) ако на брод или хидроавион на вода не дава 
звучни и светлосин сигнали според одредбите на 
чл. 32 до 37 од овој правилник; 

4) ако од брод или хидроавион на вода во опас-
ност не дава сигнали според одредбата од член 37 
на овој правилник; 

5) ако постапи спротивно на одредбите на чл. 
42, 43 и 54 од овој правилник. 

За прекршоците од став 1 точ. 1 до 5 од овој 
член сторени во крајбрежното море на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, ќе . се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
заповедникот или друго овластено лице на брод на 
трговската морнарица од странска државна при-
падност односно од странски цивилен хидроавион 
на вода. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за из-
бегнување судири на море („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 2/66). 

Член 48 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2940 
28 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, с. р. 

69. 

Врз основа на член 82 став 3, од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗГЛЕДОТ И УПОТРЕБАТА НА АТЕСТНИОТ 

ЗНАК 

1. Со оваа наредба се утврдуваат изгледот на 
атестниот знак и употребата на атестниот знак 
(начин на означуваше, пренесуваше и поништување 
на атестниот знак). 

2. Атестниот знак има изглед прикажан на 
цртежот Ѕ, што е приложен кон оваа наредба и е 
нејзин составен дел. 

3. Атестниот знак може да има определени 
букви, броеви, односно симболи заради поблиско 
определување на кој вид или група производи при-
паѓа производот. 

Кој од елементите од став 1 на оваа точка се 
става на атестниот знак при означување на произ-
водот со атестниот знак е определено со прописот 
за задолжително атестирање на соодветниот про-
извод. 

4. Големината на атестниот знак за означување 
на атестираните производи се определува според 
височина В на атестниот знак прикажан на црте-
жот Ѕ од точка 2 на оваа наредба. 

Височината В може да има са?ло заокружени 
вредности на стандардните броеви според редот на 
големините R 10 изразени во милиметри (mm) спо-
ред југословенскиот стандард Стандардни броеви, 
бројчени вредности и дефиниции — JUS А.А0.001. 

5. Означување на производот со атестниот знак 
се врши со втиснување или отпечатување на зна-
кот врз производот, етикетата или придатокот, или 
со нанесување на атестниот знак врз пакувањето 
на производот и врз исправите што го придружу-
ваат производот во прометот. 

6. Означување на производот се врши, по пра-
вило, со втиснување на атестниот знак врз произ-
водите на кои е можно да се втисне ,и трајно да се 
зачува атестниот знак, а при тоа да не се пред-
извикаат оштетувања на производите. Знакот може 
да се втисне и врз плочка, предвидена за таа цел. 

7. Производите што не можат да се означат со 
втиснување на атестниот знак, се означуваат со 
отпечатување на тој знак со боја која не може да 
се избрише. 

8. Производите што не можат да се означат со 
втиснување или отпечатуваше на атесниот знак, се 
означуваат со втиснување на тој знак врз етикета 
или придаток. 

9. Атестниот знак се нанесува, по правило, на 
местата на производот што се лесно достапни за 
преглед, по вградување на производот во објекти и 
постројки. Производите што натаму ќе се обрабо-
туваат се означуваат со атестниот знак на местата 
што повеќе нема да се обработуваат. 
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10. Видот, големината, начинот и местото на на-
несувањето на атестниот знак, се утврдени со про-
писот за задолжителното атестирање на одделни 
производи. 

11. Атестниот знак мора да се запази при обра-
ботката на производот и при вградуваше на делови 
во објекти и постројки. Ако атести!IOT знак при 
обработката на одделни производи (делови) мора 
да се отстрани, тој мора да се пренесе на друго 
место 

12. Ако зо вршењето надзор ќе биде поништен 
атестот, се поништува и атестниот знак. 

13. Поништување на атестниот знак, нанесен со 
втиснување, се врши со брусење или точкало, со 
кое атестниот знак се прецртува со знакот X. По-
ништувањето на атестниот знак нанесен со отпеча-
тување се врши со премачкување со боја што не 
може да се избрише, а поништување на атестниот 
знак нанесен со пломба, етикета или придаток — 
со нивно симнување. 

14. Означување со атестниот знак на произво-
дите за кои атестот e издаден, врши производител-
ската организација на здружен труд, а означување 
на производите од увоз — увозникот, од,носно за-
стапникот на странска фирма при продажбата на 
стоките од консигнационен склад. 

15. Производителските организации на здружен 
труд. увозниците, односно застапниците на стран-
ски фирми се должни да ги чуваат средствата за 
нанесување на атестниот знак на начинот со кој се 
исклучува можноста за нивна злоупотреба. 

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

Бр. 31-21-21013/1 
29 декември 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод з а 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

В=2А С=А/5 

70. 

Врз основа на чл. 55. 56, 59 и 60 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
ЗЅ/77), директорот ма Сојузниот завод за стандарди-
зација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ: НА ПАМУК 

1. На задолжително атестирање подлежат суро-
виот памук и памучните влакна, наменети за инду-
стриска преработка без оглед на начинот на доби-
вање, видот, квалитетот и потеклото (во натамош-
ниот текст- памукот). 

2. На испитување подлежат следните каракте-
ристики за квалитетот на памукот: 

1) класата и меѓукласата; 
2) бојата.; 
3) чистота, содржината на туѓи примеси и под-

готовката (препарациј ата); 
4) зрелоста; 
5) прекинуБанката сила на влакната; 
6) должината на влакната; 
7) финоста на влакната; 
8) општата состојба на памукот; 
9) содржината на влагата; 

10) содржината на кратките влакна. 
Пред испитувањето на пропишаните' карактери-

стики за квалитетот на памукот мора да се утврди 
бруто масата на секоја бала памук и дарата и нето 
масата влакна за секо,] лот. 

3. Карактеристиките за квалитетот на памукот 
што подлежат на испитување се утврдени со југо-
словенските стандарди, и тоа со: 

1) југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Па-
мучни влакна. Општи одредби; 

2) 1угосдозенскиот стандард JUS F.BL022 — Па-
мук. Домашен суров памук. Општи услови; 

3) југословенскиот стандард JUS FJ31.023 — Па-
мук. Домашни памучни влакна. Општи услови; 

4) југословенскиот стандард JUS F.AQ.013 — Тек-
стилни влакна и преш. Називи и дефиниции на ка -
рактеристиките , 

5?) југословенскиот стандард JUS F.A0.012 — Тек-
стилни влакна, називи и дефиниции. 

4. Испитување на карактеристиките за квалите-
тот на памуков определени во точка 2 на оваа на-
редба се врши на начинот определби со југословен-
ските стандарди., и тоа: 

1) класата и меѓукласата — органолептички, 
.според точка 4.1. од југословенскиот стандард 
JUS F В 1.021 — Памучни влакна. Општи 'Одредби.; 

2) бојата — органолептич-ки, според точка 4.1. 
©д југословенскиот стандард JUS FBI.021 — Памуч-
ни влакна. Општи одредби.; 

3) чистотата, содржината на туѓи примеси и под-
готовката (препарацилата) — според југословенскиот 
стандард JUS F.S2.235 — Определување на содржи-
ната на туѓи примеси и -нечистота во памучни в л а к -
на. Постапка со помош на механичко — пневматски 
гшалпзатор; 

4) зрелоста — според југословенскиот стандард 
JUS F Ѕ2 230 — Определување на зрелоста на па-
мучките влакна. Определување на индексот на ка -
усточната зрелост; 

5) должината на влакната — органолетачки , 
според точка 4.21. од југословенскиот стандард 
JUS F BI 021 — Памучни влакна. Општи одредби; 

6) финоста -на влакната — според југословен-
скиот стандард JUS F.S2.237 — Определување на 
финоста на памучни влакна. Метод на читање ми-
кронер-индекс; 
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7) општата состојба на памукот — според тон. 
4.22 и 4.4. од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 
— Памучни влакна. Општи одредби; 

8) содржината на влагата — според југословен-
скиот стандард JUS F.S2.010 — Определување на со-
држината на влагата во суров памук и памучни 
влакна; 

9) содржината на кратки влакна (со максимална 
должина 10 mm) — според точка 4.211. од југосло-
венскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. 
Општи одредби. 

5. Прекинувачката сила на влакната, како ка-
рактеристика на памук (Pressley-index), се опреде-
лува со следниот метод: од мостра што се испитува 
се издвојува и исчешлува сноп со широчина од 
0,63 cm, со јачина од 7 до 10 lb што се затегнува во 
фаќалки. Фаќалките се наместени една до друга 
така што испитуваната должина на влакната да е 
еднаква на О mm. Влакната се исечуваат на обете 
надворешни краишта на фаќалките за да се добие 
мостра со определена должина, а потоа фаќалките 
се поставуваат во изпитувач каде што се врши ки-
нење. По кинењето снопот се вади од фаќалките и 
се мери со точност од 0,01 мр. Резултатот се добива 
кога читаната вредност на оптоварувањето ќе се 
подели со вредноста на тежината на снопот на влак-
ната, а се изразува во Р ! (О) — единици (Pressley-
-index). 

6. Земањето на мостри за испитување на пропи-
шаните карактеристики за квалитетот на памукот 
се врши на начинот определен со југословенскиот 
стандард JUS F Ѕ9.050 — Издвојување на мостри за 
испитување на квалитетот на суров памук и Памуч-
ни влакна. 

Класата, меѓукласата, бојата, општата состојба 
и должината на памучните влакна се контролираат 
на мострите од секоја бала на испораката. 

Содржината на туѓи примеси, зрелоста и содр-
жината на кратки влакна, како карактеристики за 
памук, се определуваат на една просечна мостра, 
добиена од најмалку десет бали од секој лот памук. 

Содржината на влага, јачината и финоста на 
влакната на памук се определуваат на 10% мостри 
од испорака на лот. 

7. За производи за кои со испитување ќе се 
утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, 
организацијата овластена за атестирање издава 
атест кон кој се прилага еден примерок од извешта-
јот за испитувањето со резултатите од испитување-
то на памукот. 

8. Атестот се издава на образецот што го издава 
Сојузниот, завод за стандардизација. 

9. Извештајот за испитувањето на памукот со-
држи податоци за: 

1) испораката (назив на производот, производи-
телот, испорачувачот, односно увозникот, земјата на 
потеклото, број и датум на заклучокот, број и датум 
на договорот, број и датум на фактурата, број на 
царинската декларација, место и датум на пристиг-
натите стоки, превозник-шпедитер. број и облик на 
пакувањето, транспортно средство, бруто и нето 
маса); 

2) земањето на мостри (датум и место на мостри-
рање, број на прегледаните пакувања, број на земе-
ните мостри за испитување, начин на земање мостри, 
потпис на работникот што го извршил мострира-
њето); 

3) прописите според кои се вршени испитувања, 
односно постапката на испитувањето; 

4) резултатите на испитувањето; 
5) броЈот на издадениот атест; 
6) местото и датумот на издавањето на извешта-

јот за испитувањето. 
Заглавјето од извештајот за испитувањето со-

држи фирма односно назив и седиште на организа-

цијата овластена за атестирање, како и број на ре-
шението за овластување и датум на издавањето на 
решението. 

Извештајот за испитувањето мора да биде заве-
рен со потпис од овластениот работник на организа-
цијата овластена за атестирање и со нејзин печат. 

10. Производите за кои е издаден атест произво-
дителот, односно увозникот ги означува со атестен 
знак. 

Означувањето со атестен знак се врши врз са-
лите со памук со жиг или со етикета, при што го-
лемината В од точка 5 од Наредбата за изгледот и 
употребата на атестниот знак (,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/79* изнесува 125 mm — ако знакот се 
нанесува со етикета, а 15 mm — ако знакот се нане-
сува со жиг. 

Во атестниот знак се внесува утврдената озна-
ка на класата на памукот. 

11. За атестирање на памук може да се овласти 
организација на здружен труд, што во поглед на 
опременоста и стручните квалификации на кадри-
те ги исполнува следните услови и тоа: 

а) располага со долунаведената опрема, и тоа: 
1) со анализатор за определување на туѓи при-

меси и нечистота, според точка 5 од Југословенскиот 
стандард JUS F.S2.235; 

2) со микронер-апарат. според точка 5 од југо-
словенскиот стандард JUS F.S2.237: 

3) со кондиционир-апарат со автоматска регула-
ција на температурата, според точка 5 од југосло-
венскиот стандард JUS F.S2.010* 

4) со Pressley-апарат со потребен прибор (уред за 
затегање, алат за сечење, груб рачен чешел); 

5) со апарат за определување на должината на 
влакната според Johansen-Cvajgl (штапел апарат); 

б) со сушилница со уред за автоматска регула-
ција. според точка 5 од југословенскиот стандард 
JUS F.S2.230; 

7) со лабораториска вага со точност од 0.0002 р, 
според точка 5 од југословенскиот стандард JUS 
F.S2.210; 

8) со друг потребен лабораториски прибор; 
6) располага со уред за создавање на стандардна 

атмосфера според југословенскиот стандард JUS 
F.S0.100 во просториите во кои се врши испитување; 

в) располага со осветление што имитира дифуз-
но дневно светло во собата за класирање, определу-
вање на бојата и општата состојба на памукот; 

г) на работите на атестирање може да распореди 
работници што ги имаат следните стручни квалифи-
кации, и тоа? 

1) ако е во прашање работник што раководи со 
испитувањето на производи — соодветна висока или 
висока стручна спрема, со најмалку три години ра-
ботно искуство; 

2) ако се во прашање стручни работници — со-
одветна виша или средна подготовка, со најмалку 
две години работно искуство на работи на лаборато-
риско испитување на памучни влакна; 

3) ако е во прашање к ласер за органолептичка 
контрола — најмалку пет години работно искуство 
на работи на класирање на памук; 

4) ако е во прашање контролор на мерење, дари-
рање. мострирање и етикетирање — стручна подго-
товка на квалификуван работник, со најмалку една 
година работно (искуство на тие работи. 

12. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање, должна е да изврши атестирање во 
рок од најдолго 45 дена. сметајќи од денот на прие-
мот на барањето, под кое се подразбира дека сто-
ките се подготвени за атестирање. 

13. Врз памукот не се применуваат одредбите од 
Наредбата за текстилните производи од увоз што во 
прометот мораат да бидат снабдени со уверение за 
квалитетот („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78). 
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14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 21-31-21050/1 
29 декември 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

71. 

Брз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската . служба (,,Службен лист на СФРЈ", 
-бр. 54/70, 40/73 и 21/74). директорот на Сојузната 
управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА И З О С -
ТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СТОКАНА, СО СЕ-
ДИШТЕ ВО РЕПЕИТАБОР И ЗА ОТВОРАЊЕ ЦА-
РИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА 
СНЕЖАНА, СО СЕДИШТЕ ВО ТЕРМИНАЛОТ СЕ-

ЖАНА 

1. Се укинува Царинската иепостава на Цари-
нарницата Сежана, со седиште во Репентабор. 

Царинската испостава од став 1 на оваа точка 
престанува со работа на 1 февруари 1979 година. 

2. Се отвора Царинска испостави на Царинарни-
цата Сежана. со седиште во Терминалот Сежана. 

Царинската испостава од став 1 на оваа точка 
почнува со работа на 1 февруари 1979 година. 

3. Работите на укинатата Царинска испостава на 
Царинарницата Селана, со седиште во Репентасор 
ги презела Царинската испостави. на Царинарницата 
Сежана, со седиште во Терминалот Сежана. 

03 '01 Бр. 10239/2 
25 декември 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини. 

Кемал Тарабар, с. р. 

72. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТУ 
ПРИЕМНИЦИ, РАДИОПРИЕМНИЦИ, СТАБИЛИ-
ЗАТОР!! НА НАПОН, АНТЕНИ И НЕЖНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 август 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за ТУ приемници, радиопрпемници, 
стабилизатори на напон, антени и нивни резервни 
делови, со тоа што производителските организации 
на здружен труд да можат да ги зголемат своите 
постојни затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, така што највисоките про-

дажни цени да изнесуваат, и тоа за: ТУ приемници 
ЕО боја до 5%, радиоприемници — моно и стабили-
затори па напон до 70/о, ТУ приемници црно-бели, 
радиопрпемници — стерео, авто радиоприемници, 
антени и нивни резервни делови до 90/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4373 од 16 јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Електрон-
ска индустрија" — Ниш.. „Горење" — Белење, 
РИЗ - Загреб, ,.Руди Чајавец" — Бања Лука и 
,,Искра" — Љубљана. 
Претставници на потрошувачите: 21 купувач-
-потрошувач потписник на Спогодбата. 

73. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕД 
И ЗА ПРОДУКТИ ВРЗ БАЗА НА ПЧЕЛИНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 април 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за мед и за продукти врз база на 
пчелини производи, со тоа што производителските 
организации на здружен труд ги задржуваат своите 
постојни продажни цени и вршат усогласување за -
ради преминување на малопродажни цени, при 
условите на продажбата што се наведени ЕО Спо-
годбата, а според ценовниците што се составен дел 
на Спогодбата. 

Цените од Ценовниците важат како цени во 
продажба на мало, без данок на промет. Во тие 
цени е вклучен процентот за покритие на трошо-
ците во прометот на големо до 7с/о и за покритие на 
трошоците во прометот на мало до 18%. Во тие 
тденп се вклучени трошоците на амбалажа и тран-
спорт. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2636 од 9 јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Медекс" -— 
Љубљана, „Пчеларски комбинат" — Белград, 
„Пчеларска централа" — Белград, „Далматин-
к а пчеларска задруга" — Сплит, „Медопродукт^ 
— Суботица, „Банатска пчела" — Зрењакин, 
А И К - Шабац и „Чебеларска задруга" — Ж а -
лен. 
Претставници на купувачите-потрошузачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА 
КАМЕРУН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА К А -

МЕРУН 

I 
Се отповикува 
Никола Стефановски од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Обединета 
Република Камерун. 

II 
Се назначува 
Хамдија Фетаховиќ, член на Секретаријатот 

на Претседателството на Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Црна Гора, за извонреден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Обединета Република Камерун. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 28 
29 декември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 8 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на. Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работат,^ од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Давидовић Јована Драган, Николић-Милић Дра-
гољуба Јелисавета, Тодоровци Станимира Ратомир, 
Влајин Стевана Лазар, Вуколић Ми лоша Драгомир; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Владимира Драголуб, Бркић Петра 
Бранко, Димић Видана Аранђел, Ђешиић Трипка 
Радован, Ђуричин Ђоке Стана, Фарац Анте Љубо, 
Каурин Јове Триво, Ковачевић Јована Драго, Ќу -
јунџић Шимуна Маријан, Лончар Симе Даница, Ма-
ријановић Јове Ђуро, Мастиловић Ђуре Жарко, Ми-
хињач Аугуста Јосип, Милачић Божина Машан, 
Нецељковић-Зорић Игњата Радмила, Новаковић Си-
ме Душан, Остојић Обрада Радован, Паун Данијела 
Мате, Пејовић-Павићевић Савића Милева, Поповић-
-Јасприца Мате Банда, Шебаљ Ивана Иван, Шко-
риќ Јове Илија, Шкорић Уроша Славко, Томић Бо-
ж а Драгољуб, Видовић Светине Марко, Зукић Спа-
соја Младен; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата , 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Шкондрић Луке Фабијана; ! 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Љубомира Драгољуб, Б јељац Миле Ми-
лан, Бошковић Радована Божа, Чарапић Велимира 
Радомир, Чолић Богдана Радован, Чортановачки 
Ж а р к а Никола, Ћировић Љубомира Милојко, Фра-
не л ић Петра Драгутин, Гашпаровић Андриј е Анте, 
Грбеша Луке Бранислав, Грујић Милана Благота, 
Јелача Ђуре Дане, Јовичић Спасоје Милорад, Јовић 
Душана Владимир, Качар Симе Божо. Кањевац 
Јевђена Десимир, Крстић Уроша Божидар, Косто-, 
вић Вукашина Милета, Кукић Илије Милан, Лабу-
довић Ђукана д-р Данило. Лазовиќ Богољуба Алек-
сандар, Лукић Тихомира Милоје. Матијашевић Лу-
ке Милан, Медић Петра Богдан, Метикош Ђуре 
Ранко, Михајловић Ми лора да Ненад. Миливој евић 
Милуна Ранко, Милојевић Микаила Михаило, Ми-
лошевић Ђуре Радослав, Митић Ж и в к а Чедомир, 
Мојсиловић Милорада Мирослав, Мусић Слепана 
Пашко, Мушикић Луке Миливоје, Мутић Лазара 
Душан, Опггрић Фране Звонимир, Павловић Љубо-
мира Бранислав, Павловић Христивоја Никола, Пе-
ровић Михајла Христина, Петровић Живојина Све-
тозар, Поповић Радослава Борислав, Прис Јоханѕ 
Виктор, Радаковић Сава Петар. Радосављевић Или-
је Ратко, Ракић Стевана Драган, Ранђеловић Стоја-
на Видоје, Рашовић Зарија Милош. Ристић Вујс 
Бранко, Рујевић Пере Милан, Савић-Вранеш Мат? 
Барица, Совиљ Ђуре Илија, Станојевић Драгутин; 
Станислав, Стојановић Станка Јован, Стојиљкови^ 
Милутина Момчило, Трикић Јована Ђуро, Веки! 
Обрада Драган, Влајин-Јовановић Душана Марг 
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Вујовић Гаврила Милан, Зубовић Николе Раде, Ж и -
вановић Ђорђа Бранко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО 
БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Ћулибрк Луке Стојан, Дракулић Косте Милан, 
Лазић Боривоја Драгољуб, Павићевић Боже Радо-
мир, Плавшић Цвије Петар, Ристић Божидара Ни-
кола, Рујевић Ђурђа Милош, Вукомановић Рада 
Богдан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цоковић Андре Велимир, Благој евић Радмила 
Обрад, Димитријевић Живојина Живорад. Ђешнић-
-Вујичић Михаила Десанка, Јокић Стојана Милош, 
Јовановић Николе Милорад, Лацковић Луке Фра-
ња, Манојловић Кире Невенка, Марковић Лазара 
Мирослав, Пајкић Светислава Радиша, Перућица 
Јанка Војислав, Планојевић Васе Радивоје. Попо-
вић Владимира Момчило, Скорин-Раткинић Томе 
Марија, Стојановић Тиосава Милутин, Стојановић 
Стевана Предраг. Стојиљковић Драгутина Никола, 

. Шкорић-Пражић Николе Босиљка, Томић Миодрага 
Михајло, Томић Ранка Славко, Трајковски Паскал 
Душан, Васиљевић-Јанселић Фрање Антонија, Жив-

ј ковић Богића Предраг, Жнидаршич Антонија Игњац; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Живорада Раде, Алић Михаила Вла-
дета, Алинчић Луке Илија. Андрић Драгослава Ж и -
вадин, Антонијевић Гојка Десимир, Арамбашић Ни-
коле Душан. Арамбашић Николе Сава, Аврамовић 
Живана Слободан. Бишевац Милорада Драгиша, 
Бјеловић Милоша Ђорђе. Бјеловић Милоша Миро-
слав, Блажевић Томе Љубомир, Бојић Свето лика 
Милица, Бончић Добривоја Иван, Бошковски Мак-
сима Фидан, Бугарски-Јованчевић Миленка Надеж-
да, Булатовиќ Чирка Момчило, Бурић Марка Ћетко, 
Цицварић Душана Сава, Цигановић Симе Светозар, 
Црногорац Алексе Милан, Цуцић Косте Радмило, 
Чабаркапа Вошка Миленко. Нича Петра Лука, Чво-
ровић Драгомира Милета, Дајић Тројана Ратомир, 
Дамјановић Драгољуба Радој ица, Давидовић Томице 
Михаило, Давидовић-Урошевић Милића Надежда, 
Димић-Димитријевић Јована Јелица, Димић Луке 
Велимир, Дракуловић Јована Илија, Древеншек Ја -
кова Рудолф, Дробњак Љубомира Крста, Дудаш 
Карла Геза. Ђапа Лазе Јован, Ђикић Стевана То-
мислав, Ђокић Зарија Милан, Ђорђевић Михајла 
Чедомир, Ђукић Стојана Душан, Ђуран Стојана 
Илија, Ђурасовић-Плепел Ивана Ивка, Ђурић Све-
тислава Будимир, Фртунић Јоргачија Момчило. Га-
ковић Луке Душан, Глишић Петра Живорад, Голу-
бовић Милована Миливоје, Граовац Ђуре Душан, 
Гвоздић Радослава Бранислав, Халиловић Аго Хам-
до, Игњатовић Илије Чедомир, Илић Драгомира 

Бранко, Илић Радоја Љубивоје, Илић-СтојановиН 
Војислава Зорица, Ивановић Петра Благоје, Ивано-
вић-Златановић Александра Злата, Јанковић Крсте 
Живојин, Јањанин Павла Душан, Јевтић Вукосава 
Љубивоје, Јоцић Милисава Радосав, Јока Пера Ми-
лан, Јовановић Александра Јеврем, Јованов! 1ћ-Не-
шић Момира Надежда, Јовановић Ж а р к а Зоран, 
Јовичић Саве Милан. Јовић Сзетозара Станић, Ј у -
говић Михајле Петар, Качар Јове Марко, Кинђић 
Стевана Проќа, Киш Гавре Олга, Кнежевић Гвозде-
на Андрија, Кнежевић Дмитра Ђорђе, Кнежић Бо-
ж е Драго. Коцен Јосипа Мирко, Коцореп-Гокнић 
Милоша Љубица, Комшић Петра Никола, Коетади-
новић Ивана Петар, Костић Мирка Божидар, Костин 
Боривоја Глигорије, Ковачевиќ Драгомира Сима, 
Ковачевић Танасије Владимир, Крезнћ Степана 
Живко, Крндија Спасе Симо. Крстин Жпвоте Вла-
димир, Кузманорић Милана Милош, Лазаревић-
-Ристић Милорада Милица, Лазаревић Саве Мио-
мир, Лазовић Богољуба Миодраг, Лукић-Жутобра-
дић Светомира Наталија, Маленић Илије Раде. Ма-
летић Бранка Радован, Мандић Борисава Славољуб, 
Марковић Миливоја Александар, Марковић Мари-
јана Анто, Марковић Живана Љубица, Матавуљ Јо-
ве Станоје, Матић Светозара Радомир, МихајЛОЕИН 
Радосава Живота, Милановић Милана Крста, Ми-
ленковиќ: Илије Милка, Милетић Вошка Славољуб, 
Милинковић Драгослава Лоубинко, МилосављевиН 
Спасоја Милорад, Милосаваевић Костадина Небој-
ша, Милошевић Милисава Богдан, Миљковић-Ста-
нић Павле Милица Мирков Марка Стеван, Митић 
Тонче Стојадин," Митровић Николе Лидија, Мрша 
Јосе Вера Нешовић Радоја Томислав, Николић Дра-
г у т и н Драгомир. Николић-Ђорђевић Николе Љи-
љана, Николић Милана Радисав, Обрадовић Мило-
сава Милијан, Обућина Тимотије Станимир, Пајић 
Живка Миодраг, Панић Јована Слободан, Паскаље-
вић-Росић Душана Бранислава, Павловић Мирка 
Љубомир, Перовић-Ранчић Михајле Љиљана, Пе-
шић Димитрија Србис-лав, Петковић-Ивановић ОКи-
војина Мирослава, Петровић Николе Лука, Петро-
вић Момчила Љубомир, Петровић Светолика Ми-
хајло, Петровић Николе Момчило, Петровић Војна 
Веселин, Петровић Светозара Владимир, Пилчевић 
Андриј е Петар, Поповић Славка Светозар, Праизо-
вић Живо ј ина Милован, Прокоповић Мил а дина 
Цветко. Радетић "Буре Бранко, Радић Ђуре Милан, 
Радић Јована Милан, Радин Богољуба Иван. Ради-
војевић Милана Данило, Радивојевић Милана Радо-
ван, Радивој евић Николе Владимир, Радојевић Ве-
селина Милисав, Радосављевић Светнела ва Бори-
слав. Радовић Лазара Сретен, Рађеновић Милана 
Никола, Ранђеловић Милана Чедомир. Ремета Лаза-
ра Петар. Ристановић Милана Александар, Ристић 
Милана Љубинко, Родић Раде Урош, Рошчић Ми-
ховила Ратко, Ручнов Јована Ћуро, Самарџија Злат-
ка Злата, Самофалов Јакова Коста. Савић Тодора 
Миодраг, Симанић Чедомира Јездимир, Симпћ Ми-
лоша Миодраг, Симић Вукосава Секула, Симоповић 
Љубомира Живојин, Симоновски Хене Добре. Спа-
сић Мил а дина Миодраг, Спасој евић Миливоја Ж и -
ван, Сремчевић Милорада Милован, Станковић Ђор-
ђа Чедомир, Стојановић Жива дина Цвета. Стојано-
вић-Костић Профив Оливера. Стојичић Ралојла Че-
домир, Стојковић Величка Лазар, Стојковић Петра 
Ненад, Стојковић Косте Срђан, Сурла Стевана Мир-
ко, Шпановић Николе Марко, Штефончић Фрање 
Отмгр, Шукало Мирка Вељко, Шулић Максима Ра -
де, Табаковић Драгослава Драган, Теодосијевић 
Драгољуба Јаков, Терзинар А лојза Јосип, Тодоровић 
Живана Драгољуб, Тодоровић Драгојла Ђорђе, То-
доровић Петка Никола, Томић Јована Максим 
мић Данила Маринко, Урошевић Михаил а Милоје, 
Веиновић Стеве Петар, Вермезовић Миладина Ми-
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хајло, Вермезовић Недељка Рајко, Весковић Стани-
мира Периша, Викентијевић Јордана Живота, Ви-
дојковић-Миленховић Душана Радмила, Виторовић 
Благоје Миломир. Војиновић Алексе Живан, Војно-
вић Остоје Ђоко, Воротовић Раде Василије, Вујади-
новић-Кадовић Благоје Стана, Вујанац Секуле Ми-
лутин, Вујић Ивана Ђорђе ; Вујисић Саве Ананије, 
Вујисић Ђорђа Боривоје, Вујовић Душана Милорад, 
Вукашиновић Живорада Новак, Вукосављевић Ве-
лисава Душан, Вуковић Војина Милан, Вуковић 
Живојина Светислав, Вулетић Ђорђа Војислав, 
Здјеларевић Симе Јовица, Златановић Милана До-
бривоје, Жигић Јанка Ђорђе, Жикић Милића Алек-
сандар. Живковиќ Ранисава Миодраг, Живковић 
Душана Сава, Живковиќ Стевана Верица; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на Нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Докмановић Милана Павао, Матов Леонарда Ми-
лан, Митровиќ Боривоја Негован, Петковић Миодра-
га Милош, Попадић Милана Светозар, Томечак Бо-
ривоја Тешимир; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цветковик Петра Драгомир. Јовановић Добриво-
ја Славољуб. Марчета-Ангеловска Михајла Радми-
ла, Миловић Томе Јован; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдуковиќ Радише Витомир, Бабић Душана Бог-
дан, Влашковиќ Јосипа Златко, Боровичанин Мила-
дина Вукоман. Бранковиќ Тихомира Слободан, Бр-
хић 'Милутина Живко, Ћипровски Стојка Трајко, 
Доброта Радета Мирко, Ђурић Гојка Сава, Главичиќ 
Милана Радисав, Гочманац Живојина Слободан, 
Гвозденовић Мио драга Милка, Јефтић Добривоја 
Миодраг, Јовановић-Милушић Милана Милева, Куз-
м а н о в ^ Миливоје Живко, Лазаревић Витомира 
Бранислав, Лазаревиќ Ђорђа Лазар, Лукић Влади-
мира Борислав, Лутовац Миливоја Десанка, Маној-
ловић Гаврила Владимир, Маринковић Ђорђа Срђан, 
Марковић Живојина Убавка, Мијаиловић Милоје 
Величко, Миленковиќ Вошка Слободан, Милић Ми-
лорада Живомир, Миљанић Тривка Милош, Митрић 
Миленка Божидар, Младеновиќ Николе Војислав, 
Модринић Јована Зоран, Николић Милована Ми-
лан, Пеић Лазари Ладислав, Петровић Добросава 
Добривој, Петровић Велимира Живко, Пузић Јове 
Радојко, Радојчић Љубомира Томислав, Радојевић 
Виа 'омира Миодраг, Радовановић Слободана Мило-

рад, Симић Борисава Василије, Стојковиќ Славоми-
ра Раде, Шимшић Бојислава Милисав, Тодоровић 
Косте Миодраг, Томић Крсте Михаило, Видмар Ива-
на Ђорђе, Војновиќ Стевана Дмитар, Буковик Ј а н -
ка Милован; 

— за заслуги и постигнати уссеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Гајић Велимира Славко, Мићуновић Милана 
Бранислав. Павловић Томе Томо. Поповић Равиола-
ва Драгољуб, Поповић Бој целава Тодор, Радуловић 
Тодора Илија, Стефановић Александра Радован, 
Трофимов Владимира Иван, Васиљевић Младена 
Драгољуб. 
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