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353. 

Врз основа на член 22 став 5 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1977 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КО-
РИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1977 ГОДИНА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА УНАПРЕДУВАЊЕТО НА 

НАДВОРЕШНОТРГОВСКАТА РАЗМЕНА 

1. Заради следење на користењето на средствата 
по решенијата на Сојузниот извршен совет, предви-
дени во Буџетот на федерацијата за 1977 година за 
финансирање на унапредувањето на надворешнотр-
говската размена, Службата на општественото кни-
говодство на Југославија и Народната банка на Ју-
гославија водат евиденција за користењето на тие 
средства (во натамошниот текст: евиденција) на 
начинот пропишан со оваа одлука. 

2. Службата на општественото книговодство н а 

Југославија (во натамошниот текст: Службата) води 
евиденција врз основа на пропишаната документа-
ција и налозите за исплата, што и ги доставуваат 
народните банки на републиките, односно народни-
те банки на автономните покраини (во натамошниот 
текст: народните банки). 

3. Врз основа н а податоците од документацијата 
наведена во точка 2 од оваа одлука, Службата вне-
сува во евиденцијата податоци за височината на ис-
платените средства по корисниците, по стопанските 
гранки и области, по републиките и автономните 
покраини и вкупно за Југославија. 

4. Народната банка на Југославија води евиден-
ција врз основа на барањата за поврат на давачките 
и месечните извештаи што и ги доставуваат народни-
те банки. 

Месечните извештаи од став 1 на оваа точка ја 
содржат вкупната вредност на извршениот извоз на 
стоки во динари, франко југословенска ,граница и 
вкупната вредност на извршените услуги во динари, 
износите на пресметаните поврати на давачките и 
вкупен износ на тие поврати по основ на извозот на 
стоки и услуги — по видовите, како и износот на 
повратите на давачките по основ на увозот на стоки. 

5. Врз основа на податоците од барањата за по-
врат на давачките, Народната банка на Југославија 
внесува во евиденцијата податоци за вредноста на 
надворешнотрговската размена на стоки и услуги, за 
износите на пресметаните поврати на давачките 
вкупно и за износите на повратите на давачките по 
одделни видови поврати — курсот што се утврдува 
врз основа на куповните курсеви на девизниот па-
зар, зголемен за износот на повратите на давачките 
на денот на приливот на девизите. 

Податоците од став 1 на оваа точка се искажу-
ваат во евиденцијата по стопанските гранки и деј-
ности, по групациите на земјите во кои е извршен 
извоз и по одделни земји во рамките на секоја гру-
пација, по републиките И автономните покраини 
според потеклото на стоките и услугите и во рамки-
те на републиките и автономните покраини по сто-

панските гранки и дејности и по производите спо-
ред Номенклатурата на Царинската тарифа, а по 
курсевите што служеле како основица за пресмету-
вање на повратиле на давачките, 

6. Службата и Народната банка на Југославија 
се должни податоците од евиденцијата, водени на 
начинот од точка 3, односно од точка 5 на оваа одлу-
ка, да ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за 
финансии и до Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија во по три примероци. 

Службата е должна податоците од евиденција-
та да ги доставува до органите од став 1 на оваа точ-
ка до 10-ти во месецот за изминатиот месец, а пода-
тоците искажани по корисниците - во рок од 30 
на од денот на истекот на тримесечјето. 

Народната банка на Југославија е должна пода-
тоците од точка 4 на оваа одлука да ги доставува 
до органите од став 1 на оваа точка до 15-ти во ме-
сецот за изминатиот месец, а податоците од точка 5 
на оваа одлука до 25-ти во месецвт за изминатиот 
месец, со тоа што податоците искажани по произво-
дите според номенклатурата на Царинската тарифа, 
ги доставува во poij од 30 дена од денот на истекот 
на тримесечје^. 

7. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1977 
година, со тоа што евидентирањето на податоците по 
курсот од точка 5 став 1 на оваа одлука да се врши 
од 1 јули 1977 година. 

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

Е. п. бр. 410 
26 мај 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

354. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за 
книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
Сојузниот секретар за финансии пропишува ' 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 
И НА 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 ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Општи одредби 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од член 1 

иа Уредбата за контниот план и за билансите за 
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организациите на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/77), што според важечките прописи 
пресметуваат вкупен приход, односно заеднички 
приход и доход ги пополнуваат обрасците Биланс-
на состојбата, Деловен резултат во текот на годи-
ната - Биланс на успехот, Посебни податоци кон 
деловниот резултат во текот на годината, Посебни 
податоци кон билансот на успехот и Заклучен лист, 
и доставуваат периодични пресметки и завршна 
сметка, како и податоци и документација кон перио-
дичната пресметка и завршната сметка — на начи-
нот предвиден со овој правилник. 

Член 2 
При пополнувањето на обрасците од член 1 на 

овој правилник, во поглед на содржината на оддел-
ните конта што се означени во колона 2 на тие об-
расци, организациите на здружениот труд постапу-
ваат според одредбите , на Правилникот за содржи-
ната на одделни конта во Контниот план за органи-
зациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/77), а во поглед на содржината на 
одделни позиции во тие обрасци — според одред-
бите на овој правилник. 

Член 3 
Паричните вредности во сите обрасци од член 1 

на овој правилник се искажуваат во полни износи 
(динари со пари). 

Другите податоци се искажуваат со броеви без 
децимали. 

Член 4 
Организацијата на здружениот труд поставува 

до надлежната служба на општественото книговод-
ство (во натамошниот текст: службата) периодична 
пресметка и завршна сметка на обрасците од член 
1 на овој правилник, како и податоци и документа-
ција што се доставуваат кон периодичната прес-
метка односно завршната сметка пропишани со овој 
правилник. 

Организацијата4 на здружениот труд како ос-
новач или учесник во основање на претпријатија И 
погони во странство, доставува до службата за тие 
претпријатија и погони периодична пресметка и 
завршна сметка на обрасците од член 1 на овој пра-
вилник, како и податоци и документација што се 
доставуваат кон периодичната пресметка, односно 
завршната сметка пропишани со овој правилник. 

Член 5 
Организацијата на здружениот труд доставува 

до службата, во смисла на член 35 став 3 и член 36% 
став 2 од Законот за книговодството, обрасци Би-
ланс ,на состојбата, Деловен резултат во текот на 
годината — Биланс' на успехот, Посебни податоци 
кон деловниот резултат во текот на годината и По-
себни податоци кон билансот на успехот, во по три 
примероци, а образецот'Заклучен лист — во еден 
примерок. 

Организацијата . на здружениот труд доставува 
периодична пресметка, односно завршна сметка до 
службата кај која се води нејзината жиро-сметка 
во роковите определени во член 37 на Законот за 
книговодството. 

- Организацијата на здружениот, труд како ос-
новач или учесник во основање на претпријатија 
и "погони во странство, доставува до службата 
кај која се води нејзината жиро-сметка, посебно 
за секое од тие претпријатија и погони, периодична 
пресметка, односно завршна сметка на начинот од 
ст. 1 и 2 на овој член. 

Организацијата на здружениот труд што Сојуз-
ниот извршен совет ќе ја определи врз основа на 
овластувањата од Законот за народната одбрана 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/74), доставува до 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана обрасци 
Биланс на состојбата, Деловен резултат во текот на 
годината — Биланс на успехот, Посебни податоци 

кои деловниот резултат во текот на годината, По-
себни податоци кон билансот на успехот и Заклучев 
лист, во по еден примерок. 

II. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Биланс на состојбата 

Член 6 
Билансот на состојбата се составува врз основа 

на книговодствените податоци. 
Во Образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 

X до 275 се внесуваат податоци од соодветните кон-
та означе-ни во колона 2 на тој образец, така што во 
колона 4 се внесуваат податоци од завршната смет-
ка на претходната година, а во колона 5 - податоци 
за годината, односно за периодот за кој се соста-
вува завршната сметка, а според состојбите иска-
жани на одделните конта на крајот на годината, 
односно на крајот на периодот за кој се поднесува 
завршната сметка (статусна промена). 

Член 7 
На позициите во Образецот Биланс на состој-

бата што се дадени по вкупната актива, односно по 
вкупната пасива — активни конта на вонбилансната 
евиденција и пасивни конта на вонбилансната еви-
денција, се искажуваат состојбите на вонбилвис-
ната евиденција, освен вредностите на предметите 
од основните средства и обртните средства и из-
ворите на тие средства за народната одбрана. 

III. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Деловен резултат во текот на годината — Биланс 

на успехот 

Член 8 
Деловниот резултат во текот на годината — Би-

ланс на успехот се составува врз основа на кни-
говодствените податоци. 

Член 9 
Во образецот Деловен резултат во текот на го-

дината - . Биланс на успехот, во колона 4 се вне-
суваат податоци од завршната сметка за претход-
ната година, а во колона 5 — податоци од соодвет-
ните конта назначени во колона 2 на. тој образец 
за годината, односно за периодот за кој се соста-
вува завршната сметка.' 

Член 10 
Во текот на деловната година за периодите ја-

нуари — март, јануари — јуни и јануари — сеп-
тември во Образецот Деловен резултат во текот на 
годината - Биланс на успехот, во колона 4 се вне-
суваат податоци за истиот период на претходната 
година, а во' колона 5 — податоци од соодветните 
конта назначени во колона 2 на тој образец за те-
ковната година. 

Член 11 
При изработката на периодичните пресметки за 

периодите јануари — март, јануари — јуни и ја-
нуари — септември, организациите на здружениот 
труд не внесуваат податоци под ред. бр. 87 до 94 
на Образецот Деловен резултат во текот на годи-
ната —. Биланс на успехот. 

Под ред. бр. 13 на образецот од став 1 на овој 
член се искажуваат состојбите на контата од гру-
пата на конта 73 — Други трошоци на работењето, 
намалени за состојбата на контото 733 - Кусоци 
утврдени со попис. 

Под ред... бр. 34 на образецот од став 1 на овој 
член се искажува состојбата на контото 788 - Други 
приходи, намалени за износот на утврдените вишоци 
при пописот на производството и на залихите на 
производи и стоки. 
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IV. Содржина на одделнл позиции во Образецот 
Посебни податоци кон деловниот резултат во текот 

на годината 

Член 12 
Во Образецот Посебни податоци кон деловниот 

резултат во текот на годината се искажуваат пода-
тоците од соодветните групи на конта, односно на 
контата назначени во колона 2 на тој образец, и тоа: 

1) под ред. бр. 1 до 10, ред. бр. 13 до 18 и ред. 
бр. 34 до 44 — состојбата на контата, односно на 
групата на конта; 

под ред. бр. 19 до 33, ред. бр. 48 до 50, ред, 
број 70 и ред. број 71 — износот од долговната стра-
на на контото; 

3) под ред. бр. 11, 12, 45, 46 и 52 — износот од 
побарувачката страна на контото; 

4) под ред. број 51 — износот од долговната 
страна на контото без почетната состојба. 

Член 13 
Износот на состојбата на деловните средства се 

утврдува така што се собираат долговните салдз 
на контата од групите ћа конта 00, 01, 03, 04, 10. И, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 35, 36, 60, 63, 64, 65 И бб и кон-
тата 090, 092. и 093 и од така утврдениот збир се 
одбива збирот на побарувачка« салда на контата 
од групите на конта 02 и 69 и на контата 091 и 094. 
Просечно користените деловни средства се утврду-
ваат така што се собираат износите на состојбите 
на деловните средства на 1 јануари (почетна состој-ѕ 
ба) и на крајот на секој пресметковен период и се 
делат со бројот на земените состојби. 

Член 14 
Износот на состојбата на основните средства 

се утврдува така што се собираат долговните ѓалда 
од контата 00 и 01 и контата 090 и 092 и од така 
утврдениот збир се одбива збирот на побарувачните 
салда на контата од групата на конта 02 и контото 
091. Просечно користените основни средства с.е утвр-
дуваат така што се собираат износите на состојбите 
на основните средства на 1 јануари (почетна сос-
тојба) и на крајот на ,рекој пресметковен период 
и4 се делат со бројот на земените состојби. 

Член 15 
Просечниот број на вработени врз база на екал-

кулираните часови на работа се утврдува така што 
износот на остварените часови на работата се дели 
со бројот на часови на работа по работник во редовен 
работен однос и за редовно работно време. Бројот на 
часовите на работа по работник се утврдува така 
што бројот на месеците на работа се множи со бројот 
на часовите на работа во текот на месецот што е 
предвиден со самоуправниот општ акт на органи-
зацијата на здружениот труд. 

Просечниот број на вработени врз база на сос-
тојбата на крајот на месецот се утврдува така што 
се собира, бројот на работниците вработени на кра-
јот на секој месец и добиениот збир се дели со 
бројот на земените месеци. 

Податоците за просечниот број на вработените 
ги обезбедуваат од соодветните евиденции над-
лежните служби во организацијата на здружениот 
труд што во смисла на важечките прописи водат 
евиденција од областа на работните односи. 

Член 16 
Под ред. бр. 60 ^о 64 на Образецот Посебни по-

датоци кон деловниот резултат во текот на годината 
се внесуваат планираните износи од планот на ор-
ганизацијата на здружениот труд за односниот пе-
риод з% кои се составува пресметката^ 

Член 17 
Под ред. бр. бб до ред. бр. 69 на Образецот По-

себни податоци кон деловниот резултат во текот на 
годината, се внесуваат податоци од побарувачката 
страна на контото 080 — Парични средства нџ 
заедничката потрошувачка, во согласност со опреде-
лените намени, со тоа што, како потрошени сред-
ства за станбена изградба се сметаат и здружените 
средства за станбена изградба. 

V. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Посебни Податоци кон билансот на успехот 

Член 18 
Во Образецот Посебни податоци кон билансот на 

успехот, се искажуваат податоците на начинот оп-
ределен во чл. 12 до 17 на овој правилник. 

Под ред. бр. 37 и 38 на образецот од став 1 на 
овој член се внесуваат износите од Образецот „ИР" 
— Извештај за спроведување на Ревалоризацијата и 
за состојбата на вредноста на основните средства 
— на средствата на заедничката потрошувачка на 31 
декември 197— година, што е составен дел на Пра-
вилникот за утврдувањето, -искажувањето ираспо-. 
редувањето на резултатите на ревалоризацизата на 
основните средства и на средствата на заедничката 
потрошувачка на корисниците на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/77). 

VI. Содржина на одделни позиции во Образецот 
Заклучен лист 

Член 19 
Образецот Заклучен лист се пополнува на 31 де-

,кември, односно на денот под кој се спроведува 
статусната промена во деловните книги на орга-
низацијата на здружениот труд. 

Во образецот од став 1 на овој член се внесуваат 
хронолошки сите конта на кои организацијата на 
здружениот труд во текот на годината вршела кни-
жења во деловните книги. 

Во колона 8 на образецот од став 1 на овој член 
се внесува збирот на износите од колоните 4 и 6, 
во колона 9 — збирот на износите од колоните 5 и 7, 
а во колони 10 и 11 — салдата од сите конта. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 20 
При статусните промени во текот на годината 

организацијата на здружениот труд составува и дос-
тавува до службата завршна сметка во рок од 60 
дена од денот на наста,натата статусна промена. Под 
ден на настанување на' статусната промена, во смис-
ла на овој правилник се смета денот под кој ста-
тусната промена се спроведува во деловните книги 
на организацијата на здружениот труд. 

Ако статусната промена настане на 31 март. 30 
јуни или 30 септември, организацијата на здруже-
ниот труд што во Врска со тие промени составува 
и поднесува завршна сметка не е должна за тие 
периоди да составува и да поднесува до надлежната 
служба периодична пресметка. 

Член 21 ^ 
При изработката на периодичната пресметка и 

на завршната сметка за 1977 година организациите 
на здружениот труд во колона 4 на Образецот Де-
ловен резултат во текот на годината — Биланс на 
успехот, внесуваат податоци приспособени кон по-
датоците од колона 5 на тој образец користејќи sol 
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Споредбениот преглед на контата според Контниот 
план за организациите на здружениот труд и на 
контата според Основниот контен план за организа-
циите на здружениот труд, што е составен дел на 
Правилникот за содржината на одделни конта во 
Контниот план за организациите на здружениот 
ТРУД. 

Член 22 
При утврдувањето на резултатите од работењето 

за 1977 година организациите на здружениот труд 
искажуваат во колона 4' на Образецот Деловен 
резултат во текот на годината — Биланс на успехот, 
дел од доходот за работната заедница под ред. број 
3, а износот на амортизацијата пресметана над из-
носот според пропишаните минимални стапки — под 
ред. број 10. 

Организациите на здружениот труд- при утвр-
дувањето на резултатот на работењето за 1977 година 
искажуваат под- ред. бр. 72 до 75 во колона 4 на 
образецот од став X н а 0В0Ј член износ на остато-
ците на доходот по периодичните пресметки за 1976 
година, според структурата на распределбата извр-
шена по завршната сметка за 1976 година. 

Член 23 
Организациите на здружениот труд што со са-

моуправниот општ акт за распоредување на доходот 
не утврдиле од доходот да ги намируваат обврските 
спрега работната заедница и издатоците за аморти-
зација над износот пресметан според пропишаните 
минимални стапки, ќе ги искажат тие износи под. 
ред. број 3, односно под ред. број 10 во колона 5 на 
Образецот Деловен резултат во текот на годината 
— Биланс на успехот. 

Член 24 
Организациите на здружениот труд ги искажу-

ваат податоците во Биланс на состојбата, Деловен 
резултат во текот на годината - Биланс на успехот, 
Посебни податоци кон деловниот резултат во те^от 
на годината и Посебни податоци кон билансот на 
успехот на обрасците што.овозможуваат механограф« 
ска обработка на податоците, а чиј облик го опреде-
лува Службата на општественото книговодство на 
Југословија. 

Член 25 
Организациите на здружениот труд ги приме-

нуваат одредбите од овој правилник и за претпри-
јатијата и погоните во странство, што ги основале 
или во кои учествуваат со свои средства. 

Одредбите на овој правилник се применуваат и 
врз организациите на здружен труд во основање. 

Член 26 
Со денот на влегувањето'во сила на овеј пра-

вилник престанува да важи Правилникот за содр-
жината на одделни позиции во билансите на орга-
низациите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/73, 53/73, 17/74, 5/75, 36/75. 
11/76, 23/76, 3/77 и 19/77). 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-5628/1 
20 мај 1977 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Момчило Цемовиќ, е. р. 

355. 

Врз основа на член 25 од Законот за здравстве-
ната исправност на животните намирници и на пред-
метите од општа употреба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 71/72 и 52/73), во согласност со претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство и со со-
јузниот секретар за пазар и цени, претседателот на 
Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД 
НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ НА ДИЕТАЛ-

НИТЕ НАМИРНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за минималните услови во по-

глед на хигиенската исправност на диеталните на-
мирници („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76) 
во член 5 став 2 зборовите: ,, 20 mg" се заменуваат 
со зборовите: ,ДОО mg". 

Член 2 
Член 10 се менува и гласи: 
„Детската храна не смее да содржи во готов об-

лик повеќе од: 

1) 0,08" ррm арсен; 
2) 0,05 ррm кадмиум; 
3) 0,08 ррm олово; 
4) 0,001 ррm вкупно жива; 
5) 1,0 ррm манган; 
6) 1,5 ррm бакар; 
7) 3,0 ррm цинк.". 

Член 3 
Член 12 се менува и гласи: 
„Диеталните намирници наменети за исхрана на 

доенчиња и деца над 12 месеци возраст што се при-
готвени од млеко, или во кои млекото е БОГ претежно 
количество, или се изработени од жита и од произ-
води од жита, со додаток на овошје, зеленчук или 
месо, можат да се пуштаат во промет само ако оста-
тоците на пестициди во тие намирници, сметано на 
обликот во кој се даваат, не ги преминуваат след-
ните количества: 

1) алдрин - — — - — — — 0,001 р р т ; 
2) DDT и метаболити — — — — 0,003 р р т ; 
3) диелдрин — — — .— — — 0,001 р р т ; 
4) форат — — - — — — — 0,001 р р т ; 
5) НСН (alfa + beta) - ' - - - 0,002 р р т ; 
6) хептахлор + хептахлор епоксид - 0,001 ррш; 
7) линдан — — — — — — 0,002 ррт . 

Сите други пестициди можат во диеталните на-
мирници од став 1 на овој член да се наоѓаат нај-
многу во количеството што е десет пати пониско од 
најниското количество што за најслична намирница 
е определена со пропис за максимално дозволените 
количества на пестициди 6о животните" намирници." 

Член 4 
По член 26 се додава нов член 26а, кој гласи: 
„Во производството на диеталните намирници 

од чл. 16, 17^18, 21, 24, 25 и 26 од овој правилник 
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можат да се употребуваат дозволените адитиви на 
начинот предвиден со прописи за здравствената ис-
правност, и за квалитетот на истовидни недиетални 
животни намирници." 

Член 5 -
Во член 27 став 2 зборовите: „најдолго една го-

дина од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник" се заменуваат со зборовите: „до 31 декем-
ври 1977 година". 

Член 6 
До член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 
„По исклучок од член 12 на овој правилник, дие-

талните ' намирници наменети за исхрана на деца 
над 12 месеци возраст ,до 31 декември 1978 година, 
можат да се пуштаат во промет, ако остатоците на 
пестицидите во тие намирници не ги преминуваат 
следните количества, и тоа: 

1) DDT и метаболити - . - - - 0,010 ррm; 
2) линдан - - - - " - - 0,003 ppm.". 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2809 
14 април 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

здравство и социјална 
заштита, 

Зора Томиќ, с. р. 

356. 

ѕ Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите, („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот н а Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖ-

- НАТА СТОЛАРИЈА 

1. Во Решението за "југословенските стандарди 
од областа на градежната столарија, објавено во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, во точка 3, 
зборовите: „се задолжителни и влегуваат "во сила" 
се заменуваат со зборовите: „ќесе применуваат од". 

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

Бр. 06-1628/1 
9 март 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот/ 

завод за стандарди-
зација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

357. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот н а Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ЗА ЧОРАПИ 

1. Во југословенските стандарди што се доне-
сени со Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/69), а објавени во посебно из-
дание на Југословенскиот завод за стандардизација 
се вршат следните измени, и тоа: 

Во југословенскиот стандард Женски чорапи' 
со гаќички. Големини и квалитет на изработката — 
JUS F.D5.352 точка 2 се менува и гласи: 

„2. Ознаке величина 
Величина чарапа означава се по усвојеној кон-
венција бројевима 8,5 до 11, као што је наве-
дено у табели. Чарапе израђене од пређе која 
има висок степен еластичност и чарапе висо-
ког степена ,истегљивости могу се означавати и 
комбинацијом ма кој е две ознаке величина из 
распона од три величине дате у табели, на при-
мер: из распона који обухвата величине 8,5, 9 
и 9,5 чарапе се могу означити следећим комби-
нацијама величина: 8,5-9 или 8,5-9,5 или 9-9,5." 

Точка 3.3 се менува и гласи: 
„3.3. Мере се односе на чарапе у стању у как-
вом се оне налазе у оригиналнбм паковању. 
Мере су обавезне за чарапе израђене од пређе 
од 100% памучних влакана или од пређе од 
100% вунених враќана. За чарапе израђене од 
осталих влакана или мешавине разних текстАл-
них влакана, мере нису обавезне него елуже 
као ориентација."; 

2) Во југословенскиот стандард Детски чорапи 
со гаќички. Големини и квалитет на изработката -» 
JUS F.D5.354 точка 2 се менува и гласи: 

„2. Ознаке величина 
Величина чарапа означава са бројевима од 2 до 
12, према годинама живота девета, као што је 
наведено у табели. Пример: 6 је ознака величи-
не чарапа за дете од 6 година живота. 
Парале израђене од пређе која има висок сте-
пен еластичности и чарапе високог степена ис-
тегљивости могу се означавати и комбинацијом 
ма кој е две ознаке величина" из распона од три 

- веЛичине дате у табели, на пример: из. распона 
кој и обухвата величине 4, 6 и 8 чарапе се могу 
означити следећим комбинацијама величина: 
4-6, или 4-3, или 6-8." 

Точка 3.3 се. менува и гласи: 
„3.3. Мере се односе на чарапе у стању у как-
вом се оне налазе у оригинално^ паковању. 
Мере су обавезне за чарапе израђеие од пређе 
од 100% памучних влакана или од пређе од 
100% вунених влакана. За чарапе израђене од 
осталих влакана или мешанине разних текстил-
них влакана, мере нису обавезне него служе 
као ориентација."; 
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- 3) во југословенскиот стандард Машкц чорапи. 
Големини и квалитет на изработката — 
JUS F.D5.350, во југословенскиот стандард Женски 
Чорапи. Големини и квалитет на изработката — 
JUS. F.D5.351, и во југословенскиот стандард Дет-
ски чорапи. Големини и квалитет на изработка — 
'JUS F.D5.353, точка 3.3. се менува и гласи: 

„3.3. Мере се одиосе на чарапе у стању у как-
вом се оне налазе' у оригиналном паковању. 
Мере су обавезне за чарапе израђене од пређе 
од 100% памучних влакана или од пређе од 
100% вунених влакана. За чарапе израђене од 
осталих влаканаили мешавине разних текстил-
н а влакана, мере нису обавезне него служе 
као ориентација." 

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

Бр. 10-2999 : 

10 март 1977 година 
Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандарди-
зација, 

Милан Крајновиќ, с.р. 

358. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот н а Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА КУЈНСКИ МЕБЕЛ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
кујнски мебел („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/68) 
престанува да важи 

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

Бр. 06-1627/1 
19 април 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод за стандарди-

зација, 
Милан Крајновиќ, с.р. 

359. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот н а Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МЕБЕЛИ 

1. Решението за југословенскиот стандард од 
областа на испитувањето на мебели („Службен лист 
на СФРЈ",-бр. 6/69) престанува да важи. 

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

Бр. 06-1626/1 
19 април 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандарди-
зација, 

Милан Крајновиќ, с.р. 

360. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА 
ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ПРЕ-

РАБОТКАТА НА ДРВЕНЕСТИ МАТЕРИИ 

1. Југословенскиот стандард — Столови од др-
во — Квалитет JUS D.E2.200 и југословенскиот 
стандард - Столови од дрво — Испитување -
.ЈUS D.E2.201, донесени со Решението за југосло-
венските стандарди од областа на шумарството, 
дрвната индустрија и преработката на дрвенести 
материи („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/71), пре-
стануваат да важат. 

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

Бр. 06-5972/1 
26 мај 1977 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за стандарди-
зација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

361. 

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

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

ЛЕН НАТРИУМОВ ФЕЛДСПАТ 

1. Претставникот на производителите и претстав-
ниците на потрошувачите на 18 и 19 ноември 
1976 година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цени за мелен натриумов фелд-
спат, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат своите затечени продаж-
ни цени, при постојните услови на продажбата, да 
ги зголемат така што највисоките продажни цена 
да изнесуваат, и тоа за: 
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Дин/t 
1) мелен натриумов фелдспат (ДИН-30) 783 
2) мелен натриумов фелдспат (ДИН-80) 1.043 

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

3- На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 4145 од 19 мај 1977 
година. 

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

Претставник на производителите: „Огражден" 
рудник за неметали — Струмица. 

Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Стража" - Хум на Сутли, Српска фабрика 
стакла - Параќин, Индустрија за стакло и 
стаклени влакна — Скопје, Стекларна — 
— „Храстник" - Храстник, „Борис Кидрич" — 
- Титов Велес, „Југокврамика" - Загреб и „Го-
рица" — Загреб. 

362. 
« 

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

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

ТОНИТ U-73 И RG-74 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 октомври 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бентонит U-73 и RG-74, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат та-
ка што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/t 
1) бентонит U-73 1.500 
2) бентонит RG-74 1.500 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 574 од 19 мај 1977 
година. 

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

Претставници на-производителите: ИНА Петро-
кеЉја Кутина и „Бентомак44 - Крива Паланка. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
32 купувачи - потрошувачи - потписници на 
Спогодбата. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредни заслуги во повеќегодишното! 
развивање и зацврстување на пријателските односи 
и соработката помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Француска Реду блика 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Pierre Sebilleau, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Француска Република во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 114 
8 ноември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските одно-' 
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Француска Република 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Valery Giscard d' Estaing, претседател на Фоан-
цуска Република; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Anne-Aymone Giscard d1 Estaing, сопруга на 
претседателот на Француска Република. 

Бр. 124 
3 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Француска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Louis de Guiringaund, министер за надворешни 
работи; 

Andre Rossi, министер за надворешна трговија; 
Francoise Giroud, државен секретар за култура; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Yves Cannae, помошник генерален секретар на 
Претседателството на Републиката; 

Francoiss de Laboulaye, директор за политич-ки 
работи во Министерството за надворешни работи; 

Alain Pierret отправник на^работи на Француска 
Република во Југославија; 

Jean-Philippe Lecat, специјален советник на 
Претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Philppe Suzay, шеф на Кабинетот на Претседа-
телот на Републиката^ 

Emmanuel de Caste ја, шеф на Протоколот;' 
Gabriel Robin, дипломатски советник во Претсе-

дателството на Републиката; 
Christian d' Aumale, в. д. генерален директор за 

економски и финансиски работи во Министерството 
за надворешна работи; 

Jasques Andreani директор за Европа во Мини-
стерството за надворешни работи; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН' 

Jean-Pierre Beauchataud, заменик-директор за 
Источна Европа во Министерството за надворешни 
работи; 

Guy Carron de fa Carriere, помошник-директор 
во дирекцијата за стопански односи со странство во 
Министерството за стопанство и финансии; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Andre Nemo, советник на Амбасадата на Фран-
цуска Република во Белград; 

Bernard Prague, специјален советник на министер 4 

рот за надворешна трговија; 
Alain Montarras, шеф на Службата во Кабине- -

тот на Претседателот на Република Франција; 
Henri-Hugues Lejeune, советник во Протоколот; 
Gerard Errera, стручен советник во Кабинетот на 

министерот за надворешни работи; 
Paul Comiti. виш инспектор; 

— за заслуги %о развивањето и зацврстувањето^ 
на соработката и пријателските односи помеѓу воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Француска Република 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА" 

генерал Claude Vanbremeersch, шеф на Воената 
куќа на Претседателот на Републиката; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник Philippe Arnold, претседател на 
Воената куќа на Претседателот на Републиката. 

Бр. 125 . 
3 декември 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

353. Одлука за начинот н а "водење евиденци-
ја за користењето на средствата предви- " 
дени во Буџетот на федерацијата за 1977 
година за ф,инансирање на унапредува-
њето на надворешнотрговската размена 1253 

354. Правилник за содржината на одделни 
позиции во обрасците на периодичната' 
пресметка и на завршната сметка, за на-
чинот на доставување на периодичната 
пресметка и на завршната сметка и за по-
датоците и документацијата што се до-
ставуваат кон периодичната пресметка и 
завршната сметка за организациите на 
здружениот труд - - - - - - 1253 

355. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за минималните услови во 
поглед на хигиенската исправност на 
диеталните намирници — — — — — 1256 

356. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на 
градежната столарија — — — — — 1257 

357. Решение за измени на југословенските ч 
стандарди за чорапи — — — — — 1257 

358. Решение за престанување на важењето 
на решението за југословенските стан-
дарди за кујнски мебел — — 1258 

359. Решение за престанување на важењето 
на Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на испитувањето на ме« 
бели , — — — — — — — — — 1253 

360. Решение за престанување на важењето 
на југословенските стандарди од областа 
на шумарството, дрвната индустрија и 
преработката на дрвенести материи — 1258 

361. Спогодба за промена на затечените цени 
за мелен натриумов филдспат — - - 1258 

362. Спогодба за промена н а затечените цени 
за бентонит U-73 и RG-74 - - - - 1259 

Одликувања — — — — — — — — — 1259 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 226. - Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 - Печати Бесградски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


