
БЕЛГРАД 

БРОЈ 65 ГОД. XXXIV 

1013. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за 
амортизација на основните средства на основните 
организации на здружениот труд и на другите 
корисници на општествени средства („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА 
П Р И М Е Т И Т Е НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ КОРИС-

ТАТ ЗА РАБОТА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА СМЕНА 

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

Е. п. бр. 950 
23 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. p. 

1014. 

1. Во Одлуката за зголемување на амортизаци-
јата за предметите на опремата што се користат за 
работа повеќе од една смена (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/77) во точка 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Одредбите од став 1 на оваа точка не се при-
менуваат врз предметите на опремата наведени во 
табелата од член 35 став 1 под ред. бр. 62 до 68. 100 
и 101 од Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружениот 
труд и на другите корисници на општествени сред-
ства ниту врз предметите на опремата што ги со-
чинуваат' тролејбуси, трамваи, автомобили, авто-
буси и камиони." 

2. Во точка 2 став 1 по зборовите: „Ако пред-
метите на опремата" се додаваат зборовите: „од 
точка 1 став 1 на о^ваа одлука", на обете места. 

3. Во точка 3 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Ако средствата за транспорт поминале повеќе 

километри од бројот километри утврден за работата 
во една смена, стапката на амортизацијата се зго-
лемува за 5%, и тоа: за тролејбуси и трамваи за 
секои додатни 5.000 километри, а за автомобили, ав-
тобуси и камиони — за секои додатни 6.000 кило-
метри." 

4. Во точка 4 по зборовите: „Во часови на упо-
треба на предметите на опремата" се додаваат збо-
ровите: „од точка 1 став 1 на оваа одлука". 

5. Во точка 5, став 1 зборовите: „распоредени и 
бројот на часовите на употребата" се заменуваат со 
зборовите: „распоредени, во бројот на часовите на 
употребата односно поминатиот број километри:". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Ако исти предмети на опремата во состав на 

и£та амортизациона група имаат различен број ча-
сови на употребата односно различен број поминати 
километри, утврдувањето на просечниот број часо-
ви на употребата односно на просечниот број по-
минати километри се врши на тој начин што се 
собираат часовите на употребата односно поминати-
те километри и така утврдените збирови ќе се по-
делат со бројот на исти предмети на опремата во 
состав на иста амортизациона група." 

6. Оваа одлука ќе се применува и врз конечна-
та годишна пресметка на амортизацијата за 1978 
родина. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕНОЛНА ПЕНА СО 

ПОЛИКОНДЕНЗАЦИЈА 

1. На увозот на производите од до лу наведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на фенолна пена со поликондензаци-
ја, царината ќе се пресметува по стапка од 5°/о. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 27/78) и царината 
пресметана по стапка од 5%, намален за 50%: 

Тарифен 
број на Ца- Н а и м е н у в а њ е 

ринската 
тарифа -

1 2 

84.59/4е Машини и-механички уреди, за индус-
тријата на гума или вештачки пластич-
ни маси, други 
Ех. 
— Реактори за континуирана пеликон-

дензација на фенолни смоли од ре-< 
золен тип (тип на транспортер) со 
единица за автоматско кондициони-
рање, дозирање и мешање на компо-
нентите, отпорен на киселини, со ра-* 
ботен притисок од 0,5 atm, со работ-
на температура над 100°С 

— Уреди за автоматско кондиционира-
ње, дозирање и мешање на компо-
нентите, за поликондензација на ф е -
нолна смола. 
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2. Ова решение се применува врз увозот што 
Се врши од 30 јуни до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 946 
S3 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

• ) Претседател, 
/ Веселин Турановиќ, е. р. 

„— Апарати за производство на дејонизиранзѓ 

1015. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
Закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОД-
НО" ЗА ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИТЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во Решението за определување на царинска-
та стапка „Слободно" за опремата што се увезува 
за потребите на Сојузот на слепите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74), во точка 1* по 
тар. број 84.20/3 се додава нов тарифен број, кој 
гласи: 

„84.34/1 Машини, уреди и -прибор за леење бук-
ви или набирање букви и машини за 
подготвување или изработка на кли-
шеа, плочи или вал јаци за печат 
Ех. 
Машини за изработка на лимени матри-
ци на Браево писмо Сл." 

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

Е. п. бр. 947 
23 ноември 197В година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

1016, 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
Закон (, Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-

„ ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НА РИНА НА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина па специфичната опрема- за здравството 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се 
вршат следните дополненија: 

„1) во тор. број 84.18/2е по четвртата алинеја се 
додава HOiia алинеја, која гласи: 

вода ; 
2) по тар. број 84.19/2Ѓ се додава нов тарифен 

број, кој гласи: 

„ 8 4 . 2 0 / 1 Г Ваги за мерење, други 
. Ех. 

Креветски ваги за мерење пациенти"; 

2. Во точка 2 се вршат следните дополненија: 
1) пред тар. број 90.17/1 се додава нов тарифен 

број, кој гласи: 

}}84.18/2е Уреди за филтрирање или пречистува-
ње на други течности 
Ех. 
Апарати за производство на дејонизи-
рана вода"; 

2) по тар; број 90.19/2а се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

,,84.20/lr Ваги за мерење, други * 
Ех. 
Креветски ваги за мерење пациенти". 

3. Ова решение се применува врз увозот што се 
врши од 1 јули до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 948 
23 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

1017. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА 

ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 

1. Во решението за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
заштита на човековата средина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/78) во точка 1 се вршат следните до-
полненија: 

1) пред тар. број 84.31/1 и 2 се додаваат 11 нови 
тар. броеви, кои гласат: 

„73.37/3 

84.14/6 

Грејани на воздух, неелектрично загре-
вани со вграден моторен вентилатор 
Ех. 
Грејани на воздух со капацитет од 
1,000.000 Kcal/h, со температура на воз-
духот на излезот 150°С 

метали и легури на Печки за топење 
метали 
Ех. 
— Неелектрични печки со косо дно, на 

течно гориво, за претопување алу-
м и н и у м о н струганици и отпадоци с9 
капацитет до 6 t 
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— Неелектрични ротациони печки, на 
течно гориво, за топење алуминиум-
о в струганица, со капацитет од 12 t 

84.14/11 Други индустриски печки, ^ е л е к т р и ч н и 
Ех. 
— Неелектрични ротациони печки, на 

течно гориво, за одржување на исто-
пениот алуминиум во течна состојба 
со капацитет од 12 t 

— Уреди за синтерување на специјална 
битуменска лента со помошен уред 
за нанесување анти-лепило. како и 
гравура што се употребува како ан-
тизвучна изолација 

— Уреди за изработка на вал јана, спе-
^ цијална антизвучноГ лента 

— ^ к е л с к и печки на мазут, за печење 
градежни елементи — блокови пос-
тавени на вагонети 

84.16/16 КпттанЈгешт и слични машини за вала-
ње. други 
Ех. 
Претставната за валање (преткаландер) 
и каландери за валање специјални би-
туменски (магнетни и немагнетни) лен-
ти што се употребува како акустичен 
материјал 

84.17/2к Друго 
Ех. 
— Ротациона сушилница за сушење од-

м а л е н а алуминиумска струганица, со 
уред за шаржирање 

— Сушилници во вид на комора, со 
вентилатор што се движи по шини, 
за сушење со топол воздух што се 
доведува низ плафонот на сушивни-
цата 

84.18/16 Центрифугу други 
Ех. 
Центрифуги за континуирано отстрану-
вање на масло од метална струганица 

84.18/2а Уреди за филтрирање или пречистува-
ње на гасови (вклучувајќи го и возду-
хот) 
Ех. 
— Реакциони филтери за пречистување 

воздух што излегуваат во атмосфера 
— Компелетен уред за пречистување и 

отшмукување прав на "линија на 
филцот 

84 22/66 Транспортери со гумена или челична 
лента 
Ех. 
Транспортери со челична вибрациона 
лента и со сопствен погон, ^ широчина 
над 500 mm, изработени од немагнетичен 
челик 

84.22/бк Друго 
Ех. 
Уред за пневматски транспорт на , ка -
белски гранулат по секундарно™ дро-
бење 

84.22/6в-2 Челични членести транспортери, други 
Ех. 
— Членести транспортери за транспорт 

на челична струганица во мелена и 
немелена состојба и брикети 

— Автоматски уреди за манипулација, 
натовар или истовар на сурови и 
осушени блокови 

— Автоматски машини за задвижување 
вагони на тунелска печка 

за производство на целулоза, 84.31/1в Машини 
други 
Ех. 
Машини за кинење стари крпи, ј ажари-
ја и други текстилни отпадоци"; 

2) По тап. број 84.31/1 и 2 се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 

„84.43/16-3 Машини за леење, друго 
Ех. 
Машини за континуирано леење на ин-
готи на алуминиум со конвеер за ла-
дење" 

3) По тар. број 84 50/8 се додаваат 6 нови тар. 
броеви, кои гласат: 

„84.56/46 Машини за обликување и калапирање 
на градежен материјал (керамички ,ма-
теријал, цемент, вар, гипс) 
Ех. 
Вакуум екструдерски преси за облику-
вање и пресување на градежни елемен-
ти — блокови со тенок ѕид, со цилин-
дер пречник 600 mm, капацитет 60 t / h 

84.56/4г Машини, други 
Ех. 
— Автоматски машини за режење ек-

. .струдирани градежни елементи — 
блокови 

— Машини за нанесување песок врз 
исечени- и обликувани градежни еле-
менти — блокови (за нанесување на 
три страни) 

84.59/7 Машини и механички уреди за трети-
рање метали или метални карбиди 
Ex. v 0 

— Хидраулична преса за пресување 
старо железо, со уреди за п о т е к у -
вање на испресуван матери јал* со 
работен притисок над 150 t 

— Дробилка за претходно сечење на 
заплеткани' кабелска отпадоци,. до 
големина околу 5 cm. со сила од 125 
К Ѕ 

— Примарна дробилќа за фино мерење 
на изолирани кабли, до големина на 
гранулите 17 mm 

— Секундарна дробилка за фино меле-
ње на груб кабелски гранулат, до 
големина на гранулите 6 mm % 

— Дробилка за мелење челична стру-
ганица со капацитет над 2 t /h . со 
облога за отстранување на бучава 

— Вибрационен тежипски дозатор за 
челична струганица -

— Собирен челичен бункер за одмале-
на и мелена челична струганица, со 
автоматски уред за дозирање стру-
ганица на лента 

— Хидраулична автоматска хоризон-
тална преса, за брикетирање на ме-
лена челична струганица ^ -



Страна 2542 — Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 1 декември 197$ 

— Дробилка со пулверзатор за мелење 
алуминиумска струганица 

84.59/8 Други машини и механички уреди 
Рх. 
— Специјални машини за обработка и 

обликување на залепени битуменски 
и текстилни плочи за антизвучна 
изолација 

— Специјални уреди за нанесување и 
дистрибуција врз рамна текстилна 
плоча за антизвучна изолација 

— Уреди за обработка на течен, вруќ 
битумен и прашочни материјали што 
се употребуваат за изработка на спе-
цијална антизвучна битуменска лента 

— Уреди за зацврстување на битумено-
зна лента (валан ламинит) со рецир-
кулација на вода, за антизвучна изо-
лација 

— Специјални уреди за нанесување по-
лиетиленска облога врз битуменска 
лента за изолација на бучава 

— Машини за фазонско обликување на 
филцено битуменски плочи 

б4.59/8к Други 
Ех. 
— Машини за одвојување пластични 

гранули од други неметални отпадо-
ци, со вибрационо сито и со вал јаци 

— Гравитационен сепаратор за издвоју-
вање потешки честици од секундарен 
кабелски гранулат 

— Двостепени уреди за суво и мокро 
пречистување (издвојување) на ме-
тални и други отпадоци од прав -

— Циклони со филтери за издвојување 
прав од мелен гранулат 

84.59/9 Делови за машини и механички уреди 
од точ. 2 до 8 на овој тарифен број 
Ех. 
Хидрауличен агрегат за погон на преса 
и ножици, со електромотор^ пумпи, 
резервоари, филтери, ладилник и инс-
талации, со погонски притисок над ЗОО 
бара". 

4) По тар. број 85.01/1 и 2 се додаваат 4 нови 
тар. броеви, кои гласат: 

„85.02/5 Електромагнетски глави за дигање 
Ех. * 
Електромагнетски глави за дигање со 
сила над 80 kW 

85.02/6 Друго 
Ех. 
Електромагнетски тапани — сепаратори 
за одвојување магнетични од други 
отпадоци ' 

85.19/13 Друго 
Ех. 
— Команден уред за управување и си-

гнализација на работата на уреди за 
пресување и сечење старо железо 

— Разводни табли со сигнални ламби 
за уреди за дробење и раздвојување 
гранулат 

85.22/26 Електрични уреди и апарати со посеб-
ни функции, што не се распоредуваат 
во КОЈ и да е друг тарифен број на оваа 
глава," друго 
Ех. 
Уреди за магнетисување на битуменска 
лента која во. процесот на производ-
ството отстранува метални струганици"; 

5) По тар. број 87.02/2а се додава нов тар. број, 
кој гласи: 

„87.07/1 а Виљушкари до 12 тони носивост и со 
височина на дигање до 6 m 
Ех. 
Виљушкари со 8 запци, носивост 4.5 t"; 

Јб) По тар. број 87.14/3 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 

„90.28/Зг Други 
Ех. 
Електронски квантометар за испитурање 
и контрола на составот на легури од 
метали 

90.28/56 Други 
Ех. 
Електрични нурнувачки термометри за 
мерење температура на метали во рас-
топена состојба". t 

2. Ова решение се применува врз увозот што се 
врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

^Е. п. бр. 949 
23 ноември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

1018. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и* растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74). сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „ARBEITER ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Arbeiter Zeitung" од 27 
октомври 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/442 
20 ноември 1978 година 

Белград 
/ 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 
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1019. 

Врз основа на член 59 став 1. во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74). сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Welt". бро| 261 од 8 
ноември 1978 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/752 
20 ноември 1978 година 

Белград ^ 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. _ 

1020. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со ч л е н ' 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), СОЈУЗНИОТ се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FINANCIAL TIMES" 

Се забранува внесувањето и растурат зо 
Југославија на весникот ,,Financial Times рој 
27709 од 8 ноември 1978 година, што излегува на 
англиски јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/422 
20 ноември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

1021, 

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за 
земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРА-
НИЦА КОН УНГАРИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ 
НА ВНЕСУВАЊЕТО И ШИРЕЊЕТО НА ЗАРАЗ-

НАТА БОЛЕСТ ЛИГАВКАТА И ШАЛОТ 
} 

1. Заради спречување на внесувањето и шире-
њето во Југославија на заразната болест лигав-
а т а и шалот: 

1) се забрануваат увозот и транзитот на чапун-
кари (говеда, свињи, овци и кози; и увозот на месо 
од чапункари од Унгарија во Југославија; 

2) се забранува внесувањето од страна на пат-
ници во Југославија на намирници од животинско 
потекле^ освен конзерви, пр^ку сите гранични пре-
мини кое! Унгарија. 

2. Оваа наредба влегува* во сила наредниот ден 
ед денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 6777/1 
21 ноември 1978 година 

Белград 
Заменик-претседател 

на СојузЕзиот комитет за 
земјоделство, 

д-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

1022. 1 
Врз оснсва на член 46 точка 1, во врск& со член 

11 став 1 точка 11 од Законот за заштита на ж и -
вотните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/76), 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство 
издава 

Н А Р Е Д Б А ; 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТНО ВАК-
ЦИНИРАЊЕ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ВО 

СР СЛОВЕНИЈА И СР ХРВАТСКА 

1. Заради спречување на внесувањето и шире-
њето во Југославија на заразната болест лигавката 
и шапот ќе се спроведе задолжително заштитно 
вакцинирање на сите говеда, ©вци и кози со вакци-
ната „ЛОС" во граничните општини: Мурска Собота, 
Лендава, Чаковец, Копривница, Гурѓево. Вирови-
тица, Подравска Слатина, Доњи Михољац, Лудбрег, 
Бели Манастир, Плоче, Метковиќ и Вргорац. 

Мерката од став 1 на оваа точка ќе ја спрове-
дат надлежните органи во СР Словенија и СР Хр-
ватска. 

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

Бр. 9-6829/1 
23 ноември 1978 година 

Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство. 
Л-р Бранко Јовановиќ, е. р. 

1023. 

Врз основа на член 12. став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 54/70, 40/73 и 21/74). директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е * 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАГРЕБ. СО СЕДИШТЕ ВО 

РАНЖИРНИОТ КОЛОДВОР ЗАГРЕБ 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Загреб, со седиште во Ранжирниот коло-
двор Загреб. 



Страна 2546 — Број 65 

2. Царинската испостава од точка 1 на оза ре-
шение почнува со работа на 1 декември 1978 година. 

03-01 бр. 15976/1 
16 ноември 1978 година 

Белград 

Директор 
нА Сојузната управа за. царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

1024. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Зако-
нот за царинската служба (..Службен лист на 
СФРЈ*' бр. 54/70. 40/73 и 21/74), директорот на Со-
јузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА ЗАГРЕБ, СО СЕДИШТЕ ВО 

КУТИНА 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Загреб, со седиште во Кутина. 

2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 1 јануари 1979 година. 

03-01 бр 15975/1 
16 ноември 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Кемал Тарабар, е. р. 

1025. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76) во согласност со одредбите од 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична ^политика и на за-
едничките основи на кредтттната политика ве 1978 
година („Службен лист на С^ФРЈ", бр. 43/78), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА CHPOBF ЛУНА ЊЕ НА МОНЕТАРНО - КРЕДИТ-

НАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ" . бр. 43/78 и 58/78), по 
точка 7 се додава нова точка 7а. која гласи* 

„7а. Народната банка привремено во времето од 
2 до 31 декември 1978 година; ќе го запре купува-
њето на меници според одредбите од точка 7 на 
оваа одлука." * 

Петок, 1 декември 1978 

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

О. бр. 68 
23 ноември 1978 година 

Белград 
у Претседател 

. на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославен а ѕ 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

1026, 

Врз основа на член бб стап 1, во врска со член 
65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 32/78).. Собранието на Заедни-
цата на социјалното осл турување на воените оси-
гуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИ-

ВОТОТ 
1. Старосните, инвалидските и семејните пен-

зии, усогласени упоред чл. 64 и 65 став 1 од Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигуруваше на 
воените -осигуреници, се усогласуваат со движење-
то на просечните трошоци на животот во Социјали-
стичка Федеративна Република Југословена така 

* што, почнувајќи од 1 јули 1978 година, се зголе-
муваат за 5,75% од исплатената пензија за јуни 
1978 година според чинот и класата што, во сми-
сла на член 17 став 2 од тој закон, служеле за оп-
ределување на пензискиот основ, 

2. Вкупниот износ на пензијата и додатокот 
кон пензијата на носителите на ..Партизанска спо-
меница 1941", на лицата одликувани со Орденот 
на народен херој и на борците на Шпанската нанио-
налноослободителна и револуционерна војна од 
3936 до 1939 година не може да го премине износот 
пк највисокиот месечен личен доход на функцио« 
нерите на Собранието на СФРЈ од претходната го-
дина.. 

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

Бр. 55-1 
23 ноември 1978 година 

Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното 

осигурување на воените осигуреници 
Претседател, 

Мирко Нововиќ, * е. р. 

1027. . 

Врз основа на член бб став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/73), 
Собранието на Заедницата" на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ИА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1979 ГО-

ДИНА 
1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-

ните пензии остварени или усогласени според З а -
конот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, определени од vneHSiiCKHOT ос-
нов што го сочинува платата според прописите за 
платите на активните воени лица што важел во де-
кември 1977 година, се усогласуваат во 1979 година. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
....— 

I 
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2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат со утврдување на новиот пензиски основ, 
што го сочинуваат платата на чинот односно кла -
сата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пен-
з и с к о т о и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, штс според прописите за платите на 
активните воени лица што важеле во декември 1973 
година, им припаѓа на активните воени лица од 
соодветен чин односно класа, како и посебните до-
датоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на новиот основ за определување на семејната 
пензија, што го сочинува усогласената старосна од-
носно инвалидска пензија во смисла на став 1 од 
оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи 
на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 
3979 година. 

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

Бр. 56-1 
23 ноември 1978 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, е. р. 

1028. 

Врз основа на член 40 став 3 од Статутот на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/78), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ 
НА ПАТНИТЈЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЈАТА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА НИВ-

НИТЕ ОРГАНИ 

1. Во Одлуката за надоместите на патните и 
другите трошоци на учесниците во работата на 
собранијата на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници и на нивните ор-
гани („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77 и 33/77) 
точка 1 се менува и гласи: 

„На учесниците во работата на меѓу гарнизон-
ските собранија и на Собранието на Заедницата 
на сог^ијалното осигурување на воените осигурени-
ци и на нивните органи (во натамошниот текст: 
Собранието) и на делегатите и на воените осигуре-
ници од член 40 ст. 1 и 2 од Статутот на Заедница-
та на социјалното осигурување на воените осигу-
реници им припаѓа надомест на патните и другите 
трошоци настанати во врска со работата, како и 
надомест на загубената заработка, на личниот до-
ход односно платата." 

2. Точка 3 се менува и гласи: 
„На лицата од точка 1 на оваа одлука им при-

паѓа на име надомест на трошоците за исхрана и 
сместување дневница во износот што е определен 
со прописите за надоместите на патните и другите 
трошоци во Југословенската народна армија, со 
тоа што на уживателите на пензија и на корисни-
ците на. паричен надомест износот нќ дневницата 
им се пресметува според чинот односно класата 
според која им е определена пензијата односно па-
ричниот надомест." 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФР ЈТ", 

Бр. 54-1 
23 ноември 1978 година 

Белград 

.Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

\ 
Претседател, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

1029. 

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

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

ДУСТРИСКИ МАНО МЕТРИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 14 јули 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за индустриски манометри, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 5%. 

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. 3947 од 8 ноември 
1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Борац" — 
— Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Металсервис" — Белград, „Технопрохмет" — 
— Белград, „Ју го лабораторија" — Белград, 
„Електрометал" — Белград, „Прва Пето-
летка" — Трстеник, „Владо Багат" — За-

;дар Р1М11 — Славонска Пожега, „Унима" 
— Сараево, „Фероелектро" — Сараево, „Ме-
бош" — Босански Шамац, „Трудбеник" — До-
бој, „Феримпорт" — Загреб, „Инсталотехиа" — 
— Загреб, „Бродоматеријал" — Риека, „Метал-
ка" — Љубљана, „Јеклотехна" — Марибор, 
„Меркур" — Крањ и „Ковинотехна" — Целје. 

1030. 

Врз основа на член 72 став 2. во врска со член 
79 став" 2 од Законот за избор и отповик на деле-
гати во Сојузниот со^ор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5'78), Коми-
сијата за избор и отповик на делегати во С О Ј У З Н И О Т 
собор на Собранието на СФРЈ објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР МАКЕДОНИЈА 

I. Изборот е одржан од 25 октомври до 4 ноември 
1978 година во сите собранија на општините на те-
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риторијата на СР Македонија. На седниците на соб-
ранијата на општините присуствувале вкупно 2.711 
делегати. 

Кандидатот од Листата на кандидате: 
Христов Страшо — добил вкупно 2.696 гласови. 
Неважечки ливчиња имало 15. 
II. Републичката изборна комисија на СР Маке-

донија на седницата од 6. ноември 1978 година, ут-
врди дека, во смисла на член 67. ст. 1 од Законот, за 
делегат во С О Ј У З Н И О Т собор на Собранието на СФРЈ 
е избран 

Христов Страшо, роден 1921 година, општест-
вено-политички работник. Македонец, член на де-
легацитзта на ССРНМ Скопје. 

Бр. 192 
20 ноември 1978 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател 
на Комисијата. на Комисијата. 

Властимир Живковиќ, е. р. Божидар Брајовић, е. р. 

Членови: 
1. Јован By јовиќ, е. р. 
2. Савха-Саша Јаворина, е. р. 
3. Момчило Дугалиќ, е. р. 
4. Душан Цотич, е. р. 
5. Спасоје Милошев, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф Е Д Е Р А Т И В Н А 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 одликува: 

. — по повод н а осумдесетгодишнипата на живо-
тот, а за исклучителен придонес кон збогатувањето 
на националниот фонд на културните добра на на-
шата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Топић-1уГимара Шиме Анте. 

Бр. 37 
14 април 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. е. р. 

* С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1013. Одлука за измени и дополненија на од-
луката за зголемување на амортизаци-
јата за предметите на опремата што се 
користат за работа повеќе од една смена 2541 

1014. Решение за намалување на царината на 
увоз на специфичната опрема штФ се 
користи за производство на фенолна 
пена со поликондензација — — — 2541 

1015. Решение за дополнение на решението за 
определување на царинската стапка ј 
„Слободно" за опремата што се увезува за 
потребите на СОЈУЗОТ на слепите на Ју -
гославија — — — — — — — — 2542 

1016. Решение за дополнение на Решението 
за ослободување од плаќање на царина 
на специфичната опрема за здравството 2542 

1017. Решение за дополнение на Решението 
за намалување на царината на увозот 
на специфичната опрема што се корис-
ти за заштита на човековата средина 2542 

1018. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Arbeiter Zei-
tung" — — — — — — — — — 2544 

1019. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 2545 

1020. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Financial 
Times" — — — 2545 

1021. Наредба за преземање мерки на држав-
ната граница кон Унгарија зарад pi спре-
чување на внесувањето и ширењето на 
заразната болест лигавката и шалот — 2545 

1022. Наредба за преземање мерки за заш-
титно вакцинирање во граничните опш-
тини во СР Словенија и СР Хрватска 2545 

1023. Решение за отворање Царинска испос-
тава на Царинарницата Загреб, со се-
диште во Ранжирниот колодвор Загреб 2545 

1024. Решение за отворање Царинска испос-
тава на Царинарницата Загреб со се-
диште во Кутина — — — — — — 2546 

1025. Одлука за дополнение на Одлуката за 
мерките за спроведување на монетарно-
-кредитната политика во 1978 година — 2546 

1026. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на просечните трошоци на 
животот — — — — — — — — 2546 

1027. Одлука за усогласување на пензиите за 
1979 година — — _ _ — _ _ 2546 

1028. Одлука за измени на Одлуката за надо-
местите на патните и другите трошоци 
на учесниците во работата на собрани-
јата на Заедницата на социјалното оси-
гурување на воените осигуреници и на 
нивните органи — — — — — — 2547 

1029. Спогодба за промена на затечените 
цени за индзгстриски манометри — — 2547 

1030. Резултат од дополнителниот избор за 
еден делегат во Сојузниот собор на Соб-
ранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија од СР 
Македонија — — — — —' — — 2547 

Одликувања — — — — — — 2548 

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 Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17« 


