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БЕЛГРАД 
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Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари - Редакција: Улица Јо-
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тво 651-855; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

93. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Производителските организации на здружен 
труд можат своите продажни цени за масло за ј а -
дење и за производите од масло да ги формираат 
до следното ниво, и тоа: 
1) за сурово масло за јадење 17,13 дин/kg 
2) за рафиниран© масло за 

јадење: 
а) во буриња од на јмалку 50 kg 

(ринфуза) 21,00 дин/kg 
б) во лименки до 25 литри 

(ринфуза) ' 21,35 дин/1 лит 
в) во стаклени шишиња од 

1 литар 21,35 дин/1 лит 
г) во стаклени шишиња од 

% литар 10,90 дин/1 /2 лит 
д) во пластични шишиња од 

1 литар 22,50 дин/1 лит 
ѓ) во пластични шишиња од 

3А литар 16,97 дин/3/4 лит 
е) во пластични шишиња од 

1/2 литар 11,65 дин/1 /2 лит 
3) за маргарин — над постојната 

цена: 
а) за сите видови 0,54 дин/kg 
б) за чаен маргарин со путер 0,54 дин/kg 

4) за растителна мрсотија: 
а) во лименки од 1 kg 36,70 дин/kg 
б) во лименки од 2 kg 35,30 дин/kg 
в) во лименки од 3 kg 33,55 дин,/kg 
г) во лименки од 5 kg 32,80 дин/kg 
д) во лименки од 7 kg 32,00 дин/kg 

5) за растителни масти за јадење: 
шортенинг, коил и пекол — 
над постојната цена 0,90 дин/kg 

2. Цените за производите од точка 1 под 1 до 4 
од оваа одлука вклучува јќи ги и растителните ма-
сти за јадење од одредбата под 5 на оваа одлука се 
подразбираат како највисоки продажни цени на 
производителот, франко истоварна станица на ку-
пувачот. Во цените на растителната маст за ј а -
дење, маргаринот, растителната мрсотија и р а ф и -
нираното масло за јадење во лименки до 25 литри 
(ринфуза) и во пластични шишиња, е засметана 
вредноста на амбалажата, а во цените на суровото 
масло за јадење и на рафинираното масло за ј а -
дење во буриња и во стаклени шишиња не е засме-
тана вредноста на амбалажата. 

3. Цените за производите од точка 1 под 5 од 
оваа одлука, освен цените за растителните масти за 
јадење, важат при постојните услови на продажбата. 

4. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст; организациите) и имателите на дуќани 

во сопственост на граѓани (во натамошниот текст : 
имателите на дуќани), можат постојните продажни 
цени за производите од точка 1 на оваа одлука на 
залихи да ги зголемат и тоа: 
1) за сурово масло за јадење 0,90 дин/kg 
2) за рафинирано масло за 

јадење: 
а) во буриња од на јмалку 50 kg 

(ринфуза) 0,90 дин/kg 
б) во лименки до 25 литри 

(ринфуза) 0,90 Дин/1 лит 
в) во стаклени шишиња од 

1 литар 0,90 дин/1 лит 
г) во стаклени шишиња од 

1/2 литар 0,45 дин /1 /2 лиt 
д) во пластични шишиња од 

1 литар 0,90 дин/1 лит 
ѓ) во пластични ш и ш и њ а од 

3/4 литар 0,67 дин/3Д лит 
е) во пластични шишиња од 

% литар 0,45 дин / ј^ лит 
3) за маргарин — над постојната 

цена 0,54 дин /к^ 
4) за растителна мрсотија, без 

оглед на пакувањето 0,90 дин/кб 
5) за растителни масти за јадење, 

шортенинг. коил и пекол 0,90 дин/кб 
5. Организациите, освен фабриките за масло, ќе 

извршат попис на сите количества (залихи) на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука затечени на 8 
февруари 1979 година, како и на сите количества 
на тие производи што до тој ден се фактурирани 
од добавувачите или од Сојузната дирекција за ре -
зерви на прехранбени производи (стоки на пат). 
Попис за имателите на дуќани ќе извршат коми-
сиите што ќе ги формираат собранијата на општи-
ните. 

6. Разликата во цената за количествата на про-
изводите од точка 1 на оваа одлука (залихи и стоки 
на пат), утврдена според одредбите на точ. 4 и 5 на 
оваа одлука и припаѓа на Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи. 

Организациите и имателите на дуќани, освен 
фабриките за масло, се должни износот на таа раз -
лика да го уплатат, во рок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, на сметката 
на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи бр. 60811-789-378 - Белград. 

Од износот на средствата уплатени на сметката 
од став 1 на оваа точка можат на органите на па -
зарната инспекција да им се исплатат трошоците 
за вршење контрола на пописот, до износот што 
на предлог од републичките, односно покраинските 
органи надлежни за работите на пазарната инспек-. 
ција, ќе го одобри Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи. 

7. Организациите и имателите на дуќани не 
можат за своите производи во чие производство 
производите од точка 1 на оваа одлука се употре-
буваат како суровина, да ги зголемат своите про-
д а ж н и цени сразмерно со зголемувањето на про-
дажните цени на производите според точка 1 од 
оваа одлука во производството на тие производи, 
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8. Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 
ќе се казни за прекршок организацијата ако не 
постапи според одредбите на точка 5, односно на 
точка 6 од оваа одлука или ако во пописот на за-
лихите не ги прикаже точните податоци за зали-
хите на производите од точка 1 На оваа одлука. 

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во органи-
зацијата со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок имателот на дуќан ако не постапи 
според одредбите на точка 6, односно ако ги зголе-
ми своите продажни цени противно на одредбата 
на точка 7 од оваа одлука. 

Кон казната за прекршокот од ст. 1 до 3 на 
Оваа точка ќе се изрече и заштитната мерка одзе-
мање на имотната корист остварена со извршува-
њево на прекршокот. 

Постапката по прекршоците од ст. 1 до 3 на 
оваа точка е итна. 

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

Е. п. бр. 92 
1 февруари 1979 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р 

94. 

Врз основа на член 14 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на федерацијата за 1979 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА 1979 ГОДИНА ЗА ПОКРИТИЕ НА ОБ-
ВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. На организациите на здружен труд што се 
занимаваат со превоз на патници во јавниот сообра-
ќа ј (во натамошниот текст: сообраќајните организа-
ции) им се исплатува надомест за извршениот пре-
воз во патничкиот сообраќај на лицата што, врз 
основа на сојузни прописи, имаат право на повлас-
тици во возењето (во натамошниот текст: повлас-
тиците), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на СФРЈ, 
на делегатите на Собранието на СФРЈ и на члено-
вите на Сојузниот извршен совет — врз основа на 
член 21 став 1 од Законот за личните доходи на 
функционерите што ги избира или именува Собра-
нието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 54/77), за повластиците што ги 
користат врз основа на легитимацијата на член на 
Претседателството на СФРЈ, легитимацијата на де-
легат на Собранието на СФРЈ, односно легитимаци-
јата на член на Сојузниот извршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата — 
врз основа на член 10 став 2 од Законот за Советот 
на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/74), за повластиците што ги користат врз основа 
на легитимацијата на член на Советот на федера-
цијата; 

3) на народните херои - врз основа на чл. 19 
до 21 од Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орттен на народен херој („Службен 
лист па СФРЈ" бр. 39/77), за повластиците што ги 
користат врз основа на легитимацијата за бесплатно 
возење на носителите на Орден на народен херој и 
Орденска книшка на народен херој, пропишани со 

Правилникот за користење на бесплатно и повлас-
тено возење на лицата одликувани со Орден на на-
роден херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

4) на носителите на „Партизанска споменица 
1941" - врз основа на чл. 18 до 20 од Законот за 
основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лцст на СФРЈ", бр. 
39/77), за повластивте што ги користат врз основа 
на легитимацијата за бесплатно и повластено во-
зење на носителите на „Партизанска споменица 
1941". пропишани со Правилникот за користење на 
бесплатно и повластено возење на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/77); 

5) на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војка од 1936 до 1939 го-
дина — врз основа на чл. 19 до 21 на Законот за 
основните права на борците од Шпанската нацио-
налноослободителна и револуционерна војна од 1936 
до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), 
за повластивте што ги користат врз основа на ле-
гитимацијата за бесплатно и повластено возење на 
борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година, про-
пишани со Правилникот за користење на бесплатно 
и повластено возење на борците од Шпанската на-
пиена лноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/77); 

6) на лицата одликувани со орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви и со Златен медал на Обилиќ ус-
тановен во Црна Гора во 1851 година — врз основа 
на чл. 1 и 7 од Законот за основните права на ли-
цата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, орден Бел орел со мечеви и Златен медал на 
Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), за по-
властиците што ги користат врз основа на легити-
мацијата за бесплатно возење на носителите на ор-
ден Караѓорѓева ѕвезда со дечеви, орден Бел орел 
со мечеви и Златен медал на Обилиќ, пропишани 
со Правилникот за користење на бесплатно возење 
на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, орден Бел орел со мечеви и Златен ме-
дал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

7) на воените инвалиди и на уживателите на се-
мејна инвалиднина — врз основа на чл. 53 до 56 од 
Законот за воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/77), за повластените што ги користат 
врз основа на објава за бесплатно возење на корис-
ниците на правата според Законот за воените ин-
валиди и книшката за повластено возење на вое-
ните инвалиди, пропишани со Правилникот за ост-
варување на правата на воените инвалиди на бес-
платно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/77). 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука (во на-
тамошниот текст: надоместот) им се исплатува на 
сообраќајните организации само за превозот извр-
шен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на рела-
циите, односно линиите предвидени во возниот ред 
и според однапред утврдените редовни цени на пре-
возот. 

3. Надоместот им се исплатува на сообраќајните 
организации врз основа на докази за извршениот 
превоз на корисниците на повластица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни организации 
на здружен труд, надоместот за бесплатен превоз 
на членовите на Претседателството на СФРЈ, на 
членовите на Советот на федерацијата, на делега-
тите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Со-
јузниот извршен совет им се исплатува во паушален 
износ. Височината на тој надомест се утврдува со 
договор што го склучуваат претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски и Заедницата на 
југословенските железници, а врз основа на бројот 
на корисниците на повластици, проценетиот број на 
патувања, проценетиот просечен превозен пат и из-
носот на редовната цена на возната карта на прек 
сечниот пат за едно патување во односниот период^ 
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4. Надоместот се исплатува врз основа на ба-
рање за исплата на надоместот, што сообраќајната 
организација го поднесува до Службата на општест-
веното книговодство ка ј која има жиро-сметка. 

5. Исплатата по барањето од точка 4 на оваа од-
лука ја врши Службата на општественото книго-
водство на Југославија од средствата на Буџетот на 
федерацијата за 1979 година, позиција 483 — Сред-
ства за покритие на обврските за повластено во-
зење во патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба 
со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски ќе го пропише начинот на исплатувањето 
на надоместот на сообраќајните организации за ис-
користените бесплатни и повластени возења, како и 
документацијата што се поднесува кон барањето за 
исплата на надоместот. 

7. Исплатувањето на надоместот според оваа 
одлука се врши за превозот од 1 јануари 1979 го-
дина. 

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

Е. п. бр. 94 
1 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузеи извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

95. 

Врз основа на член 216 од Законот за основите 
на системот на државната згправа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр 23 78) и член 56 од 
Законот за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78), СОЈУЗНИОТ из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СТОПАНС-

КИТЕ ДВИЖЕЊА 

1. Во Одлуката за укинување на Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за следење на стопан-
ските движења (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 69/78) 
во точка 3 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: 

„Работниците на укинатиот Секретаријат Што 
не ќе бидат преземени во смисла на став 1 точка 1 
ОД оваа одлука ги остваруваат своите права од ра-
ботен однос во СОЈУЗНИОТ секретаријат за правосуд-
ство и организација на сојузната управа. 

На работниците од став 2 на оваа точка ќе им 
се исплатува надомест на личниот доход во висо-
чина на просечниот месечен личен доход што го 
оствариле во 1978 година. На тие работници им при-
паѓа зголемувањето на надоместот на личниот до-
ход по основ на зголемувањето на трошоците на 
животот, како. и другите права на личните примања 
што ги имаат работниците во сојузните органи на 
управата односно сојузните организации. 

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

Е. п. бр. 95 
1 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Гојко Убипарип, с. р. 

96. 

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), врз 
основа на согласноста со надлежните републички 
и покраински органи, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ 
НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ОД 1 ЈУЛИ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се п р и м е н у -
ваат при намалувањето на царината на увозот на 
специфичната опрема од 1 јули до 31 декември Ј978 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78) во 
точка 1 зборовите: ,,до 31 јануари" се заменуваат 
со зборовите: „до 28 февруари". 

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

Е. п. бр. 93 
1 февруари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

97. 

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за 
службата во вооружените сили („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/78) и член 10 став 3 од Законот за 
воведување на единствен матичен број на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), сојузниот сек-
ретар за наредна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВОЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 1 
Воената легитимација е јавна исправа што, со-

гласно со одредбите на член 69 ст. 2 и 3 од Законот 
за службата во вооружените сили, служи за дока-
жување на идентитетот: 

1) на активното воено лице; 
2) на лицето што по престанувањето на актив-

ната воена служба го остварило правото на пензија 
или паричен надомест а до престанувањето на 
службата наполнило 50 година возраст (во натамош-
ниот текст: пензионирано воено лице, односно лице 
на паричен надомест). 

Воената легитимација служи и како доказ за 
државјанството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за другите факти што се 
содржани во неа. 

Воената легитимација важи на целата терито-
рија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 2 
Воената легитимација се издава на образецот 

што содржи: 
1) натпис: ,.СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА", во златоот-
печаток; 

2) отпечаток на грбот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во златоотпечаток; 
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3) назив: „ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА", во зла-
тоотпечаток; 

4) место, за фотографија и место за потпис на 
јлицето на кое му се издава легитимацијата; 

5) ознака на серијата и сериски број на изда-
дената воена легитимација; 

6) натпис: ,,ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА АР-
МИЈА"; 7) назив: „ВОЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА"; 

8) место за запишување: 
— на единствениот матичен број на граѓаните; 
— на името и презимето на лицето на кое му 

е издадена воената легитимација; 
— на податоците за раѓањето на лицето на кое 

му е издадена воената легитимација (ден, месец и 
година, место, општина и република, односно авто-
номна покраина); 

— на датумот на издавањето и рокот на важе-
њето на воената легитимација, на воената пошта на 
единицата, односно на воената пошта или на нази-
вот на установата што ја издала воената легити-
мација и потпис на овластеното службено лице (со 
место за отпечаток на печатот); 

— на ознаката на крвната група (со место за 
потпис на лекарот и со место за отпечаток на пе-
чатот на овластената здравствена установа); 

— на податоците за активната воена служба 
(чин — класа, воена пошта, гарнизон, место, место 
за потпис на овластеното службено лице и место 
за отпечаток на печатот) и на промените на тие по-
датоци; 

— на податоците за Живеалиштето и адресата 
на станот (место, општина, улица и број, место за 
Потпис на овластеното службено лице и место за 
отпечаток на печатот) и на промените на тие пода-
тоци; 

-— на податоците за престанувањето н-а актив-
ната воена служба (ден, месец и година, место за 
потпис на овластеното службено лице и место за 
отпечаток на печатот); 

9) констатација дека воената легитимација 
служи за докажување на идентитетот на активното 
воено лице, на пензионираното воено лице и на ли-
цето на паричен надомест. 

Образецот на воената легитимација е даден во 
Прилогот бр. 1, што е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Член 3 
Воената легитимација ја издава старешината 

На воената единица, односно на воената установа 
или на организацијата единица на Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана за чија положба со 
формација е предвиден чин на полковник или по-
висок чин, во која лицето на кое му се издава вое-
ната легитимација е на служба (во натамошниот 
текст: надлежниот старешина). 

На активното воено лице што е произведено во 
чин по завршената воена школа воената легитима-
ција му ја издава старешината на воената, школа 
во која се наоѓало до произведувањето или вое-
ното лице овластено од него. 

Надлежниот старешина може од својата воена 
Единица, односно од воената установа да овласти 
воено лице што ќе ги издава, заменува и пониш-
тува воените легитимации. 

Податоците за активната воена служба, за жи-
веалиштето и адресата на станот до престанува-
њето на активната воена служба ги заверува над-
лежниот старешина или военото лице овластено од 
него, а по престанувањето на активната воена 
служба, податоците за промената на живеалиштето 
к адресата на станот на лицето што има воена леги-
тимација ги заверува старешината на Заводот за 
социјално осигурувани на воените осигуреници или 

военото лице овластено од него. 

Член 4 
На активното воено лице помладо од 50 година 

возраст воената легитимација му се издава со рок 
на важење од 15 години. 

На активното воено лице што наполнило 50 го-
дини возраст и на пензионираното воено лице од-
носно на лицето на паричен надомест — воената 
легитимација им се издава со трајно важење. 

Член о 
Лицето на кое според одредбите од овој пра-

вилник му е издадена воена легитимација е должно 
секогаш да ја носи и да ја покаже на барање од 
лицето овластено за легитимирање. 

Член 6 
Забрането е воената легитимација да се дава 

на друго лице на користење или туѓа легитимација 
да користи како своја. 7 

Забрането е воената легитимација да се носи во 
странство. 

Член 7 
Активното воено лице што ќе ја загуби вое-

ната легитимација или на друг начин ќе остане без 
неа, должно е тоа да и го пријави на воената еди-
ница, односно на воената установа во која се наоѓа 
на служба и воената легитимација да ја огласи за 
неважечка во „Службен лист на СФРЈ", во рок од 
15 дена од денот на нејзиното исчезнување. 

Пензионираното воено лице, односно лицето на 
паричен надомест, што ќе ја загуби воената леги-
тимација или на друг начин ќе остане без неа, 
должно е тоа да му го пријави на Заводот за соци-
јално осигурување на воените осигуреници и вое-
ната легитимација да ја огласи за неважечка во 
,.Службен лист на СФРЈ", во рок од 15 дена од де-
нот на нејзиното исчезнување. 

На лицето од став 1 на овој член надлежниот 
старешина му издава по службена должност нова 
воена легитимација, а на лицето од став 2 на овој 
член, само ако тоа го бара тоа, нова воена легити-
мација ќе му издаде старешината на Заводот за со-
цијално осигурување на воените осигуреници или 
военото лице овластено од него. 

Член 8 
Воената легитимација се заменува во следните 

случаи: 
1) ако имателот на легитимација го промени 

името или презимето; 
2) ако имателот на легитимацијата го промени 

единствениот матичен број на граѓаните; 
3) ако истече рокот на важењето за кој е из-

дадена (член 4 став 1); 
4) ако се исполнети сите рубрики за внесување 

на промените; 
5) ако е оштетена или дотраена толку што да 

не може да служи за својата намена; 
6) ако ликот на имателот на легитимација суш-

тествено се измени така што да не и одговара на 
фотографијата во легитимацијата. 

На активното воено лице воената легитимација 
му ја заменува надлежниот старешина, а на пензи-
онираното воено лице, односно на лицето на пари-
чен надомест — старешината на Заводот за соци-
јално осигурување на воените осигуреници или во-
еното лице овластено од него, во рок од три месеци 
од денот кога ќе настапи некоја од причините про-
пишани во став 1 од овој член. 

Воената легитимација се заменува на барање. 

Член 9 
Промената на името или на презимето, како и 

на податоците за раѓањето, активното воено лице 
ќ ги пријавува на командата на воената единица, 
односно на управата на воената установа во која 
Се наоѓа на служба, а пензионираното воено лице, 
односно лицетоо на паричен надомест — на Заводот 
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за социјално осигурување на воените осигуреници, 
во рок од осум дена од денот.на промената. 

Воената легитимација поради промената на име-
то или на презимето односно на податоците за 
ѓањето се заменува врз основа на правосилно ре-
шение за промената на името или на презимето што 
го издал надлежниот орган или врз основа на из-
водот од матичната книга на родените. 

Член 10. 
Лицето на кое ќе му престане активната воена 

служба, освен лицата од член 1 став 1 точка 2 од 
овој правилник, должно е на надлежниот стареши-
на да му ја поднесе воената легитимација заради 
поништување. Воената легитимација се поништува 
и во случај на смрт на лицето на кое му е изда-
дена. 

Воената легитимација се поништува со повлеку-
вање на црвена дијагонална линија преку втората 
внатрешна страница, почнувајќи од долниот лев до 
горниот десен агол, над која, со црвено мастило се 
запишува зборот: „поништена". 

Воената легитимација ја поништува: 
1) надлежниот старешина — во случај на пре-

станување на службата или смрт на активно воено 
лице; 

2) старешината на Заводот за социјално осигу-
р у в а н и на воените осигуреници или военото лице 
овластено од него — во случај на смрт на пен-
зионираното воено лице. односно на лицето на па-
ричен надомест. 

Поништената воена легитимација му се враќа 
на имателот на воената легитимација, односно на 
членовите на потесното семејство на умрениот има-
тел на воента легитимација, ако тие го бараат тоа. 

Поништената воена легитимација што не му е 
врачена на имателот, односно на членот на потесното 
семејство на умрениот имател на воената легити-
мација се чува во воената единица, односно во вое-
ната установа чиј старешина е надлежен за пони-
штување на воената легитимација и се уништува 
на крајот на годината, според прописите со кои е 
уредено уништувањето на архивскиот материјал во 
Југословенската народна армија. 

Член 11 
Евиденцијата за примените и издадените обрас-

ци на воената легитимација ја води Персоналната 
управа на Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, врз основа на регистарот на примените — 
издадените воени легитимации (во натамошниот 
текст: регистарот) и потврдата за приемот изда-
вањето на воената легитимација (во натамошниот 
текст: потврда). 

Член 12 
Регистарот е во форма на книга и содржи ру-

брики за запишување на: серијата, редниот број, 
единицата, односно установата на која и се изда-
ваат обрасците на воената легитимација, докумен-
тите на примањето - издавањето, серискиот број, 
бројот на примените — издадените воени легитима-
ции и забелешка. 

Образецот на регистарот е даден во Прилогот 
бр. 2 што е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 13 
Потврдата од член 11 на овој правилник содржи 

место за запишување на: серијата, серискиот број, 
името и презимето на лицето на кое му се издава 
воената легитимација, единствениот матичен број на 
граѓаните, денот, месецот и годината на приемот — 
издавањето на воената легитимација, потписот на 
лицето на кое му е издадена воената легитимација 
и потписот на овластеното службено лице. Потвр-
дата содржи и место за отпечаток на печатот, а во 
забелешката што е отпечатена на втората страна од 
потврдата — и место за запишување на соодветните 
додатоци за исчезнувањето на порано издадената 

воена легитимација и за нејзиното огласување заѓ 
неважечка. 

Образецот на потврдата е даден во Прилогот бр. 
3 ЦЈТО е отпечатен кон овој правилник и е негов 
составен дел. 

Член 14 
Воената легитимација се издава, односно заме-

нува откако лицето на кое се однесува ќе ја пот-
пише потврдата за нејзиниот прием. 

Потврдите за издадените, односно заменетите 
воени легитимации без одлагање се доставуваат до 
Персона л ната управа на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и се вложуваат во примерокот на 
досието па персоналните податоци на лицата на кои 
им се издадени, односно заменети, што се води и 
чува во таа управа. 

Член 15 
Евиденцијата за примените и издадените воени 

легитимации од член 11 на овој правилник се чува 
трајно. 

Член 16 
За исчезнување на образец на непополнета во-

ена легитимација старешината на воената единица, 
односно на воената установа во која исчезнал об-
разецот на непополнетата воена легитимација, дол-
жен е веднаш да ја извести Персоналната управа 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. Во 
извештајот за исчезнувањето на образецот на не-
по полнетата воена легитимација,' покрај околностите 
под кои образецот исчезнал, се наведуваат и озна-
ката на серијата и серискиот број на исчезнатиот 
образец. 

Член 17 
Обрасците на воената легитимација и на еви-

денцијата за воените легитимации (член 11) ги на-
бавува Персона л ната управа на Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана и ги доставува врз основа 
на посебни барања до воените единици, односно до 
воените устнови чии старешини се надлежни за из-
давање. односно за замена на воената легитимација. 
Неисполнетите обрасци на воените легитимации и 
се враќаат на Персона л ната управа на Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Образецот на непополнетата воена легитимација 
се чува на начинот на кој се чуваат доверливите 
документи во Југословенската народна армија. 

' Член 13 
Активните воени лица на кои им е издадена во-

ената легитимација според одредбите на Правилни-
кот за воената легитимација (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/69) ја задржуваат таа легитимација 
додека не ќе им се издаде нова воена легитимација, 
но најдолго една година од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

На пензионираното воено лице, односно на ли-
цето на паричен надомест на кое му престанала ак-
тивна воена служба по 11 февруари 1978 година, во-
ена легитимација според одредбите од овој правил-
ник ќе му издаде старешината на Заводот за соци-
јално осигурување на воените осигуреници или во-
еното лице овластено од него, во рокот пропишан 
со одредбата на став 1 од овој член. 

На лицето на кое воената легитимација му е из-
дадена според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
порано издадената легитимација му се поништува 
според одредбите на член 10 ст. 2 до 5 од овој пра-

.вилник. 
Евиденциите за воените легитимации што се из-

дадени според одредбите на Правилникот за воена-
та легитимација се чуваат трајно. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Правилникот за во-
ената легитимација („Службен лист на СФРЈ", бр. 
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11/69) м Упатството за издавањето л евиденцијата 
на воените легитимации („Службен воен лист", бр. 
9/69). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4% 
Бр. ОБ/125-1 

18 јануари 1979 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, с. р* 
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98. 

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за 
прибавување и користење на странски средства за 
зголемувале на вработеноста и вработувањето на 
повратници од работа од странство. („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/78) сојузниот секретар за ф и н а н -
сии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КНИГОВОДСТВО-
ТО ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ З А ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕ-
НОСТА ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧ-
ЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СОСТАВУВАЊЕ НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

Член 1 
Фондот за финансирање на зголемувањето на 

вработеноста во стопански недоволно развиените и 
изразито емиграционите подрачја на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија (во ната-
мошниот текст: Фондот) води книговодство на на -
чинот определен со Уредбата за контниот план и 
билансите за банките („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 23/77 и 26/78). 

' Член 2 
Фондот ги искажува средствата и изворите на 

средствата, промените на средствата и на изворите 
на средствата, приходите и расходите и распредел-
бата на приходите на одделни конта утврдени во 
Контниот план за банките, а според содржината на 
тие конта пропишана со Правилникот за содржи-
ната на одделните конта во Контниот план за бан-
ките („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/77 и 43/78), 
ако со овој правилник не е определено поинаку. 

Член 3 
На контата од групата 97 — Други долгорочни 

обврски, се искажуваат обврските за присобраните 
средства без обврска за враќање што и се даваат 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија по основ на соработка во областа на вра -
ботувањето. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Б р 1-1036/1 
25 јануари 1979 година 

Белград 
. Сојузен секретар 

за финансии, 
инж. Петар Костиќ, с. р. 

99. 

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за кни-
говодството (-,Службен лист на СФРЈ" , бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
ПИСОТ (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕТО) НА СРЕДСТ-

ВАТА И И З Б О Р И Т Е НА СРЕДСТВАТА 

Член 1 
Во Правилникот за пописот (инвентарисува-

њето) на средствата и изворите на средствата 

(, ,Службен лист на СФРЈ" , бр. 59/77), во член 33 се 
додава нов став 2 ко ј гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, елаборатот за извршениот попис, заедно со 
одлуките, решенијата и заклучоците донесени по 
елаборатот за извршениот попис, за претпријати-
јата, банките, односно другите финансиски органи-
зации, осигурителните и ^ о с и г у р и т е л н и т е органи-
зации, работните и деловните единици во странство 
што ги основале организациите на здружен труд, 
односно другите корисници на општествени средства 
или во кои тие учествуваат со свои средства и за 
кои се води посебно книговодство според одредбите 
на Законот за книговодството и прописите донесени 
врз основа на него, се доставува до раководителот 
на книговодството најдоцна до 28 февруари теков-
ната година за претходната година." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-1272/1 
30 јануари 1979 година . 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ с. р. 

100. 

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ком-
пензација на производителите На -вештачки ѓу-
бриња и за обезбедување средства за исплату-
вање на таа компензација („Службен лист на 
СФРЈ" , 6Ј5. 58/77). со претходно прибавено мислење 
од сојузниот секретар за финансии, Сојузниот ко-
митет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕН-
ЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1979 

ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња (во на-
тамошниот текст: корисници на компензацијата) ја 
остваруваат компензацијата според Одлуката за 
износот и условите на давањето на компензација 
за вештачки ѓубриња во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 4/79) — (во натамошниот текст: 
Одлуката) врз основа на барањето за компензација 
поднесено до надлежната служба на општественото 
книговодство к а ј ко ја имаат жиро-сметка . 

2. Кон барањето за компензација за вештачки 
ѓубриња од домашно производство корисникот на 
компензацијата приложува : 

1) фактура , односно копија од фактурата за 
продавањето на вештачко ѓубре во која, покра ј 
другото, мора да биде наведена продажната цена 
на вештачкото ѓубре за еден килограм активна 
хранлива материја и за вкупното количество, по-
себно за секој вид вештачко ѓубре и наведено дека 
цената е формирана според прописите за цените и 
за формирање на цените во прометот на вештачко 
ѓубре, намалена за износот на компензацијата и де-
ка вештачкото ѓубре им е продадено на купувачите; 

2) доказ за испораката на вештачко ѓубре (то-
варен лист, испратница, исправа за преземањето 
и сл.); 

3) препис од декларацијата за квалитетот, спо-
ред прописите за југословенските стандарди, за 
испорачано вештачко ѓубре; 

4) пресметка од ко ја се гледа износот на компен-
зацијата за еден килограм активна хранлива мате- л 
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рида, како и за вкупното количество, посебно за 
секој вид активна хранлива материја. 

3. Кон барањето за компензација за вештачко 
ѓубре од увозот, корисникот на компензацијата 
приложува: 

1) документација од точка 2 на оваа наредба; 
2) документација од која се гледа набавната 

цена на вештачкото ѓубре од увозот — франко ју-
гословенска граница и трошоците во Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија до исто-
варната станица на купувачот, освен трошоците за 
возарина. Во трошоците во Југославија се призна-
ваат: провизија на банката, редовна камата ^а кре-
дитите, трошоци на организациите на здружен труд 
на луките и пристаништата, царини и други про-
пишани давачки, - трошоци за пакување, процент за 
покритие на трошоците на прометот и осигурува-
ње. Овие трошоци се признаваат до износот како 
за исти или слични вештачки ѓубриња од домашно 
производство. 1 ' 

4. Ако надлежната служба на општественото 
книговодство утврди дека барањата за компенза-
ција за вештачки ѓубриња од точ. 2 и 3 на оваа 
наредба се точно пресметани и приложената доку-
ментација исправна, го одобрува износот на компен-
зацијата во корист на жиро-сметката на корисни-
кот на компензацијата, на товар на жиро-сметка 
бр. 60811-789-2650 — здружени средства на репуб-
ликите и автономните покраини - за компензации 
на вештачко ѓубре. 

5. Ако кон барањето за компензација се прило-
жуваат преписи на оригинални исправи (фактура и 
др.), тие преписи мораат да бидат потпишани од 
овластените лица, со втиснат печат од корисникот 
на компензацијата, а оригиналните исправи се под-
несуваат на увид. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство е должна, врз секоја оригинална исправа 
од став 1 на оваа точка, која се поднесува на увид, 
да назначи дека компензацијата е исплатена. 

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

Бр. 779/1 
29 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство 
инж. Милован Зидар, с. р. 

101. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за 

прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 
4/77), Сојузниот комитет за труд, здравство и со-
цијална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И НА УСТАНОВИТЕ ШТО ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ТОКСИКОЛОШ-

КА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ 

1. Во Решението за определување на органи-
зациите на здружен труд и на установите што ги 
исполнуваат условите за вршење токсиколошка 
оцена на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр 
20/78) во точка 1 по одредбата под 11 се додава но-
ва одредба под 12 која гласи: 

„12) Завод за фармацијо ин преизкушање здра-
вил, Љубљана." 

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

Бр. 05-1043 
26 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за! 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

Светозар Леловски, с. р, 

102. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 

пуштале на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-* 
ство и социјална заштита донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ IMI-
DIN, КАПКИ ЗА НОС, 0,1%, СЕРИЈА БРОЈ 160278 
ОД ОКТОМВРИ 1978 ГОДИНА, ПРОИЗВОД НА 
ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА „ФАРМАКОВ — ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот IMIDIN, капки 
за нос 0,1%, серија број 160278 од октомври 1978 
годрша, производ на Фабрика фармацеутских и хе-
мијских производа „Фармаков — Призрен, што е 
пуштен во промет противно на одредбите од Законот 
за пуштање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд ка ј кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот ^о рок од осум 
дена од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-05-321 
22 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за! 
труд. здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

103. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
В АМЕТАЈ, КАПКИ а 20 ml, СЕРИЈА БРОЈ 016-0173, 
ПРОИЗВОД НА „ПОДРАВКА-ВЕЛУПО" ОД КО-

ПРИВНИЦА 

1. Се повлекува од промет лекот ВАМЕТАН, 
капки а 20 т1, серија број 016-0173, производ на ..По-
дравка-Белупо" од Копришница, што е пуштен во 
промет противно на одредбите од Законот за пуш-
тање на лекови во промет. 
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2. Организациите на здружен труд кај кои се 
ђаоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. У-05-318 
22 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

104. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
јето и социјална заштита донесува 

- Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
ВИТАМИН С, ТАБЛЕТИ а 20 X 0,5, СЕРИЈА БРОЈ 
1007/75, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТ-
СКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ФАРМА-

К О В - ПРИЗРЕН 

1. Се повлекува од промет лекот ВИТАМИН С, 
Таблети а 20 X 0,5, серија број 1007/75, производ на 
фабрика фармацеутских и хемијских производа 
-„Фармаков — Призрен, што е пуштен во промет 
противно на одредбите од Законот за пуштање на 
лекови во промет, 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
Каоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни: 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ", 

Бр. У-05-320 
22 јануари 1979 година 

х Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд. здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеповски, с. р. 

105. 

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 
пуштање на лекови во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ 
РЊОКАКР1М, КАПКИ ЗА ОЧИ 0,5в/е, СЕРИЈА 
БРОЈ 730106. ПРОИЗВОД НА ФАРМАЦЕВТСКА, 

КЕМИЈСКА, ПРЕХРАНБЕНА И КОЗМЕТИЧКА 
ИНДУСТРИЈА „ПЛИВА" - ЗАГРЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот РЊОКАВРШ, 
капки за очи 0,5%, серија број 730106^ производ на 
фармацеу тека, к еми јека, прехранбена и козметичка 

индустрија „Плива" — Загреб, што е пуштен в0 
промет противно на одредбите од Законот за пуш^ 
тање на лекови во промет. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се 
наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни 
сите затечени количества на лекот од таа точка да 
му ги вратат на производителот во рок од осум де-
на од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен лист на СФРЈ". 

3. Ова решение се објавува во „Службен лиси 
на СФРЈ". 

Бр. У-05-319 
22 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за' 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Паповски, с. р. 

106. 

Врз основа на чл. 55. 56, 59 и 60 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 ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ВОЛНА 

1. На задолжително атестирање подлежи волна-
та во руно и во растресита состојба, непрана, бања-
на; испрана-чиста, со туѓи растителни примеса 
или без нив, без оглед на начинот на доби-
вање. видот, квалитетот, потеклото и земјата на про-
изводителот (во натамошниот текст: волна). \ 

2. На испитување подлежат следните карактер 
ристики на квалитетот на волната: 

1) вид, тип и класа; 
2) финост на влакната; 
3) должина на влакната; 
4) цврстина на влакната; 
5) кривулкавост на влакната; 
6) боја и сјај; 
7) содржина на растителни примеси; 
8) содржина на масни материи (за испраа** 

волни); 
9) содржина на влагата (за испрани волни); 

10) принос (рандман — за неиспрани и бањани 
волни); 

11) трговска маса. 
Пред испитувањето на пропишаните карактери-

стики на квалитетот на волната мора да се утврди 
бруто масата на секоја бала волна, дарата и нето 
масата на влакната од секоја партија. 

3- Карактеристиките на квалитетот на волната 
кои подлежат на испитување се утврдени со југо-
словенските стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS F.A0.012 — 
Текстилни влакна. Називи и дефиниции; 

2) со југословенскиот стандард JUS F.A0.013 — 
Текстилни влакна и преѓи. Називи и дефиниции на 
карактеристиките; 

3) со југословенскиот стандард JUS F.B 1.011 —  
Волна. Дефиниции, распоредување и услови на ис-
пораката; 
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4) со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 —» 
Домашна врлна. Општи услови; 

5) со југословенскиот стандард JUS F.B1.013 —* 
Туѓа волна. Општи услови; 

6) со југословенскиот стандард JUS F.B1.014 — 
Волни со кожа. Општи услови. 

4. Испитувањето на-карактеристиките на квали-
тетот на волната определени во точка 2 на оваа на-
редба се врши на начинот определен со југословен-
ските стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 — 
Домашна волна. Општи услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS F.B1.013 — 
Туѓа волна. Општи услови; 

3) со југословенскиот стандард JUS F.B1.014 — 
Волни со кожа. Општи услови; 

4) со југословенскиот стандард JUS F.S3.011 — 
Определување на волненото влакно (принос-ранд-
ман) во испораката на сурова или природна испрана 
волна; 

5) со југословенскиот стандард JUS F.S3.072 — 
Определување на содржината на растителни чести-
ца и други материи во испрана волна, нерастворли-
ви во натриум хидроксид; 

6) со југословенскиот стандард JUS F.S1.021 —» 
Определување на содржината на туѓи примеси врз 
влакнестите материи, раетворливи во органски ра-
створувач^, 

7) со југословенскиот стандард JUS F.S2.011 — 
Определување на содржината на влагата во волната; 

8) со југословенскиот стандард JUS F.S3.101 — 
Суровине™ состав на текстилните производи; 

9) со југословенскиот стандард JUS F.B2.010 — 
Волнена чешлана лента (чешланец). Општи услови, 
и тоа во случај на битни отстапувања при органо-
лептичкото испитување на должината на влакната. 

5. Финоста, како карактеристика на квалитетот 
на волната се определува на следниот начин: 

1) П о д г о т о в к а н а м о с т р а т а : мострата 
се добива од испрани подмостри, употребени за оп-
ределување на приносот (рандман). Од секоја од нај-
малку три испрани мостри се зема приближно 
еднакво количество на волна така што лаборатори-
ската мостра да содржи 80 до 120 g. Мострата може 
да содржи до 1,5% маст, а во противно мора повтор-
но да се пере. 

Лабораториската мостра во раширена форма се 
Пропушта низ апарат од типот Schirley (модел за 
волна), а нечистотиите со остатокот на волнени 
влакна се враќаат онолку пати додека не ќе биде 
очигледно дека не постои поголемо присуство на 
волнени влакна. Вообичаениот број минувања на 
остатокот за почисти волни (до 3% растителни при-
меси) е до 3, а за мошне нечисти волни — до 6. Ва-
ка добиената мостра на волна се пропушта повторно 
низ апаратот за да се добие рамномерно измешана 
мостра. Целата оваа постапка е потребно да се из-
ведува во просторија чија температура е 20°С ±2 и 
релативната влажност 60 до 70%, а ако не е тоа 
случајот, мострата е потребно да се доведе на пого-
ден начин до содржина на влага 25 до 33%. 

А п а р а т о т з а о п р е д е л у в а њ е н а ф и -
н о с т а н а в л а к н а т а е опишан во точка 4.1, на 
југословенскиот стандард JUS F.S2.252 — Определу-
вање на средниот дијаметар на влакната на волнена 
чешлана лента (чешланец), при задолжителен дода-
ток на филтер, кој е поставен помеѓу комората со 
мостра и ротаметерот (југословенски стандард JUS 
FJS2.252, слика 1). Филтерот претставува сито изра-
ботено од неоксидирачка метална жица со дијаметар 
од 0,11 mm, со отвор во квадратен облик чија страна 

е 0,16 mm. Ситото е сместено во метален цилиндар 
во Куќиште исто така со цилиндричен облик. На 
куќиштето се наоѓаат отвори за одвод и довод на 
воздух и капак кој овозможува вадење на ситото 
заради чистење. Кога е апаратот во работа, овој ка-
пак мора да биде затворен. Филтерот мора да се 
чисти по секое испитување; 

2) п о с т а п к а з а и с п и т у в а њ е : подготве-
ната мостра треба да се подели на три приближно 
еднакви дела, од секој да се одмери 2,500 ± 0,004 g, 
да се пропушти низ апаратот и да се мери според 
точка 5.3. на југословенскиот стандард JUS F.S2.252. 

Резултатот се пресметува според точка 6 на ју-* 
^словенскиот стандард JUS F.S2.252. 

3) б а ж д а р е њ е н а а п а р а т о т : апаратот 
се баждари со 8 референтни чешлани ленти во сува 
состојба, чија финост е во интервалот на финоста 
на волната што е во општа употреба. 

Референтната лента ќе се исече на делови ДОЛГЈ ! 
приближно 20 mm и наполно ќе се депаралелизирѕ1 
на апаратот од типот Schirley (модел за волна). Де-
паралелизираните влакна потоа ќе се доведат во 
стандардна состојба и ќе се испитаат според постап-
ката за испитување наведена во одредбата под 2 на 
оваа точка. 

6. Земањето на мострите за испитување на про-
пишаните карактеристики на квалитетот на волната* 
се врши на начинот определен со точка 6.1. на југо-
словенскиот стандард JUS F.S3.011 — Определување 
на волненото влакно (принос — рандман) во и спора-* 
ката на сурова или делумно испрана волна. 

7. За производите за кои со испитување ќе се 
утврди дека ги исполнуваат пропишаните услов!% 
организацијата овластена за атестирање издавај 
атест кон кој се приложува еден примерок од изве-
штајот за испитување со резултатите од испитува-
њето на волната. 

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

9. Извештајот за испитување на волна содржи 
податоци за: 

1) испораката (назив на производот, вид, тип, Ш 
класа, испорачувач, односно увозник, земја на по-
теклото, број на заклучокот, место и датум на при-
стигнатите стоки, број на балите, транспортно сред-, 
ство, бруто, дара и нето маса); 

2) прописите, според кои се вршени испитува* 
њата, односно постапката за испитување; 

3) резултатите од испитувањето; 
4) бројот на издадениот атест; 
5) местото и датумот на издавањето на извештаи 

јот за испитувањето. 
Заглавјето на извештајот за испитување содржи 

фирма, односно назив и седиште на организацијата 
овластена за атестирање, како и број на решението 
за овластувањето и датумот на издавањето на реше-
нието. 

Извештајот за испитување''мора да биде заверен 
со потпис од овластениот работник на организација^ 
та овластена за атестирање и со нејзиниот печат. 

Кон извештајот за испитување се приложува из-
јава за тежините (поединечното вагање на белите 
на волна). 

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

Означувањето со атестен знак се врши на балите 
на волна со жиг, при што големината Б од точка 5 
на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79) изнесува 
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125 mm. Во атестниот знак се внесува утврдената 
ознака на типот или класата на волната. 

11. За атестирање волна може да се овласти ор-
ганизација на здружен труд, која во поглед на опре-
меноста и стручните квалификации на кадрите ги 
исполнува следните услови: 

а) располага со долунаведената опрема, и тоа со: 
1) дупчалка за земање мостри; 
2) уред за перење; 
3) центрифуга; 
4) кондиционир-апарат; 
5) апаратот од типот Schirley, (модел за волна); 
б) уред за мерење на дијаметарот на влакната 

со проток на воздух (AIR-FLOW), со филтер за ме-
рење на дијаметарот на влакната на волна во рас-
т р е с е а состојба; 

7) уред за определување на должината на влак-
ната со автоматска подготовка (al-metar); 

8) лабораториска сушилница со вентилација 
(105° С); 

9) техничка вага со можност на мерење до 5 kg, 
со точност ОД g; 

10) вага со точност на мерењето 0,001 g; 
11) печка за жарење (до 800°С); 
12) водена бања оо мешач и регулација на тем-

пературата; 
13) екстракционен апарат според Soxlet; 
14) друг потребен лабораториски прибор; 
6) располага со уред за создавање стандардна 

атмосфера според југословенскиот стандард JUS 
F.S0.100 — Стандардна атмосфера за кондициони-
рање и определување на физичките и механичките 
особини на текстилот, во просториите во кои се врши 
испитување; 

в) на работите за атестирање може да распоре-
ди работници, кои ги имаат следните стручни ква-
лификации и тоа:: 

1) ако е во прашање работник кој раководи со 
испитувањето на производите — соодветна висока 
или виша стручна подготовка, со најмалку три го-
дини работно искуство во струката; 

2) ако е во прашање класер за органолептичка 
контрола — соодветна средна подготовка и најмалку 
пет години работно искуство на работи на класира-
ње на волна, или соодветна средна подготовка со 
најмалку две години работно искуство на работи на 
лабораториско испитување на волна; 

3) ако е во прашање контролор на мерење, да-
рирање, земање мостри и етикетирање — соодветна 
средна подготовка со најмалку една година работно 
искуство на тие работи. 

12. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање во 
рок од најмногу 30 дена од денот кога е овозможе-
но земање мостри на производите. 

13. Врз волната 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). 

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-21-21019/1 
29 декември 1978 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

107. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАСНИ 
ПРОТОЧНИ ГРЕЈАЧИ ЗА ВОДА - БОЈЛЕРИ, ГАС-
НИ ЕТАЖНИ И КОМБИ ПЕЧКИ, ДОДАТЕН ПРИ-

БОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 21 јули 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за гасни проточни греј ани за вода 
— бојлери, гасни етажни и комби печки, додатен 
прибор и резервни делови, со тоа што производител-
ската организација на здружен труд да може да ги 
зголеми своите затечени цени, за гасни 
проточни грејачи за вода — бојлери во просек до 
8с/о, за гасни етажни и комби печки — во просек до 
11%, и за додатен прибор и резервни делови — до 
10% како и да изврши усогласување заради преми-
нување на малопродажни цени. при условите на про-
дажбата што се наведени во Спогодбата, а според 
ценовниците што се составен дел на Спогодбата. 

Цените од Ценовникот важат како цени во про-
дажбата на мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен процентот за покритие на трошоците во 
прометот на големо до 6% и за покритие на трошо-
ците во прометот на мало до 10%. Во тие цени се 
вклучени и другите услови на продалсбата што се 
предвидени во Спогодбата. 

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 решение бр. 3918 од 26 јануари 1979 
година. 

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

Претставник на производителот: „Електро строј-
но подјетје" — „ТИКИ" Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

108. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Служ§ен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците ,на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИ-
МЕНИ КАДИ ЗА БАЊИ, ЛИМЕНИ И ПЛАСТИЧ-
НИ WC ВОДОКОТЛИЊА, МИЈАЛНИЦИ, КАБИНЕ-

ТИ ЗА МИЕЊЕ САДОВИ И ПЕРАЛИНЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба 'за промена на затече-
ните цени за лимени кади за бањи, лимени и плас-
тични WC водокотлиња, мијалници, кабинети за ми-
ење садови и пералници, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени до 
9%, како и да извршат усогласување заради преми-
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Нување на малопродажни цени, при условите на про-
дажбата што се наведени во Спогодбата, а според 
ценовниците што се составен дел на Спогодбата. 

Цените од Ценовникот важат како цени во про-
дажбата на мало, без данок на промет. Во тие цени 
е вклучен процентот за покритие на трошоците во 
прометот на големо до 7% и за покритие на трошо-
ците во прометот на мало до 10%. Во тие цени се 
вклучени и другите услови на продажбата што се 
предвидени во Спогодбата. 

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. 2471 од 26 јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Метал 
емајл" — Босански Брод, „ЕМО" — Целје, „Го-
рење — Метал пласт" — Руше и „Метинг" -
Госпиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

109. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕР-
МОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР ВРЗ БАЗА 

НА ИНФУЗОРИСКА ЗЕМЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 27 ноември 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за термоизолациони тули и малтер 
врз база на инфузориска земја, со тоа што произ-
водителската организација на здружен труд да може 
да ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) термоизолациони тули 
Р 2 — N2 

2) термоизолациони тули 
РЗ — т 

3) тепмоизолациони тули 
Р4 — N2 

4) термоизолационен малтер 

4,16 дин/парче 

4.36 дин/парче 

4,65 дин/парче 
2,75 дии/кѕ. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6318 од 2 февруари 
1979 година. 

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

Претставник на проиводителот: „Партизан" -
Придеп. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
,,Шамот" — Аранѓеловац, „Цер" — Чачак, 
„Керакомерц" — Загреб, „Силина" — Гостивар 
и „Минел" — Белград. 

Н О . 

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

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

ЦЕМЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 септември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за цемент, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд да можа? 
да ги зголемат своите затечени продажни цени 
така што највисоките продажни цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

1) РС-250 
2) РС-350 
3) РС-450 
4) РС-550 
5) пуцоланеки (Р 700) 
6) алуминатен (Б 700) 
7) бел РС-250 
8) бел РС-350 
9) бел РС-450 

10) металуршки цемент М2-250 
11) металуршки цемент М2-350 
12) салодур 

Дин Д 
609,50 
682,00 
733,80 
977,00 
667,45 

1.952.45 
1.422,00 
1.670,90 
1.927,00 

609,50 
682.00 
904,55 

Цените од став 1 на оваа точка се однесзгваат 
на цемент пакуван во вреќи од 50 кѕ натоварен во 
возило на складот на производителот. Ако цемен-
тот се испорачува во рикфуза цените се намалу-
ваат за 45 динари за една тона. 

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. 4871 од 2 февруари 
1979 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: „Салонот? 
Дихово" — Дихово, Цементарна „Трбовље" - -
Трбовле, „Далмацијацемент" — Сплит, „Хид-
роелектра" ООУР „Слобода" - Подсусед, Ис-
тарске творнице цемента и хидратизираног ши-
на - Пула, Творница цемента — Умаг, Беочин-
ска фабрика цемента — Беочин, Фабрика це-
мента „Нови Поиовац" — Поповац, Фабрика 
цемента „Шар" — Генерал Јанковиќ, Фабрика 
за цемент „Усје" — Скопје, Цементара „Азот" 
— Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фаб^ 
рика цемента — Косјериќ, Фабрика цемента -ч 
Какањ и Фабрика цемента — Плевља. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогоди 
бата. 
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111. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

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

КОРБИНСКА КИСЕЛИНА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 2 февруари 1978 годи-
на с-клучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за аскорбинска киселина, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на поо-
дажбата, до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно кзшуеаат по цените и под усло-
вите тито се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 659 од 24 јануари 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Плива" — 
Загреб 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Кемо" — Љубљана, „Песла" — Загреб, ,.Фар-
мација" — Загреб, „Ветпром" — Белград и „Та-
лис" — Марибор. 

112. 

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

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

МЕТИЛСИЛИКОНСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на п-отрошувачите на 25 јуни 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за диметилсиликонски производи, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, и тоа за: 

1) силиконски емулзии — до . 9% 
2) други силиконски производи — до 80/о. 
2. Учесниците на оваа спогодба се обвинуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени ЕО спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот, 
завод за цени. со решение бр. 4265 од 24 јануари 
1979 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 производителот: „Прва Искра" 
— Барич 
Претставници на купувачите — потрошувачи:' 
11 купувачи — потрошувачи потписници на 
Спогодбата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за контниот план и за 
билансите на организациите на здружениот труд, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 со 
потерала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИ-
ЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

Член 7 треба да гласи: „Оваа уредба се при-
менува врз водењето на книговодството од 1 јану-
ари 1979 година". 

Од Сојузниот извршен совет, 2 февруари 1979 
година, Белград. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНО-
СТИТЕ И УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКА-. 
ДИТА НА ДЕЈНОСТИТЕ И НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНСТО-

ПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. Адвокатската работна заедница II во Скопје, 
со предлогот за поведување постапка пред Уставни-
от суд на Југославија во смисла на член 387 став 
2 точка 8 на Уставот на СФРЈ, бараше да се оцени 
уставноста на Законот за единствената класифика-
ција на дејностите (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/76), односно уставноста и законитоста на Одлука-
та за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76) и Одлуката 
за утврдување на стопанските и вонстопанските 
дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77), на-
ведувајќи дека со овие прописи адвокатската деј-
ност е утврдена како стопанска дејност, што не е 
во согласност со Уставот на СФРЈ и со Законот за 
адвокатурата („Службен весник на СРМ", бр. 61/72 
и 13/78), со кои е утврдена положабата на адвока-
турата како општествена служба. Предлагачот сме-
та дека со ваквото распоредување адвокатурата се 
доведува во материјална положба и услови на тру-
дот, кои се потешки од оние што би ги имала да е 
утврдена како вонстопанска дејност. 

И. Со Законот за единствената класификација 
на дејностите и со Одлуката за единствената кла-
сификација на дејностите, не се утврдува подел-
бата на дејностите на стопански и вонстопански. 
Со нив се уредуваат собирањето, евидентирањето, 
обработката и искажувањето на податоците кои 
се од значење за насочувањето на општествениот 
и стопаЕхскиот развој и други податоци за состој-
бата и движењата во одделни области на опште-
ствениот живот. Со единствената класификација 
на дејностите, која е составен дел на Одлуката за 
единствената класификација на дејностите, адво-
катските услуги се распоредени во областа 11 -
Финансиски, технички и деловни услуги, и тоа во 
гранката 1109 и групата 11090 — Деловни услуги, 
а во рамките на под групата 110904 — Адвокатски и 
други услуги. 

Со Одлуката за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности е извршено распоредува-
ње на дејностите на стопански и вонстопански така 
што сите области од 01 до 11 се распоредени во 
стопански дејности, каде се вклучени и адвокат-
ските услуги во областа 11. 
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III. Судот утврди дека Законот за единствената 
класификација на дејностите и Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите не го регу-
лираат распоредувањето на дејностите на стопан-
ски и вонстопански, па поради тоа застана на ста-
новиште дека предлогот за оценување на н-ивната 
уставност не е основан. 

Според член 375 од Уставот на СФРЈ, сојузни-
те прописи не можат да се оценуваат во однос на 
републичките, односно покраинските закони во кои 
спаѓаат и законите за адвокатурата. 

Оценувајќи ја согласноста на Одлуката за ут-
врдување на стопанските и вонстопанските дејно-
сти со Уставот на СФРЈ, судот застана на стано-
виште дека таа, во делот со кој адвокатските ус-
луги се распоредуваат во стопански дејности во 
рамките на областа 11, гранката 1109, групата 11090 
И подгрупата 110904, не е во согласност со одредби-
те на член 180 став 3 и член 281 став 1 точка 14 на. 
Уставот на СФРЈ. 

Според одредбата од член 180 став 3 на Уста-
вот на СФРЈ, адвокатурата е самостојна општестве-
на служба за давање правна помош на граѓани и 
правни лица во постапките во кои остваруваат заш-
тита на своите права. 

Околноста што во адвокатската дејност дохо-
дот се стекнува со наплатување на определен надо-
мест за адвокатските услуги не е причина за ра-
споредување на оваа дејност во стопански, ниту 
поради тоа адвокатските услуги се стоки како што 
се тврди во одговорот на Сојузниот извршен сотсет. 

Распоредувањето на определена дејност во сто-
пански дејности, со оглед на одредбите на чл. 48, 
49 и 50 на Уставот на СФРЈ и член 2 на Законот 
за единствената класификација на дејностите спо-
ред ставовиштето на Судот може да има влијание 
врз правната и општествено-економската положба 
на организациите на здружен труд кои ја вршат 
таа дејност, врз условите и начинот на нивното 
основање и престанување, врз утврдувањето "на оп-
ределени дејности како дејности од посебен опште-
ствен' интерес и уредување на начинот на оствару-
вањето на тој интерес, врз обврската за здружу-
вање во стопански комори и други општи здруже-
нија, како и врз применувањето на економски мер-
ки и мерки на социјалната политика. Поради тоа, 
со утврдувањето на адвокатската дејност како сто-
панска дејност, иако таа не е тоа, можат да бидат 
повредени уставните и законските права на а д - х 

вокатските работни заедници и адвокатите, т.е. 
правата што би ги имале тие да не е така распоре-
дена дејноста што ја вршат. 

"Со оглед; на тоа1 дека основот за донесување со-
јузни прописи за класификацијата на дејностите 
се наоѓа во член 281 став 1 точка 14 на Уставот на 
СФРЈ, според кои федерацијата преку сојузните 
органи го уредува собирањето, евидентирањето и 
обработката на статистичките и други податоци за 
состојбата во одделни области на општествениот 
живот, не можат со соодветни прописи да се даваат 
или одземаат права, ниту да се утврдуваат должно-
стите и одговорностите мимо оние што се однесу-
ваат врз дејствијата од оваа уставна одредба. 

IV. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
член 375 став 1 точ. 1 и 3 на Уставот на СФРЈ и 
член 13 став 1 точка 4 од Деловникот на Уставниот 
Суд на Југославија, Уставниот Суд на Југославија 
на седницата одржана на 16 јануари 1979 година, 
донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува одредбата на точка 1 став 1 под 
11 од Одлуката за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности, во делот со кој адвокат-
ските услуги, во рамките на областа 11 гранката 
1109, групата 11090 и подгрупата 110904 се распоре-
дуваат во стопански дејности, 

2. Се одбива предлогот да се утврди дека За-
конот за единствената класификација на дејности-
те и Одлуката за единствената класификација на 
дејностите се во несогласност со Уставот на СФРЈ. 

3. Се отфрлува предлогот за оценување на сог-
ласноста на Одлуката за единствената класифика-
ција па дејностите и Одлуката за ут-врдување на 
стопанските и вонстопанските дејности со Законот 
за адвокатурата. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судиите Милорад Достаниќ, Ра-
дивое Главиќ, д-р Арпад Хорват, Димо Кантар-
џиски Владимир Кривиц, Чедомил Милиќевиќ 
Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Боривое Ромиќ,' 
Воислав Ракиќ, Таип Таипи и Миушко Шибалиќ. 

У. бр. '41/78 
16 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 

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 НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЏИБУТИ 

Се назначува 
Исмет Реџиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Република Судан, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Џибути, со седиште во Картум. 

И 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши ОВОЈ указ. 

III 

Овај указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
19 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 



Страна 184 - Бро ј е СЛУЖБЕН ЛИСТ ЕГА СФРЈ Петок, 9 февруари 1979 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на соработката и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Кувајт 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Adel N. Jarrah, извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Кувајт во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 71 
21 јуни 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
формирањето, а за истакнати успеси во борбата про-
тив непријателот и значаен придонес кон ширење-
то и јакнењето на нашата ' Народноослободителна 
борба 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

2. Истарска бригада. 

Бр. 89 
24 август 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

93. Одлука за определување максимални 
цени за масло за јадење -

94. Одлука за условите и начинот на корис-
тење на средствата на Буџетот на фе-
дерацијата за 1979 година за покритие на 
обврските за. повластено возење во пат-
ничкиот сообраќај — 

95. Одлука за дополнение на Одлуката за 
укинување на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за следење на сто-
панските движења — — - — 

96. Одлука за измена на Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за 
критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увозот 
на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година — — — — — 

97. Правилник за веоната легитимација — 

- - 177 

- - - - 178 

- 179 

179 
179 

Страна 
98. Правилник за начинот на водење на кни-

говодството за работењето на Фондот за 
финансирање на зголемувањето на вра-
ботеноста во стопански недоволно разви-
ените и изразито емиграционите подрачја 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и составување на за-
вршната сметка за извршување на упот-
средствата и изворите на средствата — 184 

99. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за пописот (гшвентарисувањето) на 
средствата и изворите на средствата — 184 

100. Наредба за начинот на остварување на 
компензацијата за вештачки ѓубриња во 
1979 година — — — — — — — — 184 

101. Решение за дополнение на Решението за 
определување на организациите на здру-
жен труд и на установите што ги испол-
нуваат условите за вршење токсико-
лошка оцена на отрови — — — — 185 

102. Решение за повлекување од промет на 
лекот IMIDIN. капки за нос 0.1°/о. серија 
број 160278 од октомври 1978 година, 
производ на Фабрика фармацеутеких и 
хемијских производа ,.ФАРМАКОС" — 
Призрен — — — — — — — — 185 

103. Решение за повлекување од промет на 
лекот В АМЕТ AN капки а 20 ml серија број 
016-0173, производ на ..ПОДРАВКА-БЕ-

ЛУПО" од Копривница — — — — — 185 
104. Решение за повлекување од промет на 

лекот ВИТАМИН С, таблети а 20 X 0,5, 
серија број 1007/75. производ на Фаб-
рика фармацеутских и хемијских произ-
вода „ Ф А Р М А К О В — Призрен — — 186 

105. Решение за повлекување од промет на 
лекот PILOKARPTN, капки за очи 0.5% 
серија број 730106. производ на Фарма-
цеутска. кемијска, прехранбена и козме-
тичка индустрија „Плива" — Загреб — 186 

106. Наредба за задолжително атестирање 
на волна — — — — — — — — 186 

107. Спогодба за промена на затечените цени 
за гасни проточни грејачи за вода — бој-
лери. гасни етажни и комби печки, дода-
тен прибор и резервни делови — — — 188 

108. Спогодба за промена на затечените цени 
за лимени кади за бањи. лимени и плас-
тични WC водокотлиња мијалници, ка-
бинети за миење садови и пералница! — 188 

109. Спогодба за промена на затечените цени 
за термоизолациони тули и малтер врз 
база на инфузориска земја — — — — 189 

110. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — —• — — — — — 189 

111. Спогодба за промена на затечените цени 
за аскорбинска киселина — — — — 190 

112. Спогодба за промена на затечените цени 
за диметилсиликонски производи — — 190 

• Исправка на "Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здруже-
ниот труд — — — — — — — —• 190 

Одлука за оцена на уставноста на За-
конот за единствената класификација на 
дејностите и уставноста и законитоста на 
Одлуката за единствената класифика-
ција на дејностите и на Одлуката за ут-
врдување на стопанските и вонстопанс-
ките дејности — — — - т — — — 190' 

Укази — — — — — — — — _ — 191 
Одликувања — — — — — — — — — 191' 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош, фах 220..— Директор и главен и одговорен уредник: 

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


