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19. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 3 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОДРЖИ-
НАТА НА НИТРИТИ И НИТРАТИ ВО ХРАНАТА ЗА 

ДЕЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат методите за опре-

делување на содржината на нитрити и нитрати во храната 
за деца. 

Член 2 
Содржината на нитрити и нитрати во храната за де-

ца се определува според методите што се отпечатени кон 
овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

07 Бр. 289/2 
19 ноември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИТРИТИ И НИ-
ТРАТИ ВО ХРАНАТА ЗА ДЕЦА 

1. Принцип: 
Количествата на нитрити со оваа постапка се опреде-

луваат така што настанатото црвено обојување од нитри-
тот и реагенсот се мери на спектофотометар при бранова 
должина од 538 nm со стандардна крива линија. 

Нитратите се редуцираат во нитрити со метален кал-
циум (гранулиран кадмиум), а потоа одново се определу-
ваат како нитрити. Разликата на количествата на нитрити 
по редукцијата на нитрати и утврдените иницијални ни-
грити со пресметување го дава количеството на нитрат^. 

2. Стаклени садови и апаратури 
За подготвување на реагенсите и изведување на по-

стапката за определување, се користат темелно измиени 
:таклени садови кои мораат да бидат без нитрити и нитра-
и. 

- миксер или хомогенизатор; 
- спектофотометар, бранова должина 538 nm, кивети 

|Д 1-2 cm 
- редукциона колона (види ја сликата) 

3. Реагенси 
3.1. Кадмиум, гранулиран, големина на зрното 0.3. -

0.8 mm. Може самостојно да се приготви (види ја 
литературата). 

3.2. Раствор на бакар сулфат: , 
-,се раствораат 20 g CuSO4 х 5ЊО во дестилира-
на вода и се дополнува до 1000 ml. 

3.3. Пуферски раствор (рН - 9.6 - 9.7) : Се зема 50 ml 
конц. НС1 (сса 38% Н О и се меша со 600 ml дес-
тилирана вода, потоа се додава 100 ml конц. рас-
твор на амонијак (сса 25% NH3) се дополнува со 
вода до 1000 ml и доколку е потребно се кориги-
ра рН на 9.6 - 9.7 

3.4. Солна киселина (сса 17%): 
450 ml конц. НС1 се меша со вода и се дополнува 
до 1000 ml 

3.5. Солна киселина (2М) 
160 ml конц. НС1 со вода се дополнува до 1000 ml, 

3.6. Солна киселина (сса 0.1M): 
50 ml 2 М НС1 се дополнува со вода до 1000 ml 

3.7. Раствор по Carrez I: 
150 g калиум хексацијаноферат (K4Re(CN)e -
ЗН2О) се раствора во вода и се дополнува до 1000 
ml со вода 

3.8. Раствор по Carrez II: 
230 g цинкацетат - Zn(CHsCOO)2 - 2ЊО се рас-
твора во дестилирана вода и се дополнува до 
1000 ml 

3.9. Раствор БОТА: 
Се раствора 33.5 g етилендинитрилотетраоцетна 
киселина на динатриева сол Na2CioHi4N2Os -
2Н^О во дестилирана вода и се дополнува од 
1000 ml. 

3.10.Реагенс I: 
0,5 g сулфаниламид (NH2C6H4SO4NH2) се раство-
ра во 75 ml дестилирана вода и 5 ml конц. НС1 со 
загревање на водена бања, се лади на собна тем-
пература и се дополнува со вода до 100 ml. До-
колку е потребно реагенсот се профилтрирува. 

3.11.Реагенс И: 
0,1 g N-l-Naphthylethvlendiamindihydrochlorida 
(CIOH7NHCH2CH2NH2 - 2НС1) се раствора во во-
да и се дополнува до 100 ml и доколку е потребно 
се профилтрирува. Реагенсот е постојан 8 дена во 
добро затворено костенливо стаклено шишени-
це. 

3.12 Стандарден раствор на нитрит: 
0,150 g NaNO2, претходно исушен при 110-1200С 
до константна маса, се раствора во вода и се до-
полнува во одмерна тиквичка до 1000 ml со вода. 
На денот на употребата од два раствора ќе се от-
пипетира 10 ml, ќе се измеша со 20 ml пуферски 
раствор и ќе се дополни со вода до 1000 ml. 1 ml 
од овој раствора содржи точно 1.0 Mg NO2 

3.13.Стандарден раствор на нитрат: 
1.468 g KNO3, претходно исушен при 110-1200С 
до константна маса, ќе се раствори во вода и ќе 
се дополни во одмерна тиквична до 1000 ml, со 
вода. На денот на употребата од овој раствор ќе 
се отпипетира 15 ml ќе се измеша со 20 ml пуфер-
ски раствор и во одмерна тиквичка ќе се дополни 
со вода до 1000 ml. 1 ml од овој раствор содржи 
точно 13.50 Mg NOa. 



Страна 18 - ,Број 2 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 јануари 1987 

4. Редукцнона колона, слика 1 
4.1. Подготвување на колоната 

За секоја колона се употребува приближно 40 60 
g гранулиран Cd (кадмиум) и се префрла во ер 
ленмаср тиквички. Потоа се додава 2М 
дека зрнцата на кадмиумот не се покријат и се 
остава да стојат неколку минути. Растворот се 
одлива а кадмиумот се измива со вода додека ре-
акцијата на хлоридите не биде негативна. “За се-
кој грам кадмиум се додава сса 2.5 ml раствор на 
бакар-сулфат (II) и содржината се остава 1 мину-
та со мешање, при тоа треба да се внимава кад-
миумот да не дојде, во допир со воздухот. Вака 
побакрениот кадмиум се измива со вода и во -

РЕДУКЦИОНА КОЛОНА (МЕРКИ ВО mm) 

А - стаклена волна 
В - гумена цевка 
С - клема 
D - гранулиран кадлиум 

едно мора да биде постојано покриен со вода. 
Измивањето е завршено кога водата за измивање 
повеќе не содржи отпаден бакар. Посебно треба 
да се внимава на столбот да не заостанат меурчи-
ња на воздух, па височината на течноста да не 
падне под височината на редукционото средство. 
Преку вака подготвена колона (види ја сликата) 
се префрла смеса од 900 т \ вода, 75 ml стандар-
ден раствор на калиум нитрат, 20 m,l пуферскм 
раствор и 2 ml раствор EDTA, Брзината на про-
токот на овој раствор изнесува 6 т ) во минута. 
На крајот столбот се измива со 50 ml вода и како 
таков е приготвен за следното определување. 

4.2. Испитување на капацитетите на колоната: 
Заради испитување на колоната при определува-
ње количество на нитрати потребно е два пати 
дневно да се тестира, на почетокот и на крајот на 
изведувањето на определувањето. Ќе се отоипе-
тира 10 ml стандарден раствор на нитрат, ќе се 
префрли врз столбот, а потоа ќе се додаде 5 ml 
пуферски раствор. Елуатот се собира во тиквич-
ка од 100 mf, со тоа што времето на протекување-
то да не е побрзо од 6 ml во минута. Потоа коло-
ната ќе се измие со 15 ml пуферски раствор, ќе се 
повтори неколкупати додека не се соберат при-
ближно 100 ml, добро ќе се измеша и ќе се допол-
ни со пуферски раствор до 100 ml. 
Од овој раствор ќе се отпипетира 10 ml елуат во 
тиквичка од 100 ml, ќе се додаде дестилирана во-
да до приближно 60 ml а потоа ќе се додаде 5 ml 
реагенс I и 6 ml 17%-тен раствор HCL. Содржина-
та на тиквичката добро ќе се измеша и ќе се оста-
ви да стои 5 минути на собна температура (за-
штитена од директно светло). По стоењето ќе се 
додаде 2 ml реагенс II, добро ќе се измеша и ќе се 
остави да стои 5 минути на собна температура 
(исто така заштитена од директно дневно свет-
ло). На крајот содржината на тиквичката ќе се 
дополни со вода до ознаката, добро ќе се измеша 
и се мери спрема слепа проба. 

\ Доколку нитритот - искористувањето (А%) е под 
95% од теоретската вредност, т. е. доколку коли-
чеството на нитрит е под 0.095 p.g N02/ml, тогаш 
колоната треба да се регенерира. 

4.3. Регенерација на колоната: 
Колоната по употребата задолжително се реге-
нирира, а исто така и во случај кога се сака да се 
испита нејзината делотворност. Регенерацијата 
се изведува на следниот начин: 
5 ml раствор EDTA и 2 ml 01. М раствор HCL се 
меша со 100 ml дестилирана вода и смесата се 
префрла преку колоната со брзина од 10 ml во 
минута. Откако ќе истече наведената смеса, коло-
ната се измива со вода, 0.1 М раствор HCL и од-
ново со вода. Вака регенерирана и измиена коло-
ната се полни со вода и се чува до следната упот-
реба. 

5. Постапка 
5.1. Приготвување на мострата: 

Во вода нетопивите материјали на мострата, до 
колку е потребно, ќе се иситнат (миксер, хомоге 
низатор, ренде е сл.) или ќе се пулверизираат, до 
бро ќе се измешаат за мострата да биде што по 
хомогена. Ќе се измери 10.0 g хомогенизиран ма 
теријал и ќе се префрли во стаклениот сад нј 
миксерот, а потоа ќе се додаде приближно 150 m 
топла дестилирана вода (50-550С), добро ќе о 
имеша на миксерот додека не настане хомоген) 
суспензија, се додава капка по капка 5%-тен рас 
твор NaOH, со индикаторска хартија, д 
р Н ^ 7 - 7 , 5 и ќе се остави да се издади на соби 
температура. 
Вака создадената суспензија се префрла во о; 
мерна тиквичка од 250 ml и со мешање се додав 
по 2 ml раствор Carrez I и П, а потоа 20 ml пуфеЈ 
ски раствор и се дополнува со вода до ознака! 
(Vi). По стоење од 3 минути мострата се филтрЈ 
ра низ филтер хартија со пречник 15 cm, кој мор 
да биде без нитрити и нитрати, а филтратот ( 
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собира-во ерленмаер тиквичка од 250 ml (рас-
твор А). Доколку растворот не е бистар, потреб-
но е да се додаде поголемо количество реагенс за 
соборување на баласни предмети. 

5.2 Редукција на нитрат: 
Зависно од тоа кое количество нитрат се очекува, 
се зема аликвот (V2) ml (1 до најмногу 10 ml што 
одговара на 5000 до 35 mg/kg нитрат во испиту-
ваниот материјал) од растворот А и се додава 
дестилирана вода (10-V2), а потоа 5 ml пуферски 
раствор и се префрла преку столбот. 
Елуатот се фаќа во одмерна тикѕичка од 100 ml 
со тоа што брзината на протокот да не е поголе-
ма од 6 ml во минута. Кога елуатон ќе истече низ 
столбот страните на столбот се измиваат со 15 
ml пуферски раствор и тоа се повторува во обро-
ци по 15 ml се додека не се собере приближно 100 
ml елуат. Потоа тиквичката се дополнува со пу-

?зерски раствор до ознаката и добро се меша 
раствор В). 

5.3. Развивање на боја и мерење: 
Зависно од тоа кое количество нитрит се очехува 
во мострата, се зема аликвот (V3)ml (1-50 ml што 
одговара на 400-0.5 mg/kg нитрит во испитува-
нот материјал) од растворот А во одмерна тик-

1ЛЛ 1 100-V3 1 ^ вичка од 100 ml и се додава — - — ml пуферски 
раствор. Во друга тиквичка од 100 ml ќе се отпи-
петира аликвот (V4) ml (1 до најмногу 10 ml) про-
ба на растворт В и (10-V4) ml пуферски раствор. 
Слепа проба се приготвува така што во трета од-
мерна тиквичка ќе се отпипетира 10 ml пуферски 
раствор. 
Во сите три тиквички ќе се додаде дестилирана 
вода до волумен од приближно 60 mi. Потоа ед-
ноподруго, Бо“сите три тиквички се додава 6 ml 
реагенс I и 6 ml сса 17% - итен раствор HCL, 
содржината нд тиквичката се меша, и се остава 
да стои 5 минути на собна температура, заштите-
на до директно дневно светло. Потоа се додава 2 
mi реагенс II, силно се меша, се заштитува од ди-
ректно сончево дневно и се остава да стои 5 ми-
нута на собна температура. 
Мерењето на апсорпцијата се врши во време од 2 
часа и раствор I и раствор II спрема слепа проба 
на бранова должина од 538 nm (за обата раствора 
треба да се земат 2 мерења). Концентрацијата на 
нитрит раствор I и II се отчитува од баждарниот 
правец и се означува како Ci и С2. 

Баждарен правец 
6.1. Од стандардниот раствор на нитрит ќе се отпи- . 

петираат 2, 4, 8 12 и 16 ml во одмерна тиквичка 
од 100 ml и во секоја ќе се додаде 10 ml пуферски 
раствор, а потоа дестилирана вода приближно 
до 60 ml. Понатаму се постапува како при разви-
вањето на бојата на мострата. Мерење на апсор-
пцијата се врши во време до 2 часа кај 538 nm 
спрема слепа проба. 
Така добиените абсорпциони вредности се нане-
суват на милиметарска хартија спрема соодветна 
концентрација на NO2 во jxg/ml. 

7. Сметка 
CrVi 7.1. Нитрити (NO2) во mg/kg - - - - , каде што е: 
0-V3 

Ci е количество на нитрит отчитано на баждар-
ниот правец за раствор I во jig/100 ml 

О ^ измерена мостра во грамови (во овој случај 
10 g) 

Vi е волумен (во овој случај 250 ml) 
Уз ^ волумен употребен како аликвот на рас-

твор А во ml 
-7 О U /хт^ч л, ^ 10000 C2 V1 7.2. Нитрати (NO3) во m g / k g - С q д у2 у 

- NO2 1-35 каде што е: 
С2 - количество на нитрат раствор II отчитано 

на баждарнот правец во p.g/100 ml 

NO2 количество на нитрит во мострата 
О ѕ измерена мостра во грамови 
А ^ искористување што се добива при испиту-

вање на колоната во % 
Vi е волумен во ml (како порано 250 ml ) 

волумен замен за редук,ција на аликвотот 
, на растворот А во ml 

V4— волумен земен за мерење како аликвот на 
растворот В во ml. 

Резултатите се изразуваат во mg/kg, со една децима-
ла како аритметичка средина на две мерења. Утврдената 
долна граница на осетливост на методата изнесува 0.05 
mg/kg. 

20. 
Врз основа на член 267 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, во сог-
ласност со претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕВОЗОТ НА ДЕЦА ВО ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО 

ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите под кои 

можат да се превезуваат деца во јавен превоз во воздушни-
от сообраќај и бројот на кабинскиот персонал и при-
дружниците. 

Член 2 
Дете, во смисла на овој правилник, е дете на возраст 

од 5 до 12 години. 

Член 3 
Со воздухоплов можат да се Превезуваат деца така 

што секое дете да има свое седиште со вграден појас за 
врзување. 

Член 4 / 
Ако со воздухоплов се превезува група деца помала 

од десет, бројот на кабинскиот персонал одговара на бро-
јот пропишан за определениот тип воздухоплов, а ако гру-
пата деца е од 10 до 25, тој број се зголемува за уште два 
члена на кабинскиот персонал. 

Ако со воздухоплов се превезува група од преку 25 
деца, бројот на кабинскиот персонал одговара на вкупни-
от број излези на боздухопловот за случај на опасност. 

Во случај од став 2 на овој член, во воздухопловот 
мораат да се наоѓаат придружници. Бројот на придружни-
ците, во кои може да биде вклучен и дел од проширениот 
екипаж на воздухопловот, се определува така што на се-
кои два пополнети реда да биде по еден придружник. 

Член 5 
Придружникот на децата мора да биде запознат со 

постапките за евакуација во случај на опасност. 
Запознавањето со постапките за евакуација се врши 

според програмата што ќе ја утврди превозникот. 

Член 6 
Кабинскиот персонал мора да седи на седиштата по-

крај излезите за случај на опасност^. 

Член 7 
На седиштата покрај премините мораат да седат при-

дружници, освен во редовите во кои се наоѓаат излези за 
случај на опасност. 

Член 8 
Децата, во зависност од возраста мораат да бидат 

распоредени така што помладите деца да седат поблиску 
до преминот. 
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Член 9 
Ако со воздухоплов се превезуваат деца во група по-

голема од 25, превозот се врши на максимална височина 
од 25.000 стапки и по правило дење, така што летот да по-
чне и да заврши при дневна видливост. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

V1/01 Бр. 2410/7 
8 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, с. р. 

21. 
Врз на основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТА-

НИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните 

пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 60/76) во точка 1 податоците под редниот 
број 17 се менуваат и гласат: 

06,00 22,00 2,3,5 Во летниот период 
06,00 12,00 1,4 (од 30 март до 14 јуни и 
16,00 22,0 1,4 од 16 септември до 25 ок-
08,00 12,D0 6,7 томври) 

06,00 12,00 1,2,3,4,5,7 
16,00 21,00 1,5 

, 15,00 21,30 2 
15,00 21,00 3,4 
07,00 19,00 6 
Во летниот период од 15 
јуни до 15 септември) 
06,00 11,00 1,5 

„17 „Осиек" 

17,00 
05,30 
15,00 
15,00 
06,00 
05,30 

24,00 
12,00 
24,00 
21,00 
12,00 
11,00 

1 Д 6 
2.3 
2 
3.4 
4 , 
6,7." 

2. По редниот број 18 се додава нов реден број 19, кој 
гласи: 

„19 „Ниш“ 05,30 08,00 1,2,4 
06,00 09,00 6 
07,00 10,00 7 
19,00 22,00 1,3 
20,00 23,00 5,6" 
18,00 22,00 7. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

VI/01 Бр: 7431/1 
24 декември 1986 година 
Белград х , \ 

22. 
Врз основа на чл. 7, 16, 64а и бб од Законот за Народ-

ната банка Југославија и за единственото монетарно рабо-
тење на народните банки ,на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86) Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А , 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за привремено продолжување на 

важењето на Одлуката за условите за користење на при-
марната емисија во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/86), по точка 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а. По исклучок од одредбите на точка 31 од Одлука-
та за условите за користење на примарната емисија во 
1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 30/86, 
35/86, 38/86, 45/86, 51/86, 52/86, 59/86 и 67/86) кредитите 
за кредитирање на стоковните резерви на производи од 
домашно производство од родот на 1986 година, и тоа на 
тутун за потребите на сојузната дирекција за стоковни ре-
зерви, и на шеќер за потребите на сојузната, републичките 
и покраинските стоковни резерви, банките можат до 31 
март 1987 година да ги користат во височина до 50% од 
состојбата на кредитите што за тие намени им ги дале на 
организациите на здружен труд односно на други општес-
твени правни лица кај кои се формираат тие резерви." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 1 
13 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, с. р. 

23. 
Врз основа на член 8 од Законот за обезбедување 

средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на .растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86) претседателот на Со-
јузниот комитет за земјоделство, во спогодба со Сојузни-
от секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ ПРАВО НА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Подносителот на барањето за надомест врз товар 

на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, средствата з^ 
заштита на растенијата и квалитетното сортно семе, ос-
тварува “право на регрес (во понатамошниот текст: регре-
сот) така што кон барањето за исплата на средствата за 
регрес, на надлежната служба на општственото книговод-
ство и ја поднесува следната документација: 

П пресметка на регресот; 
2) копија или фотокопија на фактурата за купување 

на вештачки ѓубрива, средства за заштита на “растенијата 
и квалитетно сортно семе. Копијата, односно фотокопија-
та на фактурата за купување на квалитетно сортно семе, 
мора да го содржи бројот на декларацијата за квалитетот 
на семето; 
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3) изјава на одговорното лице дека за износот на рег-
ресот е намалена цената по која вештачките ѓубрива, сред-
ствата за заштита на растенијата и квалитетното сортно 
семе им се продаваат на крајните корисници. 

Регресот се пресметува на посебен образец кој е сос-
тавен дел на ова упатство во кој се внесуваат следните 
податоци: фирмата, односно називот на подносителот на 
барањето за регрес, фирмата односно називот на добаву-
вачот, бројот на фактурата, видот на вештачките ѓубрива, 
на средствата за заштита на растенијата и квалитетното 
сортно семе, количеството на вештачките, ѓубрива на 
средствата за заштита на растенијата и квалитетното сор-
тно семе, продажната цена на вештачките ѓубрива, на 
средствата за заштита на растенијата и квалитетното сор-
тно семе, износот на регресот по тона односно по килог-
рам и вкупниот износ на регресот. 

Продажната цена на вештачките ѓубрива, согласно со 
точка 2 на Одлуката за утврдување на средствата за регрес 
за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
за квалитетно сортно семе во 1987 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 71/86) е продажната цена формирана во сог-
ласност со прописите што важеле на 31 декември 1986 го-
дина и која е зголемена за износот на регресот кој во 1986 
година го остварил производителот на вештачки ѓубрива. 

Продажната цена на средствата за заштита на расте-
нијата и квалитетното сортно семе, согласно со точка 2 на 
Одлуката за утврдување на средствата за регрес за веш-
тачки ѓубрива, средства за заштита fta растенијата и за 
квалитетно сортно семе во 1987 година е продажната цена 
формирана во согласност со политиката на цените утврде-
на во 1987 година. 

Со пресметката на регресот потпишана од страна на 
овластеното лице и заверена со печат, се доставува сводна 
пресметка на регресот (спецификација на пресметките на 
регресот) во која се назначени вкупните количества на 
вештачките ѓубрива, на средствата за заштита на растени-
јата и квалитетното сортно семе за кое е пресметан регре-
сот, износот на регресот по единица мера и вкупниот из-

нос на регресот. На надлежната служба на општественото 
книговодство и се доставуваат два примерока од сводната 
пресметка од кои едниот таа служба го задржува, а други-
от му го доставува на Сојузниот комитет за земјоделство, 
со налогот за исплата на регресот на подносителот на ба-
рањето. 

2. По исклучок од одредбата под 2) на точка 1 од ова 
упатство, подносителите на барање за регрес за квалитет-
но сортно семе, за количествата произведени и употребе-
ни на сопствен посед, го остваруваат правото на регрес та-
ка што кон барањето за исплата на средства за регрес, 
наместо фактура за набавка на тие производи, поднесува-
ат декларација за квалитетот на семето на земјоделските 
растенија (со испратница) и документ за издавање на сто-
ки од магацинот. 

3. Согласно со законот за обезбедување средства за 
регрес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на расте-
нијата и квалитетно сортно семе, подносители на барање 
се организациите на здружен труд од областа на земјодел-
ството, земјоделските задруги, основните организации и 
организациите на здружен труд што се занимаваат со ра-
боти на прометот со вештачки ѓубрива, средства за зашти-
та на растенијата и на квалитетно сортно семе. 

4. Барањата за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе за 
1987 година, можат да се доставуваат за наплата до 15 ја- “ 
нуари 1988 година/ 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 152/1 
6 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ 

Подносител на барањето 

Реден Назив на Број на Вид на про- Количество Продажна цена Износ на регре- Вкупен износ 
број добавувачот фактурата изводот во тони по тона, kg сот по тона, kg на регресот 

1 2 3 4 „ 5 6 7 8 

24. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес на дел од трошоците по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на селективна-
та програма во з.емјоделството, користени во второто по-
лугодие на 1986 година и во 1987 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 38/86 и 71/86), претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС ПО ОСНОВ НА КА-
МАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ 
НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ 

НА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и организациите 

за стоковни резерви на општествено-политичките заедни-

ци од член 3 на Законот за обезбедување средства за рег-
рес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите 
за намените во рамките на селективната програма во зем-
јоделството, користени во второто полугодие на 1986 го-
дина и во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86 
и 71/86) (во натамошниот текст: Законот), заради оствару-
вање правото на регрес на дел од трошоците по основ на 
камати на кредитите во смисла на чл. 1 и 2 од Законот, со 
барањето за исплата на регрес поднесуваат до надлежната 
служба на општественото книговодство пресметка на рег-
ресот што ја заверила банката кај која тие организации ко-
ристат кредит. 

Организациите на здружен ,труд од член 3 ст. 1 и 2 на 
Законот, покрај документите од став 1 на оваа точка под-
несуваат и фактура (копија односно фотокопија) за из-
вршената испорака на производите од член 1 став 1 на За-
конот. 

Под фактура, во смисла на ова упатство, се подразби-
ра и збирна фактура. 

Ако се доставува збирна фактура од став 3 на оваа 
точка се прилага и спецификација што ги содржи подато-
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ците за испорачувачите на производи, за количината и за 
вредноста на тие производи. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 до 4 од оваа точка, 
организациите на здружен труд од член 3 став 1 на Зако-
нот што организираат производство на производи од член 
1 став 1 на Законот, а истовремено се занимаваат со прера-
ботка и доработка на тие производи, можат наместо фак-
тура, да достават приемница, испратница или друг соод-
ветен документ со кој се докажува испораката на произво-
ди за преработка и доработка. 

2. Организациите на здружен труд од член 3 на Зако-
нот вршат пресметка на регресот на образецот ПРЗ (во на-
тамошниот текст: Пресметка на регресот), кој е составен 
дел на ова упатство. 

Пресметката на регресот ги содржи податоците за се-
кој корисник на кредитот по намените во рамките на се-
лективната програма во земјоделството, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит; 
3) намена на кредитот; 
4) износ на пресметаната камата; 
5) височина на регресот во процентите од член 2 ст. 1 

и 2 на Законот; 
6) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот се составува во три при-

мерока и се доставува до надлежната служба за општес-
твено книговодство. Надлежната служба на општествено-

то книговодство едниот заверен примерок и го враќа на 
организацијата на здружен труд, а вториот го задржува. 
Третиот примерок од пресметката на регресот надлежна-
та служба на општественото книговодство го доставува, 
заедно со налогот за исплата, до Службата на општестве-
ното книговодство филијала Нов Белград, која пресметка-
та на регресот ја доставува до Сојузниот комитет за земјо-
делство истиот ден кога ќе изврши исплата од сметката на 
Сојузниот комитет за земјоделство. 

4. Со денот на влегувањето на ова упатство во сила 
престанува да важи упатството за потребната документа-
ција за остварување на правото на регрес по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на селективна-
та програма во земјоделството, користени во второто по-
лугодие на 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
48/86). 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 151/1 
6 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Образец ПРЗ 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба на општественото книговодство 

ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ 
НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕК-
ТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И 

ВО 1987 ГОДИНА N 

Реден 
број 

Број на договорот 
за креди!' 

Намена 
на кредитот 

Износ 
на пресметаната 

камата 

Височина 
на регресот 

во % 

Износ 
на пресметаниот 

9 регрес 

1 2 3 4 5 6 

-

ВКУПНО: 

Печат и потпис на овластеното лице Место и датум Печат и потпис на овластеното 
на банката давате^ на кредитот, лице на корисникот на кредитот, 

Печат и потпис на овластеното лице на 
надлежната служба на општественото 

книговодство, 
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По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за девизното работење, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 се цоткрадале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-

КОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
Во Законот за измени и дополненија на Законот за де-

визното работење во член 1 по став 1 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Во став 3 наместо зборовите: „став 1" треба да сто-
јат зборовите: „ст. 1 и 2". 

Во досегашниот став 4 кој станува став 5 наместо 
зборовите: „став 3" треба да стојат зборовите: „ст. 3 и 4" а 
досегашните ст. 5 до 10 стануваат ст. 6 до 11. 

Во член 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Досегашниот став 5 станува став 6." 

Во член 12 пред ставот 1 се додава нов став 1 кој гла-
си: 

„Во член 117 став 4 по зборовите: „или во текот на 
претходната година“ треба да се додадат зборовите: „или 
немале увоз во текот на претходната година“. 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, 
Белград 
13 јануари 1987 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Уредбата за зголемување, нама-
лување односно укинување на стапките на основниот да-
нок на промет на определени производи, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/86, се потркала долу наве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, 
ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОС-
НОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
Во член 3, во уводната реченица бројот: „7" се заме-

нува со бројот: „8". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 8 

јануари 1987 година. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр.23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Милан Береш, со 2 ноем-
ври 1986 година, поради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 2173 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основи!е 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр.23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од долж,носта советник на сојузниот 
секретар за надворешни работи Џон Широка, со 15 ноем-
ври 1986 година, поради заминување на Друга должност, 

С.л.п. бр. 2174 
19 декември 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!!!?, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

19. правилник за методите на определување на 
содржината на нитрити и нитрати во храната за 
деца 17 

20. Правилник за превозот на деца во јавен превоз 
во воздушниот сообраќај 19 

21. Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за времето во кое воздухопловните пристаниш-
та мораат да бидат отворени 20 

22. Одлука за дополнение на Одлуката за привре-
мено продолжување на важењето на Одлуката 
за условите за користење на примарната емиси-
ја во 1986 година 20 

23. Упатство за потребната документација за 
остварување право на регрес за вештачки ѓубри-
ва, средства за заштита на растенијата и квали-
тетно сортно семе во 1987 година - 20 

24. Упатство за потребната документација за 
остварување на правото на регрес по основ на 
камати на кредитите за намените во рамк,ите на 
селективната програма во земјоделството, ко-
ристени во второто полугодие на 1986 година и 
во 1987 година ^ 21 

Исправка на Законот за измени и дополненија на 
Законот за девизното работење 23 

Исправка на Уредбата за зголемување, намалување, 
односно укинување на стапките на основниот 
данок на промет на определени производи 23 

Назначување и разрешувања 23 
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NOVO! NOVO! NOVO! 

IZAŠLO JE IZ ŠTAMPE 
S o h / i rom na vel iko in t e r e sovan je javno.sti, a p o s e b n o s t ručnih s lužbi u u d i u -

/ e n o m r a d u o b j a v l j u j e m o u j e d n o j knjizi tri z a k o n a d o n o š e n a u Skupš t in i na s a m o m k!a-
ju t e k u ć e g o d i n e . 

Radi se o r , 

ZAKONU O UKUPNOM PRIHODU I DOHOTKU 
ZAKONU O AMORTIZACIJI DRUŠTVENIH SREDSTAVA 
ZAKONU O SANACIJI I PRESTANKU ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 

/ 

O v i m z a k o n i m a na nov nač in i u s k l a d u sa p r o g r a m o m e k o n o m s k e s tab i l i zac i je 
u r e đ u j u se o d n o s i u u d r u ž e n o m radu i č ine ozbi l jni n a p o r i radi izlaska iz t eškoća . 

Kn j iga je š t a m p a n a l a t in icom na s r p s k o h r v a t s k o m j ez iku , a izlazi iz š t a m p e 
1 5 . 1 1 9 8 7 / 
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