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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИЊА И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТАА КОМПЕНЗА-

ЦИЈА 

Се прогласува Законот за компензација на про-
изводителите на вештачки ѓубриња и за обезбеду-
вање средства за исплатување на таа компензација, 
што го усвои Собранието ца СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 6 декем-
ври 1977 година. 

IIP бр. 657 -
6 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател на 

Собранието на СФРЈ, 
Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТАА 

КОМПЕНЗАЦИЈА 

Член 1 
Заради обезбедување рамноправност во стек-

нувањето на доход на единствениот југословен-
ски пазар, на организациите на здружен труд што 
произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња ќе 
им се исплатзува компензација за продадено и испо-
рачано вештачко ѓубре на домашниот пазар во об-
лик и на начин што се определени со овој закон. 

Компензацијата од став 1 на овој член ќе се 
исплатува, во согласност со . Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за развој на 
аѓроиндустриекиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), за 
количествата вештачко ѓубре продадени и испора-
чани од 1 јули 1977 година до 31 декември 1979 го-
дина и тоа: од 1 јули до 31 декември 1977 година — 
просечно 20%, во 1978 година — просечно 14п/о и во 
1979 година — просечно 70/о од утврдените произво-
дителот цени за азот, фосфор и калиум (NPK). 

Член 2 
Компензацијата за вештачки ѓубриња им се пре-

сметува и исплатува на организациите на здружен 
труд од член 1 на овој закон за еден килограм ак-

тивна хранлива материја во одделни видови веш-
тачко ѓубре. 

Износот на компензацијата по единица активна 
хранлива материја во одделни видови вештачко ѓуб-
ре го определува Сојузниот извршен совет, врз ос-
нова на согласноста со надлежните републички и 
покраински органи. 

Член 3 
Средства за исплатување на компензацијата 

обезбедуваат републиките и автономните покраини 
преку' посебен придонес, сразмерно на своето учест-
во во обезбедувањето средства за буџетот на феде-
рацијата за односната година. 

Средствата од став 1 на озој член се уплатуваат 
и водат на посебна сметка кај Службата за општест-
веното книговодство на Југославија. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-
носта со надлежните републички и покраински ор-
гани, ќе ги пропише начинот, условите и роковите 
за уплатување на средствата од став 1 на овој член. 

Средствата за исплатување на компензацијата 
за вештачките ѓубриња од член 1 на овој закон за 
периодот од 1 јули до 31 декември 1977 година во 
износ од 600,000.000 динари ги обезбедуваат репуб-
ликите и автономните покраини преку посебен 
придонес а сразмерно на своето учество во обезбе-
дувањето средства за Буџетот на федерацијата за 
1977 година во шест еднакви месечни рати до 15-ти 
во месецот почнувајќи од 1 декември 1977 година, и 
тоа: Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина 78,540.000 динари, Социјалистичка Република 
Македонија 33,660.000 динари., Социјалистичка Ре-
публика Словенија 90,780.000 динари, Социјалистич-
ка Република Србија 144,060.000 динари, Социјалис-
тичка Република Хрватска 158,400.000 динари, Соци-
јалистичка Република Црна- Гора 11,940.000 динари, 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
66,300.000 динари и Социјалистичка Автономна Пок-
раина Косово 10,320.000 динари. 

На организациите на здружен труд од областа 
на земјоделството и на земјоделските задруги, што 
складирале вештачки ѓубриња од домашно произ-
водство во периодот o;i 1 јули до 31 декември 1977 
година, вон од сезоната на користењето во земјодел-
ството, ќе им се исплатува компензација во висо-
чината на трошоците за складирање на тоа ѓубре, 
освен, за трошоците за превоз од местото на произ-
водството до местото на складирањето. 

По исклучок оц одредбата од став 5 на овој член, 
компензацијата за трошоците за складирање од став 
5 на овој член ќе се исплатува, во рамките на из-
носите од став 4 на овој член, и за вештачките ѓу-
бриња складирани во периодот од 1 јануари до 31 
мај 1978 година. 

Ако републиката односно автономната покраина 
не ги уплати средствата од став 1 на овој член во 
рокот на стасаноста, надлежната служба на опш-
тественото книговодство, по налог од Службата на 
општественото книговодство на Југославија, ќе пре-
несе во корист на посебната сметка од став 2 на овој 
член соодветен износ на средства од жиро-сметката 
на републиката односно од жиро-сметката на авто-
номната покраина. 
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Член 4 
Средствата од посебната сметка од член 3 на 

овој закон се користат врз основа на претсметката 
што ја донесува Сојузниот извршен совет врз ос-
нова на согласноста со надлежните републички и 
покраински органи, а што ја'извршува Службата на 

,општественото книговодство на Југославија, 

Член 5 
По истекот на годината се составува завршен 

биланс на претсметката од член 4 на овој закон. За-
вршниот биланс го донесува Сојузниот извршен со-
вет врз основа на согласноста со надлежните ре-
публички и покраински органи. 

Ако средствата на посебната сметка од член 3 
на овој закон се остварат во износ поголем од изно-
сот потребен за намирување на обврските според 
одредбите на овој закон, вишокот ќе им се врати на 
републиките и автономните - покраини сразмерно на 
нивното учество во обезбедувањето на тие средства. 

Ако средствата на посебната сметка од член 3. 
на овој закон се остварат во износ помал од износот 
потребен за намирување на обврските според одред-
бите на овој закон, средствата што недостигаат ќе 
ги обезбедат републиките и автономните покраини 
преку посебен придонес а сразмерно на своето учес-
тво во обезбедувањето на средствата од член 3 став 
1 на овој закон. 

Член 6 
Сојузниот извршен совет, врз основа на соглас-

носта со надлежните републички и покраински ор-
гани, ќе пропише поблиски услови под кои орга-
низациите од член 1 и 3 на овој закон имаат право 
ца компензација за вештачко ѓубре, како и поб-
лиски услови за исплатување на. компензацијата 
според овој закон. 

Начинот на остварување на компензацијата за 
вештачки ѓубриња го пропишува Сојузниот комитет 
за земјоделство, по претходно прибавено мислење од 
сојузниот секретар за финансии. 

Член 7 
Овој закон се применува од 1 јули 1977 година 

до 31 декември 1979 година 
По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, 

од 1 јули 1977 година до донесувањето на прописите 
од член 6 став 1 на овој закон производителите на 
вештачко ѓубре во фактурите за азотни, фосфорни 
и калиумови ѓубриња продажната цена ќе ја нама-
лат за износот на компензацијата определен со Од-
луката за износот и за условите за давање компен-
зација на име разлика во цената на вештачките 
ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/73, 35/74, 
46/75 и 25/76). 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

781. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и 
точ. 2.6.1. и 10.3 од вториот дел на Општествениот 
план на Југославија за периодот otf 1976 до 1980 го-
дина („Службен лист на СФРЈ",, бр. 33/76), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет 
на ^Собранието на СР Србија, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Војводина и Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕМИТЕ 
ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1976 ДО 30 

ЈУНИ 1961 ГОДИНА 

Член 1 
Републиките и автономните покраини се сог-

ласни насочувањето и користењето на заемите од 
Меѓународната банка за обнова и развој во перио-
дот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година да се врши 
во согласност со овој договор. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни износот на заемите од член 1 на овој договор 
до една милијарда долари да го користат, и тоа: 

1) стопански недоволно развиените републики и 
САП Косово - 66%. 

Распределбата на средствата од точка 1 
на овој член на недоволно развиените републики и 
САП Косово ќе се изврши според нивното учество 
во кредитите на Фондот на федерацијата за креди-

.тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини за пе-
риодот од 1976 до 1980 година, и тоа: 

— СР Босна и 
Херцеговки а 31,1% односно 205,3 милиони дола ри; 

— СР Црна Гора 19.9% односно 71,9 милиони долари; 
— СР Македо-

нија 21,3% односно 143,9 милиони долари; 
— САН Косово 36,2% односно 238,9 милиони долари; 

ВКУПНО: 100% односно 660,0 милиони долари; 

2) стопански развиените републики и САД Вој-
водина — 34%f поаѓајќи од предвиденото вкупно 
задолжување на Југославија ка ј Меѓународната 
банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 
до 30 јуни 1981 година во височина од една мили-
јарда долари, и Toa: 

— СР Хрватска 11,5% односно 115 милиони долари; 
— САП Војводина 4,9% односно 49 милиони долари. 

Учеството на СР Хрватска и САП Војводина се 
утврдува врз основа на нивното учество во општест-
вениот производ на вкупното стопанство; 

— СР Србија, без автономиите покраини, при-
времено — 114 милиони долари; 

— СР Словенија привремено — 62 милиони до-
лари. 

Член 3 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни, ако вкупниот износ на заемите од Меѓународ-
ната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 
1976 до 30 јуни 1981 година е поголем од една мили-
јарда долари, износот над една милијарда долари да 
се користи според следниот редослед: -

1) за намирување на разликата меѓу привреме-
ното и конечното учество на СР Србија, без авто-
номните покраина, така што конечното учество на 
СР Србија да изнесува 11,8% односно уште 4 мили-
они долари врз износот од член 2 на овој договор и 
за намирување на разликата меѓу привременото и 
конечното учество на СР Словенија, така што ко-
нечното учество на СР Словенија да изнесува 6,6% 
односно уште 4 милиони долари врз износот од член 
2 на овој договор; ^ 

2) за распределбата на сите републики и авто-
номии покраини во пропорциите од член 2 на овој 
договор и точка 1 на овој член. 
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Член 4 
Критериумите и односите во користењето на 

заемите од Меѓународната банка за обнова и развој, 
утврдени со овој договор за распределба на средст-
вата за потребите на развојот на републиките и ав-
тономните покраини во периодот од 1 јули 1976 до 
30 Јуни 1981 година, се однесуваат само на заемите 
од Меѓународната банка за обнова и развој. 

Член 5 
Пријавените проекти за користење на заемите 

мораат да бидат во согласност со договорената по-
литика и со обврските и задачите што се утврдени 
во Општествениот план ,на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година и со општествените планови 
на републиките и општествените планови на авто-
номиите покраини за периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 6 
Републикиве и автономните покраини се сог-

ласни две ИЈЈИ повеќе републики и автономни пок-
раини да можат заеднички да и пријавуваат на 
Меѓународната банка за обнова и развој и проекти 
од заеднички интерес до износите утврдени во чл. 
2 и 3 на овој договор. 

Член 7 
Надлежните републички и покраински органи кон 

предлозите на проекти за користење на заемите ќе 
приложат податоци за вкупната вредност на проек-
тите и конструкција на финансирањето, како и ин-
формација ,за обезбедувањето на средства од дома-
шни извори, во согласност со условите што ги пос-
тавува Меѓународната банка за обнова и развој. 

Член 8 
Републиките и автономните покраини се согла-

сни проектите за користење на заеми да и ги прија-
вуваат на Меѓународната банка за обнова и развој 
преку Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Надлежните републички и ,покраински органи 

му предлагаат проекти за користење на заеми на 
Сојузниот секретаријат за финансии,, кој тие пред-
лози, кога ќе утврди дека се исполнети условите 
од член 7 на овој договор и ќе прибави мислење од 
СОЈУЗНИОТ завод за општествено планирање во сог-
ласност со член 5 на овој договор, ги доставува до 
Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојуз-

ниот секретаријат за финансии, донесува одлука за 
тоа кои проекти за користење на заемите ќе и се 
пријават на Меѓународната банка за обнова и развој 
и определува Сојузниот секретаријат за финансии 
за секој проект да поднесе пријава до Меѓународ-
ната банка за обнова и развој. 

. Член 11 
Републикиве и автономните покраини најдоц-

на до 30 ноември 1977 година ќе ги достават до Со-
јузниот секретаријат за финансии сите свои пред-
лози на проекти за користење на заемите од Меѓу-
народната банка за обнова и развој во периодот 
од 1 јули 1978 до 30 јуни 1981 година, вклучувајќи 
ги и проектите што пред денот на влегувањето во 
сила на овој договор и се пријавени на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој. 

Член 12 
Овој договор го потпишаа претставници на Со-

јузниот извршен совет, на извршните совети на соб-
ранијата на републиките и на извршните совети на 
собранијата на автономните покраини. 

Член 13 
ОБОЈ договор влегува во сила со денот на потпи-

шувањето. 

20 септември 1977 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Момчило Демовиќ, с. р. 

сојузен секретар за финансии 

За Извршниот совет 
на Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
Обрад Лилјак, с. р. 

републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, 

Ристо Филиповски, с. р. 
републички секретар за финансии 

-За Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, 

Милица Озбич, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 

Милош Милосавлевиќ, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на 
. Саборот на СР Хрватска, 

Мато Микиќ, с. р. 
член на Извршниот совет на Сабо-

рот на СР Хрватска 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, 

Вуко Огненовиќ, с. р. 
републички секретар за финансии 

За Извршниот совет на 
Собраниево на САП Војводина, 

Здравко Мутни, с. р! 
покраински секретар за финансии 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, 

Ѓемшит Дуриќи, с. р. 
покраински секретар зк финансии 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот, 
за основите на системот на општественото плани-
рање и за општествениот план на Југославија и сог-
ласноста од собранијата на републиките и собра-
нијата на автономните покраини, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 6 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАСО-
ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД МЕ-
ЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1976 ДО 30 ЈУНИ 1981 

ГОДИНА 

I. Се потввдува Договорот за насочување и ко-
ристење на заемите од Меѓународната банка за о5-
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нова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 
1331 година, што го склучија Сојузниот извршен 
совет, извршните совети на собранијата на репуб-
ликите и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, и го потврдија собранијата на 
сите републики и автономни покраини. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а договорот од точка 1 на оваа одлука ќе се приме-
нува од денот -на неговово потпишување. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 558 
6 декември 1977 ледена 

Белград 

Претседател на Собранието 
да СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините, 
Зоран Пелин, с. р. 

782. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, а заради извршување на одредбите на член 
37д од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71, .29/71 и 26/72), во врска со член 119 од Законот 
за прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. .15/77), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА 'ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА 1977 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на суровини, дру-
ги репродукциони материјали и резервни делови за 
тековно одржување за 1977 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/76) во точка 1 по став 1 се додава 
мов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, на основните и други организации на здру-
жен труд за одржување и ремонт на земјоделски ма-
шини, трактори и опрема во земјоделството, им се 
утврдува, покрај износот на глобалната девизна кво-
та од став 1 на оваа точка, и износ на глобалната 
девизна квота во височина од 25,000.000 динари во 
конвертибилни девизи за увоз на резервни делови 
за одржување и ремонт на земјоделски машини, 
трактори и опрема во земјоделството." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. . 
2. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: 
„Распределбата на износот на глобалната девиз-

, на квота од точка 1 став 2 на оваа Одлука ќе ја 
извршат основните и други организации на здружен 
труд договорно во рамките на Стопанската комора 
на Југославија. 

За извршената распределба на глобалната де-
визна квота, Стопанската комора на Југославија до-
ставува извештај, заедно со соодветната докумен-
тација, до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој на секоја основна и друга организација 

ра здружен труд ќе % издаде решение во рок од 15 
Дена од денот на приемот на извештајот." 

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

Е. п. бр. 939 
3 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин ^ракониќ , -с. р . 

783. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУ-

ВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА АНХИДРИД НА ФТАЛНА КИ-

СЕЛИНА 

1. Во Решението за намалување на ,царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на фтална киселина 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 30/76), чие важење е 
продолжено со Решението за продолжување на ,ва-
жењето на решенијата за царинскиот контингент со 
кој се намалени царините на увозот на специфична-
та опрема за определени гранки и групации на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77), во 
точка 1 во тар. број 84.17/1ѕ по алинејата шеста се 
додава нова алинеја седма која гласи:, 

— „Ротациони тапани со уред за ладење и сим-
нување анхидрид на фтална киселина во облик на 
лушпи". 

2. Ова решение ќе се применува на увозот што 
се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 940 
3 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен довршел совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

784. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ INTERNATIONAL HE-

RALD TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „International Herald Tri-
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bane", број 29457 од 22—23 октомври Ш 7 година, 
што излегува на англиски јазик во Цирих, Швај-
царија. 

Бp; 650-1-30/15 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи-, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

785. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ,,IL PICCOLO4' 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „11 Piccolo", број 9443 Од 
12 октомври 1977 година, што излегува на итали-

- јамски јазик во Трет, Италија. 

Бр. 650-1-12/315 
27 октомври 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

786. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Corriere della sera", број 
234 од 9 октомври 1977 година, што излегува на 
италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/309 
28 октомври 1977 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с, рџ 

т . 

Врз основа на член 48 став 2 и чл. 52 и 56 од 
Законот за евиденциите' во областа на трудот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77), Сојузниот ко-
митет за труд и вработување пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ВОДЕЊЕ 
НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И 
ЗА СРЕДСТВАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ И ИЗВЕШТАИ 

I. Општа одредба 

1. Со ова упатство се утврдуваат методолошките 
принципи за водење на евиденциите во областа на 
трудот; обрасците на Пријавата за привремено вра-
ботување во странство, на Пријавата за посредува-
ње при вработувањето во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на Пријавата за 
упатување на работници на привремена работа во 
странство; образецот на Извештајот за враќање на 
работниците од привремена работа од странство и 
образецот за водење евиденција за понудите наѓ 
странски работодавци за привремено вработување 
на југословенски граѓани во странство, како и об^ 
расните, начинот и роковите на доставување на из-
вештаите за југословенските граѓани привремено 
вработени во странство, извештаите за понудите за 
странски работодавци за привремено вработување 
на југословенски граѓани во странство и извешта-
ите за членовите на семејствата на југословенските 
граѓани на привремена работа во странство — ко-
рисници на здравствена заштита. 

И. Објаснување на поимите и класификацијата 

2. Под вработен работник се подразбираат: 
1) лицето што засновало работен однос со ра-

ботници во основна организација на здружен труд, 
во работна организација што во својот состав нема 
основни организации на здружен труд, во договорна 
организација на здружен труд, во општо или посеб-
но здружеше на организации на здружен труд, во 
земјоделска или друга задруга, во работна заедни-
за, во банка, во заедница на осигурување на имоти 
и лица и друга финансиска организација, во само-
управна интересна заедница, во орган или орга-
низација на општествено-по л птичка заедница, во 
орган на општествена заедница, во орган на месна 
заедница, во општествено-политичка организација, 
во општествена организација, во здружение на гра-
ѓани и во друга организација и заедница (во ната-
мошниот текст: организации или заедници); 

2) членот на претставничко тело и на негов ор-
ган на постојана должност и изборното лице на 
постојана должност во општествено-политичка за-
едница, нејзини органи и организации, самоуправ-
на интересна заедница, општествено-политичка ор-
ганизација, општествена организација, комора, 
здружение и сл.; 

3) лицето што засновало работен однос со ра-
ботен човек што самостојно во вид на занимање 
врши професионална дејност или со работен чозек 
што врши дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани (во натамошниот текст: рабо-
тодавец). 

3. Лице што бара вработување е лицето што се 
пријавило заради барање вработување до надлеж-
ната самоуправна интересна заедница за вработу 
вање. 



Страна 2004 - Број 58 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 декември 1977 

4. Невработено лице е лицето што бара врабо-
тување, а за кое, врз основа на општествениот до-
говор од член 21 став 3 на Законот за евиденциите 
во областа на трудот е утврдено дека е способно за 
работа, дека сака во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија да прифати вработување 
што им одговара на неговите стручни и работни 
способности и дека нема можност со свој труд да 
обезбедува за себе и за семејството средства неоп-
ходни за живот. 

5. Југословенски граѓанин привремено вработен 
во странство е државјанинот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија што се наоѓа 
на привремена работа во друга земја, како и ра-
ботникот во југословенска организација на здружен 
труд кого таа организација го упатила на работа 
ЕО свој деташиран погон во странство или по основ 
на индустриска кооперација или техничка соработ-
ка со странски партнер. 

6. Странски државјанин и лице без државјан-
ство, вработени во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија се лицата што не се држав-
јани на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија, а кои засновале работен однос со ра-
ботниците во организација или заедница или со 
работодавец, односно што се пријавиле заради ба-
рање вработување до надлежната самоуправна ин-
тересна заедница за вработување. 

7. Осигуреник и уживател на правата од здрав-
ственото осигурување се лицата што се осигурени, 
односно што уживаат права од здравственото оси-
гурување според републичките, односно покраин-
ските прописи за здравственото осигурување. 

8. Член на семејство на југословенски граѓанин 
привремено вработен во странство — корисник на 
Здравствена заштита е членот на семејството на тој 
граѓанин со постојано живеалиште на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што, согласно со конвенцијата за социјал-
ното осигурување и со другите меѓудржавни спо-
годби го ужива правото од, здравственото осигуру-
вање врз товар на странски носител на осигурува-
њето. 

О, Под личен доход на работникот вработен во 
организација или заедница се подразбира делот од 
доход на организацијата, односно заедницата што 
му припаѓа на работникот и кој случки за задово-
лување на неговите лични потреби и за задоволу-
вање на заедничките и општите општествени пот-
реби, намален за издвојувањата што, врз основа на 
самоуправна спогодба, односно закон, се намируваат 
од неговиот личен доход (чист личен доход). 

Под личен доход на работник вработен кај ра-
ботодавец се подразбира делот од доходот на рабо-, 
тодаЕецот што му прапаѓа на работникот за задово-
лување на неговите лични потреби и за задоволува-
ње на заедничките и општите општествени потре-
би, намален за издвојувањата што, врз основа на 
самоуправна спогодба, односно закон се намируваат 
од личниот доход на работникот. 

10. Под несреќа на работа се подразбира пов-
реда на осигуреникот предизвикана со непосредно 
и краткотрајно механичко, физичко или хемиско 
дејство, и повреда предизвикана од нагли промени 
на положбата на телото, од ненадејно оптоварување 
На телото или од други ненадејни п1^Пиени на фи-
зиолошката состојба на организмот, ако таквите 
повреди се причински врзани за вршењето на оп-
ределени работи и работни задачи, односно за вр-
шење на определена дејност, врз основа на што 
породеното лице има својство на осигуреник спо-
ред републичките, односно покраинските прописи 
за здравственото осигурување. 

т^пко несреќа на работа се смета и заболува-
а т на осигуреникот што настанало непосредно и 
сако исклучива последица на несреќен случај или 

виша сила за време на работата, односно вршењето 
на дејноста врз основа на што заболеното лице има 
својство на осигуреник. 

Како несреќа на работа се смета и повредата 
предизвикана на начинот од став 1 на оваа точка 
што осигуреникот ќе ја претрпи на редовниот пат 
од станот до местото на работата или обратно, на 
пат нареден заради извршување на службени зада-
чи и на пат преземен заради стапување на работа. 

11. Под потреба од работници во организација 
или заедница се подразбира бројот на нови работ-
НИЦРГ потребни на организацијата или 'заедницата 
за вршење на работите, односно работните задачи 
утврени со одлука од надлежниот орган на орга-
низацијата, односно на заедницата за засновање на 
работен однос со други работници. u 

Под потреба од работници кај работодавци се 
подразбираат новите работници што на работода-
вецот му се неопходни заради вршење на неговата 
дејност. 

12. Под занимање се подразбираат: 
1) за работниците што се вработени: видот на 

работите односно на работните задачи што работ-
никот ги врши заради производство на материјални 
и други добра, односно вршењето на услуги и заради 
стекнување на личен доход; 

2) за лицата што бараат вработување, а што 
порано биле вработени: видот на работите одно,сно 
на работните, задачи што лицето во текот на послед-
ното вработување ги вршело заради производство 
на материјални и други добра, односно вршење ус-
луги и стекнување на личен доход или видот на 
работите, односно на работните задачи за чие врше-
ње е оспособено лицето што бара вработување; 

3) за лицата info првпат бараат вработување: 
видот на работите, односно на работните задачи за 
чие вршегБе лицето што првпат бара вработување 
е оспособено. 

За југословенските граѓани на привремена ра-
бота во странство, занимањето што граѓанинот го 
имал пред заминувањето на работа во странство 
се утврдува според одредбите на став 1 од оваа 
точка. 

Под занимање со кое граѓанин се занимава во 
странство се подразбира видот на работите што 
граѓанинот ги врши за странски работодавец зара-
ди стекнување средства за живот, а врз чие вршење 
троши најголем дел од своето редовно работно 
време. 

При групирањето на статистичките податоци 
според занимањето се применува Единствената стан-
дардна класификација на занимањата утврдена со 
Решението за Единствената стандардна класифика-
ција на занимањата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/72). 

13. Дејноста на организацијата, заедницата или 
работодавецот, се утврдува врз основа на видот на 
производите што ги произведуваат, односно видот 
на услугите што ги вршат. 

За организациите и заедниците што се водат во 
единствениот регистар на статистичките органи 
податокот за дејноста се запишува во евиденциите 
во областа на трудот врз основа на известувањето 
од надлежниот статистички орган за утврдувањето 
на нивната дејност. 

Распоредувањето според дејностите на организа-
циите и заедниците што не се водат во единствениот 
регистар на статистичките органи и распоредува-
њето на работодавците се врши согласно со одред-
бите од Уредбата за распоредување на организа-
циите и заедниците според Единствената класифи-
кацита на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/76) и Правилникот за распоредување на ор-
ганизациите и заедниците по дејностите („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 42/76). 
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При групирањето на статистичките податоци спо-
ред дејностите се применува класификацијата утвр-
дена со Одлуката за Единствената класификација на 
дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76). 

14. Под училишна подготовка се подразбира ви-
дот на училиштето (отсек, насока) со чие завршува-
ње лицето за кое се води евиденцијата стекнало 
највисок степен на образование. 

При евидентирањето на податоците за училиш-
ната подготовка, во средството за водење евиденци-
ја се запишуваат називите на училиштето, отсекот и 
насоката со чие завршување лицето за кое се води 
евиденцијата стекнало највисок степен на образо-
вание. 

15. Под стручно образование се подразбира 
степеѕкуг на стручното образование што лицето за 
кое се води евиденцијата го стекнало: 

1) со завршување на соодветно училиште (точ-
ка 14); 

2) со завршување на училиште или курс на кои 
со Решението за рангот на школите, курсевите и 
испитите (,. Служ-бен лист на ФНРЈ", бр. 18/52, 26/52, 
42/52, 24/53, 26'53, 55 53, 38/55, 30 '56, 17'57, 20/57, 40/57, 
42'57, 25/58. 28' 58, 15'59, 16/59, 17/59, 33/59, 9/60, 
19/60, 29/60, 11/61, 43/61, 21/62 и 3ft'62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63) е утврден рангот на училиштето, 
од: ш с но курсот; 

3) со признавање на степенот на стручно обра-
зование на приучен (полуквалификуван) работник 
по проверување на неговата стручност во организа-
цијата на здружен труд; 

4) со полагање на стручен испит за стекнување 
на степенот на стручно образование на квалифику-
ван, односно висококвалификуван работник; 

5) со полагање на посебен испит за признавање 
на стручна подготовка според прописите за јарните 
службеници; 

6) со признавање на стручна подготовка (звање), 
на јавните службеници според прописите за јавните 
службеници. 

При евидентирањето на податоците за стручното 
образование, во средствата за водење на евиденци-
јата се запишува степенот на стручно образование 
според следната класификација: 

1) високо стручно образование — за лицето што 
завршило втор степен на факултет или на него 
рамна школа, односно училиште или курс на кои со 
Решението за рангот на школите, курсевите и ис-
питите им е утврден ранг на факултет, за лицето 
што положило посебен испит за признавање на 
висока стручна подготовка на јавните службеници 
и за лицето што, според прописите за јавните служ-
беници, има признаена висока подготовка; 

2) вишо стручно образование — за лицето што 
завршило прв степен на факултет или на него рамна 
школа, виша или на неа рамна школа, односно учи-
лиште или курс на кои со Решението за рангот на 
школите, курсевите и испитите им е утврден папг на 
винта школа, за лицето што положило посебен ис-
пит за признавање на виша стручна подготовка на 
јавните службеници и за лицето што според пропи-
сите за јавните службеници, има признаена виша 
подготовка; 

3) средно стручно образование — за лицето што 
завршило стручно, ошптообразовно или на него рам-
но училиште од втор степен, односно училиште или 
курс на кои со рангот на училиштата, курсевите и 
испитите им е утврден ранг на училиште од втор 
-степен, за лицето што положило посебен испит за 
признавање на средна стручна подготовка на јавните 

службеници и за лицето што, според прописите за 
јавните службеници, има признаена средна под-
готовка; 

4) нижо стручно образование — за лицето што 
завршило најмалку осумгодишно или на него рамно 
училиште или непотполно стручно или општообра^ 
зовно училиште од втор степен, односно што за-
вршило училиште или курс на кои со Решението 
за рангот на школите, курсевите и испитите им е 
утврден ранг на осумгодишно училиште или непот-ч 
полно училиште од втор степен и за лицето што, 
според прописите за јавните службеници, има приз-
наена нижа стручна подготовка; 

5) висококвалификуван — за лицето што завр-
шило школа за висококвалификуаани работници 
или на неа рамна школа, односно што положило 
испит за стекнување степен на cipv4Ho образование, 
на висококвалификуван 'работник според општото 
упатство за стекнување на стручна подготовка на 
работниците со практична работа во претпријатие 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52); 

6) квалификуван — за лицето што завршило 
школа за квалификувани работници и за лицето 
што положило испит за стекнување степен на струч-
но образование на. квалификуван работник според 
Општото упатство за стекнување на стручна подго-
тов-ка на работниците со практична работа во прет-t 
пријатното; 

7) приучен (полуквалификуван) — за лицето Hai 
кое во организацијата на здружен труд му е прггз-
наен степен на стручно образование на приучен (по^ 
луквалификуван) работник; 

б) неквалификуван — за лицето што не стекна-
ло ниеден степен на стручно образование предвиден 
во одредбите под 1 до 7 од овој став. 

16. Под стручна подготовка за вршење на опре-
делени работи, односно работни задачи се подразби-
раат општите и стручните знаен,а, практичните веш-
тини и другите својства утврдени со самоуправниот 
општ акт на организацијата, односно заедницата воз 
основа на нејзината дејност, технологијата, орга-
низацијата и поделбата на трудот, а која треба да 
ја има работникот за да може со успех да врши 
определени работи, односно работни задачи во ор-
ганизацијата или заедницата. 

Под стручна подготовка за вршење на работи 
и работни задачи ка ј работодавец се подразбираат 
општите и стручни знаења, практичните вештини и 
другите својства што треба да ги има работникот 
за да може успешно да ја врши дејноста со која се 
занимава работодавецот. 

При евидентирањето на податоците за стручната 
подготовка за вршење на определени работи, однос- t  
но работни задачи, во средството за водење на еви-
денцијата се запишува степенот на стручната под-
готовка според следната класификација: висока 
стручна подготовка, виша стручна подготовка, сред-
на стручна подготовка, нижа стручна подготовка, 
високо квалификуван, квалификуван, приучен (по-
луквалификуван), неквалификуван. 

Запишувањето на податоците за стручната ^под-
готовка потребна за вршење на определени работи, 
односно работни задачи се. врши врз основа на 
самоуправниот општ акт со кој се утврдени услови-
те што "треба да ги исполнува работникот за вршење 
на определени работи односно работни задачи во 
организацијата или заедницата, односно врз основа-
на дејноста со која се занимава работодавецот. 

17. Под работи, односно работни задачи се под-
разбираат: 

1) за работниците што се вработени: работите и 
работните задачи заради чие вршење работникот за-
сновал работен однос, односно работите и работните 
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задачи на кои работникот е распореден во соглас-
ност со самоуправниот општ акт или со закон; 

2) при пријавувањето на потребата од" нови ра-
ботници; работите и работните задачи за чие врше-
ње е утврдена потребата од засновање на работен 
однос со други работници. 

При водењето на евиденцијата за вработените 
работници и евиденцијата за личните доходи, пок-
рај називите на работите и на работните задачи што 
рабтоникот ги врши, во средствата за водење на 

,тие евиденции се запишува и називот на групата 
на која односните работи и работни задачи и при-
паѓаат според следната класификација: -

— индивидуална рачна работа — за работите и 
'работните'задачи што не се вршат ,во состав на 
производствени линии, монтажни ленти. - конвеери 
и сл. и што се вршат рачно со користење на рачни 
средства за работа. Во оваа група спаѓаат и .работ-
ите, односно работните задачи за чие вршење се 
користат механизирани рачни алати и рачни машини 
(пневматски чекани, дупчалки и брусилка рачни 
дупчалки и брусилки на електричен погон и сл); 

— верижно поврзана рачна работа — за рабо-
тите и работните задачи што се вршат во состав на 
Производствени линии, монтажни ленти, конвеери и 
сл. и што се вршат рачно со користење на рачни 
средства за работа, на механизирани рачни алати и 
рачни машини; 

— машинска работа — за работите и работните 
задачи чие вршење е во врска со обработка на ма-
терии со применување на универзални, полуавтомат-
ски и автоматски машини работилки; за работите и ра-
ботните задачи во врска со ракување со индустриски 

" и слични постројки, апарати, уреди и инсталации и со 
надзор над нивната работа; за работите и работните 
задачи во врска со ракување со рударски, градежни, 
земјоделски, текстилни, графички и други машини, 
апарати и уреди; за работите и работните задачи во 
врска со ракување со автоматски производствени 
линии, со автоматски постројки, апарати и уреди и 

,со надзор над нивната работа; за работите и работ-
ните задачи во врска со подготвување и дотерување 
на машините, апаратите и уредите и за сличните 
работи и работни задачи; 

— ракување со транспортни и сообраќајни сред-
ства - за работите и работните задачи во врска со 
непосредно ракување со средства на внатрешниот 
транспорт (кранови, дигалки, преносници, виљуш-
кари, карети и сл.), односно во врска со непосредно 
ракување со сообраќајни, средства (управување со 
моторни возила, управување со парни, електрични 
и моторни локомотиви, работи и задачи на ложачи 
на парни локомотиви, на кондуктери, кочничари, 
морнари, бродари, воздухопловни пилоти, механи-
чари — летани, навиѓатори и сл.); 

— општи работи — за канцелариските, админи-
стративните, пресметковните^ сметководствените, 
книговодствените, персоналните, благајничките, дак-
тилографските и сличните работи и работни задачи; 
за работите и работните задачи на телефонисти, те-
леграфист^ разнесуваните на поштенски пратки; 

' за работите на чување и обезбедување и сл.; 
— стручни работи — за работите и работните 

задачи во врска со стручна организација и подго-
твување на производството; инженер ско-техничките, 
економските, комерцијалните, книговодствено-анали-
тичките, управно-правните, наставно-воспитните, 
статистичките, медицинските, библиотекарските, 
архивските, уметничките и сличните работи и ра-^ 
ботни задачи; 

— работи на раководење - за работите и работ-
ните задачи во врска со раководењето со организа-
цијата или заедницата, односно за работите и работ-

ните задачи во врска со раководењето со секто-рите 
и службите во организациите и во заедниците; 

— научноистражувачки работи — за работите и 
работните задачи чие вршење е непосредно' во врс-
ка со научноистражувачката работа во организа-
циите на здружен труд и во научните, стручните, 
образовните и други, институции. 

18. Под работен стаж се подразбира вкупното 
време што работникот го поминал во работен однос 
со работниците во организациите или заедниците, 
ка ј работодавците и на работа во странство. 

19. Под дополнителна работа се подразбира се-
која работа за организацијата или заедницата над-
вор од онаа во која работникот е вработен, работата 
за работодавецот и личната работа со средства во 
сопственост на граѓани, ако со таквата работа работ-
никот што е вработен обезбедз^ва дополнителни при-
ходи. Авторските работи не се сметаат како допол-
нителна работа. 

20. Се смета дека работникот е вработен во друга 
организација или заедница, ако во организацијата или 
заедницата што за него ја води евиденцијата работи 
врз работи, односно врз работни задачи за кои е пред-
видено работно време пократко од полното работно 
време и ако засновал работен однос со работниците 
во друга организација или заедница заради оства-
рување на полното работно време. 

21. При евидентирањето на податоците за при-
родата на повреда предизвикана при работата се 
запишува називот на повредата според деталната 
листа на болестите, повредите.и причините за смртта 
од Меѓународната класификација на болестите (пос-
ледна ревизија). 

22. Под извор на несреќа при работата се под-
разбираат: материјалното средство (машина работи л-
ка, енергетска машина, индустриски уреди, апарат и 
постројка, транспортно и сообраќајно средство, ра-
чен алат, градежен објект и сл.), елементарната сила 
(поплава, пожар, удар на гром, горски ,удар и сл.), 
материјата (метал, камен, дрво, песок, чакал, хемисг 
ки соединенија, радиоактивни материи, експлозиви 
и сл.), човекот или животното со чие присуство или 
дејствување му е нанесена повреда на осигуреникот 
или е предизвикано неговото заболување. 

23. Под причина на несреќа при работата се под-
разбираат околностите и дејствијата што довеле 
до несреќа при работата, како што се: неисправни 
проектирање, конструкција, функционирање и одр-
жување на машини, апарати, уредц, алати, објект,! 
и други материјални средства и неправилно раку-
вање со нив; неправилно или недоволно осветление 
и вентилација; неисправност па транспортни па-
тишта и сообраќајници; недостаток на заштитни 
направи, за општа заштита при работата и лични 
заштитни средства; како и нивна недоволна и не-
соодветна примена; растројства во производствениот 
процес; замор на работникот поради тешка и преку-
времена работа, доаѓање на работа и заминување од 
работа, недоволен одмор и сл; недостаток на општа 
контрола над работата и применувањето на сред-
ствата за заштита при работата; несоодветна и не-
доволна стручна подготовка на работникот; лоша 
организација на работата; кршењ,е на прописите за 
заштитата при работата; физички мани, акутно или 
хронично заболување, психички особини и недос-
татоци на работникот и др. 

III. Обрасци на пријавите и извештајот и образец за 
водење евиденција за понудите на странски работо., 
давци за привремено вработување на југословенски 

граѓани во странство 

24. Обрасците на пријавите и извештајот и об-
разецот за водењето евиденција за понудите на 
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странски работодавци за привремено вработување на 
југословенски граѓани во странство (точка 1) се: 

1) Пријавата за привремено' вработување во 
странство — Образец ЕР-1; 

2) Пријавата за посредување при вработува-
њето во Социјалистичка Федерат,ивна Република 
Југославија - Образец ЕР-2; 

3) Пријавата за упатување на работници на 
привремена работа во странство — Образец ЕР-3; 

4) Извештајот за враќање на работници од 
привремена работа од странство — Образец ЕР-4; 

5) Регистарот на понудите на странските работо-
давци за привремено вработување на југословен-
ски граѓани во странство — Образец ЕР-5. 

Обрасците од став 1 на оваа точка се отпечатени 
кон ова упатство и се негов составен дел. 

Образецот ЕР-1 и Образецот ЕР-2 се печатат на 
јазиците на народите на Југославија и на албанбхн 
и унгарски јазик. 

IV. Средства, начин и рокови за доставување на 
извештаите 

25. Сојузното биро за работи на вработувањето 
доставува до Сојузниот комитет за труд и вработу-
вање на Образец ИЗ-1 месечен извештај со податоци 
за понудите на странски работодавци за привре-
мено вработување на југословенски граѓани во 
странство. 

Извештајот од став 1 на оваа точка се доставува 
до десеттиот ден на тековниот месец за претходниот 
месец. 

26. Самоуправните интересни заедници за вра-
ботување доставуваат до републичките и покраин-
ските заедници во областа на вработувањето месечни 
извештаи: за југословенските граѓани што во текот 
на месецот за кој се поднесува извештај заминале 
на привремена работа во странство (Образец ИЗ-2), 
за југословенските граѓани на привремена работа во 
странство (Образец ИЗ-З), за југословенските граѓа-
ни што во текот на месецот за кој се поднесува из-
вештај се вратиле од привремена работа од стран-
ство (Образец ПЗ-1), за вработувањето на југосло-
венските граѓани што се вратиле од привремена ра-
бота од странство (Образец ПЗ-2) и за југословен-
ските граѓани привремено вработени во странство 
што се пријавиле заради барање вработување во 
СФРЈ (Образец ПЗ-З). 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат до десеттиот ден на тековниот месец за прет-
ходниот месец, 

27. Врз основа на извештаите од точка 26 на 
ова упатство, републичките и покраинските заед-
ници во областа на вработувањето дос-тавуваат до 
Сојузното биро за рабрти на вработувањето сумарни 
извештаи за републиката, односно автономната пок-
.раина, 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат до дваесеттиот ден на тековниот месец за 
претходниот месец. 

28. Врз основа на извештаите од точка 27 на ова 
упатство, Сојузното биро за работи на вработувањето 
доставува до Сојузниот комитет за труд и вработу-
вање сумарен извештај и извештаи по републиките 
и автономните покраини. 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат до триесеттиот ден на тековниот месец за прет-
ходниот месец. 

29. Самоуправните интересни заедници за вра-
ботување доставуваат до републичките и покраин-
ските заедници во областа на вработувањето полу-

годишни извештаи: за југословенските граѓани на 
привремена работа во странство (Образец ИЗ-4), за 
југословенските граѓани што се вратиле од привре-
мена работа од странство (Образец ПЗ-4) и за ра-
ботниците на југословенските организации на здру-
жен труд упатени на привремена работа во стран-
ство (Образец ДР-1). 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доста-
вуваат до десетти јули за првото полугодиште и до 
десетти јануари наредната година за второто по-
лугодиште на изминатата година. 

30. Врз основа на извештаите од точка 29 од ова 
упатство, републичките и покраинските заедници во 
областа на вработувањето доставуваат до Сојузното 
биро за работи на вработувањето сумарни извештаи 
за републиката, односно автономната покраина. 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат до дваесетти јули за првото полугодиште и до 
дваесетти јануари наредната година за второто по-
лугодиште на претходната година. 

31. Врз основа на извештаите од точка 30 на ова 
упатство, Сојузното биро за работи на вработувањето 
доставува до Сојузниот комитет за труд и вработу-
вање сумарни извештаи и извештаи по републиките 
и автономните покраини. 

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставу-
ваат до триесетти јули за првото полу годините и до 
триесетти јануари наредната година за второто по-
лугодиште на претходната годи.на. 

32. Самоуправните интересни заедници на здрав-
ственото осигурување доставуваат до републичките 
и покраинските заедници во областа на здравстве-
ното осигурување месечен извештај за членовите на 
семејствата на југословенските граѓани на привре-
мена работа во странство — корисници на здравс-
твена заштита на Образецот ЗО-1. 

Извештајот од став 1 на оваа точка се доставу-
ва до десеттиот ден на тековниот месец за прет-
ходниот месец. 

Врз основа на извештајот од став 1 на оваа 
точка, републичките и покраинските заедници во 
областа на здравственото осигурување доставуваат 
до Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-; 
вање на Југославија сумарен извештај за репуб-
ликата, односно автономната покраина. 

Извештајот од став 3 на оваа точка се доставу-
ва до дваесеттиот ден на тековниот месец за прет-
ходниот месец. 

Врз основа на извештајот од став 3 на оваа 
точка, Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Југославија доставува до Сојузниот 
комитет за труд и вработување сумарен извештај 
по републиките и автономните покраини. 

Извештајот од став 5 од оваа точка се доста-
вува до триесеттиот ден на тековниот месец за прет-f 
ходниот месец. 

33. Обрасците ИЗ-1, ИЗ-2, ИЗ-З, ИЗ-4, ПЗ-1, 
ПЗ-2, ПЗ-З, ПЗ-4, ДР-1 и ЗО-1 се отпечатени кон 
ова упатство и се негов составен дел. 

V. Завршна одредба 

34. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'Ч 

Бр. 1539 
24 октомври 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд и вработување, 
Светозар Пеновски, с. pt 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЕР-1 

1. Пријавата је пополнува секој праѓанин на СФРЈ што се наоѓа на привремена работа во странство. 
Пријавата се пополнува при поднесувањето на барањето за продолжување на патната исправа (пач 
сошот). 

2. Пријавата се пополнува читливо, со мастило или хемиски молив. 
3. Во горниот лев агол од Пријавата се запишува назив на местото, општината и републиката, однос-

но автономната покраина каде што се наоѓа седиштето на самоуправната интересна заедница за 
вработување на чие подрачје работникот бил настанет пред заминувањето на работа во странство, 

4. На прашањата содржани во Пријавата одговорите се даваат на следниот начин: 

Прашање - Начин на давање одговори 

1. Да се запише името и презимето, Ако Пријавата ја пополнува мажена жена, треба да гс? 
запише и своето моминско презиме. 

2. Да се заокружи бројот под еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
3. Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците да се земат од личната карта, 

патната исправа и сл. 
4. Да се запише називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина каде 

што работникот е роден. 
5. Да се запише називот на местото, улицата и бројот, називот на општината и републиката, од-

носно автономната покраина каде што работникот бил настанет пред заминувањето на работа 
во Странство. 

6. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
7. Да се запише називот на последното училиште што работникот го завршил во СФРЈ (основ-

но училиште, гимназија, училиште за ученици во стопанството, техничко' училиште-машинаш 
отсек, виша управна школа, правен факултет и сл.). 

8. Зависно од стручното образование што работникот го стекнал во СФРЈ со школување, полага:-
ње испити или на друг начин, да се заокрунш бројот пред еден од одговорите дадени на дес-
ната страна од Пријавата. 

9. Да се запише називот на занимањето со\кое работникот се занимавал пред заминувањето на 
работа во странство (металостругар, бравар, ковач, земјоделец, јамски копач на јаглен, ѕидар, 
бетонирец, делкач, готвач во хотел, печач на керамика, столар, моделстолар, дестилатер, маши-
новодител на парна локомотива, перач на улици, оџачар, чистачка, технички цртач, администра-
тивен референт, машински техничар, градежен инженер, учител, правник, економист и сл.). 
Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа, 
но се оспособил за вршење на работи во некое од занимањата, ќе го запише називот на зани-
мањето за кое бил оспособен. Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не 
се занимавал со активна работа и не бил оспособен за вршење на определено занимање, ќе 
запише „без занимање". 

10. Да се запише бројот на полните години што работникот ги поминал во работен однос во СФРЈ. 
Ако работникот не бил во работен однос во СФРЈ, треба да се запише ,,О" (нула). 

И. Да се запише називот на земјата во која работникот привремено е вработен во моментот на по-
полнувањето на Пријавата. 

12. Зависно од тоа на кој начин работникот заминал на привремена работа во странство, да се 
заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 

13. Да се заокружи борјот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.' 
14. Да се запише бројот на патната исправа, датумот на нејзиното издавање, називот на органот 

што ја издал патната исправа и датумот до кој важи патната исправа пред продолжувањето 
на нејзиното важење. 

15. Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, треба да 
го запише називот на државјанството што го примил и датумот на примањето на тоа државјан-
ство. Ако работникот не примил друго државјанство, наместо одговор треба да стави црта (—). 

16. Да се запише денот, месецот и годината кога работникот последен пат отишол на привремена ра-
бота во странство. 

17. Слично на одговорот на прашањето под редниот број 9 да се запише називот на занимањето, 
со кое работникот се занимава во моментот на пополнувањето на Пријавата. Ако работникот во 
моментот на пополнувањето на Пријавата е невработен, ќе го наведе називот на занимањето 
со кое последен пат се занимавал кога бил вработен. 
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18. Да се запише називот на местото и улицата и бројот каде што работникот домува во земјата 
на вработување. 

19. Да се запише називот (фирмата) на странскиот работодавец, местото каде што се наоѓа прет-
пријатието во кое работникот е вработен, улицата и бројот. Ако работникот во моментот на по-

^ полнување на Пријавата, не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—). 
20. Да се запише називот на уредот или болесничката благајна ка ј која работникот социјално е 

осигурен, местото на седиштето на уредот или благајната, улица и број, Ако работникот во 
моментот на пополнувањето на Пријавата не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—). 

21. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
22. Ако работникот првпат ја поднесува оваа пријава, ќе го заокружи број два на десната страна 

од Пријавата, а ако Пријавата ја поднел и при претходното продолжување на патната исправа 
ќе го заокружи бројот 1 на десната страна од Пријавата и ќе го запише местото во кое се наоѓа 
амбасадата или конзулатат на СФРЈ каде што последен пат поднел Пријава за привремено 
вработување во странство. 

23. Ако работникот е вработен во деташиран погон на југословенска организација на здружен 
труд, или по друг основ е упатен на привремена работа во странство од страна на југословен-
ска организација на- здружен труд, ќе го запише називот на југословенската организација на. 
здружен труд, рупубликата, односно автономната покраина, адресата на организацијата на здру-
жен труд и местото каде што се наоѓа нејзиното седиште во Југославија. 
Ако работникот не е упатен на работа во странство од страна на југословенска организација 
на здружен труд, наместо одговор треба да стави црта (—). 

24. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адре-
сата на станот во СФРЈ за сите членови на семејството (сопруг, сопруга, деца. родители) што 
работникот ги "издржува, а кои живеат во СФРЈ. 

25. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адре-
сата на станот во земјата на вработувањето за сите членови на семејството (сопруг, сопруга, де-
ца, родители) што работникот ги издржува, а кои живеат со него во земјата на вработувањето. 

26. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адре-
сата на станот во СФРЈ само за оние членови на семејството (сопруг, сопруга, деца, родители) 
што живеат во СФРЈ, а кои се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здрав-
ственото осугурување. 

27. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адре-
сата на станот во земјата на врботувањето, само за оние членови на семејството (сопруг, сопруга, 
деца, родители) што здравствено се осигурени врз товар на странскиот носител на здравственото 
осигурување, а кои со работникот живеат во земјата на вработувањето. -
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЕР-2 

1. Пријавата ја пополнуваат граѓаните на СФРЈ што се наоѓаат на привремена работа во странство, 
а кои сакаат да се пријават до својата самоуправна интересна заедница за вработување заради 
барање вработување во СФРЈ. 

2. Пријавата се пополнува читливо со мастило или со хемиски молив. 
3. Во. гордиот лев агол од Пријавата се запишува називот на местото, општината, републиката, одно-

сно автономната покраина каде што се наоѓа седиштето на самоуправната интересна заедница за 
вработување на чие подрачје работникот бил настаиет пред заминувањето на работа во странство. 

4. На прашањата содржани во Пријавата одговорите се даваат на следниот начин: 

Прашање . Начин на давање одговори 

1. Да се запише името и презимето. Ако Пријавата ја пополнува мажена жена, треба да го запише 
и своето моминско презиме. 

2. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
3. Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците да се земат од личната карта, 

патната исправа и сл. 
4. Да се запише називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина каде што 

е роден работникот. " 
5. Да се запише називот на местото, улицата и бројот, називот на општината и републиката, односно 

автономната покраина каде што работникот бил настаиет пред заминувањето на работа во стран-
ство. 

6. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
7. Да се запише називот на последното училиште што работникот го завршил во СФРЈ (основно учит 

лигите,, гимназија, училиште за ученици во стопанството, техничко училиште — машински отоек, 
виша управна школа, правен факултет и др.). 

8. Зависно од стручното образование што работникот го стекнал во СФРЈ со школување, со полагање 
испити или на друг начин, да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната стра-
на од Пријавата. 

9. На се запише називот на занимањето со кое работникот се занимавал пред заминувањето на работа 
во странство (металостругар, бравар, ковач, земјоделец, јамски копач на јаглен, ѕидар, бетонирец, 
делкач, готвач во хотел, печач на керамика, столар, змоделстолар, дестилатер, машиноводител на пар-
на локомотива, перач на улици, оџачар, чистачка, технички цртач, административен референт, ма-
шински техничар, градежен инжењер, учител, правник, економист и др.). Ако работникот, пред зами-
нувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа, но се оспособил за вршење ра-
бати во векое од занимањата, ќe го запише називот на занимањето за кое бил оспособен. Ако 
'ботникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа и не бил 
оспособен за вршење на определено занимање, ќе запише „без занимање?". 
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10. Да се запише бројот на полните години што работникот ги поминал во работен однос во СФРЈ, 
Ако работникот не бил во работен однос во СФРЈ, треба да се запише ,,О" (нула). 

11. Да се запише називот на земјата во која работникот привремено е вработен во моментот на пополн 
нувањето на Пријавата. 

12. Зависно од тоа на кој начин работникот заминал на привремена работа во странство, да се заокру-
жи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 

13. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. 
14. Да се запише бројот на патната исправа, датумот на нејзиното издавање, називот на органот што 

ја издал патната исправа и датумот до кој важи патната исправа пред продолжувањето на неј-
зиното важење. 

15. Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, треба да 
го запише називот на државјанството што го примил и датумот на примањето на тоа државјанство. 
Ако работникот не примил друго државјанство, наместо одговор треба да стави црта (—). 

16. Да се запише денот, месецот и годината кога работникот последен пат заминал на привремена ра-
бота во странство. - L 

17. Слично на одговорот на прашањето под редниот број 9, да се запише називот на занимањето со 
кое работникот се занимава во моментот на пополнувањето на Пријавата. Ако работникот во мо-
ментот на пополнувањето на Пријавата не е вработен, ќе го наведе називот на занимањето со кое 
последен пат се занимавал кога бил вработен. 

18. Да се запише називот на местото и улицата и бројот каде што работникот домува во земјата на 
вработувањето. 

19. Да се запише називот (фирмата) на странскиот работодавец, местото каде што се наоѓа претприја-
тието во кое работникот е вработен, улица и број. Ако работникот во моментот на пополнувањето 
на Пријавата не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—). 

20. Да се запише називот на уредот или болесничката благајна ка ј која работникот е социјално осигурен, 
местото на седиштето на уредот или благајната, улица и број. Ако работникот во моментот на по-
полнувањето на Пријавата, не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—). 

21. Да се наведе дали работникот сака да се вработи во организација на здружен труд од општестве-
ниот сектор, ка ј приватен работодавец или сака да отвори сопствен занаетчиски, угостителски, услу-
жен или сличен дуќан или работилница. Потоа да се наведе називот на занимањето, видот на ра-
ботите и работните задачи, што сака да ги врши во СФРЈ. При тоа, наведеното занимање, рабо-
тите и задачите треба да и одговараат на стручната подготовка што работникот ја стекнал пред 
заминувањето на работа во странство, односно во текот на вработувањето во странство. 

22. Ако работникот сака да се вработи само во местото на домувањето во СФРЈ, треба да го заокружи 
бројот 1 на десната страна од Пријавата. Ако би прифатил вработување и во местото на-домувањето 
или вб-кое и да било друго место на територијата на својата општина, односно на подрачјето на 
самоуправната интересна заедница за вработување, треба да го заокружи бројот 2 односно 3. Ако 
би прифатил вработување во кое и да било место на територијата на својата република, односно 
автономна покраина, или во кое и да било место на територијата на Југославија, треба да го. заокруг 
жи бројот 4 односно бројот 5 на десната страна од Пријавата. 

23. Да се запише називот на занимањето или да се опишат работите и работните задачи за чие вршење 
работникот се оспособил со работа во странство. При тоа треба да се земе предвид она занимање, 
работи и задачи за чие вршење работникот се оспособи л во најголема мера, без оглед на работите 
и задачите што ги вршел повремено и што ги вр ши моментно. 

24. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. При тоа 
треба да се има предвид дека е во прашање стручната подготовка што работникот ја стекнал со вр-
шење на работите наведени како одговор на прашањето под редниот број 23 што е потребна за вр-
шење на тие работи. При давањето на одговорите треба да се има предвид и трупата, односно ка-
тегоријата во која биле распоредени работите што ги вршел работникот и врз основа на кои му била 
утврдена платата. 

25. Да се запише називот на училиштето, курсот што работникот го завршил во текот на работата во 
странство, стручните испити што ги положил, дипломите и уверенијата што ги поседува за тоа и сл. 

26. Да се запише датумот (ден, месец и година), од кој работникот може да го прифати вработувањето 
во СФРЈ што ќе му биде понудено. 

27. Да се запише името и презимето, датумот на -раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата 
на станот во СФРЈ за сите членови на семејството (сопругот, сопругата, -децата, родителите) што 
работникот ги издржува, а кои живеат во СФРЈ. 

28. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата 
на станот во земјата на вработувањето за сите членови на семејството (сопругот, сопругата, децата, 
родителите) што работникот ги издржува, а кои живеат со него во земјата на вработувањето. 

29. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата 
на станот во СФРЈ само за оние членови, на семејството (сопругот, сопругата, децата, родителите) 
што живеат во СФРЈ, а кои се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здрав-
ственото осигурување. 

SO. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата 
на станот во земјата на вработувањето само за оние членови на семејството (сопругот, сопругата, ле-
ф т а , родителите) што се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здравственото 
осигурување, а кои со работникот живеат во земјата на вработувањето. 
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788. 

Брз основа на член 32 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство и со претседателот на Сојузниот 
комитет за здравство и социјална заштита, дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КА-
ФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА 
СУПА. ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА 
НЕЦИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТС-

КИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и су-

рогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите 
за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, 
прашокот за пудинг, диететските производи и ади-
тивите („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63, 2/64, 
25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53 69, 27/71 и 8/75) во 
член 62 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Заради спречување згрутчување на кујнска 
сол, може да се додаде калиум, натриум или кал-
циум фероцијалид, поединечно или во комбинација, 
најмногу до 8 грама на еден килограм кујнска сол/'. 

Член 2 
Во член 64 став 4 по зборовите: „јодирана на 

солта" се додава запирка и зборовите: „како и по-
даток за додаденото средство за спречување згрут-
чување на солта". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07 Ж-9694/3 
8 ноември 1977 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

78f. 

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1978 

ГОДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-
ните пензии, остварени или усогласени според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, определени од пензискиот ос-
нов што го сочинува платата според прописите за 
платите на активните воени лица што важеле во 
декември 1976 година, се усогласуваат во 1978 го-
дина. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усо-
гласуваат со утврдување на нов пензиски основа 
што го сочинуваат платата на чинот, односно кла-

сата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници, што, според прописите за платите на 
активните воени лица што важеле во декември 1977 
година, му припаѓа на активното воено лице од со-
одветен чин односно класа, како и посебните дода-
тоци во смисла на член 62 став 3 од тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на нов основ за определување на семејната пен-
зија, што го сочинуваат усогласена^ старосна, од-
носно инвалидска пензија во смисла на став 1 од 
оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи 
на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 
1978 година. 

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

Бр, 60-1 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

790. 

Врз основа на член 43 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигурени-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 13/76 и 
58/76), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТО-

КОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 

1. Во Одлуката за условите за стекнувањето, за 
височината и начинот на користење на додатокот 
за помош и нега („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/77) 
точка 3 се менува и гласи: 

„На уживателот на пензија и на корисникот 
на надомест, додатокот за помош и нега му се опре-
делува во износ од 50в/о од најнискиот пензиски ос-
нов од кој, според Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување на воените осигуреници, им 
се определуваат пензиите на воените осигуреници 
во времето за кое припаѓа додатокот за помош и 
нега. 

На детето - корисник на додатокот, додатокот 
за помош и нега му се определува во износ од 500/о 
од најнискиот пензиски основ од кој, според Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, им се определени пензиите на 
воените, осигуреници во 1977 година." 

2. Во точка 6 по зборовите: „по точка 3" се 
додаваат зборовите: „став 2". 

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

Бр. 61-1 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува' . 
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал-потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 
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791. 

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот 
на деца и за други форми на детска заштита на 
децата на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76), во согласност со сојузниот секре-
тар за народна одбрана, Собранието на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕ-

НИЦИ 

1. Во Одлуката за износот на додатокот на деца 
на воените осигуреници (,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/77) во точка 1 бројот: „280" се заменува со 
бројот: .,300". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

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

Бр. 59-1 
24 ноември 1977 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател 
генерал -потполковник, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

792. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на вршителите на 
услуги и претставниците на корисниците на услуги 
склучуваат 

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

ДРОМСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗ-
ДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Претставниците на вршителите на аеродром-
ски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај и 
претставниците на корисниците на аеродромските 
услуги во внатрешниот воздушен сообраќај на 15 % 
август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба 
за промена на затечените цени за аеродромски ус-
луги во внатрешниот воздушен сообраќај, со тоа 
што вршителите на услугите за користење на по-
летно-слетни патеки, за престој на воздухоплови на 
аеродромот и за прифаќ.ање и испраќање на возду-
хоплови, патници, багаж, стоки и пошта, да можат 
своите затечени цени што важеле на 31 декември 
1976 година, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат до 4.5%, односно до 3,7%. Зголему-
вањето на цените ќе се изврши според одредбите од 
Спот о д бата. 

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа точ-
ка ќе се применува на редовниот домашен сообра-
ќај и на комерцијалниот домашен чартер-сообра-
ќзј. 

Надоместот што се наплатува од патниците во 
внатрешниот воздушен сообраќај може да се зголе-
ми /;о 10 динари за патник. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека услугите од точка 1 на онаа спогодба ќе ги 
вршат, односно дека ќе ги користат по цените и 
под условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде своја согласност Сојуз-
ниот завод за цени со решение бр. 3191 од 31 ок-
томври 1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,.Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од делот што е утврден 
во Спогодбата, освен одредбата за надоместот од 
патниците, што ќе се применува од денот на влегу-
вањето во сила на оваа спогодба. 

Претставници на вршителите на услуги: „Аеро-
дром Београд" — Белград, „Аеродром Загреб" -
Загреб, „Аеродром Љубљана — Пула" — Љуб-
љана, „Аеродром Сплит" — Сплит, „Аеродром Ду-
бровник" — Дубровник, „Аеродром Ријека" -
Риска, „Аеродром Задар" — Задар, „Аеродром 
Марибор" — Марибор, „Аеродром Сарајево" -
Сараево и „Аеродром Охрид" — Охрид. 
Претставници на корисниците на услуги: „Југо-
словенски аеротранспорт" — Белград и „Авио-
-гепекс" — Белград. 

793. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА 

КАРБОФИЛ Г-112 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чената цена за карбофил Г-112, со тоа што произ-
водителската организација на здружен труд да мо-
же своите затечени продалгни цепи, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголеми до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
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. 2395 од 15 ноември 
1977 година. 

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

Претставник на производителот: Фабрика неме-
талних и хемиских производа — Блашко Поле, 
Претставници на купувачите — потрошувачи! 
„Трепча" — Косовска Митровица и Индустрија 
гуме — Рума. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I 

3 Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА СО УСТАВОТ НА 
СФРЈ НА ЧЛЕН 8 СТАВ 1 ТОЧКА 6 ОД САМО-
УПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ПЛОЧЕ 

ОД 15 ЈУЛИ 1976 ГОДИНА 

1. По повод претставката на Дујмовиќ Љубисав, 
работник во Царинарницата Плоче, Уставниот суд 
на Југославија, со решение У бр. 174/76 од 6 април 
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1977 година, поведе постапка за оценување на со-
гласноста со Уставот на СФРЈ на одредбата на член 
8 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за да-
вање станови на користење на членовите на работ-
ната заедница на Царинарницата П лоне од 15 јули 
1976 година. 

Самоуправната спогодба за давање станови на 
користење на членовите на работната заедница на 
Царинарницата Плоче во одредбата на член 7 ги 
определува мерилата што се земаат предвид при 
утврдувањето на редот на првенство за доделување 
на стан и, меѓу нив, го утврдува и работниот стаж 
како едно од мерилата. Според одредбата на'член 8 
став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба, за секо-
ја година на работен стаж во Царинарницата Плоче 
се признаваат 4 бода, во царинската служба 2 бода, 
а за секоја година работен стаж надвор од царин-
ската служба се признава 1 бод. 

Советот на работната заедница на Царинарни-
цата Плоче го извести Судот дека оспорената од-
редба од самоуправниот општ акт е предвидена за-
ради отстранување на флуктуацијата на работни-
ците на царинската служба и стимулирање на ра-
ботниците за поголеми издвојувања на средства за 
станбената изградба. 

2. Во одредбата на член 11 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено начелото дека трудот и резулта-
тите од трудот ја определуваат материјалната и 
општествената положба на човекот врз основа на 
еднакви права и одговорности, а во член 19 став 2 
од Уставот на СФРЈ начелото дека работниците за 
вкупната лична и заедничка потрошувачка распо-
редуваат дел од доходот сразмерен на нивниот при-
донес кон остварувањето на доходот што го дале со 
својот труд и со вложување на општествени сред-
ства како минат труд на работниците. 

Од наведените уставни начела произлегува де-
ка минатиот труд на работниците, со резултатите од 
неговиот труд, може да биде основ за утврдување 
на правата на работниците, па и основ за утврду-
вање на редот на првенство за стекнување право на 
трајно користење на стан во општествена сопстве-
ност. 

Оспорената одредба на член 8 став 1 точка 6 од 
самоуправниот општ акт, определувајќи различно 
вреднување на трудот на работниците зависно од 
местото каде што работникот го стекнал работниот 
стаж, а независно од фактичкиот труд и резулта-
тите од неговиот труд, според становиштето на Су-
дот, го става работникот во нееднаква општествена 
и материјална положба' во остварувањето на него-
вите интереси и права по основ на трудот и резул-
татите на трудот. Со тоа што нееднакво се вреднува 
работниот стаж, како елемент на минатиот труд 
остварен во различни работни организации, со оспо-
рената одредба се занемарува општествениот карак-
тер на трудот врз општествените средства за про-
изводство и општествениот карактер на доходот. Со 
таквото пропишување, според становиштето на Су-
дот, се нарушува правото на работникот рамноправ-
но со другите работници да одлучува за својот труд 
и за резултатите од трудот. Затоа Уставниот суд на 
Југославија одредбата на член 8 став 1 точка 6 од 
самоуправниот општ акт ја смета како несогласна 
со член 11 став 1 и со член 19 став 2 од Уставот на 
СФРЈ. 

3. Од наведените причини, Уставниот суд на 
Југославија, по одржаната јавна расправа, а врз 
основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на 
СФРЈ донесе 

О д л у к а 

Се укинува одредбата на член 8 став 1 точка б 
од Самоуправната спогодба за давање станови на 
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користење на членовите на работната заедница на 
Царинарниц,ата Пж)че од 15 јули 1976 година. 

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Никола Се-
кулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивое Главиќ, 
д-р Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Радојка Ка-
тиќ, Гуро Меденица, Чедомил Милиќевиќ, Мијушко 
Шибалиќ, Таип Таипи и Боривое Ромиќ. 

У бр. 174/76 
30 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Никола СекулиК, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликуваат: 

Од СР Србија 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лалевић Бранка др Предраг; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кораћ Андрије Милован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ристић Живојина др Миленко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Новак-Остојић Ивана Даница, Станојевић-Пејић 
Милоица Даница; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
5 Божић Милана Милан, Кегељ-Вељанова Михај-
ла Благуна, Кегељ Елизабета Франц, Кокман Ј1ва-
на Златко, Копљеник Јоже Мартина, Курсар Паш-
ка Анте, Михаиловић-Пејчић Обрада Иконија, По-
повић Гаје Олга, Рађеновић Николе Ђука, Смрзлић 
Симе Драган, Шмидлехнер Антона Аница, Вићен-
тијевић-Пауновић Цветка , Наталија, Вранешевић 
Милица Јован, Вукмировић Николе Михајло; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић-Бергман Роко Вјерослава, Цимерегић-
-Ђанић Алије Асима, Дубичанац-Ђурђевић Мило-
ша Јелисавета, Јовановић-Пашић Божа Славка, Ко-
чевски Сотира Петар, Маринковић, Тодора Јелка, 
Миладинов Александра Ђура, Николић-Цери Љу-
девита Розалија, Тодоровић Милана Олга. 

Бр. 63 
4 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјална 
етичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува: 

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Д-р Fidel Flores Саrаѕсо, извонреден и ополно-' 
моштен амбасадор на Република Боливија во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 67 
10 мај 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

780. Закон за компензација на производите-
лите на вештачки ѓубриња и за обезбеду-
вање средства за исплатување на таа ком-
пензација — — — — — — — — 1997 

781. Договор за насочување и користење на 
заемите од Меѓународната банка за обно-
ва и развој во периодот од 1 јули 1976 до 
30 јуни 1981 година - - - - - - 1998 
Одлука за потврдување на Договорот за 
насочување и користење на заемите од 
Меѓународната банка за обнова и развој 
во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 
година — — — — — — — — — 1999 

782. Одлука за дополненија на Одлуката за 
утврдување на глобалната девизна квота 
за плаќање на увозот на суровини, други 
репродукциони материјали и резервни де-
лови за тековно одржување за 1977 година 2000 

783. Решение за дополнение на Решението за 
намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во 
производството на анхидрид на фтална 
киселина — — — — — — — — 2000 

784.ф Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" - - - - - - - 2000 

785. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „П Piccolo" — 2001 

786. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — - — — — Т" — — — 2 0 0 1 

787. Упатство за методолошките принципи за 
водење на евиденциите во областа на 
трудот и за средствата, начинот и роко-
вите за доставување на пријави и из-
вештаи — — — — — — — — — 2001 

788.. Правилник за дополненија на Правилни-
кот за квалитетот на кафето и сурогатите 
на кафе, чајот, зачините, концентратите 
за супа, пекарскиот квасец, прашокот за 
пециво, прашокот за пудинг, диететските 
производи и адитивите — — — — — 2029 

789. Одлука за усогласување на пензиите за 
1978 година - - - - - - - - 2029 

790. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за условите за стекнувањето, за ви-
сочината и начинот на користење на 
додатокот за помош и нега - — — — 2029 

791. Одлука за измена на Одлуката за изно-
сот на додатокот на деца на воените оси-
гуреници — — — — — — — — 2030 

792. Спогодба за промена на затечените цени 
за аеродромски услуги во внатрешниот 
воздушен сообраќај — — — — — — 2030 

793. Спогодба за промена на затечената цена 
за карбофил Г-112 - - - - - - 203fr 

Одлука за оцена на согласноста со Уставот на 
СФРЈ на член 8 став 1 точка 6 од Самоуп-
равната спогодба за давање станови на 
користење на членовите на работната 
заедница на Царинарницата Плоче од 15 
јули 1976 година - - - - - - - 203Ф 

Одликувања — — — — — — — — — 2031 

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

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


