
НА СОЦИЈАЛ И СТ ИЧ К 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
сќи, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Пете 

БРОЈ 13 

БЕЛГРАД 

ГОД. XLIII 

, . в оииј орој е 440 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1987 година изнесува 6.090 дина-
ри. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништвд 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

212. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО 
ЗАЕДНИЦА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ВООРУЖУВА-

ЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-

конот за здружување во Заедница на индустријата на воо-
ружување и воена опрема на Југославија, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 26 февруари 1987 година. 
П бр. 671 
26 февруари 1987 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Синан Хасани, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦА НА ИНДУСТРИЈАТА 

НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за здружување во Заедница на индустри-

јата на вооружување и воена опрема на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79) членот 5 се брише. 

Член 2 
Во член 9 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гла-

сат: 
„Ако со сојузен закон не е поинаку определено на За-

едницата на ИНВОЈ се применуваат и прописите што се 
однесуваат на деловната заедница. 

Заедницата на ИНВОЈ се регистрира кај надлежниот 
суд." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот де^ од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

213. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ 

ВО СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за измени на Законот за врше-

ња стопански дејности во странство, што го усвои Собра-нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 февруари 1987 година. 

П бр. 670 
26 февруари 1987 година 
Белград 

t Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Иво Врандечиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАН-

СКИ ДЕЈНОСТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за вршење на стопански дејности во 

странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85 и 38/86) во 
член 90 став 1 се менува и гласи: 

„Заедничките стопански претставништва во стран-
ство престануваат да работат на 30 јуни 1987 година." 

Член 2 -
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

214. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со чл. 7, 12 и 18 од Законот за Сојузниот суд, на предлог од 
Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините и 
на седницата на Сојузниот собор од 26 февруари 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД 
За судија на Сојузниот суд се избира Петар Гвоздено-

виќ, судија на Врховниот суд на Војводина. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 199 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

Потпретседател Претседател 
на Соборот на републики- на Сојузниот соборо, 

те и покраините, Милка Такева-
Никола Филиповиќ, с. р. Григориевиќ, с. р. 
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215. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 од Законот за Меморијалниот центар „Јо-
сип Броз Тито“, на предлог од Комисијата за избор и име-
нувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 26 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-
ТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО“ 
„Јо-за членови на Советот на Меморијалниот центар , 

еип Броз Тито“ се именуваат: 
- Марјан Цветковиќ, Лилјана Маловска, Мехмед Хо-

џа, Милка Миниќ, Хакија Поздерац и Јанко Рудолф, чле-
нови на Советот на федерацијата; 

- Живан Василевиќ, член на Претседателството на 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, и 

- генерал-мајорот Марко Неговановиќ, началник на 
Политичката управа во Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 200 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Милка Такева 
-Григориевиќ, с. р. 

Реден 
број ОРГАН динари 

3.4. Сојузна управа за контрола на 
летањето 

3.5. Сојузна управа за царини 
4. Органи на општествено-поли-

тичките организации во федера-
цијата (ССРНЈ, СЗБНОВ и 
ССМЈ) 

135,000.000 
250,000.000 

65,000.000 

2. Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа ќе ги пренесе средствата од 
точка 1 на оваа одлука на посебна сметка на Интересовна-
та заедница за станбена изградба и управување со стано-
вите за потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи. 

3. Сојузните органи од точка 1 на оваа одлука ќе ги 
користат распоредените средства за договарање изградба 
на станови чие прибавување е програмирано во 1987 годи-
на, согласно со Програмата за прибавување станови за по-
требите на сојузните органи во периодот од 1987 до 1990 
година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 193 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Милка Такева 
Григориевиќ, с. р. 

216. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 14 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1987 година, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 февру-
ари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Средствата утврдени на позицијата 339 од Буџетот 

на федерацијата за 1987 година - Раздел Сојузен секрета-
ријат за правосудство и организација на сојузната управа, 
за купување на станови за потребите на сојузните органи 
во износ од 2.000,000.000 динари, ќе се користат за приба-
вување на станови за потребите на: 

Реден 
број ОРГАН динари 

1. 2 3 

1. Собрание на СФРЈ 250,000.000 
2. Претседателство на СФРЈ 30,000.000 
3. Сојузен извршен совет од што: 1.655,000.000 
3.1. Сојузен извршен совет и сојуз-

ни органи на управата и сојуз-
ни организации 530,000.000 

'3.2. Сојузен секретаријат за надво-
решни работи 240,000.000 

3.3. Сојузен секретаријат за внат-
решни работи и Институт за 
безбедност 500,000.000 

217. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 

3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 13 од Законот за извршува-
ње на Буџетот на федерацијата за 1987 година Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 февруари 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА НА ОБЈЕКТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАЦИЈАТА И 
ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Средствата за изградба на објекти од интерес за фе-

дерацијата и за опремување на сојузните органи и сојузни-
те организации утврдени во Буџетот на федерацијата за 
1987 година во износ од 8.060,000.000 динари, се распоре-
дуваат на следните корисници и за следните намени: 

Реден 
број Корисник и намена Динари 

1 2 3 

Собрание на СФРЈ - за набавка 
на опрема за унапредување и 
модернизација во работните 
процеси 350,000.000 
Сојузен секретаријат за надво-
решни работи - за адаптација и 
поправка на објекти во дипло-
матско-конзуларните претстав-
ништва и на објекти во земјата 
и набавка на техничко-техно-
лошка опрема за унапредување 
и модернизација на работата 800,000.000 
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3. Сојузен секретаријат за внат-
решни работи - за набавка на 
опрема за унапредување и мо-
дернизација на работата во ра-
ботните процеси 1.200.000.000 

3.1. Институт за безбедност - за 
развојни работи и набавка на 
опрема 200,000.000 

4. Сојузен секретаријат за инфор-
мации - за изградба и модерни-
зација на техничката база на 
Радио Југославија 1.000,000.000 

5. Сојузен комитет за сообраќај и 
врски - за инвестициони работи 
и набавка на опрема и технички 
средства за регулација на Ду-
нав од Белград до југословен-
ско-унгарската граница 650,000.000 

5.1. Установа за одржување на 
внатрешните пловни патишта -
за набавка на опрема за безбед-
ност на сообраќајот 50,000.000 

5.2. Установа за одржување на по-
морските пловни патишта - за 
набавка на опрема за безбед-
ност на сообраќајот и набавка 
на пловно средство 250,000.000 

5.3. Сојузна управа за контрола на 
летањето - за набавка на опре-
ма за безбедност на сообраќајот 800,000.000 

5.4. Сојузна управа за радиоврски -
за набавка на опрема за унапре-
дување и модернизација на ра-
ботата во работните процеси 200,000.000 

6. Сојузна управа за царини - за 
учество во изградбата на гра-
ничниот премин Градина 2.000,000.000 

7. Сојузен хидрометеоролошки за-
вод - за набавка на опрема за 
унапредување и модернизација 
на работата во работните про-
цеси 150,000.000 

8. Управа на деловните згради -
за адаптација на објекти и тех-
нички постројки 100,000.000 

9. Сервис за давање услуги за по-
требите на репрезентацијата на 
сојузните органи - за отплата 
на ануитети 50,000.000 

10. Авио-сервис на сојузните орга-
ни - за изградба на објекти за 
потребите на безбедноста на со-
обраќајот 200,000.000 

11. Црвен крст на Југославија - за 
санација на деловната зграда 60,000.000 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 192 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Иво Врандечиќ, с. р. 

218. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та на 26 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86 и 43/86), во точка 1 износот: 
„12.400", се заменува со износот: „22.500". 

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

Бр. 114-15/87-013 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добарџнќ, с. р. 

219. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85 и 43/86) и член 5 од Одлу-
ката за надоместите на личните доходи и на другите при-
мања на делегатите во Собранието, на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната ко-
мисија на Собранието на СФРЈ, на седницата на 26 февру-
ари 1987 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/86 и 43/86) во точ. 1 и 2 износот: „3.100" се 
заменува со износот: „4.500". 

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

Бр. 114-16/87-013 
26 февруари 1987 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
' Емин Добарџиќ, с. р. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

Милка Такева 
Григориевиќ, с. р. 

220. 
Врз основа на чл. 163 и 193 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), на 
предлог од Народната банка на Југославија,.Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА ДЕПОНИРАЊЕ И ВРА-
ЌАЊЕ НА ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ОД ДЕПОЗИТ 

КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за начинот и условите на депонирање 

и враќање на девизи на граѓаните, од депозит кај Народна-
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та банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
73/85), во точка 1 став 1 се менува и гласи: 

,Л. Со оваа одлука се уредуваат начинот и условите 
на депонирање и враќање на девизите што банките ги де-
понираат кај Народната банка на Југославија по основ на 
ефективно положени девизи на граѓаните и странските фи-
зички лица на нивните девизни штедни влогови и девизни 
сметки (во натамошниот текст: девизни сметки на граѓа-
ните) по. влегувањето во сила на Законот за девизното ра-
ботење, начинот и условите на враќање на тие девизи што 
банките ги депонирале во периодот до 31 декември 1985 
година, како и начинот и условите на враќање на кредити-
те што на банките им се дадени врз основа на така депони-
раните девизи. 

2. Точка 12 се менува и гласи: 
„12. На динарската противвредност на депонираните 

девизи на граѓаните и странските физички лица Народна-
та банка на Југославија им пресметува и плаќа на банките 
камата. 

На искористениот износ од динарскиот кредит, доби-
ен врз основа на депонирани девизи во смисла на оваа од-
лука, банките А плаќаат камата на Народната банка на Ју-
гославија." 

3. Во точка 15 став 2 во алинеја 2 по зборовите: „1983 
година“ се става точка, а текстот до крајот на реченицата 
се брише. 

4. Во точка 16 втората реченица се брише. 
5. По точка 17 се додаваат нови точ. 17а и 176, кои 

гласат: 
„17а. Банките кои со Народната банка на Југославија 

имаат склучен договор за депонирање девизи, а кои во те-
кот на 1983, 1984 и 1985 година не го извршиле во целост 
депонирањето на девизи од тој период, можат тие девизи 
да ги депонираат кај Народната банка на Југославија со 
пресметковен пренос на девизите, а според книговодстве-
ната состојба на тие девизи на 31 декември 1986 година. 

При депонирањето на девизите од став 1 на оваа точ-
ка ќе се примени курсот што важеше на 31 декември 1986 
година. 

Депонирање на девизите од став 1 на оваа точка ќе се 
изврши на барање од банката најдоцна до 28 февруари 
1987 Година. 

По истекот на рокот од став 3 на оваа точка, ^депо-
нираните девизи банките можат да ги депонираат само во 
согласност со .одредбите на ст. 4 и 5 од точка 17 на оваа 
одлука. Така депонираните девизи банките можат да ги 
повлекуваат од депозит на начинот предвиден со оваа од-
лука. 

176. Банките можат ^депонираните девиз да ги депо-
нираат и по пресметковен пат односно со пресметка на 
тие девизи со девизите што треба да ги повлечат од депо-
зит кога ќе дојде до намалување на девизното штедење на 
девизните сметки на граѓаните. 

Депонирање на девизите од став 1 на оваа точка ќе се 
спроведе така што за износот на недепонираните девизи 
на банката не ќе и се враќаат девизи од депозит ниту за-
невратената вредност на девизите ќе се врши зголемување 
на ^денарскиот кредит, зашто со таа постапка се врши са-
мо пресметковен пренос на недепонираните девизи во де-
позит кај Народната банка на Југославија заради пренос 
на курсните разлики. 

Постапката во смисла на оваа точка, може да се спро-
веде само кај банките кои за тоа ќе склучат посебен анекс 
на договорот“. 

6. Точка 18 се брише. 
7. Во точка 19 зборовите: „зголемена за износот на 

ненамирената обврска за зголемување на кредитот во 
смисла на точка 18 од оваа одлука," се бришат. 

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

Е. п. бр. 39 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, с. р. 

221. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 
ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ДРУГИ КОРИСНИЦИ 

НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за дру-

ги корисници на општествени средства („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 2/81 и 34/81) во Контниот план за другите ко-
рисници на општествени средства, кој е составен дел на 
Уредбата за контниот план и за билансите за други корис-
ници на општествени средстава, се вршат следните допол-
ненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во упо-
треба по контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во употреба“; 

2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-
товка, по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во подготовка“; 

3) во групата конта 09 - Средства надор од употреба 
и непокриени расходи по контото 095 се додава ново кон-
то 099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства надвор од употре-
ба“; 

4) во групата конта 14 - Други побарувања по конто-
то 140 се додава ново конто 141, кое гласи: 

,Д41 - Побарувања по основ на ревалоризационите 
приходи“; 

5) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања по контото 196 се додава ново конто 197, кое 
гласи: 

„197 - Ревалоризациони расходи“; 
6) во групата конта 23 - Други обврски по контото 

230 се додава ново конто 23!, кое гласи: 
„231 - Обрвски по основ на ревалоризационите рас-

ходи“ ; 
7) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-

ничувања по контото 296 се додава ново конто 297, кое 
гласи: 

„297 - Ревалоризациони приходи“; 
8) во групата конта 31 - Залихи на материјали по кон-

тото 310 се додава ново конто 318, кое гласи: 
„318 - Ревалоризација на материјалите на залихи“; 
9) во групата конта 35 - Ситен инвентар на залихи по 

конто 350 се додава ново конто 358, кое гласи: ^ 
„358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на зали-

хи“; 
10) во “групата конта 36 - Ситен инвентар во употреба 

по контото 361 се додава ново конто 368, кое гласи: 
„368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во упо-

треба“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на ден 

19 година, кој е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за други корисници на општес-
твени средства, се вршат следните дополненија: 

1) посредниот број 12 се додава нов реден број 12а, кој 
глен: 

„12а 141 - Побарувања по основ на ревалоризаци-
оните приходи“; 

2) по редниот број 20 се додава нов реден број 20а, кој 
гласи: 

„20а 318 - Ревалоризација на материјалите на зали-
хи“; 

3) по редниот број 21 се додава нов реден број 21 а, кој 
гласи: 

„21 а 358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на 
залихи“; 
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4) по редниот број 22 се додава нов реден број 22а, кој 
гласи: 

„22а 368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во 
употреба“; ? 

5) по редниот број 76 се додава нов реден број 76а, кој 
гласи: 

„76а 231 - Обврски по основ на ревалоризационите 
расходи." 

Член 3 
Другите корисници на општествени средства ќе го 

усогласат водењето на книговодството со одредбите на 
оваа уредба најдоцна до 31 март 1987 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 30 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

8) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-
ничувања, по контото 295 се додава ново конто 297, кое 
гласи: 

„297 - Ревалоризациони приходи“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на. 19-

година, кој е составен дел на Уредбата за Контниот план и 
за билансите за банките, се вршат следните дополненија: 

1) по редниот број 36 се додава нов реден број 36а, кој 
гласи: 

„36а 159 - Побарувања по основ на ревалоризацио-
ни приходи“; 

2) по редниот број 254 се додава нов реден број 254а, 
кој гласи: 

„254а 039 - Ревалоризација на ситен инвентар на за-
лиха и во употреба; 

3) по редниот број 563 се додава нов реден број 563а, 
кој гласи: 

„563а 259 - Обврски по основ на ревалоризацнони 
приходи“. 

Член 3 
Во образецот Приходи и расходи во текот на година-

та - Биланс на приходите и расходите од 1 јануари до — 
19 година, кој е составен дел на Уредбата за контниот 
план и за билансите за банките, по главата В. ЗАГУБА И 
ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБАТА, се додава нова глава Г, која 
гласи: 

222. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 

ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
' Во Уредбата за контниот план и за билансите за бан-

ките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77, 26/78, 9/85, 
72/85 и 68/86), во Контниот план за банките, кој е соста-
вен дел на Уредбата за Контниот план и за билансите за 
банките, се вршат следните дополненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во употре-
ба по контото 008, се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основни средства во употреба“; 

2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-
товка по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во подготовка“; 

3) во група+а конта 03 - Залихи, по контото 038 се до-
дава ново конто 039, кое гласи: 

„039 - Ревалоризација на ситен инвентар на залихи 
и во употреба“; 

4) во групата конта 09 - Средства вон од употреба и 
загуба, по контото 098 се додава ново конто 099, кое гла-
си: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства надвор од употре-
ба“; 

5) во групата конта 15 - Побарувања од деловните 
односи, по контото 158 се додава ново конто 159, кое гла-
си: 

„159 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи“; 

6) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања, по контото 195, се додава ново конто 197, кое 
гласи: 

„197 - Ревалоризациони расходи“; 
7) во групата конта 25 - Обврски од деловните одно-

си, по контото 258 се додава ново конто 259, кое гласи: 
„259 - Обврски по основ на ревалоризационн расхо-

ди“; 

„Г. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
I. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РАСХОДИ 

86 дел 197 Пресметани камати на динарски обврски 
87 дел 197 Ревалоризација на динарски обврски 
88 дел 197 Негативни курсни разлики 
89 дел 197 Ревалоризациони расходи по други основи 
90 дел 197 Пренос на фондови 
91 ВКУПНО: (86 до 90) 

И. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ 

Ревалоризација на основни средства и Мате-
ријални права 
Ревалоризација на ситен инвентар 
Ревалоризација на амортизација 
Приходи по основ на дел од камати на дИ-
нарски побарувања 
Ревалоризација на динарски побарувања 
Позитивни курсни разлики 
Вишок на ревалоризациони расходи надо-
местен врз товар на други трошоци за рабо-
тење 
Ревалоризација на трајни извори на деловни 
средства“ . . 

92 Дел 297 

93 дел 297 
94 дел 297 
95 дел 297 

96 дел 297 
97 дел 297 
98 Дел 297 

99 дел 297 

100 ВКУПНО (92 до 99) 

Член 4 
Банките и другите финансиски организации ќе го 

усогласат водењето на книговодството со одредбите на 
оваа уредба најдоцна до 31 март 1987 година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 31 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 
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223. 
Врз основа на член 26 став 1 став 2, член 37 став 2 и 

член 56 став 1 од Законот за книговодството („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 
ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИТЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за ор-

ганите на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 32/77), во Контниот план за органите 
на општествено-политичките заедници, кој е составен дел 
на Уредбата за контниот план и за билансите за органите 
на општествено-политичките заедници, се вршат следните 
дополненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во употре-
ба по контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во употреба“; 

2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-
товка по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во подготовка“; 

3) во групата конта 09 - Средства надвор од употреба 
по контото 094 се додава ново конто 099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства надвор од употре-
ба“; 

4) во групата конта 12 - Побарувања по контото 123 
се додава ново конто 124, кое гласи: 

„124 - Побарувања по основ на ревалоризационите 
приходи“; 

5) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања“ по контото 196 се додава ново конто 197, кое 
гласи: 

„197 - Ревалоризациони расходи“; 
6) во групата конта 23 - Други обврски по контото 

213 се додава ново конто 234, кое гласи: 
„234 - Обрски по основ на ревалоризационите рас-

ходи“ ; 
7) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-

ничувања по контото 296 се додава ново конто 297, кое 
гласи: 

„297 - Ревалоризациони приходи“; 
8) во групата конта 31 - Залихи на материјали по 

контото 310 се додава ново конто 318, кое гласи: 
„318 - Ревалоризација на материјали“; 
9) во групата конта 35 - Ситен инвентар на залихи по 

контото 350 се додава ново конто 358, кое гласи: 
„358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на зали-

хи“; 

10) во групата конта 36 - Ситен инвентар во употреба 
по контото 361 се додава ново конто, 368, кое гласи: 

„368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во упот-
реба“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на ден — 

19 година, кој е составен дел на Уредбата за контни-
от план и за билансите за органите на општествено-поли-
тичките заедници, се вршат следните дополненија: 

1) по редниот број 14 се додава нов реден број 14а, кој 
гласи: 

„Ма 124 - Побарувања по основ на ревалрризацио-
ни приходи“; 

2) по редниот број 24 се додава нов реден број 24а, кој 
гласи: 

„24а 318 - Ревалоризација на материјалите на зали-
хи“; 

3) по редниот број 25 се додава реден број 25а, кој 
гласи: 

„25а 358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на 
залихи“; 

4) по редниот број 26 се додава нов реден број 26а, кој 
гласи: 

„26а 368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во 
употреба“; 

5) по редниот број 80 се додава нов реден број 80а, кој 
гласи: 

„80а 234 -Обврски по основ на ревалоризациони 
расходи“. 

Член 3 
Органите на општествено-политичките заедници ќе 

го усогласат водењето на книговодството со одредбите на 
оваа уредба најдоцна до 31 март 1987 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 32 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

224. 
Врз основа на член 36 став 3 член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 

ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за заед-

ниците на осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/77 и 60/81), во Контниот план за заедниците на осигу-
рување, кој е составен дел на Уредбата за Контниот план 
и за билансите за заедниците на осигурување, се вршат 
следните дополненија: 

1) во групата конта „00 - Основни средства во упот-
реба“ по контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основни средства во употреба“; 

2) во групата конта „01 - Основни средства во подго-
товка“ по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основни средства во подготовка“; 

3) во групата конта 09 - Средства вон од употреба и 
непокриени расходи по контото 097 се додава ново конто 
099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основни средства вон од употреба“; 

4) во групата конта 14 - Други побарувања по конто-
то 145 се додава ново конто 1,47, кое гласи: 

„147 - Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи“; 

5) во групата конта 19 - Актвини временски разгра-
ничувања по контото 195 се додава ново конто 197, кое 
гласи: 

„197 - Ревалоризациони расходи“; 
6) во групата конта 24 - Други обврски по контото 

246 се додава ново конто 247, кое гласи: 
„247 - Обврски по основ на ревалоризациони расхо-

ди“; 
7) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-

ничувања по контото 295 се додава ново конто 297, кое 
гласи: 

„297 - Ревалоризациони приходи“; 
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8) во групата конта 35 - Ситен инвентар на залиха по 
контото 350 се додава ново конто 358, кое гласи: 

„358 - Ревалоризација на ситен инвентар на зали-
хи“; 

9) во групата конта 36 - Ситен инвентар во употреба 
по контото 361 се додава ново конто 368, кое гласи: 

„368 - Ревалоризација на ситен инвентар во употре-
ба“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на 19 

година, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и 
за билансите за заедниците на осигурување, се вршат след-
ните дополненија: 

1) по редниот број 25 се додава нов реден број 25а, кој 
гласи: 

„25а 147 - Побарувања по основ на ревалоризацио-
ни приходи“; 

2) по редниот број 49 се додава нов реден број 49а, кој 
гласи: 

„49а 358 - Ревалоризација на ситен инвентар на за-
лихи“ ; 

3) по редниот број 51 се додава нов реден број 51 а, кој 
гласи: 

„51 а 368 Ревалоризација на ситен инвентар во 
употреба“; 

4) по редниот број 147 се додава нов реден број 147а, 
кој гласи: 

„147а 247 Обврски по основ на ревалоризациони 
расходи“. 

Член 3 
Заедниците за осигурување ќе го усогласат водењето 

на книговодството со одредбите на оваа уредба најдоцна 
до 31 март 1987 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 33 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

225. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ 
ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за ор-

ганизациите на општествено-политичките заедници за 
стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78), во 
Контниот план за организациите на општествено-поли-
тичките заедници за стоковни резерви, кој е составен дел 
на Уредбата за контниот план за билансите за организаци-
ите на општествено-политичките заедници за стоковни ре-
зерви, се вршат следните дополненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во употре-
ба по контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во употреба“; 

2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-
товка по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во подготовка“; 

3) во групата конта 09 - Средства вон од употреба по 
контото 095 се додава ново конто 099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства вон од употреба“; 

4) во групата конта 13 - Други побарувања по конто-
то 133 се додава ново конто 137, кое гласи: 

„137 -Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи“; 

5) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања по контото 196 се додава ново конто 197, кое 
гласи: 

„197 - Ревалоризациони расходи“; 
6) во групата конта 23 - Други обврски по контото 

232 се додава ново конто 237, кое гласи: 
„237 - Обврски по основ на ревалоризациони расхо-

ди“; 
7) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-

ничувања по контото 296 се додава ново конто 297, кое 
гласи: 

„297 - Ревалоризациони приходи“; 
8) во групата конта 31 - Материјал на залиха по кон--

тото 310 се додава ново конто 318, кое гласи: 
„318 - Ревалоризација на материјалот на залиха“; 
9) во групата конта 35 - Ситен инвентар и амбалажа 

на залиха по контото 351 се додава ново конто 358, кое 
гласи: 

„358 - Ревалоризација на ситен инвентар и амбалажа 
на залиха“; 

10) во групата конта 36 - Ситен инвентар и амбалажа 
во употреба по контото 366 се додава ново конто 368, кое 
гласи: 

„368 - Ревалоризација на ситен инвентар и амбалажа 
во употреба“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на - 19 

година, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и 
билансите за организациите на општествено-политичките 
заедници за стоковни резерви, се вршат следните дополне-
нија: 

1) по редниот број 19 се додава нов реден број 19а, кој 
гласи: 

„19а 137 Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи“; 

2) по редниот број 28 се додава нов реден број 28а, кој 
гласи: 

„28а 318 Ревалоризација на материјалот на залиха“; 
3) по редниот број 30 се додава нов реден број 30a, кој 

гласи: 
„ЗОа 358 Ревалоризација на ситен инвентар и амба-

лажа на залиха“; 
4) по редниот број 32 се додава нов реден број 32а, кој 

гласи: 
„32а 368 Ревалоризација на ситен инвентар и амба-

лажа во употреба“; 
5) по редниот број 163 се додава нов реден број 163а, 

кој гласи: 
„163а 237 Обврски по основ на ревалоризациони рас-

ходи“. 

Член 3 
Организациите на општествено-политичките заедни-

ци за стоковни резерви ќе го усогласат водењето на книго-
водството со одредбите на оваа уредба најдоцна до 31 
март 1987 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 34 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с.р. 
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226. 
Врз основа на член 36 став 3 член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за ор-

ганизациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 3/85 и 45/86), во Контниот план за организациите на 
здружен труд,кој е составен дел на Уредбата за контниот 
план и за билансите за организациите на здружен труд, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во употре-
ба контата 006 и 007 се менуваат и гласат: 

„006 - Материјални права, средства за иновации и 
вложувања за унапредување на земјоделското 
производство; 

- 007 - Основачки вложувања“; 
По контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 
„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-

ната на основните средства во употреба“; 
2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-

товка, по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 
„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-

ната на основните средства во подготовка“; 
3) во групата конта 02 - Исправка на вредноста на ос-

новните средства, контата 026 и 027 се менуваат и гласат: 
„026 - Исправка на вредноста на материјалните пра-

ва, средствата за иновации и вложувања за 
унапредување на земјоделското производ-
ство; 

027 - Исправка на вредноста на основачките 
вложувања“; 

4) во групата конта 09 - Средства вон употреба и за-
губа, по контото 098, се додава ново конто 099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства вон употреба“; 

5) во групата конта 10 - Парични средства, контото 
102 се менува и гласи: 

„102 - Девизна сметка“. 
Контото 103 - Девизна сметка - девизи остварени по 

други основи се брише; 
6) во групата конта 13 - Други побарувања од делов-

ните односи, контата 133̂  134 и 135 се менуваат и гласат: 
„133 - Побарувања по основ на платените обврски 

од доходот 
134 - Побарувања по основ на пресметаните кама-

ти 
135 - Побарувања по основ на ревалоризационите 

приходи“; 
7) во групата конта 18 - Разграничен дел од доходот 

по основ на залихи и враќања на даночни и други давачки, 
по контото 181 се додава ново конто 188, кое гласи: 

„188 - Ревалоризација на разграничениот дел од до-
ходот по основ на залихи“; 

8) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања, контата 190, 191 и 197 се менуваат и гласат: 

„190 - Ревалоризациони расходи 
191 - Трошоци на работењето 
197 - Утврдени приходи по основ на дополнителни 

трошоци и други издатоци“; 
9) во групата конта 23 - Други обврски од деловни 

односи, контата 233, 234 и 235 се заменуваат со две конта, 
кои гласат: 

„233 - Обврски по основ на помалку платени обвр-
ски од доходот 

235 - Обврски по основ на ревалоризациони расхо-
ди“; 

10) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-
ничувања, контата 290, 291 и 297 се менуваат и гласат: 

„290 - Ревалоризациони приходи 
291 - Пресметани трошоци на работењето 

297 - Разграничени приходи по основ на дополни-
телни трошоци и други издатоци“; 

11) во групата конта 31 - Суровини и материјал, по 
контото 315 се додава ново конто 318, кое гласи: 

„318 - Ревалоризација на залихите на суровини и ма-
теријали“ ; 

12) во групата конта 35 - Ситен инвентар и амбалажа 
на залихи, по контото 352 се додава ново конто 358, кое 
гласи: 

„358 - Ревалоризација на ситниот инвентар и амба-
лажата на залихи“; 

13) во групата конта 36 - Ситен инвентар и амбалажа 
во употреба, по контото 366 се додава ново конто 368, кое 
гласи: 

„368 - Ревалоризација на ситниот инвентар и амба-
лажата во употреба“; 

14) во групата конта 40 - Материјални трошоци, по 
контото 408 се додава ново конто 409, кое гласи: 

„409 - Ревалоризација на потрошените залихи на су-
ровини и материјали, резервни делови, ситен 
инвентар, автогуми и амбалажа“; 

15) во наазивот на групата конта 41 зборот: „издато-
ци“ се заменуваат со зборот: „трошоци“; 

16) во називот на контата 411, 412 и 414 зборот: „Из-
датоци“ се заменува со зборот: „Трошоци“; 

17) по контото 415 се додава ново конто 416, кое гла-
си: 

„416 - Надомести за банкарски услуги и услуги на 
платниот промет“; 

18) во групата конта 43 - Амортизација по контото 
431 се додава ново конто 438, кое гласи: 

„438 - Ревалоризација на пресметаната амортизаци-
ја“; 

19) во групата конта 45 - Други трошоци на работе-
њето за кои работниците донесуваат одлука за видот и ви-, 
сочината, во називот на контата 454, 455 и 456 зборот: 
„Издатоци“ се заменува со зборот: „Трошоци“, а во нази-
вот на контото 457 зборовите: „материјални трошоци“ се 
заменуваат со зборовите: „трошоци на работењето“; 

20) во групата конта 46 - Други трошоци на работе-
њето што се надоместуваат од вкупниот приход во перио-
дот кога се направени, контото 460 - Камати (освен кама-
тите на кредитите за основни средства), контото 461 -
Надомести за банкарски услуги и надомести на трошоци-
те за платниот промеет во земјата и контото 463 - Нега-
тивни курсни разлики - се бришат. 

По контото 467 се додава ново конто 468, кое гласи: 
„468 - Покритие на загубите на банките и на другите 

финансиски организации во делот што го под-
несува основната организација“; 

21) во групата конта 47 - Други трошоци на работе-
њето што се надоместуваат од вкупниот приход во перио-
дот кога се направени, контото 476 - Исправка на финан-
сискиот резултат на работењето за невнесена добивка во 
Југославија остварена со вршење на стопанска дејност во 
странство - се брише; 

22) по групата конта 47 се додава нова група на конта 
48, кои гласат: 

„48 - Трошоци на Ревалоризација 
480 - Ревалоризација на реализираните производи 

и извршените услуги 
481 - Ревалоризациони расходи што не се надомес-

тени со ревалоризационите приходи 
482 - Ревалоризација на трајните извори на делов-

ни средства“; 
23) во групата конта. 60 - Производство, ко контото 

605 се додава ново конто 608, кое гласи: 
„608 - Ревалоризација на недовршените производи и 

услуги, полупроизводи и делови“; 
24) во групата конта 63 - Готови производи, по кон-

тото 635 се додава ново конто 638, кое гласи: 
„638 - Ревалоризација на залихите на готови произ-

' води“; 
25) во групата конта 72 - Набавна вредност на прода-

дени стоки, контото 728 - Трошоци на продадените стоки 
Cq заменува со две нови конта, кои гласат: 

„727 - Трошоци на продадените стоки 
728 Ревалоризација на продадените залихи на ма-

теријали и отпадоци“; 
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26) во гру“пата конта 84 - Распоред на дел од доходот 
за други обврски, во називот на контото 847 зборовите: 
„по кредити за основни средства“ се бришат; 

27) во групата конта 90 - Трајни извори на деловни 
средства контата 900 и 901 се менуваат и гласат: 

„900 - Деловен фонд 
901 - Деловен фонд формиран по основ на Ревало-

ризација“. 

Член 2 
Во образецот Билансот на состојбата, на ден. 

19— година, кој е составен дел на Уредбата за контниот 
план и за билансите за организациите на здружен труд, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во редниот број 3, во колона 3, називот на позици-
јата се менува и гласи: 

„Девизна сметка“; 
2) одредбата под реден број 4 се брише; 
3) во реден број 27, во колона 3, називот на позиција-

в а се менува и гласи: 
„Побарувања по основ на платени обврски од дохо-

дот“; 
4) во редниот број 28, во колона 3, називот на позици-

јата се менува и гласи: 
„Побарувања по основ на пресметани камати“; 
5) во редниот број 29, во колона 3, називот на позици-

јата се менува и гласи: 
„Побарувања по основ на ревалоризациони прихо-

ди“; 
6) по редниот број 57 се додава нов реден број 57а, кој 

гласи: 
„57а 188 - Ревалоризација на разграничениот дел на 

доходот по основ на залихи“; 
7) во редниот број 58, во колона 3, називот на позици-

јата се менува и гласи: 
„Трошоци на работење“; 
8) по редниот број бб се додава нов реден број 66а, кој 

гласи: 
„66а 318 - Ревалоризација на залихите на суровини 

и материјали“; 
9) по редниот број 69 се додава нов реден број 69а, кој 

гласи: 
„69а 358 - Ревалоризација на ситниот инвентар и 

амбалажата на залихи“; 
10) по редниот број 72 се додава нов реден број 72а, 

кој гласи: 
„72а 368 - Ревалоризација на ситниот инвентар и 

амбалажата во употреба“; 
11) по редниот број 74 се додава нов реден број 74а, 

кој гласи: 
„74а 608 - Ревалоризација на недовршените Јлроиз-

води и услуги, полупроизводи и делови“; 
12) по редниот број 79 се додава нов реден број 79а, 

кој гласи.-
, л а 638 - Ревалоризација на залихите на готови 

производи“; 
13) во редниот број 126, во колоната 3, називот на по-

зицијата се менува и гласи: 
„Материјални права, средства за иновации и 

вложувања за унапредување на земјоделското производ-
ство ; 

14) во редниот број 127, во колона 3, називот на пози-
цијата се менува и гласи: 

„Основачки вложувања“; 
15) во редниот број 134, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Исправка на вредноста на материјалните права, 

средствата за иновации и вложувањата за унапредување 
на земјоделското производство“; 

16) во редниот број 135, во колона 3, називот на пози-
цијата се менува и гласи: 

„Исправка на вредноста на основачките вложувања“; 
17) во редниот број lfc9, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Деловен фонд“; 
18) во редниот број 190, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Деловен фонд формиран по основ на ревалоризаци-

ја“; , 

19) во редниот број 245, во колона 3, зборот: „дано-
кот“ се заменува со зборот: „обврските“; 

20) одредбата под реден број 246 се брише; 
21) во редниот број 247, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Обврски по основ на ревалоризациони расходи“; 
22) одредбата под реден број 296 се брише; 
23) во редниот број 297, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Пресметани трошоци за работење“; 
24) во редниот број 303, во колона 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Разграничени приходи по основ на дополнителни 

трошоци и други издатоци“. 

Член 3 
Образецот „Деловни резултати во текот на година^ 

- Биланс на успехот од 1 јануари до 19 годи-
на“,кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здружен труд, се менува и 
гласи: 

„Основна организација на здружен труд. 

Организација на здружен труд 

ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА - БИ-
ЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 

ГОДИНА 

И З Н О С 

Ре- Група на од пре- од текуш-
ден конта Е Л Е М Е Н Т И тходната тата 
број година година 

1 2 3 4 5 

60, 63 
без кон-
тата 
608 и 
638 

400 

3 
4 
5 

401 
402 
403 

404 

405 

406 

9 407 

10 408 

11 409 

А. УТВРДУВАЊЕ 
НА ДОХОДОТ 
I. РАСХОДИ 
Залихи на производ-
ство и на готови про-
изводи (вредност на 
супстанцата) на поче-
токот на годината 
а) Материјални тро-
шоци 
Потрошени суровини 
и материјал 
Потрошена енергија 
Транспортни услуги 
Трошоци за инвести-
ционо одржување на 
средствата за работа 
Други производни ус-
луги 
Отпис на ситниот ин-
вентар и амбалажа 
Материјални трошо-
ци за освојување на 
ново производство и 
за истражување и от-
кривање на рудно и 
друго минерално бла-
го 
Трошоци за тековните 
потреби за заштита 
на работа и за, зашти-
та на работната сре-
дина 
Други материјални 
трошоци 
Ревалоризација на по-
трошените залихи су-
ровини и материјали, 
резервни делови, си-
тен инвентар, автогу-
ми и амбалажа 
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12 410 
13 411 

14 412 

15 413 
16 414 

17 415 

18 416 

19 420 

20 421 

21 

22 430 

23 431 

24 438 

26 450 

27 451 

28 452 

29 453 

30 454 

31 455 

32 456 

33 457 

34 458 

35 462 

36 464 

Непроизводни услуги 
Трошоци за тековните 
потреби за стручно 
образование 
Трошоци за тековните 
потреби за научноис-
тражувачка работа 
Авторски хонорари 
Трошоци за привре-
мени и повремени ра-
боти 
Закупнина за средства 
на трудот на граѓани-
те 
Надомести за банкар-
ски услуги и за услуги 
на платниот промет 
Преземени вредности 
на производи односно 
услуги од земјоделци 
Преземени вредности “ 
на производи односно 
услуги од други ра-
ботни луѓе 
ВКУПНО (ред. бр. 2 
до 20) 

37 465 

38 466 

39 467 

40 468 

41 471 

б) Трошоци за амор-
тизација 
Амортизација до 
стапките пропишани 
со републички однос-
но покраински закон 
Амортизација над 
стапките пропишани 
со републичкиот од-
носно покраинскиот 
закон 
Ревалоризација на 
пресметаната аморти-
зација 
ВКУПНО (ред. бр. 22 
до 24) 

42 472 

43 473 

44 474 

45 475 

в) Други трошоци на 
работење ' 
Дневници за службени 
патувања 
Надомести за трошо-
ците за превоз на 
службено патување 
Надомести за трошо-
ците за превоз на ра-
бота и од работа 
Надомести за сместу-
вање и исхрана на те-
рен и надомести за 
одвоен живот 
Трошоци за реклама 
и пропаганда 
Трошоци за репрезен-
тација 
Трошоци за исхрана 
на работниците 
Надоместени трошо-
ци за работењето на 
работната заедница 
Надомести на работ-
ниците за други тро-
шоци 
Надомести на штета 
нанесена на други ли-
ца 
Дополнително утврде-
ни материјални тро-

46 478 

47 480 

48 481 

49 482 

50 

51 720 

52 725 

53 728 

шоци од работењето 
во поранешните годи-
ни 
Отпишани побарува-
ња и исправка на 
вредноста на сомни-
телните и спорни по-
барувања 
Покритие на загубите 
на претпријатијата во 
странство 
Покритие на загубите 
на работните односно 
деловните единици во 
странство 
Покритие на загубите 
на банките и другите 
финансиски организа-
ции во делот што го 
поднесува основната 
организација 
Исправка на вреднос-
та и надомест на ку-
сените на залихите на 
суровини и материја-
ли, ситен инвентар, 
амбалажа, стоки и 
други материјални 
вредности 
Надомести на штети-
те на обртните Сред-
ства 
Надомести на штети-
те и општетувањата 
на неамортизираната 
вредност на основни-
те средства 
Издатоци за санира-
њето на оштетувања-
та на основните сред-
ства 
Надомест на неамор-
тизираната вредност 
на основните средства 
продадени по пониска 
цена, пренесени без 
надомест или раходу-
вани 
Други издатоци што 
се јавуваат повремено 
а кои се непосреден 
услов за работа и 
производство 
Ревалоризација на ре-
валоризираните про-
изводи и извршените 
услуги 
Ревалоризациони рас-
ходи што не се надо-
местени со ревалори-
зациони приходи 
Ревалоризација на v 
трајните извори на де-
ловните средства 
ВКУПНО (ред. бр. 26 
до 49) 
г) Набавна вредност 
на продадените стоки 
Набавна вредност на 
продадените стоки 
Набавна вредност на 
продадениот матери-
јал и отпадоци 
Ревалоризација на 
продадените залихи 
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54 

55 

56 60,63 
без кон-
тата 
608 и 
638 

57 

58 

59 

60 760 

61 761 

62 762 

63 763 

64 764 

65 765 

66 766 

67 767 

68 768 

69 770 

70 771 

71 772 

72 773 

73 774 

.74 775 

на материјали и отпа-
доци 
ВКУПНО (ред. бр. 51 
до 53) 
ВКУПНО (ред. бр. 21, 
25, 50 и 54) 

Залихи на производ-
ството и готовите 
производи (вредност 
на супстанцат.а) на 
крајот од периодот 
ПОТРОШЕНИ СРЕД-
СТВА (ред. бр. 1 плус 
55 минус реден број 
56) 
Доход (реден број 83 
минус реден број 57 
е ред. бр. 
86 + 87 + 88 + 89+133) 
ВКУПНО (ред. бр. 57 
плус реден број 58) 

II. ПРИХОДИ 
Приходи остварени со 
продажба на домаш-
ниот пазар 
Приходи остварени 
на странскиот пазар 
Приходи остварени 
во рамките на РО 
Приходи остварени 
од заедничкиот при-
ход на домашниот па-
зар 
Приходи остварени 
по основ на употреба 
на производи и услу-
ги за сопствени потре-
би 
Приходи остварени со 
слободна размена на 
трудот 
Приходи остварени 
во ОЗТ на општестве-
ните дејности од гра-
ѓани 
Приходи остварени 
од заедничките прихо-
ди на странски пазар 
Приходи остварени 
од приходите по ос-
нов на продажба на 
стоки во консигнација 
и комисион 
Приходи остварени со 
продажба на стоки на 
големо 
Приходи остварени со 
продажба на стоки на 
мало 
Приходи остварени со 
продажба на стоки на 
странски пазар 
Приходи остварени со 
продажба на стоки во 
рамките на РО 
Приходи остварени со 
употреба на стоки за 
сопствени потреби 
Приходи остварени со 
продажба на матери-
јали и отпадоци 

75 780 
76 781 

77 783 

78 784 

79 785 

80 786 

81 787 

2 788 

84 

85 

86 810 

87 811 

88 813 

89 814 

90 819 

91 

Приходи од камати 
Приходи од дотации 
и субвенции 
Вишоци на суровини 
и материјали, ситен 
инвентар, амбалажа и 
стоки 
Приходи по основ на 
учество во заеднички-
от доход што е оства-
рен во банка 
Приходи по основ на 
учество во заеднички-
от доход што е оства-
рен во ОЗТ и кај дру-
ги КОС 
Приходи од работни-
те односно деловните 
единици во странство 
Приходи од претпри-
јатијата во странство 
Други приходи 

ВКУПЕН ПРИХОД 
(ред, бр. 60 до 82) 

ПОТРОШЕНИ СРЕД-
СТВА НЕНАДОМЕС-
ТЕНИ ОД ВКУПНИ-
ОТ ПРИХОД (реден 
број 57 минус реден 
број 83) , 

ВКУПНО (реден број 
83 плус ред^н број 84 
- реден број 59) 

Б. РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КИОТ ДОХОД 
I. РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КИОТ ДОХОД 
Дел од заедничкиот 
доход што им припа-
ѓа на други ОЗТ по 
основ на надомест за 
стопанисување со 
здружени средства 
Дел од заедничкиот 
доход што им припа-
ѓа на земјоделци и 
други работни луѓе 
по основ на надомест 
за стопанисување со 
здружените средства 
Дел од заедничкиот 
доход што им припа-
ѓа на други ОЗТ за 
враќање на вредноста 
на здружените сред-
ства 
Дел од заедничкиот 
доход што им припа-
ѓа на земјоделци и 
други работни луѓе за 
враќање на вредноста 
на здружените сред-
ства 
Дел од заедничкиот 
доход што им припа-
ѓа на ОЗТ 
ВКУПНО (ред. бр. 86 
до 90) 
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II. ЗАЕДНИЧКИ ДО-
ХОД ОДНОСНО ЗА-
ГУБА ВО ЗАЕДНИЧ-
КОТО РАБОТЕЊЕ 

92 800 Заеднички доход (ре-
ден број 9 минус ре-
ден број 93) 

93 809 Загуба во заедничкото 
работење (реден број 
91 минус реден број 
92) 
В. РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ДОХОДОТ 
I. РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ НА ДОХОДОТ 
ПО НАМЕНА 
а) Распоредување т 
доходот за обврски 

94 830 Обврски кон основни-
те организации кои 
вршат дејност на об-
разование 

95 831 Обврски кон основни-
те организации кои 
вршат дејност на нау-
ка и култура 

96 832 Обврски за остварува-
ње на солидарност во 
изградбата и користе-
њето на станови 

97 833 Обврски кон основни-
те организации кои 
вршат дејност на 
здравство 

98 834 Обврски кон основни-
те организации кои 
вршат дејност на со-
цијална заштита 

99 835 Обврски кон основни-
те организации кои 
вршат други општес-
твени дејности опре-
делени со закон 

100 836 Обврски по основ на 
пензиско и инвалид-
ско осигурување 

101 837 Обврски за вработува-
ње и социјална сигур-
ност на работниците 

102 838 Даноци од доходот за 
општината 

103 839 Даноци од доходот за 
републиката односно 
за автономната по-
краина 

104 840 Обврски кон работни-
те заедници 

105 841 Издатоци за зачувува-
ње, унапредување и 
заштита на човекова-
та работна и животна 
средина 

106 842 Членарини 
107 843 Издатоци за општона-

родна одбрана и оп-
штествена самозашти-
та 

108 844 Придонеси за стопан-
ските комори и за 
другите здруженија на 
организации на 
здружен труд 

109 845 Парични казни за сто-
пански престапи и 
прекршоци, админис-

110 846 

111 847 
112 848 

113 853 

114 854 

115 855 

116 856 

117 858 
I 

118 

АЃ 
119 870 

120 876 

121 878 

122 880 

123 881 

124 882 

125 883 

тративни такси и суд-
ски трошоци 
Премии за осигурува-
ње на општествените 
средства и на матери-
јалните права кои 
претставуваат основ-
ни средства 
Камати 
Други обврски од до-
ходот 
Дел од доходот кој 
му припаѓа на основа-
чот на работната од-
носно деловната еди-
ница во странство 
Дел од доходот кој 
му припаѓа на основа-
чот на претпријатие 
во странство од Југо-
славија 
Дел од доходот кој 
им припаѓа на стран-
ски лица по основ на 
надомест за стопани-
сување со вложените 
средства 
Посебни надомести за 
рботниците по основ 
на иновации, рациона-
лизации или други ви-
дови творештво 
Дел од доходот за 
други определени на-
мени 
ВКУПНО (реден број 
94 до 117) 

126 884 

127 885 

б) Распоредување на 
чистиот доход 
Дел од чистиот доход 
за лични доходи 
Дел од чистиот доход 
за заедничка потро-
шувачка за потребите 
на домување 
Дел од чистиот доход 
за заедничка потро-
шувачка за други по-
треби 
Дел од чистиот доход 
за деловниот фонд (за 
проширување на ма-
теријалната основа на 
трудот) 
Дел од чистиот доход 
за унапредување на 
материјалната основа 
на трудот 
Дел од чистиот доход 
кој е резултат од ис-
клучителни погоднос-
ти за деловниот фонд 
Дел од чистиот доход 
кој е резултат на ис-
клучителни погоднос-
ти за развој на мате-
ријалната основа на 
здружениот труд и 
ОПЗ 
Дел од чистиот доход 
за покритие на загу-
бите на други ОЗТ 
Дел од чистиот доход 
за резервниот фонд 
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I 2 3 

128 886 

129 887 

130 888 

131 

32 

133 дел 820 

134 дел 820 

135 дел 820 

136 820 

137 860 
138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 дел 096 

146 дел 097 

Дел од чистиот доход 
кој е резултат од ис-
клучителни погоднос-
ти за резервниот фонд 
Дел од чистиот доход 
за други потреби 
Дел од чистиот доход 
за други фондови 
Распореден чист до-
ход (реден број 119 
плус реден број 130) 

Распореден доход (ре-
ден број 118 плус ре-
ден број 131) 

II. СТРУКТУРА НА 
ДОХОДОТ И ЗАГУ-
БАТА 
Остварен доход (ре-
ден број 58 минус ред. 
бр. 86 до 89) 
Зголемување на дохо-
дот 
Намалување на дохо-
дот 
Доход за распоредува-
ње (реден број 133 
плус реден број 134 
минус реден број 135) 
Остварен чист доход 
Непокриени обврски 
од доходот (реден 
број 118 минус реден 
број 136) 
Исплатени аконтации 
на личните доходи и 
други обврски непок-
риени со чистиот до-
ход (реден број 131 
минус реден број 137) 
Вкупно (реден број 
138 плус реден број 
139) 
Распореден доход (ре-
ден број 136 плус ре-
ден број Повреден 
број 132) 

Г. ЗАГУБА И ПО-
КРИТИЕ НА ЗАГУ-
БАТА 
I. ПОКРИТИЕ НА 
ЗАГУБАТА 
Покритие на загубата 
од средствата на ре-
зерви 
Покритие на загубата 
од средствата на заед-
ничките резерви на 
ОЗТ 
Покритие на загубата 
по основ 
на заеднички ризик 
Покритие на загубата 
на товар на деловни-
от фонд до износот на 
внесениот чист доход 
во претходната годи-
на 
Покритие на загубата 
од деловниот фонд до 
износот од 50% од 
пресметаната аморти-
зација 

147 

148 дел 095 

150 890 

151 дел 190 

152 дел 190 

153 дел 190 

154 дел 190 

155 дел 190 

156 дел 190 

157 

158 дел 290 

159 дел 290 

160 дел 290 

161 дел 290 

162 дел 290 

163 дел 290 

164 дел 290 

165 дел 290 

166 дел 290 

167 дел 290 

168 

Покритие на загубата 
од други извори без 
обврска за враќање 
Непокриена 'загуба 
од тековната година 
ВКУПНО (реден број 
142 до 148 - реден 
РРЧШ 

И. ЗАГУБА 
Загуба 

Д. РЕВАЛОРИЗАЦИ-
ОНИ РАСХОДИ И 
ПРИХОДИ 
I. РЕВАЛОРИЗАЦИ-
ОНИ РАСХОДИ 
Пресметани камати 
на динарските обвр-
ски 
Ревалоризација на ди-
нарските обврски 
Намалување на про-
дажните цени на сто-
ките на залихи 
Негативни курсни 
разлики 
Ревалоризацнони рас-
ходи по други основи 
Пренос во деловниот 
фонд 
ВКУПНО (ред. бр. 
151 до 156) 

II. РЕВАЛОРИЗАЦИ-
ОНИ ПРИХОДИ 
Ревалоризација на ос-
новните средства и на 
материјалните права 
Ревалоризација на су-
ровините и материја-
лите, резервните дело-
ви, ситниот инвентар, 
автогумите и амба-
лажата 
Ревалоризација на 
производството и го-
товите производи 
Ревалоризација на 
стоките 
Ревалоризација на 
амортизацијата 
Приходи по основ на 
дел од каматите на 
динарските побарува-
ња 
Ревалоризација на ди-
нарските побарувања 
Позитивни курсни 
разлики 
Вишок на ревалориза-
ционите расходи над-
оместен на товар на 
другите трошоци за 
работење 
Ревалоризација на 
трајните извори на де-
ловни средства 
ВКУПНО: (ред. бр. 
158 до 167) 

Раководител на 
книговодството, 

Раководител на основната 
организација на здружен 

труд 

/ 
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Забелешка: Кратенките употребени во овој образец го 
имаат следното значење 
1) ОЗТ - организација на здружен труд 
2) ОПЗ - општествено-политичка заедница“ 
3) КОС - корисници на општествени средства 

Член 4 
Во образецот Посебни податоци кон деловниот ре-

зултат во текот на годината - Биланс на успехот од 1 јану-
ари 

до 19 година, кој е составен дел на Уред-
бата за контниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд, се вршат следните измени и дополненија: 

1) ред. бр. 1 до 4 се менуваат и гласат: 
„1 дел ООО Земјоделско земјиште 
2 014,015 Вложување во инвестиции во текот на го-

дината 
3 014,015 Основни средства ставени 

016 во употреба 
4 дел 014, Употребени сопствени производи, 
015,016 стоки и услуги за инвестиции во текот на 

годината“; 
2) под ред. бр. 51 до 53 во колоната 3 називите на по-

зициите се бришат; 
3) досегашниот ред. бр. 54 до 63 стануваат ред. бр. 51 

до 60; 
4) по редниот број 60 се додаваат три нови редни бро-

еви кои гласат: 

„61 Планиран дел на доходот кој е резултат од 
исклучителни погодности 

62 Планиран дел на доходот по основ на раз-
војни премии и по други основи за опреде-
лени намени 

63 дел 878 Дел од чистиот доход за заедничка потро-
шувачка за други потреби наменет за објек-
ти и опрема на општествениот стандард на 
работниците“; 

5) по редниот број 64 се додаваат седум нови редни 
броеви, кои гласат: 

„64а Трошоци и вложувања во научноис-
тражувачката работа кај регистрираните на-
учноистражувачки институти и високошкол- . 
ски организации 

646 Трошоци и вложувања во научноис-
тражувачката работа и истражувачкоразвој-
ната работа кај нерегистрирани научноис-
тражувачки организации и истражувачко-
-развојни центри кои се правни лица 

64в Трошоци и вложувања во истражувачкораз-
војни работи за унапредување на производ-
ството, за воведување на иновации, за зголе-
мување на продуктивноста, и покачување на 
квалитетот за проекти што се изведуваат кај 
иновациони служби - во организацијата на 
здружен труд, што не е правно лице 

64г Трошоци и вложувања во купување на знае-
ња од странство (патенти, лиценци и доку-
ментација) 

64д Трошоци и вложувања во купување на знае-
ња од други организации на здружен труд 
од материјалното производство (патенти, 
лиценци, документација) 

64ѓ Вложувања во научно-истражувачка работа 
преку самоуправни интересни заедници 

64е Трошоци и вложувања во специјалистички, 
магистарски и докторски студии."; 

6) по редниот број 80 се додаваат два нови редни броја 
кои гласат: 

„80а 134 Побарувања по основ на пресметани кама-
ти 

806 135 Побарувања по основ на ревалоризациони 
приходи“; 

7) по редниот број 83 се додава нов реден број 83а, кој 
гласи: 

„83а 235 Обврски по основ на ревалоризационите 
расходи“. 

Член 5 
Организациите на здружен труд ќе го усогласат воде-

њето на книговодство со одредбите на оваа уредба најдоц-
на до 31 март 1987 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 35 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

227. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА САМОУП-

РАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за са-

моуправните интересовани заедници („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 27/77 и 22/79), во Контниот план за самоуп-
равните интересовни заедници, кој е составен дел на Уред-
бата за контниот план и за билансите за самоуправните 
интересовни заедници, се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1) во групата конта 00 - Основни средства во употре-
ба по контото 008 се додава ново конто 009, кое гласи: 

„009 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во употреба“; 

2) во групата конта 01 - Основни средства во подго-
товка по контото 016 се додава ново конто 019, кое гласи: 

„019 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства во подготовка“; 

3) во групата конта 09 - Средства надвор од употреба 
и непокриени расходи по контото 097 се додава ново кон-
то 099, кое гласи: 

„099 - Пресметана Ревалоризација во текот на годи-
ната на основните средства надвор од употре-
ба“; 

4) во групата конта 14 - Други побарувања по конто-
то 148 се додава ново конто 149, кое гласи: 

„149 - Побарувања по основ на ревалоризационите 
приходи“; 

5) во групата конта 19 - Активни временски разгра-
ничувања називите на контата 190 и 191 се менуваат и гла-
сат: 

„190 - Ревалоризациони расходи 
191 - Трошоци на работењето“; 
6) во групата конта 24 - Други обврски по контото 

248 се додава ново конто 249 , кое гласи: 
„249 - Обврски по основ на ревалоризационите рас-

ходи“ ; 
7) во групата конта 29 - Пасивни временски разгра-

ничувања називите на контата 290 и 291 се менуваат и гла-
сат: 

„290 - Ревалоризациони приходи 
291 -г Пресметани трошоци на работењето“; 
8) во групата конта 35 - Ситен инвентар на залихи по 

контото 350 се додава ново конто 358, кое гласи: 
„358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на зали-

хи“ ; 
9) во групата конта 36 - Ситен инвентар во употреба 

по контото 361 се додава ново конто 368, кое гласи: 
„368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во упот-

реба“. 
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Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на ден 

19 година, кој е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за самоуправните интересовни 
заедници, се вршат следните измени и дополненија: 

1) по редниот број 25 се додава нов реден број 25а, кој 
гласи: 

„25а 149 - Побарувања по основ на ревалоризацио-
ните приходи“; 

2) одредбата под редниот број 34 се брише; 
3) во редниот број 35, во колоната 3, називот на пози-

цијата се менува и гласи: 
„Трошоци на работењето“; 
4) по редниот број 42 се додава нов реден број 42а, кој 

гласи: 
„42а 358 - Ревалоризација на ситниот инвентар на 

залихи“; 
5) по редниот број 43 се додава нов реден број 43а, кој 

гласи: 
„43а 368 - Ревалоризација на ситниот инвентар во 

употреба“; 
6) по редниот број 162 се додава нов реден број Ш а , 

кој гласи: v 

„162а 249 -Обврски по основ на ревалоризационите 
расходи“; 

7) одредбата под редниот број 171, се брише; 
8) во редниот број 172/во колоната, 3, називот на по-

зицијата се менува и гласи: 
„Пресметани трошоци на работењето“. 

Член 3 
Самоуправните интересовни заедници ќе го усогла-

сат водењето на книговодството со одредбите на оваа 
Уредба најдоцна до 31 март 1987 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 36 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совеет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ,с. р. 

228. 
Врз основа на член 460 од Законот за здружениот 

труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76 и 57/83) Сојузни-
от извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
УПИСИТЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОП-

ШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Уредбата за уписите во судскиот регистар на орга-

низациите на здружен труд и на други општествени прав-
ни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83) во член 2 
став 1 зборовите: „банкарски организации (интерни банки, 
основни и здружени банки, специјализирани финансиски и 
штедно-кредитни организации)" се заменуваат со зборо-
вите: „банки (интерни банки, основни и здружени банки) и 
други финансиски организации (Поштенска штедилница, 
штедилници и други штедно-кредитни организации, са-
моуправни фондови на здружен труд и други финансиски 
организации основани во согласност со законот).". 

Член 2 
Во член 3 став 4 се менува и гласи: 
„При запишување на право на вршење работи на над-

ворешнотрговски промет, се запишува формата на надво-

решно-трговскиот промет, и тоа за работи на извоз и увоз 
на стоки според номенклатурата на Царинската тарифа 
(назив на одделот односно главата односно тарифниот 
број), а за стопански услуги - според видот на стопанските 
услуги што се вршат во надворешнотрговскиот промет 
согласно со законот." 

Член 3 
Во член 12 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако со актот од став 3 точка 1 на оваа уредба се ос-

нова работна организација која ќе врши само работи на 
надворешнотрговски промет како основна дејност, кон 
пријавата се прилага и согласност на органот од член 53 
став 3 точка 1 на оваа уредба." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 4 
Во член 20 став 2 по бројот: „12" се брише запирката 

и се додаваат зборовите: „до 14". 
По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Пријавата за упис на конституирање на работна ор-

ганизација која ќе врши само надворешнотрговски про-
мет ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 6 до 
13, а по потреба и од точка 20, како и бројот и датумот на 
актот за основање односно на самоуправната спогодба за 
основање. 

Кон пријавата, покрај исправите од став 3 на овој 
член, се прилага и согласност на органот од член 53 став 3 
точка 1 на оваа уредба." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 5 
Во член 22 став 2 по бројот: „12" се брише запирката 

и се додава зборот: „до“. 
По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат: 
„Ако со пријавата од став 1 на овој член истовремено 

се бара и упис на право за склучување односно вршење 
надворешнотрговски промет односно право за склучува-
ње правни работи во тој промет, пријавата ги содржи, ос-
вен податоците од став 2 на овој член и податоците од 
член 9 став 1 точ. 6 и 11 на оваа уредба. 

. Кон пријавата од став 5 на овој член, освен исправите 
од став 4 на овој член, се прилага и согласност на органот 
од член 53 став 3 точка 1 на оваа уредба." 

Член 6 
Во член 27 став 2 зборот: „до“ се заменува со броеви-

те: „2, 4". 
По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Ако со пријавата од став 1 на овој член истовремено 

се бара и упис на право за склучување односно вршење 
надворешнотрговски промет односно право за склучува-
ње на правни работи во тој промет, пријавата ги содржи, 
освен податоците од став 2 на овој член, и податоците од 
член 9 став 1 точ. 6 и 11 на оваа уредба. 

Кон пријавата од став 4 на овој член, освен исправите 
од став 3 на овој член, се прилага и согласност на органот 
од член 53 став 3 точка 1 на оваа уредба." 

Член 7 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 

„Член 27а 
Пријавата за упис во судскиот регистар на организи-

рање и конституирање на сложена организација која ќе 
врши само надворешнотрговски промет е должен да ја 
поднесе вршителот на должноста работоводен орган. 

Пријавата од став 1 на овој членти содржи податоци-
те од член 9 став 1 точ. 1, 2,4, 6, до 8, И, 15 и 20. Кои при-
јавата се прилагаат: 

1) исправи од член 27 став 3 на оваа уредба; 
2) согласност на органот од член 53 став 3 точка 1 на 

оваа уредба." 

Член 8 
Во член 36 став 2 по зборовите: „во сложената орга-

низација“ се додаваат запирка и зборовите: „а за субјектот' 
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на уписот што се здружува - податоците од член 9 став 1 
точ. 3, 9 и 15 на оваа уредба“. 

Член 9 
Во член 38 став 4 се менува и гласи 
„Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука на здружената организација која истапува 

од сложената организација; 
2) извештај на комисијата за резултатите од спрове-

дениот референдум за усвојување на одлуката од точка 1 
на овој став: 

3) коказ дека одлуката од точка 1 на овој став е доста-
вена до другите здружени организации; 

4) доказ дека организацијата која истапува ги уреди-
ла меѓусебните права и обврски со другите здружени орга-
низации и со сложената организација, ако тоа е предвиде-
но со самоуправната спогодба за здружување во сложена-
та организација; , ' 

5) текст на огласот за објавување на уписот на иста-
пување на здружената организација од сложената органи-
зација." 

Член 10 
Во член 39 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои 

гласат: 
„Ако пријавата од став 1 на овој член содржи и бара-

ње за упис на право за вршење надворешнотрговски про-
мет, пријавата ги содржи, освен податоците од став 2 на 
овој член, и податоците од член 9 став 1 точ. 6 и 11 на оваа 
уредба. 

Кон пријавата од став 4 на овој член се прилагаат со-
одветните исправи од ч,лен 27 став 5 на оваа уредба." 

Член И 

По член 39 се додава нов член 39а, кој гласи: 

„Член 39а 
Пријавата за упис во судскиот регистар на здружува-

ње во деловна заедница која ќе врши само надворешно-
трговски промет е должен да ја поднесе вршителот на 
должноста работоводен орган на деловната заедница. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоци-
те од член 27а став 2 на оваа уредба, а кон пријавата се 
прилагаат соодветни исправи од член 27а став 3 на оваа 
уредба." 

Член 12 
Член 47 се менува и гласи: 
„Пријавата за упис во судскиот регистар на основање 

и конституирање на интерна банка е должен да ја поднесе 
вршителот на должноста работоводен орган. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоци-
те од член 9 став 1 точ. 1, 2, 3,4; 5, 7 до 10 и точ. 12, 13'и 20 
на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната 
спогодба за основање на интерната банка. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) склучена.самоуправна спогодба за основање на ин-

терна банка; 
2) одлука на основачите за усвојување на спогодбата 

од точка 1 на овој став на начинот пропишан со закон од-
носно со самоуправната спогодба; 

3) доказ од надлежната служба на општественото 
книговодство дека основачите здружиле средства во сог-
ласност со самоуправната спогодба за основање на банка-
та; 

4) извештај од комисијата на интерната банка за ве-
рификацијата на мандатите на избраните делегати на сите 
основачи на интерната банка во сообранието на банката; 

5) одлука од собранието на интерната банка за име-
нување на вршител на должноста работоводен орган; 

6) одлука на собранието на интерната банка за имену-
вање на работници со посебни овластувања и одговорнос-
ти овластени за застапување; 

7) решение од надлежниот орган дека се исполнети 
условите во поглед на техничката опременост и заштита-
та при работа и другите пропишани услови за вршење на 
банкарски, кредитни и парични работи; 

8) заверени потписи на лицата овластени за застапу-
вање на интерната банка; 

9) извод од судскиот регистар за секој основач, ако 
основачот се запишува во судскиот регистар, а се наоѓа на 
подрачјето на друг суд; 

10) текст на огласот за објавување на уписот." 

Член 13 
По член 47 се додава нов член 47а, кој гласи: 

„Член 47а 
Пријавата за упис во судскиот регистар на основање 

и конституирање на основна и здружена банка и на друга 
финансиска организација (во натамошниот текст: банка) е 
должен да ја поднесе вршителот на должноста работово-
ден орган. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи податоци-
те од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5 и 7 до 10 и точ. 12, 13 и 20 
на оваа уредба, како и бројот и датумот на самоуправната 
спогодба за основање на банката. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) мислење на Народната банка на Југославија за оп-

равданоста за основање на банката, ако со закон не е опре-
делено поинаку; 

2) одлука на основачите за прифаќање на економско-
-финансискиот елаборат за основање на банката, ако со 
закон не е определено пинаку; 

3) склучена самоуправна спогодба за основање на 
банката; 

4) одлука на осовачите за усвојување на спогодбата 
од точка 3 на овој став, на начинот пропишан со закон од-
носно со самоуправната спогодба; 

5) доказ на надлежната служба на општественото 
книговодство дека основачите здружиле средства во фон-
довите на банката во согласност со самоуправната спогод-
ба за основање на банката, односно дека се обезбедени 
средства во согласност со законот; 

6) потврда од основната банка дека основачите склу-
чиле договор со таа банка за држење средства на депозити 
по видување што се водат на сметка кај службата на оп-
штествененото книговодство; 

7) извештај на комисијата на банката за верификаци-
јата на мандатите на избраните делегати на основачките 
избрани во Собранието на банката, во согласност со само-
управната спогодба за основањето; 

8) статут на банката; 
9) одлука на собранието на банката за донесување на 

статутот; 
10) одлука на собранието на банката за именување на 

вршител на должноста работоводен орган; 
11) одлука на собранието на банката за именување на 

работници со посебни овластувања и одговорности овлас-
тени за застапување; 

12) заверени потписи на лицата овластени за застапу-
вање на банката; 

13) решение од надлежниот орган дека се исполнети 
условите во поглед на техничката опременост и заштита-
та при работа и другите пропишани услови за вршење на 
банкарски работи во согласност со законот; 

14) извод од судскиот регистар за секој основач, ако 
основачот се запишува во судскиот регистар, а се наоѓа на 
подрачјето на друг орган; 

15) текст на огласот за објавувањето на уписот." 

Член 14 
Во член 48 став 3 точка 1 зборовите: „народната бан-

ка на републиката односно од народната банка на авто-
номната покраина“ се заменуваат со зборовите: „Народ-
ната банка на Југославија“. 

Во став 3 по точка 2 се додаваат нови точ. 3 и 4, кои 
гласат: 

„3) одлука на собранието на банката за именување на 
работници со посебни овластувања и одговорности овлас-
тени за застапување на банката во работите од став 1 на, 
овој член; 

4) заверени потписи на лицата од точка 3 на овој 
став." 

Досегашната точка 3 станува точка 5. 

Член 15 
Член 49 :е менува и гласи: 
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„Одредбите на чл. 25 и 26 од оваа уредба сообразно се 
применуваат и на уписот на деловната единица во состав 
на банката односно на евидентирањето на деловните орга-
низациони делови (експозитури, агенции, истурени шалте-
ри и претставништва во Југославија), основани во соглас-
ност со законот, во состав на основната банка." 

Член 16 
Член 50 се брише. 

Член 17 
Во член 51 зборовите: „здружување во“ се заменуваат 

со зборовите: „основање на“. 

ч Член 18 
Во член 52 зборот: „основна“ се брише, а зборовите:' 

„со одредбите на оваа уредба што се однесуваат на уписот 
на основањето и конституирањето на банката“ се замену-
ваат со зборовите: „со одредбите на член 47 од оваа уред-
ба“. 

Член 19 
Во член 53 став 3 точка 1 се менува и гласи: 
„1) согласност на сојузниот орган на управата над-

лежен за работи на надворешната трговија за упис во суд-
скиот регистар на правото за вршење одделни форми на 
надворешнотрговски промет со податоците од член 3 став 
4 на оваа уредба." 

Во став 3 по точка 2 се додава нова точка 3, која гла-
си: 

„3) извештај на комисијата за усвојување на измените 
и дополненијата на општите акти од точка 2 на овој став." 

Досегашните точ. 3 до 7 стануваат точ. 4 до 8. 

Член 20 
Во член 54 став 3 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) по потреба, измени и дополненија на самоуправ-

ната спогодба за здружување во работната организација, 
односно статут на основната организација;". 

Досегашната точка 3 станува точка 4. 

Член 21 
Во член 55 зборовите: „член 81" се заменуваат со збо-

ровите: „чл. 81 и 86". 

Член 22 
Во член 59 став 3 се додава нова точка 5, која гласи: 
„5) записник за^изборот на делегати на основната ор-

ганизација во работничкиот совет на работната организа-
ција“. 

Член 23 
Во член 60 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Пријавата ги содржи податоците од член 22 став 3 

на оваа уредба." 
Во сегашниот став 2 кој станува став 3, во точка 3 по 

зборот: „уредба“ се додаваат зборовите: „и записник за из-
борот на делегати во работничкиот совет на работната ор-
ганизација“. - - -

Член 24 
Во член 61 зборовите: „работоводниот орган на ра-

ботната организација“ се заменуваат со зборовите: 
„вршителот на должноста работоводен орган на новоор-
ганизираната осн.овна организација“, а по зборовите: „да 
поднесе“ се додава зборот: “истовремено“. 

Член 25 
Во член 62 став 5 зборовите: „во член 81" се заменува-

ат со зборовите: „во чл. 81 и 82". 

Член 26 
Во член 65 став 3 точка 7 се менува и гласи: 
„7) измени и дополненија на статутот и пречистен 

текст на статутот“;". 
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Во точка 8 по зборовите: „за усвојување“ се додаваат 
зборовите: „на измените и дополненијата“. 

Член 27 
Во член 67 став 3 точка 1 зборовите: „точ. 1, 2 и 3" се 

заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 4". 
Во точка 2 по зборовите: „во работна организација“ 

се додаваат запирка и зборовите: „со доказ за нивното ус-
војување“. 

Во точка 3 по зборовите: „работна организација“ се 
додаваат запирка и зборовите: „со доказ за нејзиното ус-
војување преку референдум“. 

Член 28 
Во член 68 став 6 точка 1 зборовите: „точ. 1 до 5" се 

заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 9", а зборовите: „и 
точка 9" се бришат. 

Член 29 
Во член 69 став 1 зборовите: „работоводниот орган“ 

се заменуваат со зборовите: „вршителот на должноста ра-
ботоводен орган“. 

Во став 3 точ. 2 и 3 зборовите: „работната организа-
ција“ се заменуваат со зборовите: „работните организа-
ции“ а во точка 3 зборовите: „извештај на комисијата“ се 
заменуваат со зборовите: „извештаи на комисиите“. 

Член 30 
Во член 70 став 1 зборовите: „работоводниот орган“ 

се заменуваат со зборовите: „вршителот на должноста ра-
ботоводен орган“. 1 

Член 31 
Во член 72 во став 3 се додаваат нови точ. I и 2, кои 

гласат: 
„1) самоуправна спогодба за здружување односно за 

промени во организирањето на работните организации; 
2) извештаи на комисиите за резултатите од спрове-

дениот референдум за усвојување на спогодбата од точка 
1 на овој став“. 

Досегашните точ. 1 до 5 стануваат точ. 3 до 7. 

Член 32 
Во член 81 став 3 точка 5 по зборот: „интерес“ се до-

даваат запирка и зборовите: „ако тоа е определено со за-
кон“. 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако пријавата од став 1 на овој член се однесува на 

договорна организација, се поднесуваат и измените однос-
но дополненијата на договорот за основање на договорна-
та организација, а самоуправните општи акти од став 3 
точ. 1 и 2, ако тие акти се донесуваат според прописи на 
републиките односно автономните покраини." 

Член 33 
Во член 82 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Ако пријавата од став 1 на овој член се однесува на 

договорни организации, се поднесува и измена односно 
дополнение на договорот за основање на договорната ор-
ганизација." ^ 

Член 34 
Во член 83 став 3 по точка 1 се додава нова точка 2, 

која гласи: 
„2) извештаи на комисиите за резултатите од спрове-

дениот референдум за усвојување на општиот акт од точка 
1 на овој став." 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 

Член 35 
Во член 84 став 4 по точка 1 се додава нова точка 2, 

која гласи: 
„2) извештај на комисијата за резултатите од спрове-

дениот референдум за усвојување на самоуправниот општ 
акт од точка 1 на овој став." 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Член 36 
Во член 85 став 3 по точка 1 се додава нова точка 2, 

која гласи: 
„2) извештај на комисијата за резултатите од спрове-

дениот референдум за усвојување на измените на само-
управната спогодба од точка 1 на овој став." 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 

Член 37 
Во член 107 став 4 зборовите: „субјектот на уписот“ 

се заменуваат со зборот: „предлагачот“. 

Член 38 
Во член 111 став 5 зборот: „под“ се заменува со збо-

рот: “пред“. 

Член 39 
Во член 127 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменува-

ат со зборовите: „5.000 до 100.000". 

Член 40 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 37 
29 јануари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

229, 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86 и 67/86), по прибавеното мислење од Стопан-
ската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗ-

ВОЗОТ И УВОЗОТ 
1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-

ми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/85, 11/86, 23/86, 28/86, 61/86 и 64/86) во точка 1 став 4 
по кратенката: „С“ зборот: „а“ се брише, а на крајот по 
зборот: „служба“ се додаваат запирка и зборовите: „а со 
две ѕвездички стоките што претставуваат мерила за чиј-
што увоз е потребно да се прибави потврда од Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали дека ги исполнуваат 
метролошките и други услови пропишани со закон.". 

2. Во точка 3 став 2, на крајот, се додава реченица, ко-
ја гласи ̂ „Одредбите од тој член можат да се применат и 
при увозот на делови чиј увоз е условно слободен кои се 
увезуваат за изработка на готови производи чиј увоз е ус-
ловно слободен.". 

3. По точка 3 се додава нова точка За, која гласи: 
„За. Објаснение за распоредување на стоките во Спи-

сокот на стоките од точка 1 на оваа одлука и за намената 
на увозот на стоките дава, по потреба, сојузниот секретар 
за надворешна трговија, на предлог од Сојузната управа 
за царини, а по прибавено мислење од комисија што ја 
формира од претставници на Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за финан-
сии, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански 
работи, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ед-
но од друг сојузен орган на управата надлежен за соодвет-
ната област на стопанството, од Сојузната управа за цари-
ни и Стопанската комора на Југославија.". 

4. Во Списокот на стоките со форми на извозот и уво-
зот се вршат следните измени и дополненија, и тоа: 

1) во тар. бр. 01.02/2г-2; 11.01/1а, 16, 2а до 2 в; 
11.02/1 а и 16; 15.07/56; 25.02/1 и 2; 26.01/15а; 27.07/1 до 
3; 29.01/6 до 8; 38.19/3r-l; 48.01/3 и 4; 77.01/1, 2а до 2г во 
колоната 5 кратенките: „Кк" се заменуваат со кратените: 
„ЛБ"; 

2) во тар. број 25.01 точка 2 се брише, а досегашните 
точ. 3 и 4 'стануваат точ. 2 и 3; 

3) во тар. број 27.07 во точка 4 одредбата под д) се 
менува и гласи: 
„д) друго: 

1) пиролитички 
бензин 27 07 45105 Кк ЛЕО 

2) друго 27 07 45202 ЛБ ЛБО"; 

4) во тар. број 27.10 во точка 1 одредбата под в) се 
менува и гласи: 
„в) друг бензин 27 10 13205 Кк ЛБО". 

Во точка 3 по одредбата под 6) се додава нова одред-
ба под в), која гласи: 

„в) примарен бен-
зин 27 10 13108 Кк ЛЕО“. 

Досегашната одредба под в) станува одредба под г). 
5) во тар. број 29.15 во точка 5 одредбата под г) се 

менува и гласи: 
,,г) друго: 

1) терефтална 
киселина 29 15 54105 ЛБ Кк 
2) адипинска 
киселина 29 15 54202 ЛБ Кк"; 

6) во тар. број 29.16 во точка 1 одредбата под д) се 
брише. 

Досегашната одредба под ѓ) станува одредба под д). 
Точка 4 се менува и гласи: 

„4) Друго: , 
а) п-хлорфенок-

сиоцетна ки-
селина 29 16 41008 ЛБ ЛБО 

б) друго 29 16 42004 ЛБ ЛБО"; 

7) во тар. број 29.35 во точка 2 во одредбата под ѕ) 
колоната 2 се менува и гласи: 
,,ѕ) N-оксидиети-

лен-бензотиа-
зол-сулфонамид 
СЛ“; 

8) во тар. број 29.39 во точка 4 во одредбата под б) 
одредбата под 2) се брише. 

Досегашната одредба под 3) станува одредба под 2); 
9) во тар. број 30.03 во точка 4 во одредбата под з) 

одредбите под 1), 2) и 3) се бришат. 
Досегашните одредби под 4) и 5) стануваат одредби 

под 1) и 2); 
10) во тар. број 39.02 во точка 4 одредбите под а) и б) 

се менуваат и гласат: 
„а) самолепливи 

ленти за изола-
ција на нафто-
води, гасоводи 
и продуктоводи 39 02 04108 ЛБ Кк 

б) друго: 
1) самолепливи 

плочи листо-
ви, филмови, 
фолии и лен-
ти 39 02 04213 ЛБ ЛЕО 

2) други 39 02 04221 ЛБ ЛЕО“. 

Точка 6 се менува и гласи: 
„6) Полипропилен 

во примарни 
форми: 
а) атактичен 

полипропи-
лен 39 02 06100 ЛБ Л Е 
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б) други 39 02 06208 ЛБ Кк"; 2) 

11) во тар. број 39.03 во точка 6 одредбата под б) се 
менува и гласи: 
,,б) друго 39 03 62005 ЛБ ЛЕО“; 

12) во тар. број 39.06 точка 2 се менува и гласи: 
„2) Друго: 

а) виши поли-
мери на дек-
стрин 
- Que -
-sephadex 
А-50 

б) хепарин 
в) микрокрис-

тална целу-
лоза 

г) друго 

39 06 21000 ЛБ 
39 06 22007 ЛБ 

39 06 24018 ЛБ 
39 06 23003 ЛБ 

ЛБО 
ЛБ . 

ЛБО 
ЛЕО“ 

13) во тар. број 41.01 точ. 1 до 6 се менуваат и гласат: 
„1) Говедски и коњ-

ски кожи, освен ' 
телешки кожи 

mz 

2) Телешки кожи ш2 

3) Козји и јарешки 
кожи ш2 

4) Овчи и јагнеш-
ки кожи со вол-
на ш2 

5) Овчи и јагнеш-
ки кожи без 
волна 
(стрижени до 
височина од 
2,50 cm - кав-
лак и голица) 

т 2 

6) Други кожи т 2 

41 01 10008 Кк Кк 
41 01 20003 Кк Кк 

41 01 30009 Кк КкС 

41 01 40004 Кк КкС 

41 01 50018 Кк КкС 
41 01 60005 Кк Кк"; 

14) во тар. број 41.02 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) Телешки кожи: 

а) недовршени 
ш2 

б) довршени ш2 

2) Други кожи: 
а) говедски,ју-

нешки, коњ-
ски и мага-
решки, не-
довршени mz 

б) говедски, ју-
нешко коњ-
ски и мага-
решки, до-
вршени ш2 

в) други кожи: 
1) недоврше-
ни ш2 

2) довршени 
ш2 

41 02 11009 Кк Кк 
41 02 12005 ЛБ ЛБО 

I2 41 02 21004 Кк Кк 

41 02 22000 ЛБ ЛБО 

41 02 23104 Кк Кк 

41 02 23201 ЛБ ЛЕО“; 

15) во тар. број 41.03 тон. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) Овчи кожи: 

2) 

а) недовршени 
ТП2 

б) довршени ш2 

Јагнешки кожи: 
а) недовршени 

ш2 

б) довршени ш2 

41 
41 

41 
41 

11003 Кк 
12018 ЛБ 

03 21009 Кк 
03 22005 ЛБ 

Кк 
ЛБО 

Кк 
ЛЕО“ 

16) во тар. број 41.04 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„1) Козји кожи: 

а) недовршени 
ш2 41 04 11008 Кк Кк 

б) довршени ш2 41 04 12004 ЛБ ЛБО 

Јарешки кожи: 
а) недовршени 

ш2 

б) довршени ш2 
41 04 21003 Кк 
41 04 22018 ЛБ 

Кк 
ЛЕО“ 

18) тар. број 41.06 се менува и гласи: 
„41.06 кожи семи-
шувани ш2 41 06 00005 ЛБ ЛЕО“ 

19) во тар. број 41.08 точ. 1 до 4 се менуваат и гласат: 
,Л) Телешки кожи 41 08 10018 ЛБ ЛБО 
2) Овчи и козји 

кожи 
3) Коњски кожи 
4) Други кожи 

41 08 20005 ЛБ 
41 08 30000 ЛБ 
41 08 40006 ЛБ 

ЛБО 
ЛБО 
ЛЕО“ 

20) во тар. број 48.07 точка 4 одредбата под г) во од-
редбата под 1) во колона 2, на крајот, се додаваат запирка 
и зборовите: „облагородување на плочи, импрегнација и 
др."; 

21) во тар. број 49.11 во точка 2 одредбата под д) се 
брише. 

Досегашните одредби под ѓ) и е) стануваат одредби 
под д) и ѓ); 

22) во тар. број 51.01 во точка 2 одредбата под а) се 
менува и гласи: 
„а) полиамидна: 

1) полиамидна 6 
2) полиамидна 

бб, со јачина 
над 7,3 с N-
/dtex 

51 01 02118 ЛБ ЛЕО 

51 01 02126 ЛБ ЛБ". 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5) Нетекстурирани 

предива од бес-
крајни полиес-
терски влакна, 
несвиткани, или 
со свиткување 
кое не премину-
ва 50 свиткува-
ња по метар 
а) со јачина 

преку 7,3 с 
N/dtex пред-
импрегнира-
ни за гуми 

б) друго 
51 01 05109 ЛБ 
51 01 05206 ЛБ 

ЛБ 
ЛЕО“ 

23) во тар. број 59.17 точка 4 се менува и гласи: 
„4) Друго: 

а) филтар-цре-
ва од ткаени-
ни за дијали-
затори 59 17 41004 ЛБ ЛБ 

б) друго 59 17 42000 Л Е ЛЕО“; 

24) во тар. број 70.11 точка 1 во одредбата под б) од-
редбата под 2) се менува и гласи: 
„2) други: 

а) делови од ка-
тодни цевки 70 И 12210 ЛБ ЛБ 

б) други 70 П 12229 ЛБ ЛЕО“; 

25) во тар.број 73.15 во точка 35. одредбата под б) се 
менува и гласи: 
,,б) други: 

1) тркалезни, 
Превлечени 
со месинг, за 
зајакнување 
на гумени 
црева 73 15 35213 ЛБ Кк 

2) други 73 15 35221 ЛБ ЛБОС"; 

26) во тар. број 73.18 точка 1 во одредбата под в) од-
редбата под 2) се менува и гласи: 



Страна 380 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 февруари 1987 

„2) други: 
а) цевки за на-

фтени и гас-
ни дупчоти-

' ни: 
1) заштитни 

цевки со 
пречник 4, 
W - 24" 

2) производ-
ни цевки 
со преч-
ник V4W 

3 W 
б) други 

Точка 6 се менува и гласи 
„6) Друго: 

а) процесни 
сметачи за 
термоелек-
трани 

б) друго 
84 53 61002 ЛБ 
84 53 62009 ЛБ 

Кв 
К в“ 

73 18 13213 ЛБ ЛБОС 

73 
73 

13221 ЛБ 
13248 ЛБ 

ЛБОС 
ЛБОС". 

Во точка 2 во одредбата под а) одредбата под 3) се 
менува и гласи: 

„3) други: 
а) цевки за на-

фтени и гас-
ни дупчоти-
ни: 

. 1) заштитни 
цевки со 
пречник 4 
W - 2 4 " 73 18 21313 ЛБ Л БОС 

2) производ-
ни цевки 
со преч-
ник 3Л" -
3 'Л“ 73 18 21321 ЛБ ЛБОС 

б) други 73 18 21348 ЛБ ЛБОС"; 

27) во тар. број 73.32 во точка 1 одредбата под б) се 
брише. 

Досегашната одредба под в) станува одредба под б). 
Точката 3 се менува и гласи: 

„3) Друго: 
а) подлошки 73 32 31009 ЛБ ЛБО 
б) друго 73 32 32005 ЛБ ЛБО"; 

28) во тар. број 78.06 точка 2 се брише. 
Досегашната точка 3. станува точка 2; 
29) во тар. број 83.13 по точка 1 се додава нова точка 

2, која гласи: 
„2) Пломби: 

а) необработени 83 13 21008 ЛБ ЛБО 
б) обработени 83 13 22004 ЛБ ЛЕО“. 

Досегашната точка 2 станува точка 3; 
30) во тар. број 84.10 во точка 4 одредбата под в) се 

менува и гласи: 
„в) други: 

1) запчест 
пумпи за 
хидраулика 84 10 43103 ЛБ Кв 

2) виИести пум-
пи 84 10 43200 ЛБ Кв 

3) криени пум-
пи 84 10 43308 ЛБ Кв 
4) други 84 10 43405 ЛБ ЛБО"; 

31) во тар. број 84.47 во точка 8 зборот: „механичка“ 
се брише: 

32) во тар. број 84.53 точка 3 се менува и гласи: 
„3) Комплетни ди-

гитални цен-
трални единици 
за обработка на 
податоци; диги-
тални процесо-
ри кои се состо-
јат од аритме-
тички, логички 
и управувачки 
елементи 84 53 30018 ЛБ Кв". 

33) во тар. број 84.59 во точка 4 под одредбите а), б) и 
в) се менуваат и гласат: 
„а) за инјекционо 

бризгање: 
1) за производ-

ство на сопи-
рачки облоги 84 59 41106 ЛБ ЛБО 

2) со маса до 
15.000 g по 1 
производ, ос-
вен сопирач-
ки облоги 84 59 41203 ЛБ Кв 

3) друго 84 59 41300 ЛБ ЛБО 
б) за преработ-

ка со истис-
нување (ек-
струдери) 84 59 42005 ЛБ Кв 

в) за преработ-
ка со дување 84 59 43001 ЛБ Кв". 

Во точка 8 одредбите под з),и к) се бришат. 
Досегашните одредби под ѕ), ј), к) и л) стануваат од-

редби под з), ѕ), и) и ј); 
34) во тар. број 85.21 точка 6 се менува и гласи: 

„6) Делови: 
а) за катодни 
цевки 85 21 61000 ЛБ ЛБ 
б) други 85 21 62007 ЛБ ЛБО"; 

35) во тар. број 86.07 точка 1 во одредбата под ѕ) од-
редбата под 3) се менува и гласи: 
,,З) други: 

1) вагони плат-
форми за 
превоз на то-
варни друм-
ски моторни 
возила, при-
колки и по-
луприколки 86 07 11311 ЛБ ЛЕО 

. 2) други 86 07 11338 ЛБ Кк"; 

36) во тар. број 90.16 точка 1 во одредбата под б) по 
одредбата под 3) се додава нова одредба под 4), 

' која гласи: 
„4) уреди за хидра-

улично тестира-
ње на цевки 90 16 12501 ЛБ ЛЕО“. 

Досегашната одредба под 4) станува одредба под 5); 
37) во jap. број 90.17 во точка 3 одредбата под г) се 

брише. 
Досегашните одредби под д) и ѓ) стануваат одредби 

под г) д); 
38) во тар. број 90.19 точка 2 во одредбата под в) по 

одредбата под 4) се додава нова одредба под 5), која гла-
си: 

„5) валвули за не-
врокардиоваску-
ларна хирургија 90 19 23604 ЛБ ЛБ". 

Досегашната одредба под 5) станува одредба под 6); 
39) во тар. број 91.02 во колона 2 уводната реченица 

се менува и гласи: 
„Часовници со мал механизам за часовници (освен 

часовниците од тар. број 91.01 и 91.03):". 
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Точка 1 се брише, 
Досегашните точ. 2 и 3 стануваат тон. и 2; 
40) во тар. број 91.04 во колона 2 уводната реченица 

се менува и гласи: 
, „Други часовници, освен часовници со мал механи-

зам:"; 
41) во тар^ број 91.07 во колона 2 уводната реченица 

се менува и гласи: 
„Мали механизми за часовници (вклучувајќи ги и ме-

ханизмите за штоперици), склопени:"; 
42) во тар. број 91.08 во колона 2 уводната реченица 

се менува и гласи: 
„Други механизми за часовници, склопени;"; 
43) во тар. број 91.09 во колона 2 во уводната речени-

ца: „делови за кутии за часовници“ се заменуваат со збо-
ровите: „делови за кутии за тие чесовници"; 

44) во тар. број 29.34/1; 38.14/la, 1в, 2а, 26 и 2в и 
39.03/1а-1 во колона 6 кратенките: ,,ЛЕО“ се заменуваат 
со кратенките: „ЛБ"; 

45) во тар. број 29.30/1; 70.20/1 а и 2а-2 во колона 6 
кратенките: „ЛБО" се заменуваат со кратенките: „Кк"; 

46) во тар. број 85.21/16 во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО“ се заменува со кратенката: „Л БОС“; 

47) во тар. бр. 27.10/1 а, 44.22/1а, 1б, 2а и 26; 70.17/4а 
и 46; 84.10/1; 84.19/26 и 2в; 84.20/1а-1, 1а-2, 16, 1в, 1г, 2а и 
26; 85.01/8в; 90.14/2; 90.15; 90.16/16-1; 16-2, 16-3, 16-4 и 
16-5; 90.17/Зѓ; 90.22/3; 90.23/1 и 2; 90.24/1 и 2; 90.25; 
90.26/1, 2а, 26-1, 26-2, 26-3 и 2в; 90.27/3; 90.28/2, За, 36, Зв, 
Зг, Зд, 5а и 56; 91.01/1; 91.05 и 91.06 во колона 6 покрај оз-
наката за формата на увозот се додава ознаката: „“ ". 

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

Е. п. бр. 20 
9 февруари 1987. година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с, р. 

230. 
Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82,7/84,25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА 

ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА 

1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стоки-
те на кои се применува единствена царинска стапка 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82,68/84 и 28/86) во точ-
ка 1 зборовите: „220.00 динари“ се заменуваат со зборови-
те: „600.000 динари“. 

2, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 29 
19 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^?, с. р. 

231. 
Врз основа на член 41 од Законот за вкупниот приход 

и доход („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/76), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИ-

ЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пресме-

тување на Ревалоризацијата на средствата на корисниците 
на општествени средства, кои според одредбите на Зако-
нот за вкупниот приход и доход, се должни да вршат Рева-
лоризација (во натамошниот тескт: корисници на општес-
твени средства). 

Член 2 
За претпријатијата, банките, другите финансиски ор-

ганизации, осигурителните и реосигурителните организа-
ции и работните односно деловните единици основани во 
странство за кои се врши самостојна пресметка и за кои се 
води посебно книговодство во кое средствата се искажува-
ат во странска валута, не се врши Ревалоризација на тие 
средства според одредбите од овој правилник, а позитив-
ните курсни разлики се внесуваат во вкупниот приход ка-
ко други приходи, додека негативните курсни разлики се 
надоместуваат од вкупниот приход како други трошоци 
на работењето. 

Член 3 
Ревалоризацијата опфаќа: 
1) ревалрризација на обврските и побарувањата; 
2) Ревалоризација на основните средства и материјал-

ните права; 
3) Ревалоризаци,ја на амортизацијата; 
4) Ревалоризација на залихите на суровини, материја-

ли, резервни делови, ситен инвентар, автогуми и амба-
лажа (во натамошниот текст: залихи на материјал и ситен 
инвентар); 

5) Ревалоризација на недовршено производство на ' 
производи и услуги и залихи на полупроизводи, делови на 
сопствено производство и готови производи (во натамош-
ниот текст: производство и залихи на готови производи); 

6) Ревалоризација на залихите на стоки; 
7) контролна Ревалоризацијата на трајните извори на 

деловни средства. 

Член 4 
Пресметување на Ревалоризацијата се врши на обрас-

ците „Р.„“, кои се составен дел на овој правилник. 
Обрасците од став 1 на овој член претставуваат доку-

менти за книжење на соодветните износи на Ревалориза-
цијата. Обрасците ги формира корисникот на општестве-
ни средства во еден примерок и не ги прилага кон пери-
одичните пресметки и завршната сметка, при што корис-
никот на општествени средства може и да ги прошири, во 
согласност со сопствените потреби, податоците во тие об-
расци. 

II. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И 
ПОБАРУВАЊАТА 

Член 5 
Ревалоризацијата на обврските и побарувањата опфа-

ќа Ревалоризација на динарските обврски и побарувања и 
Ревалоризација на обрвските и побарувањата искажани во 
девизи. 

Член 6 
Динарските обврски и побарувањата се ревалоризи-

раат во согласност со односите меѓу должникот и довери-
телот утврдени со договор и со самоуправна спогодба од-
носно врз основа на закон, на еден од следните начини, и 
тоа: ^ 
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1) со Ревалоризација на обврските и побарувањата 
утврдена во однос на главницата на обврските и побарува-
њата ; 

2) со Ревалоризација на обврските и '“побарувањата 
утврдена преку ревалоризациониот дел на каматата што 
се припишува на главницата; 

3) со Ревалоризација на обврските и побарувањата 
утврдена преку ревалоризациониот дел на каматата. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 1 на овој член се ут-
врдува со пресметка меѓу должникот и доверителот во ро-
ковите, височината и на начинот утврден со договорот од-
носно со самоуправната спогодба или со закон. Каматата 
на ревалоризираната главница не содржи ревалоризаци-
онен дел. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 2 на овој член се ут-
врдува со пресметка меѓу должникот и доверителот во ро-
ковите и на начинот утврден со договорот; односно со са-
моуправната спогодба или со закон, така што Ревалориза-
цијата што се припишува на главницата претставува дел 
од каматата до годишната стапка на растежот на цените 
на производителите на индустриски производи. Ревалори-
зацијата, во смисла на овој став, ги опфаќа и интеркалар-
ните камати до годишната стапка на растежот на цените 
на производителите на индустриски производи. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 3 на овој член ја ут-
врдуваат самостојно должникот, односно доверителот 
при секоја пресметка на каматата извршена во роковите и 
на начинот утврден со договорот односно со самоуправ-
ната спогодба меѓу должникот и доверителот или со за-
кон, така што делот од каматата до годишната стапка на 
растежот на цените на производителите на индустриски 
производи претставува Ревалоризација. Под Ревалориза-
ција, во смисла на овој став, се подразбираат каматите до 
годишната стапка на растежот на цените на производите-
лите на индустриски производи по сите обврски и побару-
вања што се ревалоризираат според одредбите од ст. 2 и 3 
на овој член, како што се камати по кредити, камати за не-
навремено и одложено плаќање, затезни камати, камати 
содржани во хартии од вредност и сл. 

Годишната стапка на растежот на цените на проиво-
дителите на индустриски производи од ст. 3 и 4 на овој 
член се утврдува во март, јуни, септември и декември, ка-
ко годишен процент на растежот на цените, врз основа на 
податоците за растежот на цените на производителите на 
индустриски производи во претходните шест месеци обја-
вени од страна на сојузната органиазција надлежна за ра-
боти на статистиката. Таа стапка се користи за утврдува-
ње на Ревалоризацијата на обврските и побарувањата од 
ст. 3 и 4 на овој член во целото наредно тримесечје. 

Утврдување на ревалоризациониот дел на каматата 
од ст. 3 и 4 на овој член се врши на тој начин што камати-
те пресметани по каматна стапка пониска од стапката од 
став 5 на овој член во целост претставуваат револоризаци-
ја, додека во случај на повисоки каматни стапки од стап-
ките на растежот на цените Ревалоризацијата и каматата 
се пресметуваат било со директна примена на стапките 
или со пресметување на коефициентот меѓу процентот 
(стапката) на растежот на цените и процентот на каматна-
та стапка, па со тој коефициент се множи вкупниот износ 
на пресметаната камата, а добиениот износ претставува 
ревалоризационен дел на каматата. Кога од вкупниот пре-
сметан износ на каматата ќе се одземе Ревалоризацијата 
(ревалоризационен дел на каматата) утврдена според од-
редбите од овој став се добива камата со чија напалта се 
зголемува вкупниот приход, односно приходот, односно 
со чија пресметка се намалува доходот, односно се зголе-
муваат расходите. 

Ревалоризација на главницата со припишување од 
став 3 на овој член кај долгорочните депозити и пласмани-
те што се враќаат во месечни ануитети (на пример, креди-
ти на граѓаните со рок за отплата подолг од една година) 
се врши со Ревалоризација на остатокот од долгот, при 
што таа Ревалоризација може да се врши еднаш годишно 
со минатогодишната стапка на порастот на цените на про-
изводителите на индустриски производи и со зголемување^ 
или намалување на остатокот од долгот на крајот од годи-
ната, за разликата произлезена од разликата на стапките 
во текуштата и претходната година. 

По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, ка-
матата по средствата од примарната емисија во банките 
за чиј репласман Народната банка определила каматна 

стапка пониска од стапката од став 5 на овој член претста-
вува во целост Ревалоризација, а каматната маржа преку 
оваа каматна стапка - камата со чија наплата се зголемува 
приходот на банката. 

Ревалоризацијата на обврските од ст. 2, 3 и 4 на овој 
член ги товари ревалоризационите расходи, а Ревалориза-
цијата на побарувањата се одобрува на ревалоризациони-
те приходи. 9 

Член 7 
Ревалоризација на обврските и побарувањата ис-

кажани во девизи се врши со пресметување на курсните 
разлики во согласност со сојузниот закон со кој се уредува 
девизното работење. 

Позитивните курсни разлики од овој член се одобру-
ваат на ревалоризационите приходи, а негативните ги то-
варат ревалоризационите расходи. 

Каматите по обврските и побарувањата искажани во 
девизи не содржат ревалоризационен дел. 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ПРАВА 

Член 8 
Привремена Ревалоризација на основните средства и 

материјалните права се врши на образецот за привремена 
пресметка на Ревалоризацијата на основните средства (об-
разец РОС-1) tipn секоја периодична пресметка во текот на 
годината, а во корист на ревалоризационите приходи. 

Под реден број 1 во образецот од став 1 на овој член 
се запишува коефициентот на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на пресметковниот период што го об-
јавува сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката. Под реден број 8 се запишува збирот на износи-
те на салдата на контата наведени во колона 2 на образе-
цот на крајот на пресметковниот период намален за зби-
рот на износите на салдата на основачките вложувања на 
тие конта на крајот од пресметковниот период, а под дру-
гите редни броеви се затнуваат износите на'салдата на 
крајот на пресметковниот период на контата односно на 
групите конта наведени во колона 2 од образецот или из-
носите добиени со пресметување од претходните редни 
броеви дадени во загради зад описот во колона 3. 

Износите за книжење од ред. бр. 7, 11 и 18 на образе-
цот од став 1 на овој член се книжат врз товар на контата 
наведени под тие редни броеви, а во корист на ревалориза-
ционите приходи. Доколку под наведените редни броеви 
се појават негативни износи, книжење се врши со метод на 
црвено сторно. 

Привремена Ревалоризација се врши и за средствата 
за заедничка потрошувачка кога по основ на нивно корис-
тење се стекнува приход. 

Член 9 
Конечна Ревалоризација на основните средства и ма-

теријалните права се врши во текот на годината за основ-
ните средства и материјалните права отуѓени, исчезнати и 
расходувани во текот на годината и според завршната 
сметка, за затечените основи средства и материјални пра-
ва. 

Конечна Ревалоризација за основните средства и ма-
теријалните права отуѓени, исчезнати и расходувани во те-
кот на годината се врши на образецот за конечна пресмет“-
ка на Ревалоризацијата на основните средства отуѓени во 
текот на годината (образац РОС-2) при секоја продажба, 
отуѓување, исчезнување и расходување на основното сред-
ство во корист на ревалоризационите приходи, со 
книжење врз товар на набавната вредност и во корист на 
исправката на вредноста на конкретното основно сред-
ство, па дури со ревалоризираните вредности се врши ис-
книжување на основното средство односно материјалното 
право. 

Образецот РОС-2 може да се пополнува и збирно за 
сите основни средства отуѓени, исчезнати или расходува-
ни кои имале ист број месеци на користење во текот на го-
дината. 

Конечна Ревалоризација за основните средства и ма-
теријалните права затечени на крајот на годината се врши 
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во образецот за конечна пресметка на Ревалоризацијата на 
основните средства за годината (образецот РОС-3) при 
составувањето на завршната сметка со книжење во корист 
на ревалоризационите приходи, а врз товар на набавната 
вредност и во корист на исправката на.вредноста на кон-
кретното основно средство. 

- При конечната Ревалоризација од став 4 на овој член 
се сторнираат ревалоризационите приходи и износите на 
Ревалоризацијата на основните средства утврдени во те-
кот на годината по привремените пресметки од член 8 на 
овој правилник. 

Конечна Ревалоризација од ст. 2 и 4 на овој член се 
врши и за предметите за заедничка потрошувачка во ко-
рист на соодветниот дел на фондот за заедничка потрошу-
вачка. -

Член 10 
Конечна Ревалоризација од член 9 став 2 што се врши 

во образецот РОС-2, се врши на посебен образец за секое 
основно средство или материјално право што е отуѓено, 
исчезнало или е расходувано во текот на деловната годи-
на, вклучувајќи ги и-исчезнатите и расходуваните средства 
по годишниот попис, со можност за користење на одред-
бата од член 9 став 3. Сите обрасци. РОС-2 се нумерираат 
од почетокот на годината по растечки реден број. 

Под датум на искнижување во образецот РОС-2 се за-
пишува датумот на отуѓувањето, исчезнувањето или рас-
ходувањето на основното средство, а датумот на набавка-
та се запишува само ако средството е набавено во истата 
деловна година. 

Податоците-во табелата на образецот РОС-2 се по-, 
полнуваат на следниот начин: 

1) под реден број 1 се запишува бројот на месеци на 
користење на средствата во деловната година, кој се зго-
лемува за еден ако средството во еден месец е користено 
подолго од 15 дена, а времето на користење се утврдува од 
податоците за датумот на искнижувањето и датумот на 
набавката од заглавието на образецот; 

2) под реден број 2 се запишува коефициентот на Ре-
валоризацијата по основ на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи на три децимали 
од почетокот на годината за бројот на месеци од реден 
број 1, што го објавува сојузната организација надлежна 
за работи на статистиката; 

3) под редните броеви 6, 7, 8 и 9 се запишуваат изно-
сите добиени со пресметување од претходните редни брое-
ви дадени во загради зад описот во колона 2; 

4) под реден број 3 се запишува износот на набавната 
вредност на основното средство набавено во текот на го-
дината односно ревалоризираниот износ на набавната 
вредност на средството набавено во претходните години 
според податоците од книговодството; 

5) под реден број 4 се запишува ревалоризираниот из-
нос на исправката на вредноста на основното средство 
според податоците од книговодството; 

6) под реден број 5 се запишува износот на пресмета-
ната амортизација на основното средство во текот на го-
дината според одредбите на сојузниот закон со кој се уре-
дува амортизацијата и самоуправниот општ акт на корис-
никот на општествени средства, при што тој износ не 
може да биде поголем од износот што во збир со износот 
под реден број 4 го дава износот под реден број 3; 

7) со износите под ред. бр. 7, 8 и 9 се вршат соодветни 
книжења според член 9 став 2 од овој правилник. 

Образецот РОС-2 не се пополнува за основните сред-
ства што на почетокот на годината биле во целост отпи-
шани. 

Член 11 
Конечна Ревалоризација од член 9 став 4 на овој пра-

вилник што се врши во образецот РОС-3 се врши или за 
поединечни основни средства, во кои случаи се пополнува-
ат сите колони на образецот, или збирно за основните 
средства од ист реден број на Номенклатурата на сред-
ствата за Ревалоризација односно надвор од Номенклату-
рата што се набавени во претходните години односно во 
истиот месец на годината за која се врши Ревалоризација, 
во кој случај не се пополнува колона 2, а во колона 3 се за-
пишува називот на групата на основни средства односно 
материјални права. 

Во образецот РОС-3 одвоено се искажуваат основни-
те средства во употреба, во подготовка и надвор од упот-
реба. 

Ако корисникот на општествени средства врши збир-
на Ревалоризација на основните средства и материјалните 
права, според одредбите од став 1 на овој член е должен 
до 31 март следната година да изврши распоред на резул-
татот од Ревалоризацијата по одделни основни средства и 
материјални права и да го прокнижи во аналитичката еви-
денција на основните средства со состојба на 31 декември 
во годината за која се врши Ревалоризација. 

Податоците во колоните на образецот РОС-3 се по-
полнуваат на следниот начин: 

1) во колона 1 се запишува редниот број од Номен-
клатурата на средствата за Ревалоризација која е составен 
дел на Законот за вкупниот приход и доходот, а за сред-
ствата што не се опфатени со Номенклатурата податок не 
се запишува; 

2) во колони 2 и 3 се запишуваат податоците од еви-
денцијата на основните средства на обврзникот на Ревало-
ризација (колона 2 не се пополнува при вршење на збирна 
Ревалоризација), при што одвоено се искажуваат зголему-
вањата на вредноста на основните средства по основ на 
инвестирање во текот на годината; 

3) во колона 4 се запишува износот на набавната 
вредност на средствата набавени во годината за која се 
врши Ревалоризација односно во поранешни години рева-
лоризираната набавна вредност на средствата набавени 
пред годината за која се врши Ревалоризација, според под-

^ атоците од пописот на основните средства на крајот од го-
дината за која се врши Ревалоризација; 

4) во колона 5 се запишува износот на исправката на 
вредноста на средствата на крајот на годината за која се 
врши Ревалоризација, со вклучена амортизација според 
конечната пресметка на амортизацијата, за таа година, 
според податоците од пописот на основните средства на 
крајот на годината за која се врши Ревалоризација; 

5) во колона 6 не се искажува податок за средствата 
набавени во поранешни години, а за средствата набавени 
во текот на годината за која се врши Ревалоризација ред-
ниот број на месецот во кој е набавено средството; 

6) во колона 7, во зависност од податоците запишани 
во колони 1, 3 и 6, се запишува соодветниот коефициент за 
Ревалоризацијата на три децимали, што го објавува сојуз-
ната организација надлежна за работи на статистиката, во 
согласност со одредбите од член 40 точ. 1, 2, 3 и 4 на Зако-
нот за вкупниот приход и доходот, а за основните сред-
ства што според одредбите од член 30 став 2 на тој закон 
не се ревалоризираат, податок не се запишува; 

7) во колони 8,9 и 10 се запишуваат износите добиени , 
со пресметување од претходните колони дадени во загра-
ди зад описот на содржината на колоната, а овие износи се 
користат и за соодветни книжења според член 9 став 4 од 
овој правилник. 

Корисникот на општествени средства може да го из-
мени образецот РОС-3 така што коефициентот на Ревало-
ризацијата во колона 7 ќе го зголеми за еден, со цел во ко-
лони 8 и 9 да се добие целата ревалоризирана набавна 
вредност, односно целата ревалоризирана исправка на 
вредноста. Во тој случај треба да се додадат нови колони 
9а и 96 во кои би се формирала разлика меѓу колони 8 и 4 
односно колони 9 и 5, додека колона 10 би се добивала ка-
ко разлика меѓу колони 9а и 96. 

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 

Член 12 
Ревалоризација на амортизацијата се врши на обрас-

ците за пресметка и за збирна пресметка на Ревалоризаци-
јата на амортизацијата (обрасци РА-1 и РА-2) при перио-
дичната пресметка и завршната сметка, со книжење во ко-
рист на ревалоризационите приходи, а врз товар на Рева-
лоризацијата на амортизацијата. 

Член 13 
Ревалоризација на амортизацијата што се врши на 

образецот РА-1 се врши или збирно за вкупната амортиза-
ција, кога во заглавието на образецот се означува дека ос-
новните средства се набавени „до крајот на периодот“, 
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или одвоено за средствата набавени во претходните годи-
ни и за средствата набавени во одделни месеци текуштата 
година, за што одлучува корисникот на општествени сред-
ства при пресметувањето. 

Податоците во колоните на образецот РА-1 се попол-
нуваат на следниот начаин: 

1) во колона 3 се запишува износот на пресметаната 
амортизација за основните средства набавени во соодвет-
ниот период. Ако амортизацијата се пресметува само при 
периодичните пресметки и завршната сметка се утврдува 
разликата меѓу вкупно пресметаната амортизација во пре-
сметковниот период и вкупно пресметаната амортизација 
во претходниот претсметковен период, па таа разлика се 
дели со бројот на месеци меѓу тие два пресметковни пери-
ода, а количникот претставува месечна пресметана амор-
тизација од претходниот до текуштиот пресметковен пе-
риод што се запишува во соодветни месеци во колона 3; 

2) во колона 4 се запишува коефициентот на Ревало-
ризацијата од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот при-
ход и доходот за збирна Ревалоризација на вкупната 
амортизација и за Ревалоризација на амортизацијата на 
основните средства набавени во претходните години, до-
дека за основните средства набаввени во текот на година-
та на пресметките се користи ист коефициент, но од поче-
токот на годината за бројот на месеци на користење на 
средствата (за средства набавени во април на деветмесеч-
ната пресметка - пет месеци користење - се применува ко-
ефициентот на Ревалоризацијата за мај); 

3) во колона 5 се запишува износот добиен со пресме-
тување од претходните колони дадени во загради зад опи-
сот на содржината на колоната. 

Ред. бр. 14 и 15 во образецот РА-1 се пополнуваат са-
мо во случај ако корисникот на општествени средства, во 
согласност со одредбата од став 1 на овој член, одлучил да 
врши збирна Ревалоризација на вкупната амортизација, 
при што износот од колона 5 на реден број 15 се книжи во 
согласност со одредбата од член 12 на овој правилник 
(под реден број 14 се запишува износот од реден број 13 на 
образецот РА-1 ,од претходната периодична пресметка во 
текуштата година). 

Во случајот од став 3 на овој член износот во колона 
3 под реден број 13 треба да одговара на износот на пре-
сметаната амортизација во билансот на успехот, а на кра-
јот на годината - и на износот од конечната пресметка на 
амортизацијата. Износите во колона 3 не можат во оддел-
ни месеци да се менуваат од пресметковен период во пре-
сметковен период, освен ако се преминува на Ревалориза-
ција на амортизацијата по месеци на набавка, кога не 
можат да се менуваат во збирот. 

Член 14 Ј 

Збирна Ревалоризација на амортизацијата од член 12 
на овој правилник се врши на образецот РА-2 со пополну-
вање, односно со пренос на податоците од соодветниот 
образец РА-! само во случај ако корисникот на општестве-
ни средства, во согласност со член 12 од овој правилник, 
одлучил Ревалоризација на амортизацијата да врши одво-
ено според времето на набавката на основните средства. 
Образецот РА-2 се пополнува на следниот начин: 

1) под реден број 1 се запишуваат податоците од ко-
лона 3, односно колона 5 под реден број 13 во образецот 
РА-1 - за амортизација на средствата набавени во пре-
тходните години; 

2) под ред. бр. 2 до 13 се запишуваат податоците од 
колона 3 односно колона 5 под реден број 13 во образецот 
РА-1 - за средствата набавени во одделни месеци на те-
куштата година; 

3) под ред. бр. 14 и 16 се запишуваат износите добие-
ни со пресметување од претходните редни броеви дадени 
во загради зад описот во колона 2; 

4) под реден број 15 се запишуаат износите под реден 
број 14 во образецот РА-2 од претходната периодична пре-
сметка, во текуштата година; 

5) со износот под реден број 16 се вршат соодветни 
книжења според одредбите од член 12 на овој правилник. 

Износот под реден број 14 во колона 3 во образецот 
РА-2 треба да одговара на из,носот на пресметаната амор-
тизација без Ревалоризацијата на амортизацијата во би-
лансот на успехот, а на крајот на годината - на износот од 
конечната пресметка на амортизацијата, при што износи-

те во колона 3 не можат да ре менуваат од пресметковен 
период во пресметковен период. 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА МАТЕРИ-
ЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

Член 15 
Ревалоризација на залихите на материјал и ситен ин-

ветар се врши на еден од следните начини: 
1) како збирна ревалдоризација со единствен коефи-

циент на Ревалоризација без користење на заеднички скла-
дови за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците РЗ-1 и РЗ-2); 

2) како збирна Ревалоризација со. единствен коефици-
ент на ревалдоризација со користење на заеднички складо-
ви за повеќе корисници “на општествени средства (на об-
расците РЗ-1, РЗ-2, РЗ-З и РЗ-4); 

3) како Ревалоризација со различни грански коефици-
енти на Ревалоризација без користење на заеднички скла-
дови за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците РЗ-1, РЗ-2 и РЗ-4); 

4) како Ревалоризација со различни грански коефици-
енти на Ревалоризација со користење на заеднички складо-
ви за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците со РЗ-1, РЗ-2, РЗ-З и РЗ-4). 

Под заеднички складови во смисла на став 1 од овој 
член се подразбираат складовите на материјал и ситен ин-
вентар (класа 3) во рамките на иста работна, односно 
сложена организација на здружен труд (здружени сред-
ства), во која е здружен и корисникот на општествени 
средства кој од тие складови го презема материјалот и 
ситниот инвентар, било за обновување на залихите во соп-
ствените складови, било за директни потрошОци, со за-
должување на контата од групите 31, 35 и 36 и од класа 4, 
а со одобрување на контата од групата 26 кај корисникот 
на општествени средства односно задолжување на конта-
та од групата 16 и одобрување на контата од групите 31, 
35 и 36 во заеднички склад. 

Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи ситен инвентар, автогуми и амбалажа во целост или де-
лумно да ги ревалоризира со коефициентите од член 35, 
ст. 2 и 3, односно став 5 односно став 6 од Законот за вкуп-
ниот приход и доходот а на начинот од чл. 8 и 9 ст. 4, 5 и 6 
и чл. П до 14 на овој правилник ако тоа го регулирал со 
својот општ џкт, ако отпис на вредноста на тие средства 
во текот на годината врши по однапред во општиот акт 
утврдени еднакви месечни ставки на отпис и ако на крајот 
на годината резултатот од Ревалоризацијата на набавната 
вредност и отписот на вредноста ги припишува на кон-
кретните предмети што така ги ревалоризира. 

Во случајот од став 3 на овој член на извршен отпис и 
расход во текот на годината се применуваат одредбите од 
членовите наведени во тој став што се однесуваат на 
амортизацијата, а вредностите на тие средства и нивните 
ревалоризации во текот на годината се водат на посебни 
аналитички конта во рамките на соодветните конта од 
групите 35, 36 и 40 на кои не се применуваат одредбите од 
чл. 16 до 23 на овој правилник, односно што не се опфаќа-
ат со тие одредби. 

1. Збирна Ревалоризација без користење на заеднички 
складови 

Член 16 
Збирна Ревалоризација со единствен коефициент од 

член 35 ст. 2 и 3 односно став 5 од Законот за вкупниот 
приход и доходот без користење на заеднички складови се 
врши кога корисникот на општествени средства користи 
залихи на материјал и ситен инвентар само од сопствени-
те складови во кои доставува материјал и ситен инвентар 
директно од добавувачите, а се врши на обрасците „Пре-
сметка на Ревалоризацијата на определени видови зали-
хи“ (образец РЗ-1) и „Распоред на Ревалоризацијата на за-
лихите“ (образец РЗ-2). 

Член 17 
Во случаите од член 16 на овој правилник одделни 

редни броеви од образецот РЗ-1 се пополнуваат на след-
ниот начин: 
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1) под реден број 1. до 13 се запишува износот на сал-
дата на контата од класа 3 (залихи на материјал и ситен 
инвентар) во определен ден, при што не се опфаќаат кон-
тата на Ревалоризацијата на залихите (конта 318, 358 и 
368), а во случај помаѓу одделни месечни состојби об-
врзникот на Ревалоризација да не врши утврдување на 
состојбата иако постојат промени, разликата се дели со 
бројот на месеците меѓу утврдувањето на состојбите и за 
количникот за секој месец се коригира поранешната сос-
тојба; 

2) под ред. бр. 14 и 15,18 до 22, 24, 25 и 27 се запишу-
ваат износите добиени со пресметување од претходните 
редни броеви дадени во заградите зад описот во колона 2; 

3) под реден број 16 се запишува или износот на поба-
рувачко^ промет од контата од класа 3 во текуштата го-
дина без контата на Ревалоризацијата на залихите (конта 
318,358 и 368) и без меѓумагацинскиот промет или збирот 
на контата од групата 40 и контото 725 без контата 402, 
404,409, делот од контото 401 што им се плаќа на добаву-
вачите на мерачите на потрошоците што директно одат 
во производство без прием во магацинот и делот од дру-
гите конта од групата 40 што не преминал преку контата 
од класа 3 ако организацијата го обезбедува тој податок 
во своето книговодство; 

4) под реден број 17 се запишува 1,00000; 
5) под реден број 23 се запишува коефициентот на Ре-

валоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точ-
ка 6 на Законот за вкупниот приход и доходот во соглас-
ност со одредбата на член 35 став 5 од Законот, ако е пони-
зок од првиот коефициент; 

6) под реден број 26 не се запишува ништо. 
Под меѓумагацински промет, во смисла на став 1 точ-

ка 3) од овој член, се подразбира преносот од магацин во 
магацин, повратницата од производството што не е 
книжена по методот на црвено сторно и на долговната и 
на побарувачката страна и директното пренесување од 
конто на конто во рамките на контата од класа 3. 

1 Член 18 
По пополнувањето на образецот РЗ-1, во случаите од 

член 16 на овој правилник, се пополнуваат редните броеви 
1 до 16 во образецот РЗ-2 на следниот начин: 

1) под реден број 1 до 3 и 5, во колона 3 се запишува-
ат износите на салдата на соодветните конта дадени во за-
градите зад описот во колона 2; 

2) под реден број 4, во колона 3 се запишува износот 
што се добива кога под реден број 20 од образецот РЗ-1 ќе 
се одземе износот под реден број 5 во колона 3 од образе-
цот РЗ-2; 

3) секој износ во колона 3 под реден број 1 до 5 се де-
ли со нивниот збир од редниот број 6, а коефициентот се 
запишува во колона 4 на пет децимали; 

4) под реден број 6 во колона 5 се запишува износот 
под реден број 27 од образецот ПЗ-1 и се множи со коефи-
циентите под реден број 1 до 5 од колона 4 а производот 
се внесеа под соодвтниот реден број во колона 5; 

5) под реден бр. 7,9,11,13 и 15 се запишуваат затече-
ните состојби на соодветни конта; 

6) под реден бр. 8, 10, 12, 14 и 16 се запишуваат изно-
сите добиени со пресметување од претходните редни брое-
ви дадени во заградите зад описот во колона 2, што се 
книжат во корист на ревалоризационите приходи, а на то-
вар на соодветни конта (во случај на негативни вредности 
- со сторнирање на дотогашните книжења со методот на 
црвено сторно). ѓ 

2. Збирна Ревалоризација со користење на заеднички 
складови 

Член 19 
Збирна Ревалоризација со единствен коефициент од 

член 35 ст. 2 и 3 односно став 5 од Законот за вкупниот 
приход и доходот со користење на заеднички складови се 
врши кога корисникот на општествени средства користи' 
залихи на материјал и ситен инвентар и од заедничките 
складови што не се складови на корисникот на општестве-
ни средства, на обрасците од член 16 на овој правилник и 
на обрасците Распоред на Ревалоризацијата на определе-
ни видови залихи (обазец РЗ-З) и Пресметка на Ревалори-
зацијата што се пренесува на трошоците (образец РЗ-4). 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за 
секој заеднички склад на обрасците РЗ-1 и РЗ-З. По из-
вршената Ревалоризација за сите заеднички складови по-
датоците за секој корисник на општествени средства се со-
бираат на образецот РЗ-4, а оттаму се пренесуваат под ре-
ден број 26 во образецот РЗ-1 на корисникот на, општес-
твени средства, по што Ревалоризацијата во се се врши 
според одредбите на чл. 17 и 18 од овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако 
корисникот на општествени средства користи само еден 
заеднички склад, не се користи образецот РЗ-4, туку пода-
токот од образецот РЗ-З за одделен корисник на општес-
твени средства директно се пренесува на реден број 26 од 
неговиот образец РЗ-1. 

Корисникот на општествени средства кој во работе-
њето директно ја користи вредноста од заедничките скла-
дови, без обновување на сопствените складови, Ревалори-
зацијата на тие вредности ја насочува директно на посеб-
но аналитичко конто во рамките на контото 409, без опфа-
ќањата под реден број 26 од образецот РЗ-1. 

Член 20 
Податоците во образецот РЗ-l за секој заеднички 

склад од член 19 став 2 на овој правилник се внесуваат на 
ист начин како што тоа е определено за корисниците на 
општествени средства во член 17 на овој правилник, со 
тоа што под реден број 16 може да се запишува само поба-
рувачкиот промет на контата од класа 3 без контата на Ре-
валоризацијата на залихите. 

Податоците добиени од образецот РЗ-1 за определен 
заеднички склад се распоредуваат на одделни корисници 
на општествени средства во образецот РЗ-З, каде што под 
реден број 3 во колона 2 се запишуваат одделни корисни-
ци на општествени средства, а во колона 3 - износите на 
искористените залихи од тој заеднички склад, по можност 
одделно за вредностите што корисниците на општествени 
средства ги користат непосредно во своето работење, а од-
делно за вредностите што ги преземаат во сопствените 
складови. 

Секој износ од колона 3 на образецот РЗ-З за опреде-
лен склад се дели со нивниот збир, а коефициентот се за-
пишува во колона 4, на пет децимали. 

Под заден број во колона 5 во образецот РЗ-З се запи-
шува износот под реден број 27 од образецот РЗ-1 за секој 
заеднички склад, се множи со коефициентите од колона 4 
и се внесува во колоната 5 под соодветен реден број. 

Износите од колона 5 под реден број 1 и 2 од образе-
цот РЗ-З се распоредуваат според одредбите на самоуп-
равниот општ акт со кој е регулирано финансирањето на 
залихите во определен заеднички склад. Притоа износот 
под реден број 1, по правило, се распоредува на ист начин 
како и приходот по тој основ и се пренесува на соодветен 
корисник на општествени средства во неговиот образец 
РЗ-4. Износот под реден број 2 ако со самоуправниот оп-
шт акт не е определено поинаку, се распоредува на корис-
ниците на општествени средства според учеството на фи-
нансирањето на залихите во заедничкиот склад низ нивни-
те посебни обрасци РЗ-4, со задолжување во заедничкиот 
склад на контата 318, 358 односно 368, а со одобрување на 
соодветното конто од групата 26, додека кај корисникот 
на оптшествени средства за тој износ се задолжува соод-
ветно конто од групата 16 а се одобруваат ревалоризацио-
ните приходи, водејќи сметка за веќе порано постојната 
состојба на контата на Ревалоризацијата на залихите во 
заедничкиот склад. Другите износи на Ревалоризацијата 
што кај корисникот на општествени средства се пренесу-
ваат во неговиот образец РЗ-4 (освоен Ревалоризацијата 
на состојбата на залихите во заедничкиот склад) не пред-
извикуваат никакви промени во книговодството на заед-
ничкиот склад, туку само кај корисникот на општествени 
средства. 

За секој корисник на општествени средства во посе-
бен образец РЗ-4 се собираат износите од одделни заеднич-
ки складови, со преземање на припаѓачките износи од об-
разците РЗ-З колона 5 на одделни складови (освен во слу-
чајот од член 19 став 3 од овој правилник). 

Кај корисникот на општествени средства збирот на 
износите од образецот РЗ-4 освен оној од неговиот дел 
што директно ги товари контата-409 и 728, се запишува во 
образецот РЗ-1 под реден број 26, во другото обрасците 
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РЗ-1 и РЗ-2 во се се пополнуваат според одредбите од чл. 
17 и 18 на овој правилник. 

3. Ревалоризација со грански коефициенти без користење 
на заеднички складови 

Член 21 
Ревалоризација со грански коефициенти на добавува-

чите на одделни видови материјал и ситен инвентар од 
член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доходот 
без користење на заеднички складови се врши кога корис-
никот на општествени средства користи залихи на мате-
ријал и ситен инвентар само од сопствените складови во 
кои доставува материјал и ситен инвентар директно од до-
бавувачот, а одлучил некои или сите залихи да ги ревало-
ризира според Данските коефициенти на пораст на цени-
те. Таа Ревалоризација се врши на помошните обрасци 
РЗ-1, РЗ-2 и РЗ-4. 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за 
секој вид залихи за кои се користи посебен коефициент на 
обрасците РЗ-1. По пресметната Ревалоризација по сите 
коефициенти, на обрасците РЗ-4 се собираат податоците за 
пресметаната Ревалоризација и за потрошените зали хи и 
збировите се пренесуваат во образецот РЗ-З. 

Член 22 
Податоците во образецот РЗ-1 за различни коефици-

енти на Ревалоризација од член 21 став 2 се внесуваат од-
делно за секоја група залихи што се ревалоризира различ-
но, на ист начин како што тоа е определено за корисници-
те на општествени средства во член 17 на овој правилник, 
со следните измени: 

1) под реден број 16 може да се запишува само поба-
рувачкиот промет од класа 3 без меѓумагацинскиот про-
мет и контата на Ревалоризацијата; 

2) под реден број 17 се запишува коефициентот потре-
бен за залихите да се доведат на реалната набавна цена -
ако се водат по плански цени, а ако се водат по фактички 
цени - се запишува 1,00000; 

3) под реден број 23 се запишува коефициентот од 
член 40 точка 6 од Законот за вкупниот приход и доходот 
за залихите од гранките што посебно се равалоризираат а 
за залихите што посебно не се издвојуваат - коефициентот 
од член 17 став 1 точка 5 на овој правилник. 

Коефициентот од став 1 точка 2 на овој член се пре-
сметува на пет децимали, ако залихите се водат по план-
ски цени, на тој начин што вкупниот долговен промет од 
класа 3 без контата на групата 30, контата 318, 319, 358 и 
368 и без меѓумагацинскиот промет се коригира (намалува 
или зголемува) за вкупниот салдо на контото 319, без пре-
несување, на аликвотниот дел врз трошоците и добиениот 
резултат се дели со вкупниот долговен промет од класа 3 
без контата од група 30, контата 318, 319, 358 и 368 и без 
меѓумагацинскиот промет. 

Податоците добиени во обрасците РЗ-1 од став 1 на 
овој член под редниот број 27 се собираат во посебен обра-
зец РЗ-4 и се запишуваат во колона 5 во образецот РЗ-2 
под реден број 6. 

Податоците добиени во обрасците РЗ-1 од став 1 на 
овој член под реден број 20 се собираат во посебен образец 
РЗ-4 и по намалување за состојбата на контото 725, се за-
пишуваат во колона 3 во образецот РЗ-2 под реден број 4. 

По запишување на податоците од ст. 4 и 5 на овој 
член во образецот РЗ-2, постапката на внесување на пода-
тоците, во тој образец и постапката на пресметувањето на 
податоците во тој образец во се е иста како што е опреде-
лено во член 18 на овој правилник. 

4. Ревалоризација со грански коефициенти со користење на 
заеднички складови 

Член 23 
Ревалоризација со грански коефициенти на добавува-

чот на одделни видови материјали и ситен инвентар од 
член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доход со 
користење на заеднички складови се врши кога корисни-
кот на општествени средства користи залихи на материјал 
и ситен инвентар и од заедничките складови што не се на-
оѓаат ro рамките на корисникот на општествени средства 

кој одлучил некои или сите залихи да ги ревалоризира 
според гранските коефициенти на порастот на цените. 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за 
секој вид залихи во секој заеднички склад во се според од-
редбите на чл. 19 и 20 од овој .правилник, освен што во об-
разецот РЗ-1 под реден број 23 се запишува соодветниот 
грански коефициенти на Ревалоризацијата, што износот 
од образецот РЗ-4 се внесува под реден број 26 на образе-
цот РЗ-1 за соодветен вид залиха и што не се пополнува 
образецот РЗ-2. 

По завршената Ревалоризација по складови од став 2 
на овој член натамошна Ревалоризација се врши во се спо-
ред одредбите на чл. 21 и 22 од овој правилник. 

VI. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И НА 
ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 

Член 24 
Ревалоризација на производството и на залихите на 

готови производи се врши со единствен коефициент од 
член 36 ст. 2 и 3 односно став 5 на Законот за вкупниот 
приход и доход на обрасците Пресметка на Ревалоризаци-
јата на определен вид залихи (образец РЗ-1) и Распоред на 
Ревалоризацијата на залихите (образец РЗ-2), по изврше-
ната, врз залихи пренесена и во аликвотниот дел пресме-
тана врз товар на обртните средства по основ на залихи 
Ревалоризација на амортизацијата и Ревалоризација на 
потрошените залихи на материјал и ситен инвентар. 

Пресметувањето, врз товар на обртните средства по 
основ на залихи, на Ревалоризацијата на амортизацијата 
во залихи се врши сразмерно со пресметувањето на амор-
тизацијата во залихи, а пресметувањето на Ревалоризаци-
јата на потрошените залихи на материјал сразмерно со 
пресметувањето во залихи на одделни видови материјал-
ни трошоци што потекнуваат од залихите од класа 3. 

Член 25 
Одделни редни броеви во образецот РЗ-1,од член 24 

на овој правилник се пополнуваат на следниот начин: 
1) под реден број 1 до 13 се запишува збирниот износ 

на салдата на контата од групите 18 (разграничен дел на 
доходот), 60 (производство) и 63 (залихи на готови произ-
води) на определен ден, при што не се опфаќаат контата 
на Ревалоризацијата на тие залихи (конта 188, 608 и 638), а 
ако меѓу одделни месечни состојби корисникот на општес-
твени средства не врши утврдување на состојбите иако по-
стојат промени, разликата се дели со бројот на месеците 
меѓу утврдувањето на состојбата и за количникот за секој 
месец се коригира поранешната состојба; 

2) под ред. бр. 14 и 15, 18 до 22, 24, 25 и 27 се запишу-. 
ваат износите добиени со пресметување од претходните' 
редни броеви дадени во заградите зад описот во колона 2; 

3) под реден број 16 се запишува збирот на почетната 
состојба на контата од група 18 без контото 188, контата 
на групите 40, 41,42 и 43, пресметаните бруто лични дохо-
ди по основ на текуштиот труд во текот на годината од-
носно аконтацијата на личните доходи додека бруто лич-
ните доходи по основ на текуштиот труд не се дефинира-
ни, пресметаните обврски од доходот што не зависат од 
големината на остварениот доход, почетното салдо на 
контата од групата 60 без контото 608 и почетното салдо 
на контата од групата 63 без контото 638 намалено за за-
вршните салда на контата од групите 18 без контото 188, 
групата 60 без контото 608 и 63 без контото 638; 

4) под реден број 17 се запишува 1,00000; 
5) под реден 6poj 23 се запишува коефициентот на Ре-

валоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точ-
ка 6 на Законот за вкупниот приход и доход во согласност 
со член 36 став 5 на тој закон, ако е понизок од првиот кое-
фициент; 

6) под реден број 26 не се запишува ништо. 
Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се 

опфаќаат пресметаните бруто лични доходи по основ на 
текуштиот труд во текот на годината односно аконтации-
те на личните доходи ако ни во една состојба под ред.бр. 1 
до 13 од образецот РЗ-1 не постојат разграничени лични 
доходи на контата од групата 18. 

Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се 
опфаќаат пресметаните обврски од доходот што не зави-
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сат од големината на остварениот доход во случај ниту во 
една состојба под редните броеви 1 до 13 од образецот 
РЗ-1 да не постојат разграничени обврски од доходот, што 
не зависат од големината на остварениот доход на конта-
та од групата 18. 

Член 26 
По пополнување на образецот РЗ-1, во случајот од 

член 24 на овој правилник се пополнуваат редните броеви 
17 до 29 во образецот РЗ-2 на следниот начин: 

1) под ред. бр. 17, 19 и 20 во колона 3 се запишуваат 
износите на салдата на соодветните конта дадени во за-
градите по описот во колона 2; 

2) под реден број 18, во колона 3 се запишува износот 
под реден број 20 во образецот РЗ-1; 

3) секој износ од колона 3 под ред. бр. 17 до 20 се дели 
со нивниот збир под ред. бр. 21, а коефициентот се запи-
шува во колона 4, на пет децимали; 

4) под ред. бр. 21 во колона 5 се запишува износот 
под ред. бр. 27 од образецот РЗ-1 и се множи со коефициен-
тите од колона 4 под редни броеви 17 до 20, а производот 
се внесува под соодветните редни броеви во колона 5; 

5) под ред. бр. 22,24,26 и 28 се запишуваат затечените 
состојби на соодветни конта; 

6) под ред. бр. 23, 25, 27 и 29 се запишуваат износите 
добиени со пресметување од претходните редни броеви 
дадени во заградите по описот во колона 2, што се книжат 
во корист на ревалоризационите приходи, а на товар на 
соодветни конта (во случај на негативни вредности - со 
сторнирање на дотогашните книжења по методото на 
црвено строно). 

VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ 

Член 27 
Ревалоризација на залихите на стоки се врши со зго-

лемување односно смалување на продажните цени на сто-
ките во согласност со прописите за цените. 

Зголемувањето на продажните цени на стоките ги то-
вари залихите на стоки, а се одобрува за ревалоризацио-
ните приходи, а намалувањето на продажните цени на 
стоките ги товари ревалоризационите расходи, а се одоб-
рува за залихите на стоки. 

Под Ревалоризација од став 1 на овој член не се под-
разбираат намалувањата на цените при распродажба или 
намалување на квалитетот на стоките. 

дат книговодство според контниот план за органиазциите 
на здружен труд; 

2) збир на салдата на контата 900 и 901 - корисници 
што водат книговодство според контниот план за банки-
те; 

3) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за заед-
ниците за осигурување; 

4) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за само-
управните интересовни заедници; 

5) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за дру-
гите корисници на општествени средства; 

6) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за орга-
ните на општествено-политичките заедници; , 

7) збир на салдата на контата 900 и 901 - корисници 
што водат книговодство според контниот план за органи-
зациите на општествено-политичките заедници за стоков-
ни резерви; 

8) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци на Ревалоризацијата што водат книговодство според 
контниот план за буџетите на општествено-политичките 
заедници. 

Некои од колоните 4 до 8 во образецот РК-1, од член 
28 на овој правилник, ги пополнуваат само организациите 
на здружен труд, така што во нив се запишуваат салдата 
на делови од определени конта што настанале со за-
должително спроведување на законските одредби, а не по 
слободна волја на корисникот на општествени средства. 

Член 30 
Одделни редни броеви од образецот РК-2 од член 28 

на овој правилник се пополнуваат на следниот начин: 
1) под реден број 18 се запишува на три децимали ко-

ефициентот на намалување на Ревалоризацијата за покри-
тие на загубата од член 130 став 2 од Законот за вкупниот 
приход и доход; 

2) на сите други редни броеви се искажуваат износите 
објаснети во колона 2 во описот, во заградите зад описот 
или во заградите зад описот к^ко пресметување од прет-
ходните редни броеви. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

VIII. КОНТРОЛНА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ТРАЈНИ 
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

Член 28 
Контролна Ревалоризација од член 28 ст. 2 и 3 на За-

конот за вкупниот приход и доходот се врши на обрасците 
„Пресметка на просекот на трајните извори на сопствени 
деловни средства и задолжителните здружувања и за-
должителните заеми“ (образец РК-1) и „Пресметка на кон-
тролната Ревалоризација“ (образец РК-2). 

Член 29 
Одделни редни броеви од образецот РК-1 од член 28 

на овој правилник се пополнуваат на следниот начин: 
1) под ред. бр. 1 до 13 се запишуваат во соодветни ко-

лони износите на салдата од соодветни конта во опреде-
лен ден, при што, ако меѓу одделни месечни состојби ко-
рисникот на општествени средства да не врши утврдување 
на состојбата макар што постојат промени, разликата се 
дели со бројот на месеците меѓу утврдувањето на состој-
бата и за количникот за секој месец се коригира поранеш-
ната состојба; 

2) под ред. бр. 14 и 15 се запишуваат износите добие-
ни со пресметување од претходните редни броеви дадени 
во заградите зад описот во колона 2. 

Во колона 3 во образецот РК-1 одделни корисници на 
општествени средства запишуваат: 

1) збир на салдата од контото 965 и на салдата на 
контата од група 90 без контото 909 - корисници што во-

Член 31 
Во согласност со одредбата на член 130 став 5 од За-

конот за вкупниот приход и доход, корисниците на оп-
штествени средства што до влегувањето на тој закон во 
сила примиле динарски аванси за одржување фиксни цени 
со обврска на плаќање камата по пониска стапка од стап-
ката од член 6 став 5 од. овој правилник, можат, по исклул-
чок, во 1987 година по секој таков аванс да ја пресметаат 
разликата на каматата меѓу тие две стапки и да ја книжат 
на товар на ревалоризационите расходи, а во корист на 
другите приходи (на посебно аналитичко конто). 

Збирот на каматите пресметани според одредбите од 
став 1 на овој член не може да биде поголем од износот 
под реден број 17 во образецот РК-2, намален за износот 
под реден број 22 во истиот образец. 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр: 1-981/2 
23 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рнкановиќ, с. р. 
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Р О С - 1 

С О З Т „ 

Р О . 

О О З Т . 

ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само по периодичните пресметки) 

Ред. 
број 

Група на 
конта 

или конто 
О п и с И з н о с 

1 2 3 4 

1 - Коефициент на Ревалоризацијата на три децимали 

2 

3 

00 (без 007 
до 009) 02 
(без 027 и 028) 

Основни средства во употреба 

Исправка на вредноста на основните средства 

4 
5 
6 009 

Сегашна вредноста на основните средства (2-3) 
Ревалоризација на основните средства во употреба ( 1 x 4 ) 
Извршена Ревалоризација на основните средства во употреба 
по претходната периодична пресметка во иста деловна година 

7 - Ревалоризација за додатно книжење на контото 009 (5-6) 

8 

9 
10 

013 до 015 
и дел 016 

019 

Основни средства во подготовка без основачки вложувања 

Ревалоризација на основните средства во подготовка ( 1 x 8 ) 
Извршена Ревалоризација на основните средства во подготовка 
по претходната периодична пресметка во истата деловна годи-
на 

П - Ревалоризација за додатно книжење на контото 019 (9-10) 

12 
13 

14 

090 
091 

092 

Трајно неупотребливи основни средства 
Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни 
средства 
Запрени инвестиции 

15 
16 -

Основни средства надвор од употреба (12-13 4-14) 
Ревалоризација на основните средства надвор од употреба (1 х 

Извршена Ревалоризација на основните средства надвор од 
употреба по претходната периодична пресметка во иста делов-
на година 

17 099 

Основни средства надвор од употреба (12-13 4-14) 
Ревалоризација на основните средства надвор од употреба (1 х 

Извршена Ревалоризација на основните средства надвор од 
употреба по претходната периодична пресметка во иста делов-
на година 

18 - Ревалоризација за додатно книжење на контото 099 (16-17) 

19 - Вкупна Ревалоризација на основните средства (5+9+16) 

Составил: Одобрил: 
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Р А - 1 

С О З Т 

Р О 

ООЗТ 

П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1. ЈАНУАРИ ДО 1 9 - ГОДИНА 

Основни средства набавени - -

(Се пополнува само при перидочната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с 

Коефицијент 
Пресметана на ревало-

аморти- ризација 
занија на три 

децимали 

Ревалори-
зација на 
амортиза-

цијата 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 

Пресметана амортизација во јануари 
Пресметана амортизација во февруари 
Пресметана амортизација во март 

4 
5 
6 

Пресметана амортизација во априлу 
Пресметана амортизација во мај 
Пресметана амортизација во јуни 

7 
8 
9 

Пресметана амортизација во јули 
Пресметана амортизација во август 
Пресметана амортизација во септември 

10 
П 
12 

Пресметана амортизација во октомври 
Пресметана амортизација во ноември 
Пресметана амортизација во декември 

13 ВКУПНО: -

14 Веќе прокнижена Ревалоризација на амортизацијата -

15 Ревалоризација на амортизацијата за книжење (13-14) 

Пресметал: Заверил: 

РА-2 
С О З Т 

Р О 

О О З Т „ „ 

З Б И Р Н А П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с Пресметана 

амортизација 
Ревалоризација 

на амортизацијата 

1 2 3 4 

1 Основни средства набавени во претходните години 

2 
3 
4 

Основни средства набавени во јануари 
Основни средства набавени во февруари 
Основни средства набавени во март 

5 
6 
7 

Основни средства набавени во април 
Основни средства набавени во маЈ 
Основни средства набавени во јуни 

8 
9 

10 

Основни средства набавени во јули 
Основни средства набавени во август 
Основни средства набавени во септември 

i | 
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I 3 4 5 

П 
12 
13 

Основни средства набавени во октомври 
Основни средства набавени во ноември, 
Основни средства набавени во декември 

14 Вкупно 2 ( 1 ДО 13) 

15 Веќе прокнижена Ревалоризација на амортизацијата 

16 Ревалоризација на амортизацијата за книжење (14-15) 

Обработил: Одобрил: 

Р З - 1 

:озт 
' О 

D03T, 

СКЛАДИШТЕ 

ВИД НА ЗАЛИХИ КОНТО (група, класа) -

П Р Е С М Е Т К А 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОД ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 
(Се пополнува смао при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с И з н о с 

1 2 3 

1 Состојба на залихите на почетокот на годината 

2 
3 
4 

Состојба на залихите на 31 јануари 
Состојба на залихите на 28 (29) февруари 1 

Состојба на залихите на 31 март 

5 
6 
7 

Состојба на залихите на 30 април 
Состојба на залихите на 31 мај 
Состојба на залихите на 30 јуни 

8 
9 

10 

Состојба на залихите на 31 јули 
Состојба на залихите на 31 август 
Состојба на залихите на 30 септември 

11 
12 
13 

Состојба на залихите на 31 октомври 
Состојба на залихите на 30 ноември 
Состојба на залихите на 31 декември 

14 Вкупно 2 ( 1 ДО 13) 
15 
16 
17 

Просечна состојба на залихите (14: број на состојбата) 
Вкупен излез на залихите (побарувачки промет) 
Коефицијент на отстапување од цените \ 

18 

19 
20 

Реална состојба на залихите (состојба кон крајот на пресметковниот 
период х 17) 
Реална просечна состојба на залихите без Ревалоризација (15x17) 
Реално потрошени залихи без Ревалоризација (16 х 17) 

21 
22 

23 

Коефицијент на обртот на залихите на пет децимали (20:19) 
Број на месеците на ангажирање на средствата во залихи на пет деци-
мали (број на месеците во пресметковниот период: 21) 
Месечен коефициент на Ревалоризацијата на три децимали 

24 
25 
26 

Ревалоризација на состојбата на залихите (18 х 22 х 23) 
Ревалоризација на употребените залихи (20 х 22 х 23) 
Пренесена Ревалоризација на употребените залихи од други складови 

-

27 Ревалоризација за распоредување (24 + 25 + 26) 

Саставил: Одобрил: 
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РЗ-2 
С О З Т , 

Р О 

О О З Т 

Р А С П О Р Е Д 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 19 ГОДИНА 
(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден број Опис 
Вредност 

на залихи-
те 

Коефициент 
на учеството 

на пет 
децимали 

( 3 2 3 ) 

Износ на Ре-
валоризаци-
јата на рас-

поредените на 
залихи 
( 4 x 1 5 ) 

1 Состојба на залихите на суровини и материјали (салдо на контата од 
групата 31 без контото 318) 

2 Состојба на ситниот инвентар и амбалажа на залихи (салдо на контата 
на групата 35 без контото 358) 

3 Состојба на ситниот инвентар и амбалажата во употреба (салдо на кон-
тата од групата 36 без контото 368) 

4 Потрошени залихи на материјали и ситен инвентар без Ревалоризација и 
продадени залихи 

5 Продадени залихи на материјали и отпадоци (конто 725) 

6 Вкупно залихи на материјали и ситен инвентар Ѕ (1 до 5) 1,00000 

7 
8 

Состојба на контото 318 пред овој распоред 
За книжење на контото 318 (1-7) 

-

9 
10 

Состојба на контото 358 пред овој распоред 
За книжење на контото 358 (2-9) 

-

11 
12 

Состојба на контото 368 пред овој распоред 
За книжење на контото 368 (3-11) 

13 
14 

Состојба на контото 409 пред овој распоред 
За книжење на контото 409 (4-13) 

15 
16 

Состојба на контото 728 пред овој распоред 
За книжење на контото 728 (5-15) 

-

17 

18 

19 

20 
1 

Разграничен дел на доходот (салдо на контата од групата 18 без контото 
188) 
Реализирано производство и залихи на готови производи без Ревалориза-
ција 
Состојба на недовршеното производство (салдо на контата од групата 60 
без контото 608) 
Состојба на залихите на готови производи (салдо на контата од групата 
63 без контото 638) 

21 Вкупно производство и залихи на готови производи 2 (17 до 20) - 1,00000 

22 Состојба на контото 188 пред овој распоред 
23 За книжење на контото 188 (17-22) 

24 Состојба на контото 480 пред овој распоред 
25 За книжење на контото 480 (18-24) 

26 Состојба на контото 608 пред овој распоред 
27 За книжење на контото 608 (19-26) 

28 Состојба на контото 638 пред овој распоред 
29 За книжење на контото 638 (20-28) 

Составил: Одобрил: 
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С О З Т Р З - З 

Р О 

О О З Т 

Складиште 

Р А С П О Р Е Д 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 19 ГОДИНА 
Вид на залихи Конто 
Вкупна Ревалоризација на употребните залихи динари 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број 

Корисник на залихите (ООЗТ - Место на 
трошоците - Носител на 

трошоците) 

Вредност на 
употребените 

залихи 

Кефициент на уче-
ство на пет деци-

мали 
(3:13) 

Припаѓачки дел на . 
Ревалоризацијата 

(вкупна Ревалориза-
ција на употре-
бените залихи 

х 4 - 4 x 2 5 ) 

1 2 3 4 5 

1 Набавна вредност на продадените суровини, 
материјали и отпадоци 

2 Состојба на залихите на крајот на периодот 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
И 

12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 . ВКУПНО (1 до 28) ^ - 1,00000 
Составил: Заверил: 
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РЗ 
СОЗТ 

РО 

ООЗТ „ „ 

Место (носител) на трошоците 

П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУ 

РИ ДО 19. - ГОДИНА 

Вид на Ревалоризација Конто 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Ред. 
број 

Склад. - вид на залихи - Место на трошоци - Носител на 
трошоците од каде се пренесува Ревалоризацијата на залихи 

Износ на Ревалоризацијата на залих 
те што се пренесува 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

П 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 ВКУПНО (1 до 25) 

Составил: Заверил: 
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Р К - 1 

С О З Т 

Р О 

О О З Т 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ПРОСЕКОТ НА ТРАЈНИТЕ ИЗВОРИ НА СОПСТВЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ЗДРУЖУВАЊА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАЕМИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 

ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки) 

Ред. 
бр. Опис 

Трајни из-
вори на 

соп-
ствени де-

ловни 
сред-
ства 

Побарувања 
за здружени 
средства во 

СИЗ на мате-
ријалното 

производство 
врз основа на 
закон (дел од 
контото 031) 

Побарувања 
за здружени 
средства во 

ООЗТ на тери-
торијата на 

стопански не-
доволн разви-
ените репуб-
лики и САП 

Косово врз ос-
нова на закон 
(дел од конто-

то 034) 

Побарувања 
за здружени 

оаРеоГнама Заем на Фон- Заем по про-
W , L „ „ т и “ д о т . н а Федера- писите на 

цијата за кре- ОПЗ врз осно-
дитирање на ва на закон 

термалната 
основа на 

rnvn во“огп п о б Р з и о т Раз" (Дел 0Д к о н т о ' в;РзТновОаПн3авоНконто046) -
закон (дел од 
контото 038) 

то 047) 

ВКУПНО 
трајни извори 

на деловни 
средства на 
сопствено 
користење 

(3-4-5-6-7-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Состојба на почетокот на 
годината 

2 Состојба на 31. јануари 
3 Состојба на 28. (29.) фев. 
4 Состојба на 31. март 

5 Состојба на 30. април 
6 Состојба на 31. мај 
7 Состојба на 30. јуни 

8 Состојба на 31. јули 
9 Состојба на 31. август 

10 Состојба на 30. септем-
ври 

11 Состојба на 31. октомври 
12 Состојба на 30. ноември 
13 Состојба на 31. декември 

14 Вкупно Е (1 до 13) 
15 Просечна состојба (14 : 

бр. состојба) 

Составил: Одобрил: 

РК - 2 

С О З Т 

Р О ; 

о о з т ; 

П Р Е С М Е Т К А 
НА КОНТРОЛНАТА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО - 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки) 

Ред. бр. Опис Износ 

1 2 3 

1 

2 

Ревалоризациони приходи (конто 290 по сите други ревалоризации 
освен Ревалоризацијата на контата 481 и 482) 
Ревалоризациони расходи (конто 190 по сите други ревалоризации) 

3 Вишок на ревалоризационите приходи ( 1 - 2 ^ 0 
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1 2 3 

4 Вишок на ревалоризационите расходи ( 2 - 1 ^ 0 

5. Состојба на контото 481 пред оваа пресметка 

6. За књижење на контото 481 (4-5) 

7. Трајни извори на сопствени деловни средете а на сопствено користе-
ње (реден бр. 15 колона 9 образец РК-1) 

8. Коефициент на Ревалоризацијата (од член 40. точка 2 на Законот за 
вкупниот приход и доходот) 

9. Контролна Ревалоризација на трајните извори на сопствени деловни 
средства (7 х 8) 

10. Додатна Ревалоризација на трајните извори на сопствени деловни 
средства (9-3) ̂  О 

11. Состојба на контото 482 пред оваа пресметка 

12 За кн,ижење на контото 482 (10-11) 

13 Состојба на контото 409 (реден број 4 колона 5 образец РЗ-2) 
14. Состојба на контото 438 (реден број 14 колона 4 образец РА-2) 
15. Состојба на контото 480 (реден број 18 колона 5 образец РЗ-2) 
16. Состојба на контото 728 (реден број 5 колона 5 образецот РЗ-2) 

17. Намалување на доходот поради Ревалоризација (10+13 + 14+154-16) 
18. Групациски коефициент на намалување на Ревалоризацијата за покри-

тие на загуба 

19. Дозволено покритие на загуба врз товар на резултатите од Ревалори-
зацијата 18) 

20. Можно покритие на загуба врз товар на резултатите од Ревалориза-
цијата 3 + 10) 

21. Искажана загуба 

22. Реално покриена загуба врз товар на резултатите од Ревалоризација-
та (најмалку од износите на редне број 19 до 21) 

23. Максимално можно зголемување на авансите (17-22^0 

Составил: Одобрил: 

232. 
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОПТИЧКИ ПИРО-
МЕТРИ - СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА 

НА ТЕМПЕРАТУРА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат оптичките пирометри 
- секундарни еталони на единица на температура од 800 
0С до 2500 0С (во натамошниот текст: оптички пиромет-
ри). 

Одр,едбите на ОВОЈ правилник се однесуваат на оптич-
ките пирометри што работат врз принципот на исчезнува-
ње на нишка. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.SE.K-5/1. 

Член 2 
Како секундарни еталони на единица на температура 

можат да се употребуваат оптички пирометри без дирек-
тно покажување на температурата, ако е познат односот 
меѓу вредноста на струјата на пирометарската ламба и 
температурата. 

Член 3 
Вредноста на сопствената грешка на оптичкиот пиро 

метар дефинирана како разлика меѓу средна вредност од 
мерења на температура и реалната вредност на темпера 
турата не смее да биде поголема од вредностите дадени в( 
следната табела: 

Температурен Најголема дозволена вредност 
опсег на сопствената грешка изразен 
(0С) во % од горната граница на 

мерниот опсег на оптичкиот 
пирометар 

800 до 1400 ±0,2 
1400 до 2000 ±0,2 
2000 до 2500 ±0,3 

Вредноста на грешките од став 1 на овој член ј 
содржи и грешката на електричниот мерен инструмент в 
вообичаени услови на употреба (20 0С ± 5 0С). 

Член 4 
Вредноста на грешката на повторливост на оптнчм 

от пирометар дефинирана како разлика меѓу најголемот 
и најмалото покажување на оптичкиот пирометар во низ 
од пет мерења на иста температура на исто тело не сме 
да биде поголема од вредностите дадени во следната таб( 
ла: 
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Најголеми дозволени грешки 
Температурен на повторливост изразени во % 

опсег од горната граница на мерниот 
опсег на оптичкиот пирометар 

800 до 1400 0,15 
1400 до 2000 0,15 
2000 до 2500 0,30 

Вредноста на грешките од став 1 на овој член ја 
содржи во себе и грешката на повторливост на електрич-
ниот мерен инструмент во вообичаени услови на употреба 
(20 0С ± 5 0С). 

Член 5 
Промените на покажувањето на оптичкиот пироме-

тар настанати поради промена на температурата на воз-
духот на околината во нормални гранници на работни 
температури од О 0С до -h 40 0С не смеат да бидат поголе-
ми од половина од вредноста на сопствената грешка за се-
кои 10 0С промена на температурата на воздухот на око-
лината. 

Член 6 
Оптичките пирометри се состојат од: 
1) оптички елементи (објектив, окулар и сл.); 
2) пирометарска ламба со приклучок за променливо 

напојување и со инструмент за мерење на јачината на 
електричната струја што протечува низ ламбата. Приклу-
чокот за променливр напојување и инструментот за мере-
ње на јачината на електричната струја не мораат да бидат 
интегрални делови на оптичкиот пирометар; 

3) апсорпционен елемент конструиран така што да го 
ослаби привидниот сјај на испитуваните тела, кога телата 
се на температура што преминува 1400 0С или 1225 0С; 

4) црвен филтер за мерење на температурата во ви-
длив спектар; 

5) инфрацрвен конвертор на слика и филтер, за мере-
ње на температурата во инфрацрвен спектар. 

Член 7 
Ефективната бранова должина на оптички пирометар 

кој содржи црвен филтер мора да биде еднаква на 0,655 јјјп 
± 0,01 jim. 

Оптичките пирометри можат да имаат други вред-
ности на ефективната бранова должина ако е назначена на 
пирометарот. 

Член 8 
Ефективната бранова должина на оптички пирометар 

кој содржи инфрацрвен конвертор на слика мора да биде 
еднаква на 1,00 џт ± 0,1 jim. 

Член 9 
Апсорпционите елементи треба да се такви што вред-

носта на пирометарското слабеење, А, да е константна во 
граници ± 1,5 - 10 

Член 10 
Лентите на пирометарските ламби треба да имаат 

таква форма што областа на лентата што ќе се користи да 
е точно дефинирана. Ако лентата е правоаголна, делот од 
лентата што ќе се користи треба да биде Јасно назначен. 

Член 11 
Показната направа на оптичкиот пирометар може да 

има една, две или повеќе скали. Скалите мораат да бидат 
означени со симболот 0С или К. 

Член 12 
Натписите и ознаките на оптичкиот пирометар мора-

ат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на 
народите односно на народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 13 
На оптичкиот пирометар мораат да се наоѓаат след-

ните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) фабрички број. 
Покрај податоците од став 1 на овој член за оптички-

от пирометар мораат да бидат дадени и следните подато-
ци: 

1) тип на оптичкиот пирометар; 
2) мерен опсег; 
3) година на производство; 
4) ефективна бранова должина; 
5) службена ознака на типот на оптичкиот пиррме^ 

тар, ако е извршено испитување на типот. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-719 
16 февруари 1987 година 
Белград 

в. д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

233. 
Врз основа на член 24 став 2 и на член 25 став 2 од За-

конот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СЕКУНДАРНИ 
ЕТАЛОНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА ЈА-
ЧИНА НА МАГНЕТНО ПОЛЕ ВО ОПСЕГ НА ЗАЧЕС-

ТЕНОСТ ОД 0,01 MHz ДО 30 MHz 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат секундарните еталони 
на единица јачина на магнетно поле (во натамошниот тек-
ст: секундарните еталони) и работните еталони на едини-
ца јачина на магнетно поле (во натамошниот текст: работ-
ните еталони). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.SERE. (МР-4)/1. 

Член 2 
Под секундарни еталони, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат еталон-уреди за јачина на магнетно 
поле. 

Еталон-уреди за јачина на магнетно цоле се уреди со 
специфична конструкција (со рам-антени, со феритни ан-
тени). 

Секундарните еталони од став 1 на овој член во сво-
јот состав мораат да имаат и додатна мерно-техничка оп-
рема (извори на напојување, мерила на електрична струја, 
напон на фреквенција и сл.). 

Член 3 
Секундарните еталони се употребуваат за преглед на 

работни еталони, и тоа: 
1) мера со јачина на магнетно поле, со диференција^-

на метода на мерење; 
2) уред за испитување на мерило за јачина на магнет-

но поле, со директна метода на мерење. 

Член 4 
Работни еталони, можат да бидат: 
1) мери на јачина на магнетно поле; 
2) уреди за испитување на мерила за јачина на маг-

нетно поле. 
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Работните еталони од став 1 на овој член во својот 
состав мораат да имаат и додатна мерно-техничка опрема 
(мерила на електрична струја, напон, фреквенција и сл.). 

Член 5 
Работните еталони - мери на јачина на магнетно по-

ле се употребуваат за преглед на следните мерила за јачи-
на на магнетно поле: 

1) мера на јачина на магнетно поле, со диференцијал-
на метода на мерење; 

2) мерила за јачина на магнетно поле и магнетоме-
тар, со директна метода на мерење. 

Член 6 
Работните еталони - уредите за испитување на мери-

лата за јачина на магнетно поле се употребуваат за пре-
глед на следните мерила за јачина на магнетно поле: 

1) мера на јачина на магнетно поле, со директна ме-
тода на мерење; 

2) мерила за јачина на магнетно поле и магнетоме-
тар, со директна метода на мерење. 

Член 7 
Работните еталони на единица јачина на магнетно 

поле може да се употребуваат и за преглед на мерила на 
карактеристиките на магнетни материјали, ако односот на 
дозволената грешка на работниот еталон и на дозволена-
та грешка на мерилото не е поголем од 1:3. 

Член 8 
Опсегот на мерењето на секундарните еталони изне-

сува од 3 - 10"5 А / т до 15 - 10"3 А / т . 

Член 9 
Точноста на секундарните еталони на единица јачина 

на магнетно поле се определува со вредноста на вкупната 
релативна мерна несигурност, која за одделни секундарни 
еталони во целиот опсег на мерење мора да се наоѓа во 
граници од 1,5 - 10-2 до 3 - 10"2, со веројатност р е 95%. 

Член 10 
Референтни услови, под кои се определува точноста 

на секундарните еталони, се: 
1) температура од 100С до 350С, 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 20%; 
3) напон на напојувањето - референтна вредност на 

напонот ± 0,01%; 
4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе-

ренца вредност на фреквенцијата ± 0,2%. 
Обликот на кривата на напонот на напојувањето не 

смее да отстапува за повеќе од ± 1% од синусоидната фор-
ма на кривата. 

Член И 
Опсези на мерењето на работните еталони се: 
1) за мери на јачина на магнетно поле од 3 - 1 О“5 А / т 

до 7 - 10"4 А / т ; 
2) за уреди за испитување на мерила на јачина на маг-

нетно поле од 4 - 10"4 А / т до 15 - 10-3 А / т . 

Член 12 
Граници на дозволените релативни грешки на работ-

ните еталони во целиот опсег на мерењето се: 
1) за мери на јачина на магнетно поле од 4 - 10"2 до I -

10"1; 
2) за уреди за испитување на мерила за јачина на 

магнетно поле од 4 - 10-2 до 8 - 10"2. 

Член 13 
Референтни услови под кои се утврдуваат најголеми-

те дозволени грешки на работните еталони се: 
1) температура од 50С до 400С; 
2) релативна влажност на воздухот 60% ± 25%; 
3) напон на напојување - референтна вредност на на-

понот ± 0,05%; 

4) фреквенција на напонот на напојувањето - рефе 
рентна вредност на фреквенцијата ± 0,3%. 

Обликот на кривата на напонот на напојувањето м 
смее да отстапува за повеќе од ± 2% од синусоидната фор 
ма на кривата. 

Член 14 
Секундарните еталони и работните еталони мораа-

да бидат така конструирани што да бидат заштитени о; 
механички оштетувања, вибрации, потреси и други влија 
нија на околината. 

Член 15 
Секундарните еталони и работните еталони мораа 

да бидат изработени од материјали чии промени на меха 
ничките, топлотните, електричните и магнетните својств 
не влијаат врз нивните метролошки својства пропишан) 
со овој правилник. 

Член 16 
Со конструкцијата на секундарните еталони и на рг 

ботните еталони, мора да биде предвидено место за втш 
нување на жиг односно ставање налепница. 

Член 17 
Натписите и ознаките на секундарните еталони и рi 

ботните еталони мораат да бидат испишани на еден од јј 
зиците и писмата на народите односно народностите н 
Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добр 
видливи во работни услови и испишани така што да к 
можат да се избришат или симнат. 

Член 18 
На секундарниот еталон и на работниот еталон М( 

раат да бидат испишани: 
1) фирмата односно називот или знакот на произв( 

дителот; 
2) серискиот број и годината на производството; 
3) ознаката на типот; 
4) ознаката на опсегот на мерењето. 
Покрај натписот од став 1 на овој член на работине 

еталон мора да биде испишана службената ознака на т 
пот, ако е извршено испитување на типот на работине 
еталон. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од дене 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-252 
15 февруари 1987 година 
Белград 

в.д. Директор 
на Сојузниот завод за мер 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

234. 
Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот заке 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/8 
61/82, 7/84 7/85 и 38/86), директорот на Сојузната упра 
за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКА! 

ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за царинската постапка во патну 

киот промет („Службен лист СФРЈ“, бр. 41/79, 5/80, 29/f 
68/84 и 40/86) во член 9 став 1 зборовите: „од 220.000 л 
нари" се заменуваат со зборовите: „од 600.000 динар! 
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Во став 3 зборовите: „од 50.000 динари“ се заменува-
ат со зборовите: од „100.000 динари“. 

Во став 5 зборовите: од „220.000 динари“ се заменува-
ат со зборовите: од „600.000 динари“. , 

Член 2 
Во член 14 став 5 зборовите: „со службен печат на ца-

ринарницата и“ се бришат. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01/5 бр. 868/1 
4 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошчиќ, с. р. 

235. 
. Врз основа на член 179 и 271 од Законот за воздушна-

та пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), дирек-
торот на Сојузната управа за контрола на летањето про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО И ПЕРСОНАЛОТ ЗА МЕ-
ТЕОРОЛОШКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОЗДУШНАТА 

ПЛОВИДБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ е 

Член 1 
Со овој правилник се определува бојата, кројот, озна-

ките на службената облека, видот на ,материјалот, времето 
на траењето и начинот на користењето на службената об-
лека на персоналот за контрола на летањето, на технички-
от персонал за контрола на летањето, на персоналот за 
технолошка подготовка на контролата на летањето и за 
врски на контролата на летањето и на персоналот што 
врши работи на метеоролошко обезбедување на воздуш-
ната пловидба во Сојузната управа за контрола на лета-
њето (во натамошниот текст: работниците). 

II. ПРАВО И ОБВРСКА ЗА НОСЕЊЕ НА СЛУЖБЕНА 
ОБЛЕКА 

Член 2 
Службената облека на работниците од член 1 на овој 

правилник, зависно од сезоната, е зимска и летна. 
Зимската службена облека се носи од 15 октомври, а 

летната службена облека се носи од 1 април секоја година. 
Зависно од климатските прилики зимската односно 

летната службена облека може да се носи и надвор од пе-
риодот утврден во став 1 на овој член. 

Член 3 
Зимската службена облека се состои од сако, пантало-

ни, односно здолниште, мантил со влошка, кошула, врска 
и чевли. 

Летната службена облека се состои од летно сако, 
летни панталони односно здолниште, кошула, врска и чев-
ли. 

Како делови од зимската, односно летната облека, во 
смисла на став 1 односно став 2 од овој член, се сметаат 
две рала панталони, односно две здолништа, две кошули 
и две врски, како и едно рало плитки чевли со црна соја 
што се носат со зимската и со летната службена облека. 

III. БОЈА И КРОЈ НА ЗИМСКАТА СЛУЖБЕНА 
ОБЛЕКА 

Член 4 
Панталоните, односно здолништето, сакото и манти-

лот се во тегет боја и се изработени од волнена ткаенина, 
освен мантилот кој е изработен од диолен ткаенина. 

Кошулата е во бела боја и е изработена од памучна 
ткаенина. 

Врската е во тегет сина боја изработена од памучна 
ткаенина. 

Член 5 
Зимската службена облека е со следниот крој: 
1) сакото е на едноредно запетлување со две копчиња 

од стандарден крој, со цебови нашиени отстрана. Горниот 
џеб е од левата страна, со класичен крој и нашиен. Сакото 
е поставено и на плеќите има разрез долг 25 cm. Ракавите 
се со нормален крој, со едно копче. Колчињата за сакото и 
мантилот се обични, во тегет сина боја; 

2) панталоните се со класичен крој, со два џеба од-
брана и еден одзади, без манжнетни; 

3) здолништето е со рамен крој со должина под коле-
ната; 

4) мантилот е со класичен крој со ранглан-ракави, со 
четири копчиња и со косо нашиени цебови со должина 
преку колената, со влошка од прошиена пополна волнена 
ткаенина; 

5) кошулата е од типот „montgomery", со два нашие-
ни џеба во височината на градите со преклоп, кој се запет-
лува со мало копче. Широчината на џебовите е 10 до 12 
cm. Ракавите се долги, со манжетна. Врз рамената се наоѓ-
аат нараменици прицврстени со едно копче. 

IV. БОЈА И КРОЈ НА ЛЕТНАТА СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА 

Член 6 
Сакото и панталоните, односно здолништето се изра-

ботени од полесна тергал ткаенина и се во иста боја како и 
зимската службена облека. Врската и чевлите се носат со 
летната службена облека. 

Член 7 
Деловите од летната службена облека, освен кошула-

та, се со ист крој како и соодветните делови од зимската 
службена облека. 

Кошулата е од типот „montgomery" во бела боја и се 
носи со сако или без сако. Ракавите се куси со манжетна. 

V. ОЗНАКИ ВРЗ СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

Член 8 
Работниците носат ознаки врз службената облека, на 

горниот џеб од сакото или од кошулата од левата страна. 

Член 9 
Работникот е должен да носи ознака на службената 

облека. Ознаката го содржи симболот на државноста и на 
воздухопловството и називот на органот. Амблемот е ши-
рок 7 cm, а висок 2,8 cm. 

Ознаките се исти и на летната и на зимската службе-
на облека, а се изработени од метал, така што можат да се 
пренесуваат на одделни делови од службената облека. 

VI. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ОБЛЕКА 

Член 10 
Службената облека му се дава на употреба на работ-

никот без надомест. 

Член П 
Работниците се должни за време на работата да но-

сат службена облека. 
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Службената облека може да се носи и при доаѓање на 
работа односно при поаѓање од работа. 

Службената облека работникот мора да ја одржува 
чисто и уредно. 

Член 12 
Службената облека не може да се отуѓува. 
На службената облека не можат да се вршат измени 

во кројот, бојата и ознаките спротивно на одредбите од 
овој правилник. 

VII. ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА 
. ОБЛЕКА 

Член 13 
Рокот на траењето на одделните делови на службена-

та облека е следниот: 
а) за мантил со влошка - три години; 
б) за други делови од зимската и летната службена 

облека, вклучувајќи ги чевлите - две години. 
Роковите од став 1 на овој член почнуваат да течат од 

денот кога работникот ја примил службената облека. 

Член 14 
Ако работникот отсуствува од работа подолго од 

шест месеци, по кој да е основ, рокот на траењето на 
службената облека се продолжува за онолку колку што ра-
ботникот отсуствувал од работа. 

Член 15 
По истекот на рокот од член 14 од овој правилник, 

службената облека преминува во сопственост на работни-
кот на кого му е дадена на употреба. 

Член 16 
Работникот на кого му престанал работниот однос, ја 

враќа службената облека, а може да ја задржи со плаќање 
на надомест. 

Височината на надоместот од став 1 на овој член се 
утврдува според набавката цена на службената облека и 
според времето на нејзината употреба. Секој започнат ме-
сец се смета како цел месец. 

Одредбата на член 1 од овој став нема да се примену-
ва во случај на смрт на работникот, односно кога работни-
кот ќе замине во пензија. 

Член 17 
Ако службената облека според одредбите на овој пра-

вилник преминува во сопственост на работникот, од обле-
ката се симнуваат сите службени ознаки. 

' Член 18 
Работникот со сопствени средства мора да набави 

службена облека, односно дел од службената облека, ако 
облеката односно дел од облеката е уништен или значи-
телно оштетен по вина на работникот или ако работникот 
облеката односно дел од облеката го оттуѓил. 

Ако службената облека или одделен дел од службена-
та облека е уништен или значително оштетен б,ез вина на 
работникот, работникот има право на нова службена обле-
ка односно на соодветен дел од службената облека. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Службената облека, според одредбите на овој пра-

вилник, ќе им се додели на работниците по истекот на вре-
мето односно рокот на траењето предвиден за службена 
облека што ја примиле според одредбите на порано важеч-
ките прописи за службената облека. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за службената облека на 
воздухопловниот персонал на Сојузната управа за контро-
ла на летањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/80). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 01-441/1 
12 јануари 1987 година 
Б е л г Р а д Директор 

на Сојузната управа за 
контрола на летањето, 
Виктор Зупаичиќ, с. р. 

236. 
Врз основа на член 126 од Уредбата за уписите на ор-

ганизциите на здружен трид и на , другите општествени 
правни лица во судскиот регистар („Службен лист на 
СФРЈ“, бр.67/83 и 13/87), сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА 
УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕС-

ТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за обликот и содржината на обрас-

ците за упис во судскиот регистар на организациите на 
здружен труд и на другите општествени правни лица 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83 и 9/84) по член 4 се 
додава нов член 4а, кој гласи: 

„Член 4а 
Обрасците од чл. 2 и 3 на Правилникот се пуштаат во 

промет поединечно, без другите комплети на обрасците." 

Член 2 
Во член 5 по зборовите: „3 и 4" се додаваат запирка и 

зборовите: „а по потреба - и бр. 2А и 4А". 

Член 3 
) 

Во член 7 став 2 зборовите: „ПБ бр. 3" се заменуваат 
со зборовите: „ПЗ бр. 6". 

Член 4 
Во член 9 став 1 по зборовите: „кон пријавата бр. 1" 

се додаваат зборовите: „1А", а по зборовите: „бр. 5" се до 
даваат запирка и зборовите: „а по потреба - и бр. 2А v 
4А." 

Член 5 
Во член 10 по зборовите: „ЗА и 4" се додаваат запир-

ка и зборовите: „а по потреба - и бр. 2А и 4 А." 

Член 6 
Во член 12 по зборовите: „4 и 5Ц" се додаваат запир 

ка и зборовите: „а за надворешнотрговски промет - и при 
логот кон пријавата бр. 2А и 4А". 

Член 7 
По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 

„Член 12а 
Пријавата за упис на организирање и конституирана 

на сложена организација односно пријавата за упис ш 
здружување во деловна заедница од чл. 27а и 39а на Уред 
бата се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1 со комплетот 
на прилозите кон пријавата бр. 1, 2А, 3, 4А и 5Ц." 

Член 8 
Во член 14 зборовите: „банкарска организација“ с 

заменуваат со зборот: „банка“, а по зборовите: „од член 4 
став 1 се додава запирка и зборовите: „член 47а став 1". 
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Член 9 
Во член 15 зборовите: „ЗА“ се бришат. 

Член 10 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Пријавата за упис на право на вршење работи на 

1адворешнотрговскиот промет од член 53 ст. 1 и 2 на 
Средбата се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. l , a за ос-
1овна организација - на Образецот ПООЗТ бр. 1 А, со ком-
1летот на прилозите кон пријавата бр. 2А и 4А, а по по-
треба и бр. 3". 

Член И 
Во член 19 по зборовите: „член 36 став 1" се додават 

апирка и зборовите: „член 40". 

1лен 12 
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 

„Член 19а 
Пријавата за упис на пренотација за преземање при-

(ремена мерка за општествена заштита и за траење на 
1андатот на привремениот орган од член 88 ст. 1 и 2 на 
средбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ бр. 1, а за ос-
(овна организација - на Образецот ПООЗТ бр. 1А со ком-
шетот на прилозите кон пријавата бр. 1". 

Член 13 
Членот 23 се брише. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

ia објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

ф. 304/1 - 1986 - 12. 
7 декември 1986 година 
белград 

Сојузен секретар, 
% за правосудство и 

организација на Сојузната 
управа, 

д-р Петар Вајовиќ, с. р. 

237. 
Врз основа на член 41 ст. 4 и 5 и член 42 ст. 3 и 4 од 

!аконот за кредитните односи со странство („Службен 
мет на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Советот на гувернерите 
внесува 

О Д Л У К А 
А ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКО-
ВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА 

КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрира-

ле и евидентирање на кредитните работи со странство 
,Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/85), во точка 13 став 1 
боровите: „до 31 декември 1986 година“ се заменуваат со 
боровите: „до 31 декември 1987 година“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
а објавувањето во „Слубжен лист на СФРЈ“, 

). бр. 20 
О февруари 1987 година 
Јелград 

Претседател на 
Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Златковиќ, с.р. 

238. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5, и 6 од Законот за вкуп-

ниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86), директорот на Сојузниот завод за статистика обја-
вува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИ-
ЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 

ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за ја-
нуари 1987 во однос на декември 1986 година изнесува 
0,058. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранки на дејности, за јануари 1987 во од-
нос на декември 1986 година изнесува: 

Шифра 
на гран-
ката 

Назив на гранката на дејноста Коефици-
ент 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ - 0,058 
ВКУПНО 

0101 Електростопанство 0,000 
0102 Производство на јаглен 0,007 
0103 Преработка на јаглен 0,156 
0104 Производстве“на нафта и земен гас 0,000 
0105 , Производство на на нафтени дерива-

ти 0,083 
0106 Производство на железна руда О,ООО 
0107 Црна металургија 0,062 
0108 Производство на руда на обоени ме-

0,011 тали 0,011 
0109 Производство на обоени метали - 0,002 
0110 Преработка на обоени метали 0,005 
0111 Производство на неметални минерали 

0112 
(без градежни материјали) 0,082 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градежен материјал) 0,039 

0113 Металопреработувачка дејност 0,119 
0114 Машиноградба 0,137 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства (без бродоградба) 0,082 
0117 Производство на електрични машини 

0,051 и апарати 0,051 
0118 Производство на базни хемиски про- 0,073 

изводи 
0119 Преработка на хемиски производи , 0,027 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,102 
0121 Производство на градежен материјал 0,014 
0122 Производство на режана граѓа и пло-

чи 0,037 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 0,090 
0124 Производство и преработка на харти-

ја 0,071 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 0,057 
0126 Производство на готови тексилни 

производи 0,082 
0127 Производство на кожа и крзно 0,053 
0128 Производство на кожни обувки и га-

0,069 лантерија 0,069 
0129 Преработка на каучук 0,108 
0130 Производство на прехранбени произ-

води 0,017 
0131 Производство на пијалаци 0,010 
0132 Производство на добиточна храна 0,027 
0133 Производство и преработка на тутун 0,249 
0300 Искористување на шуми 0,056 
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3. Годишната стапка (процент) според индексот на 
цените на производителите на индустриски производи, 
што се применува за пресметување на ревалоризациониот 
дел на каматата, за периодот од 1 јануари до 31 март 1987, 
година изнесува 60%. 

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

Бр. 200-915/1 
25 февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Трупковиќ с.р. 

239. 
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85, 38/86 и 67/86), Советот на гувернерите пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПОПОЛНУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГО-

ВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
1. Во упатството за пополнување пријави за склуче-

ните договори за надворешнотрговски промет („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 43/86, 55/86 и 70/86) во точка 20 
ставот 2 се брише. 

2. Во точка 42 на крајот од став 1 се додава нова рече-
ница, која гласи: „По пријави за склучени договори за 
увоз по кои е извршен увоз делумно или во целост, а по 
кои плаќањето на тој увоз не е извршено до 31 декември 
1986 година, податокот за вредноста што ќе се плати во 
конвертибилни девизи во 1987 година, се пријавува на Об-
разецот 79 - Барање за измена - поништување - дополне-
ние на пријавата за склучен договор за увоз, со тоа што 
како стар податок се внесува податокот од рубриката 14 
на Образецот 76 односно „О“ (нула), а во новиот податок 
вредноста што треба да се плати во конвертибилни девизи 
во 1987 година." 

3. Во точка 45 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„Надворешнотрговските договори можат да се прија-
вуваат и на обрасци што се приспособени за автоматска 
обработка на податоци, а по содржина и редослед на пода-
тоците им одговараат на обрасците пропишани во став 1 
на оваа точка." 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 16 
10 февруари 1987 година 
Белград „ 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 14 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕД-
НИЦА ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ПРИ ФАБРИКА ЗА 
ПРЕЧИСТУВАЧИ И СПОЈНИЦИ „КРОИ“ НОВ БЕЛ-

ГРАД ОД 18 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОДИНА 
1. Уставниот суд на Југославија, со решението У-број 

10/85 од 19 јуни 1985 година, поведе постапка за оценува-

ње на уставноста на член 14 од Правилникот за решаван 
на станбените потреби на работниците на Работната зае 
ница Заеднички служби при Фабриката за пречистувачи 
спојници „Крои“ од Нов Белград, од 18 декември 1979 г 
дина, и истовремено определи рок до кој самите работи 
ци требаше да ги усогласат овие одредби на Правилник! 
со Уставот на СФРЈ, што, според добиениот одговор, не 
сторено. 

2. Со член 14 од наведениот правилник е пропишаѓ 
при давање на користење станови на работниците, по с 
нов на годините на работниот стаж, за секоја година раб 
тен стаж на работникот да му се доделуваат 5 бода, ако f 
ботниот стаж е остварен во оваа организација на здруж 
труд, а 3 бода за секоја година р,аботен стаж остварен 
други организации на здружен труд. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорени 
одредби од наведениот правилник, и кои е уредно разл! 
но вреднување на работниот стаж остварен во оваа ор 
низација на здружен труд и работниот стаж остварен ш 
вор од неа, не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Причините за ваков став, Уставниот суд на Југосј 
вија ги изнесе во одлуката У-број 144/79 од 5 октомв 
1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83). 

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седница 
одржана на 17 декември 1986 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува член 14 од Правилникот за решава 
на станбените потреби на работниците на Работната за 
ница Заеднички служби при Фабриката за пречистувач! 
спојници „Крои“ од Нов Белград од 18 декември 1979 
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
СФРЈ“, и во Работната заедница Заеднички служби г 
Фабирката за пречистувачи и спојници „Крои“ во I 
Белград, на начинот на кој е објавен Правилникот од т 
ка 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југослав 
во составот: претседателот на Уставниот суд на Југос 
вија Иван Фанко и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Ј 
лован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гр 
чев, Славко Кухар^ Радко Мочивник, Мустафа Сефо Jai 
Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јо( 
Трајковиќ и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 10/85 
17 декември 1986 година 
Б е л г р а д Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Иван Франко, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБА 
НА ЧЛЕН 89 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 1 ОД ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ОБРАЗОВНИОТ Ц1 

TAP ЗА ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКА СТРУКА ВС 
БЕЛГРАД 

1. Уставниот суд на Југославија, со Решението У. 
31/85 од 18 јуни 1986 година, поведе постапка за оцен; 
ње на уставноста на одредбата на член 89 став 1 алине 
од Правилникот за работните односи на Образовниот ; 
тар за текстилна и кожарска струка во Белград. 

2. Со оспорената одредба е определено како те: 
лошки вишок на наставници да се прогласува работ 
кој има најмало работно искуство во Образовниот net 
за текстилна и кожарска струка и во образовните орг 
зации што учествувале во формирањето на овој образ( 
центар, односно што му се присоединети нему. 

3. Според член 32 став 4 од Уставот на СФРЈ, ра 
ник не може да го загуби својството на работник на ос 
ната организација на здружен труд ако, поради техно! 
ки или други унапредувања со кои се придонесува за 
лемување на продуктивноста на трудот и за поголе!^ 
пех на организацијата, престане потребата од негован 
бота во таа организација, додека не му се обезбеди д 



1еток, 27 февруари 1987 СЛУЖБЕН ЛЃ1СТ НА СФРЈ Број 13 - Страна 403 

работно место кое одговара на неговите способности и 
квалификации. 

Утврдувањето на критериумите за определување на 
технолошки вишок на работници е самоуправно право на 
работниците. Како еден од тие критериуми може да се 
предвиди и работното искуство на работниците. Но, при 
утврдувањето на тие, како и другите критеријуми, мора да 
се тргнува од уставното начело дека работните луѓе оства-
руваат еднакви права под исти услови, како и од начелото 
за единствената положба на работниците во здружениот 
труд. Затоа, кога работниот стаж односно работното иску-
ство во струката ќе се земе како критериум за утврдување 
на технолошкиот вишкок на работници, тогаш мора да се 
земе целото работно искуство стечено во струката, во ист 
вид образовни организации, и тоа мора еднакво да се 
вреднува, без оглед во која образовна организација на 
здружен труд е остварено. 

Со оспорената одредба, меѓутоа, како основ за ут-
врдување кој работник во случај на намалување на бројот 
на работните места ќе биде сметан како технолошки ви-
шок, земено е само работното искуство во Образовниот 
центар за текстилна и кожарска струка и во образовните 
организации што учестувале во неговото формирање, од-
носно кои нему му се присоединети, додека работното ис-
куство што е стекнато во струката во други образовни ор-
ганизации, не е земено предвид. Со такво вреднување на 
работното искуство работниците се доведуваат во нерам-
ноправна положба при остварувањето на правото по ос-
нов на работното искуство односно работниот стаж, што 
не е во согласност со наведените начела на Уставот на 
СФРЈ. Покрај тоа, утврдувањето на технолошки вишок на 
работници врз основа на должината на работното искус-
тво стечено само во една образовна организација, без при-
тоа да се земе предвид и работното искуство стечено во 
струката во други образовни организации, доведува до 
групносопственичко однесување на работниците во обра-
зовните организации, што исто така не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

4. Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа на 
П декември 1986 година, на седницата за советување и 
гласање, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 89 став 1 алинеја 1 од 

Правилникот за работните односи на Образовниот центар 
за текстилна и кожарска струка во Белград. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и на начин на кој е објавен Правилникот чија од-
редба се укинува. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на4 Југославија је доне-
се во составот: претседателот на Уставниот суд на Југо-
славија Ивар Франко и судиите: д-р Васил Гривчев, д-р 
Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Деле-
виќ, Душан Штрбац, Милован Бузациќ, д-р Јосиф Трајко-
виќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ. 

У-бр. 31/85 
П декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
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 ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи Томислав Јо-

вановиќ, со 31 јануари 1987 година, поради заминување на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 155 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

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 

ј 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

За помошник на Сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи се назначува Воислав Јовановиќ, совет-
ник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 156 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Mti л оса в левиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Софија Вујанац - Боровница, са-
мостоен советник во Генералниот секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 160 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев^, с. р. 

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 НАЗНАЧУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-
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ни работи се назначува д-р Борут Бохте, советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 161 
5 февруари 1937 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, с. р. 

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 извртен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за инфор-

мации се назначува Велимир Ичевиќ, досегашен потсекре-
тар во тој секретаријат. 

С. п. п. бр. 162 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

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 НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За советник на сојузниот секретар за надворешна 

трговија се назначува Јеврем Гоѓевац, началник на одделе-
ние во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

С. п. п. бр. 163 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосаалевнќ, с. р. 

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 НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За помошник на сојузниот секретар за надворешна 

трговија се назначува Горѓе Хаци-михаиловиќ, секретар 
за унапредување на соработката со социјалистичките зем-
ји и СЕВ во Стопанката комора на Југославија. 

С. п. п. бр. 164 
5 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Com 
листичка Федеративна Република Југославија одлучува 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност 

која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕН 
Радунови!! Јована Божидар; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕН 
Павлова^ Ангелка Пуниша, Станкови!1 МИЛИЕ 

Душан; 
- за особени заслуги во создавањето и ширењето 

братството и единството меѓу нашите народи и народа 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕ! 
ВЕНЕЦ 

Звоне Франц Драган; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работ 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Голубови11 'Boplja Михаило, Пенези!1 Велимира С 

бодан; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за ( 
бени заслуги и успеси постигнати во работата од знач 
за стпнаскиот напредок на земјата, како и за придоне( 
ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
РО „Шипад-Конјух" - Живинице; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејнос 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕЕ 
Реновица Стеве Миланко; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕК 
Чорабди!1-Зорабди11 Назме Омер, Домазет Ник 

Тодор, ДулетиЛ Крста Душан, Гле1ја Мирка Петар, X 
на Мује Алије, Јагањац Мехе Алија, Капетанови!! Ociv 
Шемсо, ПавловиЛ Јована Велимир; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во рабо' 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕ 
Деки!! Душана др Тзуро; 

- за особени заслуги и посгинати успеси во рабо' 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Филипови!1 Стјепана др Никола, Садикови!! Цел 

Тгазим, ТодоровиБ-Вучковиќ Уроша Славејка; 



1еток, 27 февруари 1987 СЛУЖБЕН ЛЃ1СТ НА СФРЈ Број 13 - Страна 405 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во омасовувањето и развивањето на изви-
дувачките организации и за значителен придонес за негу-
вање на традициите на Народноослободителната борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Савез изви!јача Црне Горе - Титоград 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на замјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РадуловиН Николе др Милош; 
- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 

на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите Граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
ИвезиН Радосава др Милорад; 

Од С Р Х р в а т с к а 

- по повод сто и четириесетгодишнината од постое-
њето, а за извонредни заслуги во здравствената заштита 
на населението и за стручно оспособување на медицински-
от кадар, како и за значителен придонес кон унапредува-
њето на здравствената служба. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Клиничка болница „Др Младен Стојанови!!" - За-

греб; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
Ја заслуги и успеси постигнати во заштитата и спасување-
то на човечки животи, општествен и приватен имот, со 
лто е направен придонес кон социјалистичката изградба 
за земјата 

^О ОРДЕН ЗАСАЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволно ватрогасно друштво - Седница Псарје-
зачка, Зелина; 

- по повод четириесет и петгодишнината од поетов-. 
^ето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на пчеларството 

Пчеларско друштво - Вараждин; 

- по повод четириестгодишнината од постоењето, а 
ia заслуги во информирањето на граѓаните за општестве-
io-политичкиот, стопанскиот и културниот живот на сво-
ата средина, како и за придонес кон изградбата на соција-
шситчкото самоурпавно општество. 

Радиостаница - Вараждин; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
i за заслуги во омасовувањето и равивањето на стрелечки-
пг спорт и за успеси постигнати на натпревари 

Стрељачко друштво „БудуНност" - Чазма; 
- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 

ковени заслуги и успеси постигнати во научноис-
ражувачката работа во областа на производството и пре-
работката на тутун, со што е направен значителен придо-
iec кон унапредувањето на тутунското производство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
ДуБански институт - Загреб; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
за особени заслуги и успеси постигнати во образование-

о на стручниот и научниот кадар, како и за значителен 

придонес кон развивањето и унапредувањето на физичка-
та култура и спортот 

Факултет за физичку културу Свеучилишта у Загре-
бу; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во напредувањето 
на земјоделското производство и за придонес кон развива-
њето на здравството и социјалистичката преобразба на се-
лото 

Пољопривредна задруга - Озаља; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Периш!! Ивана др Никола; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Балчин-ОпачиН Светозара Зорка, Балија Петра Јо-

сип, Бедалов Антона Фране, Бегови!1 Антуна Маријан, Бо-
јанин Томе Симо, ЦвијановиН Тодора Илија, Деветак-
-МартиновиН-Рогоз Јосипа Ана, ДракулиБ Миле Бранко, 
ОгризовиН Дане Милан, РомчевиН Миле "“Буро, Росанди!! 
Петра Анте, СарајлиН-Чичин-Радин Шиме Ангелка, фа-
лентиН Јакова Фране, ВелициЛ Мате Винко, ВрбетиН Томе 
Мато, Затезало Раде др Т?уро, Затезало Т?ура Владимир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НРАОД ОС ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Гуги11 Николе Иван, Матичеви?! Луке Петар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цвитановиб Јакова Винко, Петриц Фране Милан, Ри-
бар Фрање Фрањо; 

- за особени заслуги и посигнати успеси во работата^ 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
г 

Барац Антуна др Бошко; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 
- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 

за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на металската индустрија, со што е на-
правен значителен придонес за стопанскиот напредок на-
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
СОЗТ Металски завод „Тито“ - Скопје; 

- по повод четиресетгодишнината на земјделското 
задругарство во СР Македонија, а за особени заслуги и ус-
песи постигнати во унапредувањето на земјоделското и 
сточарското производство и за значителен придонес за 
развивањето на задругарството и социјалистичка преоб-
разба на селото 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ?ЕНЕЦ 
Земјоделска задруга „Слобода“ - Станица Зеленико-

во; 
- по повод четириесетгодишнината на земјоделското 

задругарство во СР Македонија, а за заслуги и успеси по-
стигнати во унапредувањето на задругарството и народ-
ната ракотворба, со што е направен придонес кон соција-
листичка преобразба на селото 

'Y 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Земјоделска задруга „Бистра“ - Галичник; 
Земјоделска задруга „Кочо Рацин“ т Лазарополе; 



Страна 406 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 февруари 1987 

- по повод четириесетгодишнината на земјоделско-
то задругарство во СР Македонија, а за заслуги и успеси 
постигнати во унапредувањето на земјуоделското и сто-
чарското производство и за придонес за развивање на за-
другарството и социјалистичката преобразба на селото 

Земјоделска задруга „Јонче Георгиевски“ - Дихово, 
Битола; 

Земјоделска задруга „Никуштак“ - Никуштак, Кума-
ново; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Китанов Васил Јован; Китанов Васил Крум, Павло-

ва-Китанова Васил Марија; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за особени заслуги и успеси постигнати во заштита-
та, образованието, рехабилитацијата и вработувањето на 
слепи и слабовидни лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Центар за слепе и слабовидне „Др Антон Кржишник" 
- Шкофја Лока; 

- по повод шеесет и петгодишнината од постоењето, 
а за осоебни заслуги и успеси постигнати во негувањето на 
оперската и балетската уметност и за придонес кон шире-
њето на музичката и театарската култура , 

Опера и балет СНГ - Марибор; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето на спортското воздухопловство и 
ширењето на техничката култура, како и за успеси постиг-
нати на натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аерокулуб - Птуј; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и постигнати успеси постигнати во обра-
зованието на стручни кадри и за придонес за унапредува-
ње на социјалната заштита 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Виша школа за социјалне раднике Универзитета „Ед-

вард Кардељ“ - Љубљана; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во здравствената за-
штита ои лекувањето на населението и за придонес за 
унапредување на здравствената служба 

Засавски здравствени центар - ООУР Општа болница 
- Трбовље; 

- за заслуги и успеси постигнати во работата од зна-
чење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Водопривредно предузе^е - Марибор; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Крајгер-Жиданик Франц Олга, Жумер Ивана Јоже; 

- за особени заслуги на унапредувањето на односите 
меѓу државата и црквата,, со што е направен значителен 
придонес кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Дролц Јанез Јанез; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работат 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пернуш Франц Јоже; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работат 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Светина Атнон Тоне; 

О д С Р С р б и ј а 

- за особени заслуги и успеси постигнати во здра 
ствената заштита на жените и оспособувањето на мед! 
цинскиот кадар, како и за значителен придонес за унапр 
дување на гинекологијата и акушерството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт 
Белград; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, 
за особени заслуги и успеси постигнати за унапредуваѓ 
на архивската служба, како и за значителен придонес 
проучување на историјата на Белград. 

Историски архив - Београд ; 

- по повод стодваесетгодишнината од постоењето, 
за особени заслуги и успеси постигнати во основното о 
разование и воспитување на млади генерации, како и 
значителен придонес за ширење на просветата и култур 
та 

Основна школа „Бранко Радичеви!!" - Лугавчин 
Смедерево; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а : 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образ 
вание и воспитување на млади генерации, како и за знач 
телен придонес за ширење на просветата и културата 

Основна школа „Никола Тесла“ - Београд; 

- по пвод триесегодишнината о дпостоењето, а 
особени заслуги и успеси постигнати во основното, стру 
ното и марксистичкото образование на граѓаните и за ЗА 
чителен придонес за ширење на просветата и култура 

Раднички универзитет „Павле Стојковиќ - Ниш; 

- по повод двасетгодишнината од постоењето, а 
заслуги и супеси псотигнати во развивањето и унапреду! 
њето на ловството и одгледувањето на дивеч 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ловачко друштво ,,Bpaha НедиЛи" - Ваљево; 

- за заслуги и успеси постигнати во развивањето 
хуманитарните активности и ширењето на здравствена 
култура на граѓаните 

Општинска организација Црвеног крста - Нови Бе̂  
рад; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето 
за залуги и успеси постигнати во развивањето на хума! 
тарните активности и за придонес за ширење на здр; 
ствената култура на граѓаните 

Општинска организација Црвеног крста Врачар - 1 
оград; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапЈ 
дувањето на културно-уметничкиот живот и аматерско 
творештво меѓу работниците 

Радничко културно-уметничко друштво ,,A6pai 
Bnh" - Смедеревска Паланка; 
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- по повод триесетгодишнината од постоењето а за 
заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката ра-
бота и за придонес за унапредување на земјоделското про-
изводство и задругарство на село 

СОУР АИК „Леловац“ - РО Завод за пољопривреду 
„Леловац“ - Лесковац; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето а за 
заслуги и успеси постигнати во научноистражувачката ра-
бота во областа на заштитата на материјали од корозија и 
други штетни дејствија, со што е направен придонес за 
стопанскиот напредок на земјата 

Завод за заштиту материјала - Белград; 
- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-

бени заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и воспитување на млади генерации во духот на брат-
ството и единството на нашите народи и народности, како 
и за значителен придонес за ширење на просветата и кул-
турата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основна школа „Бранко Радичеви!!" - Нови Београд; 

- по повод сто и педесетгодшнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси псотигнати во основното об-
разование и воспитување на млади генерации во духот на 
братството и единството на нашите народи и народности, 
како и за значителен придонес за ширење на просветата и 
културата 

Основна школа „Радица Ранковиќ' - Лозовик, Вели-
ка Плана; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопнаскиот напредок на земјата. 

СО ОРДЕН НА ТУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Хидроелектрана „ЗБОРНИК“ - Мали Зворник; 

- по повод четириесетгодшнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО Београдска конфекција „Беко“ - Београд; е 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во призводството 
и пласманите на земјоделските производи, со што е напра-
вен значителен придонес за стопнскиот напредок на земја-
та 

СОУР „BohapKoon-Унион" - Белград; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО „Bohap-Хладњача" - Смедерево; 

- по ПОВОД триесетгодишнината од постоењето а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

Занатско-гра1јевинска радна организација „Змај" -
Смедерево; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јованови!! Јеленка Божин, Сави!!-Божинови!! Андре 
Бранислава; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
М ' ' ' ' 

t Апостолови!! Косте Богомир, Баби!! Светозара Вла-
имир, Балабан БорЈја Бранко, Бањац Петра Давид, Ца-

kiih Војислава Бранислав, Денда Риста Петар, Десница То-

дора Никола, Грби!! Мирка Свето, ЈањиЛ Душана Момчи-
ло, Карахасан Јусуфа Мустафа, Кецман Драга Душан, Ко-
ра!! Стевана Милош, ЉубиновиЛ-Васиљеви!! Милета Зла-
та, Мини!! Михајила Обрад, Николи!!-Милошеви!! Радо-
сава Јела, Павлови!! Тадије Бранислав, Периши!! Милана 
Трифун, бајкови!! Лазе Марко, СтаменковиЛ-Миљани?! Јо-
вана Јованка, Сипка Тодора Душан, Влајин Стевана др 
Лазар, ВуксановиБ Милана Милорад, Жарки!! Милана 
Андрија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Цеки!! Мике Борко, Чемерџи!^ Tjop!)a др Михајло, Гу-

дури!! Владимира Братислав, Јањи!! T?qpl̂ a Владимир, 
Миркови!! Војислава Бранко, Петрови!! Милована Радо-
ван, Трпкови!! Теофила Лазар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Т?еки!! Јове Стеван, Новакови!! Миљка Милисав, Тор-
бица Саве Станко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Деклева Душана др Никола, Лишченко Петра Евге-

није, Стефанови!! Стевана др Божидар; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
- по повод стогодишнината од постоењето, а за за-

слуги и успеси постигнати во заштитата и спасувањето на 
човечки животи,општествен и приватен имот, со што е на 
правен придонес за социјалистичката изграба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогсано друштво „Др Хаци Јанош“ -
Бачка Топола; 

- за заслуги и успеси постигнати во заштитата и спа-
сувањето на човечки животи, општествен и приватен 
имот, со што е направен придонес за социјалистичката из-
градба на земјата 

Доброволно ватрогасно друштво - Гунарош, Бачка 
Топола; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во развивањето на кошаракашниот спорт и за 
успеси постигнати на натпревари 

Кошаркашки клуб „Серво Михаљ“ - Зрењанин; 
- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 

заслуги и успеси постигнати во развивањето на културно-
-уметничкиот живот и аматерското творештво во својата 
средина 

Културно-уметничко друштво „Михај Еминеску" -
Стража, Вршац; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во ширењето на просвета-
та, развивањето на културно-уметничкиот живот и ама-
терското творештво во својата средина 

Културно-уметничко друштво „Петефи“ - Зрењанин; 
- за заслуги во омасовувањето и во развивањето на 

масовната физичка култура и спорт/ како и за успеси по-
стигнати во популаризирањето и организирањето на рек-
реативни активности на наслението 

Општински савез за физичко васпитање и спортску 
рекреацију „Партизан“ - Панчево; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси' постигнати во основното образование и 
социјалистичкото воспитување на млади генерации, како 
и за придонес за ширење на просветата и културата 

Основна школа „Јован Попови!!" - Нови сАд; 
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- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во негувањето и разви-
вањето на аматерското изворно културно-уметничко тво-
рештво во својата средина, како и за придонес за зачувува-
ње на братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-проеветно друштво „Тзор1)е Кожбук" - Вој-
водинци„ Вршац; 

- по повод стоседумдесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во об-
разованието и воспитувањето на млади генерации, како и 
за значителен придонес за ширење на просветата и култу-
рата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Средња природно-математичка школа „Јован Јова-

новиЅ1-Змај" - Нови Сад; 

- по повод четиресетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во унапредување-
то на земјоделското производство, со што е направен зна-
чителен придонес за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„ArpoKOon't НИК „Тител" - Тител; 

^ - за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јованови!! Стојана Љубан, РадмиловиИ Драга Борије, 

Суботин Михајл а Иван, ШилиЛ Павла Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Букоров Бошка др Бранислав. 

Бр. 92 
25 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

212. Закон за измена и дополнение на Законот за 
здружување во Заедница на индустријата на 
вооружување и воена опрема на Југославија - 361 

213. Закон за измена на Законот за вршење на сто-
пански дејности во странство 361 

214. Одлука за избор на судија на Сојузниот суд - 361 
215. Одлука за именување на одделни членови на 

Советот на Меморијалниот центар „Јосип 
Броз Тито“ 362 

216. Одлука за распоредување на средствата за из-
градба на станови за потребите на сојузните 
органи утврдени во Буџетот на федерацијата 
за 1987 година 362 

217. Одлука за распоредување на средствата за из-
градба на објекти од интерес за федерацијата и 
за опремување на сојузните органи и сојузните 
организации утврдени во Буџетот на федера-
цијата за 1987 година 362 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белгр; ј 
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Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. Ц 

Страна 
218. Одлука за измена на Одлуката за износот на 

месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата -г- 36̂  

2Г9. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на -
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 36! 

220. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот и условите на депонирање и враќа-
ње на девизи на граѓаните од депозит кај На-
родната банка на Југославија 36! 

221. Уредба за дополненија на Уредбата за контни-
от план и за билансите за други корисници на 
општествени средства 36-

222. Уредба за дополненија на Уредбата за контни-
от план и за билансите за банките 36 

223. Уредба за дополненија на Уредбата за контни-
от план и за билансите за органите на општес-
твено-политичките заедници 36' 

224. Уредба за дополненија на Уредбата за контни-
от план и за билансите за заедниците на осигу-
рување 36 

225. Уредба за дополненија на Уредбата за контни-
от план и за билансите за организациите на оп-
штествено-политичките заедници за стоковни 
резерви 36 

226. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за контниот план и за билансите за организа-
циите на здружен труд 36 

227. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за контниот план и за билансите за самоуправ-
ните интересовни заедници 33 

228. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за уписите во судскиот регистар на организа-
циите на здружен труд и на други општествени 
правни лица 37 

229. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на стоките на форми на изво- . 
зот и увозот - 37 

230. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на вредноста на стоките на кои се применува 
единствена царинска стапка 38 

231. Правилник за начинот на пресметување на Ре-
валоризацијата на средствата 38 

232. Правилник за метролошките услови за оптич-
ки пирометри-секундарни еталони на единица 

- темепратура 39 
233. Правилник за метролошките услови за секун-

дарни еталони и работни еталони на единица 
јачина на магнетно поле во опсег на зачесте-
ност од 0,01 MHz до 30 MHz 39 

234. Правилник за измени на. Правилникот за ца-
ринската постапка во патничкиот промет 39 

235. Правилник за службената облека на персона-
лот за контрола на летањето и персоналот за 
метеоролошко обезбедување на воздушната 
пловидба 39 

236. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за обликот и содржината на обрасци-
те за упис во судскиот регистар на организаци-
ите на здружен труд и на дугите општествени 
правни лица , 4С 

237. Одлука за измена на Одлуката за начинот и ро-
ковите за регистрирање и евидентирање на 
кредитните работи со странство 4С 

238. Наредба за утврдување на единствените коефи-
циенти за Ревалоризација на основните и дру-
ги општествени средства 4С 

239. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за пополнување пријави за склучените 
договори за надворешнотрговски промет 4С 

Одлука за оценување на уставноста на член 14 од 
Правилникот за решавање на станбените по-
треби на работниците на Работната заедница 
Заеднички служби при Фабриката на пречисту-
вани и спојници „Крои“ Нов Белград од 18 де-
кември 19/9 година 4( 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 89 став 1 алинеја 1 од Правилникот за ра-
ботните односи на Образовниот центар за тек-
стилна и кожарска струка во Белград 4( 

Назначувања и разрешувања 4( 
Одликувања 4 


