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724. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 104 од Законот за основите на системот на 
општественото планирање и за општествениот план на Ју-
гославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 14 декември 1984 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКИОТ РАЗВОЈ И ЗА РАМКИТЕ НА ЕКОНОМ-
СКАТА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат основните елементи 
за подготвување на заедничката развојна и економска по-
литика и се определуваат областите на договарањето за 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година. Во постапката за изработка на договорите 
за основите на Општествениот план на Југославија и со 
Општествениот план на Југославија, поблиску ќе се разра-
ботат целите, задачите и обврските, ќе се конкретизираат 
стратегијата и политиката на општествено-економскиот 
развој на Југославија и рамките за донесување на мерките 
на економската политика за периодот од 1986 до 1990 го-
дина, посебно од аспектот на потребата за поинтензивно и 
врз поквалитетни основи вклучување на Југославија во ме-
ѓународната поделба на трудот. Истовремено, насоките 
утврдени со оваа одлука, заедно со насоките на другите 
носители на планирањето, треба да послужат за насочува-
ње на подготовките на самоуправните спогодби и догово-
ри за основите на плановите и на плановите на самоуправ-
ните организации и заедници и на општествено-политич-
ките заедници. 

2. Во подготвувањето на самоуправните спогодби и 
договори за основите на плановите и на плановите за пе-
риодот од 1986 до 1990 година, самоуправните организа-
ции и заедници и општествено-политичките заедници, 
тргнувајќи од одлуките на ХИ конгрес на Сојузот на кому-
нистите на Југославија, од Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација, достигнатиот степен на развојот на 
производните сили на општеството и од проблемите во 
досегашниот развој, како и од заострените услови на свет-
скиот пазар, се должни, врз основа на научните сознанија, 
да создаваат потребни услови за стабилен и ефикасен со-
цијалистички самоуправен и општествено-економски раз-
вој. 

Еден од суштествените услови за реалноста на плано-
вите и на нивното успешно остварување е доследното по-
читување на дејството на економските законитости и на 
пазарните критериуми на стопанисувањето, непреченото 
функционирање на единствениот југословенски пазар и ис-
товременото приспособување на стопанскиот и правниот 
систем кон барањата на економската стабилизација. 

3. Во подготвувањето на плановите на самоуправни-
те организации и заедници и на општествено-политичките 
заедници за периодот од 1986 до 1990 година ќе се тргнува 
од определбите што дојдоа до израз во текот на подготов-
ките на долгорочните планови за развој до 2000 година. 

I 
4. Расположивите производствени потенцијали и ос-

тварувањето на политиката на економска стабилизација 
даваат основа поуспешно да се совладаат материјалните и 
други тешкотии и ограничувања во наредниот период, по-
себно во поглед на изразената нерамнотежа во материјал-
ните биланси, товарот на надворешниот долг, недоволна-
та вклученост на нашето стопанство во светската поделба 
на трудот и превисоката увозна зависност, структурните 
неусогласености, ниската продуктивност на трудот и ефи-
касност на користењето на средствата. Со совладување на 
клучните материјални и други диспропорции во стопан-
ството и репродукцијата во целост, со доследна примена 
на економските критериуми и мерила, со реално вреднува-
ње на сите фактори на производството, со позитивно вли-
јание на мерилата на светската продуктивност и еконо-
мичност на трудот, како и со распределба и потрошувачка 
во границите на реално расположивиот доход и општес-
твениот производ треба да се ублажуваат и решително да 
се отстрануваат причините на инфлацијата, која и поната-
му претставува еден од најкрупните економски и социјал-
ни проблеми. Со остварувале на активна политика на 
надворешноекономска размена и нормализација на надво-
решнофинансиските текови и соработка, посебно со зголе-
мување на извозот, пред се на конвертибилното подрачје, 
односно на производи од повисок степен на обработка во 
кои се вложени што повеќе домашни знаења и труд и ма-
теријал, со неодложно извршување на финансиска консо-
лидација на стопанството, со спроведување на предвиде-
ните квалитативни промени и со максимално користење 
на расположивите изградени и природни потенцијали, со 
остварување на политиката на побрзо продуктивно врабо-
тување и поефикасно натамошно инвестирање со нагласе-
на извозна ориентација и со зголемување на акумулатив-
ната способност, значително ќе се ублажи тежината на 
економските и социјалните проблеми и ќе се создадат еко-
номски и други поповолни услови за поурамнотежен, по-
брз и поефикасен економски развој. Ќе се забрзаат потреб-
ните промени во стопанскиот систем, во развојната и еко-
номската политика и ќе се создадат услови за поефикасен 
начин на работа и работење на самоуправните организа-
ции на здружен труд и на другите субјекти на општестве-
ната репродукција, тргнувајќи од економските законитос-
ти. 

5. Во втората етапа на остварувањето на Долгорочна-
та програма за економска стабилизација, што ќе биде раз-
работена со плановите на развој за периодот од 1986 до 
1990 година, основни цели на општествено-економскиот 
развој треба да бидат: 

1) побрзиот и порешителен развој на социјалистичко-
то самоуправно општествено-економско уредување, како 
основа на самоуправната интеграција и натамошното јак-
нење на просперитетот на југословенското општество. 

Со промените во стопанскиот систем и општествена-
та практика ќе се обезбеди доследно почитување на еко-
номските законитости и ќе се создадат услови во кои ра-
ботниците ќе бидат економски мотивирани за преструкту-
ирање на југословенското стопанство, за јакнење на извоз-
ната ориентација и зголемување на доходот. Врз таа осно-
ва, ќе се афирмира уставната улога на работниците и ќе се 
обезбеди економска афирмација на самоуправното одлу-
чување и јакнење на материјалната основа на здружениот 
труд; * • 
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2) динамизирањето на стопанскиот растеж по пат на 
квалитативни структурни промени и ефикасно стопанису-
вање. 

Истовремено, врз таа основа, треба да се оствари зго-
лемување на животниот стандард, како суштествен мотив 
за остварување подинамичен стопански растеж; 

3) јакнењето на положбата на стопанството на Југос-
лавија во меѓународните економски односи и негово пое-
фикасно и поурамнотежено вклучување во меѓународната 
поделба на трудот-. 

Таа цел ќе се обезбеди првенствено со решителна 
ориентација кон зголемување на извозот и развивање на 
посовремени форми на соработка со странство и со корис-
тење на компаративните предности, што ќе обезбеди та-
ков растеж на извозот кој во целост мора да биде над рас-
тeжот на општествениот производ и над растежот на уво-
зoт и ќе обезбеди зголемување на уделот на стопанството 

na Југославија во светскиот извоз. 
Со остварувањето на таквата ориентација ќе се созда-

ваат услови да се намали височината на надворешниот до-
лг на земјата и обврските што произлегуваат од тоа да се 
сведат во рамки што овозможуваат успешен стопански 
развој и натамошно приспособување на стопанството кон 
барањата на светскиот пазар; 

4) натамошниот пораст на вработеноста, посебно на 
младите школувани кадри. 

Со развојната и економската политика и со приспо-
собување на стопанската структура и на системот на обра-
зованието, со ослободување на иницијативата за самоа-
ктивирање, со подобро користење на производствените 
средства, како и со други мерки и активности, ќе се обезбе-
ди продуктивно вработување, особено на младите стручни 
кадри, со цел до 1990 година бројот на невработените по-
значително да се намали и да се вработат најголем број 
школувани кадри; 

5) воспоставувањето на поусогласени и постабилни 
односи во тековите на општествената репродукција и, врз 
таа основа, отстранувањето на причините за инфлацијата 
и позначително забавање на растежот на цените. 

Поефикасно ќе се отстрануваат причините за рас-
тежот на цените и за другите форми на инфлација. Со под-
обра организација на пазарот, а пред се со изградба на со-
одветни пазарни механизми и со поголемо отворање на 
пазарот и јакнење на конкурентските услови, ќе се унапре-
ди функционирањето на единствениот југословенски па-
зар. Ќе се спроведува политиката утврдена со Антиинфла-
ционата програма и со Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација за да се намалува суштествено рас-
тежот на цените од година до година; 

6) во рамките на заедничката политика на општестве-
но-економскиот развој на земјата ќе се создаваат услови 
за побрз развој, врз основа на критериумите и показатели-
те, на стопански недоволно развиените републики утврде-
ни со закон и за најбрз развој на САП Косово, заради на-
малување на разликите во степенот на развиеноста на се-
која стопански недоволно развиена република и на САП 
Косово во однос на просекот на земјата; 

7) во рамките на вкупната стратегија и политика на 
развојот, ќе се обезбеди јакнење на системот на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита. 

II 
6. Претходните оцени засновани врз стручните и на-

учните истражувања за условите и можностите за развој 
на Југославија до 2000 година и нивната поблиска разра-
ботка за периодот до 1990 година врз основа на доследно-
то спроведување на определбите од Долгорочната програ-
ма за економска стабилизација, како и оценетите потреси, 
укажуваат на тоа дека треба да се создаваат сите неопход-
ни услови за да може темпото на растежот на производ-
ството во наредниот петгодишен период да се одвива по 
стапка на растеж на општествениот производ од околу 4% 
годишно. Притоа, стапката на растежот на индустриското 
производство би изнесувала околу 5% , на земјоделското 
производство - околу 3%, на извозот на стоки и услуги -
околу 6%, увозот на стоки и услуги - околу 5%, вработе-

носта во општествениот сектор - околу 2%, продуктивнос-
та на трудот - 2% до 3%, животниот стандард - околу 3% 
до 4% и просечниот личен доход по работник - 2% до 3%. 

7. Развојната политика во периодот до 1990 година ќе 
се заснова првенствено врз поголемото активирање на из-
градените капацитети и на расположивите потенцијали, 
реалното вреднување и подобрата комбинација на факто-
рите на производството, врз поголемото влијание на нау-
ката и технолошкиот прогрес врз растежот на производ-
ството и ефикасноста на стопанисувањето, уважувајќи ги 
критериумите на светскиот пазар и, врз таа основа јакне-
њето, врз поквалитетни основи, на позицијата на југосло-
венското стопанство во меѓународната поделба на трудот 
и зголемувањето на извозот и создавањето услови за пого-
лемо продуктивно вработување и растеж на животниот 
стандард. 

Со поголемо потпирање врз сопствените сили треба 
поцелосно да се користат расположивите капацитети, да 
се отстрануваат тесните грла и неусогласеностите во сто-
панската структура, да се врши супституција на увозот и, 
врз таа основа, да јакне материјалната основа на 
здружениот труд, да се зголеми степенот на внатрешната 
ликвидност и сите видови потрошувачка да се сведат во 
реални материјални рамки, а во системот на распределба-
та да се отстрануваат инфлационите елементи. 

Со мерките на економската и развојната политика ќе 
се поттикнува развојот на производството значајно за ос-
тварување на заедничките цели на развојот и ќе се созда-
ваат рамноправни услови за стопанисување за сите сто-
пански дејности. 

Стратегијата и политиката на развојот во периодот 
од 1986 до 1990 година ќе поттикнуваат таква производ-
ствена ориентација која ќе биде насочена кон: 

- поцелосно и поефикасно користење на постојните 
производствени капацитети, со нивна модернизација, ре-
конструкција, преориентација и вкупна организација на 
работата врз поквалитативни основи. Тргнувајќи од по-
строгите економски критериуми на домашниот и светски-
от пазар и од потребата за поуспешно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот врз поквалитетни основи, 
неопходно е да се преиспитаат повеќето од постојните 
програми за производство и, по потребава се изработат 
програми за нивно приспособување, пренасочување и ино-
вација со поширока поделба на трудот и поврзување врз 
основа на здружувањето на трудот и средствата. Истовре-
мено, неопходно е да се воведуваат нови методи и форми 
на производство и работење со висока ефикасност (повеќ-
есменска работа, продолжување на погонското време, кон-
тинуелно производство, стимулација на повисоко продук-
тивниот труд, намалување на трошоците за производство 
и транспорт и др.); 

- зголемување на производството на енергија, основ-
ни суровини и храна заради намирување на домашните 
потреби, намалување на увозната зависност и создавање 
услови за поголем извоз на производи од повисок степен 
на обработката. Во производството и потрошувачката на 
енергија, храна, суровини и други репродукциони потреби 
мора да се оствари максимална рационалност и да се пре-
земат најшироки мерки за штедење; 

- развивање на преработувачките и услужните капа-
цитети што се потпираат врз домашни извори и научни и 
технички достигања, а се ориентирани извозно и можат во 
поголема мера да кооперираат со индустријата на стран-
ските партнери. Тежиштето е врз забрзаното развивање на 
индустријата на високи технолошки перформанси (елек-
троника, опрема за автоматизација, производство на еле-
менти, склопови и агрегати, електроопрема, процесни по-
стројки, рударски, земјоделски и градежни машини, сооб-
раќајни средства и опрема и др.), туризмот, малото сто-
панство и други производствени и услужни капацитети. 
Во индустријата и во другите области ќе се формираат ја-
ки истражувачко-развојни центри; 

- пораст на производството и на другите дејности, 
што ќе биде придружуван од побрз развој на железнички-
от, поморскиот и речниот сообраќај, развој на врските и 
интегралниот сообраќај. 
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Врз основа на определбите од Долгорочната програ-
ма за економска стабилизација, а имајќи ги предвид мош-
не ограничените можности за финансирање на развојот и 
расположивата акумулација, неопходно е крајно селектив-
но'да се конкретизира развојно-производствената ориен-
тација. 

Тежиштето во остварувањето на производствената 
ориентација во наредниот петгодишен период ќе биде врз 
реализацијата нa заедничките програми за производство и 
извоз врз основa на здружување на труд и средства на по-
широкиот југословенски простор« 

Овие програми треба, во прв ред, да се остваруваат 
во областите на енергетиката, рударството, металургија-
га, земјоделството, сообраќајот, туризмот и одделни ком-
плекси на технолошката индустрија (електроника, роботи-
ка, производство на опрема и др.), како и во областа на 
други производствени дејности кои претставуваат потпор 
на производството на стоки и вршењето услуги за извоз и 
за супституција на увозот и што придонесуваат кон ста-
билноста на домашниот пазар и кон зголемувањето на 
вработувањето и доходот. 

Со предвиденото унапредување на производствената 
структура, со подигање на технолошкото ниво на произ-
водството и на квалитетот на стопанисувањето и со соод-
ветно растоварување на стопанството од материјалните 
обврски, треба да се постигне намалување на трошоците 
по единица производ, како и намалување на нивното учес-
тво во општествениот бруто-производ. 

Процесот на донесување на инвестициони и други 
стопански одлуки на организациите на здружен труд ќе се 
унапреди со потпирање врз соодветни информативни ос-
нови, научни и стручни оцени и договорени критериуми. 
Секоја, а посебно поголема намерувана инвестиција, ин-
веститорот и кредиторот ќе ја оценуваат според критериу-
мите на развојните ефекти, а пред се според можностите 
за пласман на домашниот и странскиот пазар спрема кон-
курентноста и квалитетот на светскиот пазар; големината 
на доходот; сигурноста на снабдувањето со енергија и су-
ровини; придонесот за зголемување на платниот и девиз-
ниот биланс на земјата и обезбедувањето на отплатата на 
кредитите; придонесот кон порастот на продуктивното 
вработување; степенот на самофинансирање и рентабил-
н о с т на инвестициите и според посебното барање, ако се 
во прашање инвестиции со специфична намена. Самиот 
процес на инвестирање, од истражувањето, инвестициони-
те одлуки и проектирањето до градењето и редовното 
производство - мора да се унапредува со зголемување на 
ефикасноста, така што суштествено да се скрати времето 
на градење и да се намалат трошоците за изградба. Во 
структурата на инвестициите ќе се подобри уделот на тех-
нолошката и друга опрема во однос на уделот на гра-
дежните и придружните инвестиции. 

8. Со Општествениот план на Југославија ќе се ут-
врди заедничка развојна политика за енергетиката, за оп-
ределени основни суровини, за земјоделството, науката и 
технологијата, сообраќајот и економските односи со 
странство. 

9. Развојот на енергетиката ќе се заснова врз економ-
ски оправданиот развој и рационалното користење на до-
машните енергетски извори, рационалната потрошувачка 
на енергија (со цел специфичната потрошувачка на енер-
гија по единица производ до 1990 година да се намали за 
околу 10%), развојот и економски рационалното користе-
ње на неконвенционалните извори на енергија, врз неоп-
ходниот увоз, зголемувањето на енергетската ефикасност 
и штедењето на сите видови енергија. 

Тежиштето во развојот на енергетиката ќе биде врз 
суштественото зголемување на производството и облаго-
родувањето на јагленот, интензивната изградба на хидро-
централи и термоцентрали со голема единична моќност 
на економски поволните лежишта на јаглен и приведува-
њето кон експлоатација на откриените наоѓалишта на на-
фта и гас, како и врз изградбата на нуклеарни централи. 
Интензивно и систематски ќе се истражуваат енергетските 
извори, конвенционални, нови и обновливи, на сите потен-
цијални наоѓалишта во земјата. Истражувањето на енер-
гетските извори во странство ќе се врши првенствено во 
земјите во развој. 

До крајот на 1985 година ќе се утврди програмата за 
изградба на електроенергетски капацитети до 1990 година 
и условите за нејзина реализација. До тој рок со самоуп-
равни спогодби на организациите на здружен труд ќе се 
утврдат условите за намалување на потрошувачката на 
течни горива со замена со јаглен за *"орење, секаде каде 
што е тоа технолошки можно и општес гвено-економски 
оправдано. Суштествено ќе се зголеми учеството на бели-
те деривати во преработката на суровата нафта. 

Ќе се интензивираат истражувањата и освојувањето 
на технологијата за добивање и користење на енергија, ка-
ко и за производство на енергетска опрема. Ќе се создава-
ат услови за побрзо освојување и поголемо производство 
на опрема за рудниците и термоценралите и за побрзо 
вклучување на домашната машиноградба за производство 
на опрема за нуклеарните централи. 

Во рамките на заедничката енергетска политика ќе се 
создадат услови за воспоставување на единствен енерхет-
ски систем на земјата, во кој, врз самоуправни основи, ќе 
се врши заедничко планирање на производството и потро-
шувачката на енергија и ќе се формираат единствени кри-
териуми за развој и изградба на енергетските капацитети 
што можат да дадат сигурни ефекти и да придонесат за 
намалување на извозната зависност, и ќе се утврдат заед-
нички критериуми за формирање на цените. 

10. Со економски оправдано зголемување на произ-
водството на основни суровини, пред се врз основа на 
здружување на трудот и средствата и на заедничките инте-
реси на производителите и преработувачите, првенствено 
со зголемено производство на руди и основни метали, не-
метални суровини и базни хемиски суровини, како и на 
други дефицитарни суровини, ќе биде обезбедено намалу-
вање на увозот и економски порационален извоз на произ-
води од повисок степен на обработката, како и поуспешно 
вклучување во меѓународната поделба на трудот. 

11. Ќе се утврдат мерките на економската политика и 
активностите со кои ќе се создадат услови за значително 
порационално користење на производствените потенција-
ли во земјоделството, за да се достигнат обем и структура 
на производството за намирување на потрошувачката во 
земјата, создавање на соодветни резерви и стабилен и ди-
намичен растеж на извозот на земјоделски и прехранбени 
производи. Во рамките на аграрната политика, ќе се пот-
тикнува здружувањето на организациите на здружен труд 
од земјоделството, прехранбената индустрија, туризмот, 
трговијата и индустријата што произведува за потребите 
на земјоделството. Ке се поттикнува здружувањето на ин-
дивидуалните земјоделски производители, пред се со оп-
штествениот сектор, заради зголемување на земјоделско-
то стоковно производство и развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи. Заради тоа, 
со широка примена на современите научни и технолошки 
достигања и со поповолно користење на земјиштето, вода-
та и другите фактори на производството, осетно ќе се зго-
лемат приносите, ќе се унапреди сточарството, особено во 
ридско-планинските подрачја и ќе се обезбеди потребната 
производствена структура. 

Со активна аграрна политика и со пошироки мерки 
на економската политика ќе се воспостават, врз долгороч-
ни и стабилни основи, рамноправни услови за стопанису-
вање на земјоделството со другите стопански дејности во 
кои се создава доход, како основен мотив за стопанисува-
ње. Со заеднички проекти на зголемената економска оп-
равданост треба да се привлекуваат додатни инвестицио-
ни средства неопходни за растеж на производството, пред 
се на основни земјоделски производи, посебно жито, месо, 
млеко и индустриски растенија. Со зголемување на земјо-
делското производство и со поголем развој на а! роиндус-
трискиог комплекс, пред сб со заеднички програми за раз-
вој, ќе се обезбеди зголемување на производството на хра-
на за домашни потреби, за соодветни резерви и за извоз. 

12. Со заедничката развојна политика на сообраќајот 
и со самоуправно здружување на организациите на 
здружен труд ќе се обезбеди подобро функционално обеди-
нување и отстранување на заостанувањето во развојот и 
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поквалитетно задоволување на постојните растечки по-
треби во транспортот и врските, со што ќе се зголеми ефи-
касноста, рационалноста, квалитетот и безбедноста на со-
обраќајот, што треба да придонесе за намалување на еди-
ничните трошоци на транспортот и зголемување на оп-
штествената рентабилност на превозот. Во врска со тоа, 
приоритет во развојот и модернизацијата на сообраќајни-
от систем треба да им се даде на железничкиот, поморски-
от и речниот сообраќај, на изградбата и реконструкцијата 
на магистралните сообраќајници и на врските и објектите 
на интегралниот транспорт. Ќе се создаваат и услови за 
поефикасно вклучување на југословенскиот сообраќај и 
врски во меѓународниот сообраќаен систем. 

13. Во областа на технологијата, тежиштета ќе биде 
врз сопствениот развој заснован врз заедничка стратегија 
на научноистражувачката работа, посебно во експлоатаци-
јата на суровини и други ресурси и производството на оп-
рема за нивна експлоатација, производството на нови су-
ровини и материјали, биотехнологијата и др., при селекти-
вен увоз на странска технологија. 

Ќе се обезбеди побрзо вклучување на сопствената на-
учноистражувачка работа во развојот на нови технологии, 
пред се во областа на информатиката, оптичкиот пренос, 
микроелектрониката и роботиката; во преносот и обра-
ботката на податоци и логичко-програмското управување 
и управувањето со електроенергетските и други системи и 
во автоматизацијата на управувањето во индустријата и 
во другите дејности. 

Треба да се развиваат заеднички истражувачко-раз-
војни проекти и мрежа на научноистражувачки и развојни 
организации и центри заради постигање порационална 
поделба на трудот, специјализација, соработка и заеднич-
ка работа врз значајните проекти во рамките на целата 
земја. 

Максимално ќе се активира постојниот научно-техно-
лошки потенцијал за креирање на програми за сопствен 
развој и унапредување и развој на сопствената технологи-
ја и освојување и порационално користење на увозната 
технологија. 

14. Во развојот на машиноградбата е неопходно да се 
остварат комерцијални форми на здружување и поврзува-
ње на производителите на опрема наменета претежно за 
извоз. Основен правец на натамошниот развој на маши-
ноградбата и на другите гранки на индустријата за прера-
ботка на метали, на хемиската и другата индустрија ќе би-
де производството на елементи, склопови и агрегати (ин-
термедијарно производство) во масовни размери и на ни-
во на квалитет што ќе обезбеди што поголем дел од тоа 
производство да биде наменет за извоз, особено преку 
трајни форми на индустриската кооперација. 

15. Со политиката за развој на економските односи со 
странство ќе се обезбеди поефикасно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот. До 1990 година е неопходно 
извозот на стоки и услуги, посебно на конвертибилното 
подрачје, да расте побрзо од растежот на општествениот 
производ и на увозот, да се остварува суфицит во текуш-
тиот платен биланс и да се намалува задолженост спрема 
странство. 

Во планирањето на развојот на економските односи 
! со странство тежиштето посебно треба да биде врз проши-

рувањето на производствената кооперација и специјализа-
ција, врз заедничките вложувања, научно-техничката сора-
ботка и врз други современи форми на соработка. 

Со почитување на критериумите на светскиот пазар, 
во производството ќе се создаваат услови за позначително 
подобрување на извозната способност на југословенското 
стопанство и, врз таа основа, за стабилен динамичен рас-
теж на економски оправданиот извоз како една од основ-
ните стратешки цели на стопанскиот растеж и на стабили-
зацијата на платниот биланс и на вкупниот општествено-
-економски развој на земјата. Обемот на увозот на стоки и 
услуги мора да биде усогласен со платнобилансните 
можности и со политиката на растежот на производството 
и извозот. Притоа, увозот на опрема, репродукционен ма-
терија, стоки за широка потрошувачка и услуги мора да 
биде рационален, економски оправдан и во функција на 
технолошкиот развој и извозната ориентација на стопан-
ството. Во целост, тежиштето на активноста мора да се 

насочи кон заедничко подготвување и реализација на про-
грамите и плановите за извоз и увоз врз основа на поврзу-
вање и здружување на трудот и средствата на единствени-
от југословенски пазар. Ќе се преземат решителни мерки 
за отстранување на досегашните слабости и за подобрува-
ње на организацијата на настапот на југословенското сто-
панство на меѓународниот пазар. 

Ќе се создаваат услови за унапредување на економ-
ската соработка со сите региони и земји, а посебно со зем-
јите во развој, врз основа на заедничките интереси, во рам-
ките на урамнотежената и стабилна размена. 

Во политиката на намалување на долгот и на за-
долженост во странство, ориентацијата ќе биде кон све-
дување на обемот на долгот и степенот на задолженост 
во странство во економски прифатливи рамки, при што 
втасаните обврски во однос на текуштиот девизен прилив 
кон крајот на периодот би изнесувале околу 25% од нивни-
от обем. Користењето на странски средства ќе се насочува 
само во оние проекти и програми за производство кои ќе 
работат рентабилно според критериумите на светскиот 
пазар и кои ќе овозможат редовно намирување на об-
врските по странските кредити. 

16. Ќе се води активна политика на регионален развој 
и ќе се обезбедуваат услови за поцелосно и рационално ко-
ристење на работните, изградените и природните потен-
цијали и на поквалитетните фактори на економскиот и со-
цијалниот развој и, врз тие основи, ќе се создаваат услови 
за порамномерен регионален развој. Политиката на реги-
онален развој, како составен дел на политиката на вкупни-
от развој на Југославија, треба да овозможи поголема спе-
цијализација и натамошна поделба на трудот помеѓу ор-
ганизациите на здружен труд внатре во земјата и економ-
ски порационално вклучување во меѓународната поделба 
на трудот, што ќе придонесе за поцелосно активирање и 
користење на расположивите ресурси, и на тој начин ќе 
овозможи постигање на економски рационален развој на 
земјата. 

За таа цел е неопходно со соодветни мерки и акции 
да се обезбеди поинтензивно и поуспешно самоуправно 
поврзување на организациите на здружен труд од сите де-

тлови на земјата и здружување на труд и средства врз дохо-
довни основи и во заеднички интерес, за да стане процесот 
на здружување на труд и средства основен метод во оства-
рувањето на политиката на регионален развој на земјата. 

Тргнувајќи од определбите на Долгорочната програ-
ма за економската стабилизација, ќе се разгледаат пробле-
мите на развојот и, врз таа основа, со општествениот план 
на Југославија ќе се утврдат мерки на економската и раз-
војната политика за запирање на релативното заостанува-
ње во стопанскиот развој на територијата на СР Србија 
надвор од териториите на автономните покраини. 

17. Во рамките на развојната политика на Југославија 
ќе се утврди политиката на побрз развој на стопански не-
доволно развиените републики и најбрз развој на САП Ко-
сово како претпоставка за поусогласен развој на земјата и 
на рамноправноста на народите и народностите. 

Политиката на побрз развој на стопански недоволно 
развиените републики и на САП Косово ќе се остварува во 
рамките на активната и целосната политика на поусогла-
сен регионален развој на земјата во целост, за да се по-
стигне со тоа, тргнувајќи од нивното достигнато ниво и 
развојните карактеристики, нивен порационален и поефи-
касен развој и неопходни промени на стопанската струк-
тура и да се намалат разликите во степенот на развиенос-
та на секоја, врз основа на критериумите и показателите, 
со закон утврдена стопански недоволно развиена републи-
ка и автономна покраина во однос на просекот на земјата. 

И понатаму ќе се преземаат посебни мерки и ќе се 
создаваат услови за најбрз развој на САП Косово како нај-
малку развиено подрачје во земјата. 

Основен пат за остварување на политиката на побрз 
развој на стопански недоволно развиените републики и на 
САП Косово во наредниот плански период треба да биде 
потпирањето врз сопствените сили, здружувањето на труд 
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и средства врз доходовни односи и заеднички интерес и 
самоуправното поврзување на стопанството на земјата за-
ради подобро користење на расположивите производстве-
ни и други потенцијали и системот на поттикнување. Ќе 
се утврди и разработи системот и политиката на поттик-
нување и ќе се изврши трансформација на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни врз основа на определбите содржани во Долгорочната 
програма за екотлмска стабилизација, истовремено со до-
несувањето на Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година. 

18. Со мерките на развојната и економската политика 
ќе се обезбеди рационално користење на природните ре-
сурси, ќе се намали загушеноста на просторот, прекумер-
ното исцрпување на енергетските и минералните сурови-
ни, а загадувањето на водата, земјиштето и воздухот ќе се 
сведе во општествено прифатливи рамки. Ќе се организи-
ра собирање на секундарните суровини и ќе се овозможи 
позначително, со разни технолошки постапки, повторно 
производствено да се користат. 

19. Ќе се обезбеди натамошен развој и јакнење на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита. За-
ради тоа, во планирањето и остварувањето на општестве-
но-економскиот развој, покрај другите, ќе се применуваат 
и одбранбено-заштитни критериуми во развојот на сто-
ланските и општествените дејности. 

Тежиштето на подготовките за општонародна одбра-
на и понатаму ќе биде врз јакнењето на вооружените сили, 
со што ќе се обезбеди, развојот и оспособувањето на Југос-
ловенската народна армија и на територијалната одбрана 
да бидат во согласност со нивните задачи. 

III 
20. Тргнувајќи од Долгорочната програма за економ-

ската стабилизација и од назначените тежишни цели и за : 
еднички интереси, како и од производствената ориентаци-
ја и основните пропорции на развојот за периодот од 1986 
до 1990 година, неопходното квалитативно свртување кон 
интензивен развој и неопходните динамички и структурни 
промени можно да се реализираат со зголемени напори на 
сите субјекти на општеството и со приспособување на сто-
панско-системските решенија и мерките на економската 
политика кон барањата на економската стабилизација. 

21. Со активна развојна политика, со мерки на еко-
номската политика и со инструменти на стопанскиот сис-
тем ќе се обезбедуваат за сите субјекти поуедначени оп-
шти услови за стекнување на доход на единствениот југос-

ловенски пазар. Тие услови треба да се засноваат врз еко-
номските критериуми и да ги поттикнуваат економската 
мотивација и селекцијата на организациите на здружен 
труд во остварување на планските задачи. 

Во наредниот период ќе се води антиинфлациона по-
литика и ќе се создаваат постабилни услови за стопанису-
вање на единствениот југословенски пазар. Со вкупните 
мерки на економската политика и со активностите на суб-
јектите на стопанисувањето, во согласност со долгорочна-
та програма за економска стабилизација, ќе се воспоста-
ват поусогласени односи на понудата и побарувачката и 
ќе се создаваат услови за пазарно формирање на цените. 

Според Деловите на пазарот, организациите на 
^дружен труд самостојно ќе ги формираат цените. Пара-
лелно со пазарното формирање на цените, по правило, 
треба да се овозможи слободен увоз. Цените на основните 
суровини и на репродукциониот материјал треба, врз база 
на реалните пазарни односи и на интересите на произво-
дителите и преработувачите, да се утврдуваат врз основа 
на самоуправни спогодби. Ќе се оневозможи монополско-
то формирање на цените. Ќе се усогласуваат релативните 
односи на цените и ќе се отстрануваат постојните диспа-
ритет^ пред се во процесот на спогодувањето и договара-
њето, но и со мерките на економската политика, во соглас-

ност со определбите од Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. 

Општествено влијание врз формирањето на цените 
треба да се остварува со создавање на системски и матери-
јални услови за формирање на цените на пазрот. 

Ќе се отстранат пречките во слободниот промет на 
стоки, работата, општествените средства, знаењето, тех-
нолошките иновации и др. Заради унапредување на орга-
низирањето на пазарот, ќе се изградат соодветни маханиз-
ми со кои за одделни видови стоки ќе се обезбеди комби-
нирана улога на берзата, резервите и даночните оптовару-
вања, односно олесненија, како и мерки на кредитната по-
литика. 

Општествено-политичките заедници треба, во соглас-
ност со своите обврски и одговорности, да создаваат усло-
ви за формирање на резерви до ниво кое го овозможува 
нормалното функционирање на пазарот, го спречува нару-
шувањето на цени ге и овозможува нормален ритам на 
производство, за успешно да сс спречуваат и отстрануваат 
недостигот на одделни видови стоки и монополските поја-
ви на пазарот. 

22. До утврдувањето на среднорочниот план, ќе се 
обезбеди донесување и активирање на клучните елементи 
на трајниот систем на економски односи со странство, 
вклучувајќи го и функционирањето на единствениот деви-
зен пазар, во согласност со определбите од Долгорочната 
програма за економска стабилизација, кои греба заедно со 
другите промени во системот да водат кон непрекината и 
долгорочна мотивираност на организациите на здружен 
труд за зголемување на извозот. 

Ке се води политика на реален девизен курс на дина-
рот, како единствен инструмент за насочување на делов-
ните одлуки и на развојната политика на економските суб-
јекти и на инструменти за одржување на конкурентната 
способност на стопанството. Подигањето на ценовната и 
вкупната конкурентност на домашното производство во 
однос на странското, суштествено ќе придонесе за реали-
зација на планираните пропорции на платниот биланс и 
ќе обезбедува подобрување на положбата на земјата во ме-
ѓународната поделба на трудот. 

Во сите делови на системот на економските односи 
со странство, а посебно во девизниот режим, ќе се созда-
дат услови еден просечен ефикасен југословенски произво-
дител во извозот да остварува динарски доход најмалку 
како и при продажбата на производи и услуги на домаш-
ниот пазар. 

23. Со активна монетарна и кредитна политика, а 
пред се со соодветни стопанско-системски решенија и мер-
ки на економската политика, решително ќе се остварува 
финансиската консолидација на стопанството и банките и 
ќе се воспостави режим на стриктно применување на фи-
нансиската дисциплина во меѓусебните плаќања на субјек-
тите на стопанисувањето и на паричниот промет. 

Монетарната и кредитната политика ќе бидат во фун-
кција на остварувањето на економската стабилизација и 
на усвоената развојна политика. Заради нормализација на 
финансиските текови, отстранување на динарската нелик-
видност и јакнење на динарот како единствено средство за 
плаќање што врши функција на пари во земјата и спрема 
странство, ќе се води активна парична и кредитна полити-
ка и ќе се создаваат услови за постепено остварување на 
конвертибилност на динарот. Ќе се создадат услови за по-
значително здружување на средства и за стеснување на де-
позитно-кредитните односи. 

Ќе се извршат промени во банкарскиот и кредитниот 
систем во согласност со основните системски решенија и 
со определбите од Долгорочната програма за економска 
стабилизација и ќе се воведат соодветни форми и методи 
за забрзување и насочување на паричните и кредитните те-
кови и за одржување на динарската ликвидност. Со тоа ќе 
се создадат услови организациите на здружен труд што 
здружуваат и депонираат средства во банки да одлучуваат 
за работењето на банките и управувањето со банките. Со 
овие и со други мерки за забрзување на стоковно-парични-
от промет треба значително да се подобри коефициентот 
на обртот на средствата. 
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Со економската политка и со инструментите на стоп-
нскиот систем ќе се создаваат услови за финансиска консо-
лидација на стпанството и јакнење на финансиската дис-
циплина, како суштествени претпоставки на функциони-
рањето на монетарната и кредитната политика.- Притоа е 
неопходно да зајакнат сопствените средства, посебно об-
ртните средства на стопанството и да се усогласат односи-
те помеѓу краткорочните и долгорочните пласмани и по-
меѓу основните и обртните средства. 

Ќе се утврди ефикасен механизам за отстранување на 
причините што овозможуваат антиципирана потрошувач-
ка и непокриено финансиско побарување, со тоа што ќе се 
обезбеди доходот да се остварува од резултатите на паза-
рот и да се распределува во согласност со материјалните 
можности на стопанството и општеството. 

Ќе се води политика на реални каматни стапки и на 
реален девизен курс на динарот. Ќе се обезбеди динарот 
да стане единствено законско средство за плаќање и мери-
ло на вредноста во земјата. 

24. Механизмот на формирање и распределба на до-
ходот ќе биде пред се во функција на јакнење на мотиваци-
оните фактори на трудот и творештвото во сите организа-
ции на здружен труд, на зголемувањето на продуктивнос-
та на трудот, економичноста и рационалноста на стопани-
сувањето, на унапредувањето на рационализацијата и 
иновацијата и на поголемо вреднување на производстве-
ниот и креативниот труд. Заради создавање поголем реа-
лен доход, ќе се воспостават пореални односи во стекнува-
њето и распоредувањето на доходот, на чистиот доход и 
на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, 
тргнувајќи од самоуправно и општествеко-договорените 
мерила со примена на показателите: доход по работник, 
доход спрема ангажирани средства, акумулација спрема 
ангажирани средства, бруто-личен доход по работник и од 
други показатели од Законот за здружениот труд. Ќе се 
создадат услови за доследна примена на распределбата на 
личните доходи според трудот и резултатите од трудот. 
Во располагањето со доходот мораат да се почитуваат об-
јективните економски законитости што произлегуваат од 
природата на општествената сопственост и стоковното 
производство и што се пројавуваат во неопходноста од 
воспоставување на такви односи помеѓу потрошувачката 
и акумулацијата што обезбедуваат нормално обновување 
на општествената сопственост и постојано проширување 
на материјалната основа на здружениот труд. Заради тоа 
ќе се создадат услови за реално пресметување, искажува-
ње и планирање на доходот и за економски рационално 
распоредување на доходот на потрошувачка и акумулаци-
ја (средства за јакнење на материјалната основа на 
здружениот труд и средства на резерви). 

На организацијата за здружен труд која работи со за-
губа, а за која е прифатена санационата програма, можат 
да и се намалат обврските по основа на даноците и придо-
несите. 

Со соодветни пропорции и инструменти на распре-
делбата на доходот ќе се обезбеди остварување на меѓуза-
висноста на движењето на бруто-личните доходи по ра-
ботник и на акумулацијата спрема ангажираните средства 
и ќе се спречи групносопственичкото однесување во одно-
сот спрема средствата и акумулацијата. 

Со самоуправни спогодби и општествени договори, 
како и со мерки на економската политика, ќе се создадат 
услови за доследно применување на системот на распре-
делба на личните доходи според трудот и резултатите од 
трудот и успехот во работењето на основната организаци-
ја на здружен труд и на другите организации на здружен 
труд. Притоа, ќе се воведе гарантиран личен доход како 
економско-социјална категорија за нормална материјална 
егзистенција на работниците, а значително ќе се зголемат 
разликите во личните доходи во согласност со трудот и 
резултатите од трудот. Повеќе ќе се вреднува производ-
ствената, попродуктивната и креативната работа и рабо-
тата што се врши под тешки услови. Со тоа ќе се елимини-
раат појавите на урамниловка и на т.н. социјализација на 
негативните резултати од трудот. Во согласност со Зако-
нот за здружениот труд, ќе се воведе годишна пресметка 
на личниот доход на работниците по сите основи на стек-
нување и намена на бруто-личните доходи, пред се според 

основите на продуктивноста на трудот и економијата на 
средствата. Ќе се поттикнува развивањето на стимулатив-
ни методи и системот на распределба на личните доходи.^ 

Со мерките на даночната политика, со насочување на 
дел од доходот по основот на исклучителни погодности 
во проширувањето на материјалната основа на трудот, со 
заедничка политика на личните доходи и со политика на 
цените ќе се намалуваат меѓугранските разлики, односно 
разликите што потекнуваат од условите за работа, а ќе се 
зголемуваат меѓугранските и меѓугрупациските разлики, 
како и разликите во рамките на организациите на здружен 
труд што потекнуваат од разликите во резултатите од 
трудот. 

Со посебни мерки на даночната политика и на поли-
тиката на распределба на доходот ќе се исклучи можноста 
за стекнување на парични средства надвор од реално ос-
тварениот доход и ќе се спречи дефицитарното финанси-
рање на инвестициите и на сите други видови потрошу-
вачка. 

25. Ќе се води политика на реални и урамнотежени 
односи на вреднувањето на сите производствени фактори. 
Ќе се изврши процена и ќе се утврди реалната вредност на 
општествениот имот и на општественото богатство во це-
лина. Ќе се воведе ептем на постојана ревалоризација на 
основните и други средства и ќе се уреди нивниот промет. 
Во согласност со тоа, според единствените критериуми за 
целата земја, ќе се воведе автоматизам во ревалоризација-
та на основните и обртните средства, а нивната реална 
вредност би се искажувала и вклучувала во пресметката 
на финансиските резултати. Стапките на амортизацијата 
треба да се покачат до ниво кое овозможува функционал-
но и современо амортизирање на основните средства. Ре-
валоризацијата и зголемувањето на вредноста на обртни-
те средства поради растежот на цените не можат да бидат 
основа за распределба за финална потрошувачка. 

26. Тргнувајќи од определбите на Долгорочната про-
грама за економска стабилизација и од целите и задачите 
на развојот утврдени со оваа одлука, ќе се создаваат неоп-
ходни стопанско-системски и материјални услови за да 
стане одлучувањето за проширената репродукција непос-
редна заедничка функција на работниците во организации-
те на здружен труд и таа да се остварува во односите на 
нивната репродукциона меѓузависност и поврзаност во 
пошироките форми на поврзување на трудот и средствата, 
врз основите и интересите за заедничко остварување на 
доходот. За таа цел треба понатаму да се ©^рационализи-
раат решенијата содржани во Законот за проширената 
репродукција и минатиот труд. 

Овладување на работниците во здружениот труд со 
односите во проширената репродукција ќе се оствари со 
јакнење на акумулативната и репродуктивната способност 
на здружениот труд, пред се врз основа на порастот на 
продуктивноста на трудот и јакнењето на другите квали-
тативни фактори на економскиот растеж и објективизаци-
јата на односите во распределбата на општествениот про-
извод и на доходот на акумулација и потрошувачка. Со 
тоа ќе се создадат услови да се елиминира инфлаторното 
финансирање на инвестициите, значително да се намали 
потпорот врз странски дополнителни средства за развој и 
ќе започне намалување на улогата на кредитниот однос во 
финансирањето на проширената репродукција. 

Со промени во вредносната структура на бруто-оп-
штествениот производ, пред се со поквалитетно стопани-
сување, ќе се обезбеди побрз растеж на средствата за про-
ширување на материјалната основа на трудот и на сред-
ствата на резерви на здружениот труд во стопанството. Со 
тоа ќе се зголеми уделот на средствата за репродукција на 
организациите на здружен труд во општествениот сектор, 
во општествениот производ и во вкупните средства за реп-
родукција во општеството. Побрзо ќе се зголемуваат соп-
ствените обртни средства. 

Остварувањето на таквата улога на здружениот труд 
во проширената општествена репродукција и остварува-
њето на квалитативни промени во развојот, се условени со 
унапредување на слободното движење на самоуправно 
здружената акумулација на единственото југословенско 
стопанско подрачје, првенствено со самоуправно 
здружување на трудот и средствата, што ќе се поддржува-
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ат со сите мерки на заедничката економска политика. Со 
тоа ќе се постигне поголема насоченост на расположивите 
средства за финансирање на заедничките развојни програ-
ми во согласност со тежишните правци на производстве-
ната ориентација утврдена со оваа одлука. 

Улогата на општествено-политичките заедници во 
системот на проширената репродукција ќе се остварува 
стриктно во рамките на нивните уставни и законски над-
лежности. 

27. Со Општествениот план на Југославија и со пла-
новите на другите носители на планирањето, инвестиции-
те треба да се утврдуваат во согласност со реално распо-
ложивите средства и со материјалните можности и да се 
создаваат услови за позначително зголемување на ефикас-
носта на вложувањата. Учеството на вкупните бруто-ин-
вестиции во основните средства ќе се зголеми во општес-
твениот производ од околу 23% во 1990 година. 

Расположивите средства за инвестиции треба, со са-
моуправни спогодби и договори и со други мерки, да се 
насочуваат првенствено за финансирање на заедничките 
програми за производство од точка 7 на оваа одлука, како 
и за други програми што придонесуваат за остварување 
на заедничката политика на развојот и за намалувањето 
на неусогласеноста во структурата на стопанството, а осо-
бено заради поуспешно користење на расположивите по-
тенцијали и за јакнење на извозната способност на стопан-
ството, за рационална супституција на увозот и за зголе-
мување на продуктивноста на трудот и продуктивното 
вработување. Врз тие основи, реализацијата на овие про-
грами посебно треба да придонесува и за зголемениот до-
ход и вработеноста во стопански недоволно развиените 
републики и во покраината Косово. За успешна реализа-
ција на оваа политика е неопходно да се обезбеди макси-
мална самоуправна концентрација на средствата и да се 
изградат соодветни механизми за рационално и ефикасно 
насочување на тие средства во заедничките програми за 
развој и во другите договорени намени. Со трансформаци-
ја на банкарскиот систем ќе се создадат услови за побрза 
мобилизација и обединување на средствата врз основа на 
здружувањето за финансирање на заедничките развојни 
проекти на целиот стопански простор. 

Задолжителното здружување на средствата ќе се 
врши по потреба со закон на републиката односно на по-
краината, во согласност со Уставот, за определени развој-
ни програми што се значајни за остварувањето на заед-
ничката развојна политика, а за кои не беше возможно да 
се обезбедат потребните средства по пат на самоуправно 
здружување на трудот и средствата. 

Заради зголемување на ефикасноста на инвестициите, 
ќе се унапреди системот на информирањето во таа област 
и стриктно ќе се применуваат самоуправно договорените 
критериуми за оцена на економската ефикасност и на оп-
штествената оправданост на новите инвестиции од стано-
виштето на нивниот придонес за остварувањето на заед-
ничката развојна политика. 

Поголема ефикасност на инвестициите ќе се постигне 
со интензивни вложувања во реконструкцијата и модерни-
зацијата на постојните капацитети, како и со значително 
побрза замена на постојната опрема со технички посов-
ршена и попродуктивна опрема. Со вложувања во нови 
капацитети побргу ќе се отстранат неусогласеносгите на 
производствните фондови. 

Глобалната ефикасност на стопанските инвестиции 
ќе се подобри така што маргиналниот истовремен капита-
лен коефициент ќе се намали приближно за една четврти-
на во однос на периодот од 1976 до 1980 година. 

Во периодот до 1990 година треба позначително да се 
зголеми степенот на самофинансирање на инвестициите 
во општествениот сектор, врз база на сопствени средства 
на организациите на здружен труд и на здружените сред-
ства. 

Со ангажирање на странски средства за инвестиции-
те, во значително поголема мера по пат на заеднички 
вложувања на организациите на здружен труд со стран-

ските партнери, првенствено ќе се поддржува реализација-
та на оние проекти и програми што се извозно ориентира-
ни и девизно активни, а особено на подрачјето со конвер-
тибилен начин на плаќање, што придонесуваат за зголему-
вање на доходот, за економски рационална супституција 
на увозот, а се поврзани со производството што претежно 
се пласира на странските пазари; објектите на инфрас-
труктурата кои овозможуваат поуспешно вклучување на 
Југославија во меѓународните економски текови и програ-
ми што според тие критериуми, позначително придонесу-
ваат за зголемување на доходот и вработеноста во стопан-
ски недоволно развиените републики и во Покраината Ко-
сово, како и во други кадешто проблемот на невработе-
носта е посебно изразен. 

28. Со соодветни стопанско-системски решенија, со 
донесување на закони и други прописи и со мерките на 
економската политика натаму ќе се прошируваат можнос-
тите и ќе се создаваат поволни услови за заеднички 
вложувања на организациите на здружен труд со стран-
ските партнери, што имаат нагласено значење за оствару-
вањето на заедничката развојна и економска политика. На 
тој начин обемот на вложувањата на странските средства 
треба значително да се зголеми и со тоа да се заменуваат 
кредитните и слични финансиски аранжмани. Тие 
вложувања ќе се вршат првенствено во заедничките про-
грами за производство со зголемена извозна ориентација, 
како и во посебните долгорочни извозни потфати. Таквите 
заеднички вложувања ќе се вршат во програмите и потфа-
тите што придонесуваат за зголемувањето на производ-
ството, на извозната и акумулативната способност на со-
одветни комерцијално поврзани работни организации и 
на други организации на здружен труд. За сите видови 
такви проекти, програми и потфати ќе се воведе за-
должителна економско-финансиска верификација на ва-
лидноста во постапката на подготвување и донесување на 
соодветните инвестициони и други одлуки. 

29. Ќе се создадат услови за трајно отстранување на 
растројствата во тековите на општествената репродукци-
ја, предизвикани со нерамнотежата помеѓу сите видови 
потрошувачка и расположивите средства, односно помеѓу 
стоковните фондови. И во периодот од 1986 до 1990 годи-
на ќе се преземаат мерки за усогласување на сите форми 
на потрошувачка со реалните материјални рамки, и тоа 
врз селективна основа, за товарот на стабилизацијата и 
оптоварувањето по основа на трошоците за општествена-
та надградба што порамномерно да се распределат врз си-
те слоеви на населението. Заради тоа, ќе се зголемат об-
врските на стопанството и на населението со зафаќање, во 
поголема мера, од приходите надвор од работата и од 
другите видови рента, поради поповолните природни, па-
зарни и други услови и со диференцирано оданочување на 
приходите, на катастарскиот приход, на приходите од 
имот и од прометот на имот. Истовремено ќе се намалува-
ат даноците и придонесите од доходот и личните доходи 
врз селективна основа и посебно ќе се создаваат поповол-
ни услови за развој, на пример со ослободување од данок 
на новаторството, рационализаторството, науката и дру-
гите видови творештво. 

Средствата за задоволување на општите и заеднички-
те потреби треба да се движат зависно од зголемувањето 
на производството и доходот и на стопанскиот развој во 
целост. Тик средства би се обезбедувале за утврдување и 
прифаќан е на прогрмите што се во функција на оствару-
вањето на процесот на репродукцијата, на зголемувањето 
на производството и на стопанскиот и општествениот раз-
вој. Со среднорочните и годишните плански акти ќе се ут-
врди обемот на издвојувањето на средства за одделни на-
мени и обврските на корисниците на средствата за тие на-
мени. 

Во областа на личната потрошувачка ќе се води по-
литика за забавање на растежот на животните трошоци и 
политика на растеж на личните доходи, на доходот и на 
другите извори на приходи врз основа на распределбата 
според трудот и резултатите од трудот и согласно со 
движењето на расположивите средства за потрошувачка 
од остварениот општествен производ. Во структурата на 
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личната потрошувачка ќе настапат квалитативни проме-
ни во смисла на зголемено учество на трајните добра 
(стан и др.), на услугите и штедењето, што ќе се поттикну-
ва и со мерките на економската политика. 

30. Во системот и политиката на даноците и придоне-
сите се неопходни промени кои, наместо досегашните фис-
кални функции, треба во практиката да ги афирмираат ни-
вните економски и социјални функции. Тие промени треба 
да придонесат за остварувањето на начелото секој да при-
донесува за задоволување на општите општествени и заед-
нички потреби сразмерно со својата економска сила. Со 
инструментите на даночната политика ќе се намалуваат 
социјалните разлики. Заради тоа, ќе се обезбеди соодветно 
диференцирање на обврските на организациите на 
дружен труд и на другите даночни обврзници. Согласно 
:о определбата од Долгорочната програма за економска 
стабилизација, ќе се обезбеди намалување на учеството на 
средствата од даноците, придонесите и од другите издво-

јувана без обврска за враќање, што се користат за задово-
лување на општите општествени, заеднички и други по-
треби (самоуправните интересни заедници од областа на 
материјалното производство и фондовите на општестве-
но-политичките заедници), за пет процентни поени во оп-
штествениот производ на земјата на крајот на 1986 годи-
на, во однос на 1981 година - со натамошно можно нама-
лување на ова учество до 1990 година. 

Врз договорените заеднички основи ќе се води актив-
на даночна политика. Заедничките основи на даночниот 
систем и на даночната политика договорно ќе се примену-
ваат единствено во целата земја, а ќе се разработи и ќе се 
применува и целосна концепција на даночната политика 
во функција на економската и социјалната политика. 

Постепено ќе се намалува уделот на данокот на про-
мет и на другите посредни даноци, а ќе се зголемува уло-
гата на непосредните даноци. 

Политиката на посебните даноци на промет треба да 
биде во согласност со економските и социјалните функции 
на основниот данок на промет. Ќе се обезбеди стапката на 
растежот на приходите по основа на посебниот данок на 
промет да биде пониска од стапката на растежот на при-
ходите остварени од непосредните даноци и со тоа ќе се 
зголеми учеството на приходите од непосредните даноци 
во вкупните приходи за покритие на општите општестве-
ни потреби. 

Со диференцираната политика на даночните стапки и 
со даночните олесненија, ќе се придонесе за побрзиот раз-
вој на определени дејности и на други развојни задачи и 
цели (поголемо вработување, мало стопанство, извоз, 
станбена изградба, наука, пронаоѓаштво и ел.), како и за 
подобро остварување на целите на социјалната политика. 

31. Врз основа на подинамичниот растеж на произ-
водството, на продуктивноста на трудот, на поквалита-
тивното преструктуирање на стопанството и на активната 
политика на социјалниот развој, ќе јакне материјалната 
основа за растеж на личната потрошувачка и на општес-
твениот стандард на населението. 

Во рамките на вкупниот општествено-економски раз-
вој ќе дојде до постепено подобрување на животните усло-
ви и на условите за работа и до пораст на животниот стан-
дард на работните луѓе и граѓаните. 

Порастот на личниот и општествениот стандард тре-
ба да се движи во рамките на реалниот растеж на доходот 
и на продуктивноста на трудот, со што ќе се поттикнува 
мотивацијата на работните луѓе за поголеми резултати во 
работата. Ќе се утврдаат приоритетите во задоволување-
то на заедничките потреби во согласност со реалните 
можности на општеството и ќе се поттикнува рационали-
зацијата на системот и мрежата на институциите во оп-
штествените дејности. 

Во рамките на вкупната социјална политика посебно 
ќе се разработат мерките за заштита на животниот стан-
дард на семејствата со пониски приходи по еден член на 
домаќинството, како и мерките за социјална зашти!а на. 

невработените, старите и други незгрижени лица. Ќе се 
преземаат мерки заради намалување на социјалните раз-
лики што не се засноваат врз резултатите од трудот, а ќе 
се поддржува диференцирањето во личните доходи и дру-
гите елементи на животниот стандард врз основа на пое-
фикасното користење на средствата, зголемувањето на 
производството, продуктивноста и реалниот доход. 

32. Порастот на вработеноста и во наредниот период 
ќе претставува една од најзначајните цели и задачи на оп-
штествено-економскиот и социјалниот развој. Заради ре-
шавање на проблемите на невработеноста, сите организа-
ции на здружен труд, други самоуправни организации и 
заедници и општествено-политичките заедници, во рамки-
те на своите планови треба да донесат и програми за вра-
ботување. Врз таа основа, ќе се обезбеди во периодот до 
1990 година осетно да се намали бројот на невработените, 
посебно на младите стручни кадри. 

Со намалување на општествената режија заради рас-
теж на општественото производство, доходот и општес-
твената продуктивност на трудот, ќе се спроведува и по-
литика за рационализација на административните и 
режиските работи и ќе се отстрануваат причините за сите 
форми на неоправдано администрирање во општеството. 
Со спроведувањето на таквата политика треба да отпочне 
процесот на преструктуирање на вкупната општествена 
работа во корист на Јакнењето на производствената и кре-
ативната работа во стопанските и во општествените деј-
ности, а за релативно опаѓање на бројот на работниците 
што вршат административни и ^производствени работи. 

Согласно со политиката на продуктивното вработу-
вање, ќе се води политика на подобро наградување на про-
изводствената работа и ќе се создадат услови за ефикасна 
преквалификација во продуктивните занимања што се де-
фицитарни. Можности за вработување постојат во проши-
рувањето на активностите во сите гранки и дејности, во 
поинтензивниот развој на земјоделското производство и 
во побрзото основање на производствени и услужни капа-
цитети во малото стопанство, посебно во областа на лич-
ниот труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ните. 

Основните можности за поголемо вработување лежат 
во искористувањето на сите расположиви технички и ма-
теријални ресурси, во организирањето на работа во пове-
ќе смени и во подоброто користење на машините, што 
треба посебно да се разработи при подготвувањето на 
плановите. 

Заради зголемување на вработеноста и за подобро ко-
ристење на работното време, треба да се извршат и изме-
ни во работното законодавство. Ќе се овозможи и поши-
роко ке се применува скратувањето на работното време, 
ако на тој начин се обезбедува зголемување на бројот на 
вработените, под услов да се остварат барем исти или по-
големи производство и доход по еден работник. Ќе се зго-
леми одговорноста на работниците за извршување на ра-
ботните задачи и на другите работни обврски, на сите ра-
ботни места, како и за поефикасно користење на општес-
твените средства. 

33. Самоуправната интеграција со здружување на 
трудот и средствата, при отстранување на администра-
тивните пречки, претставува важен правец на органиЗаци-
оното преструктуирање на стопанството. 

Со стопанско-системските промени и со мерките на 
економската политика ќе се поттикнува побрзото 
здружување на трудот и средствата и остварувањето на 
поголеми ефекти по таа основа. 

Во оклопот на неопходните промени во организира-
њето на стопанството, со самоуправни спогодби и догово-
ри за основите на плановите и со плановите, согласно со 
Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд, со по-
штување на економската и самоуправната функција на ос-
новните организации на здружен труд, треба да се обезбе-
ди соодветна улога на работната организација и на 
сложената организација на здружен труд во усогласување-
то и остварувањето на доходовните односи, во планира-
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њето и усогласувањето на развојот, во поделбата на тру-
дот, во применувањето на современата технологија и во 
организирањето на работата и воспоставувањето на де-
ловни односи надвор од сопствената организација на 
здружен труд. 

Ќе се создаваат услови за поцелосна функционална 
организација и интеграција на стопанството врз основите 
на здружувањето и репродукционото поврзување, што 
придонесува за зголемување на продуктивноста на трудот 
и на ефикасноста на користењето на општествените сред-
ства како и за побрз и поквалитетен стопански развој на 
општествено-економските односи го целост. 

Од становиште на неопходното квалитативно сврту-
вање во стопанството, посебно значење има побрзото фун-
кционално обединување на големите технолошки системи 
(посебно на електроенергетиката, железничкиот сообраќај, 
поштенскиот сообраќај и врските). Со заедничко планира-
ње на организациите на здружен труд што формираат го-
леми технолошки системи, врз основа на самоуправно 
здружување на трудот и средствата и на заедничката по-
литика за развој, ќе се обезбедува техничко-технолошкото 
единство и ќе се остварува општествено-економската по-
врзаност во тие системи, со примена на заеднички утврде-
ните критериуми за работење, развој и изградба на нови 
капацитети. 

34. Во склопот на станбената реформа ќе се создадат 
сите потребни услови работните луѓе, со организирана оп-
штествена помош, рационално да ги решаваат своите 
станбени проблеми. Постепено ќе се намалува придонесот 
за станбена изградба (освен придонесот за солидарна 
станбена изградба), а ќе се воведат економски станарини и 
ќе се оствари можност корисниците на становите во оп-
штествена сопственост да го организираат нивното 
одржување, односно да ги користат услугите на организа-
циите што за тоа даваат најповолни услови. Продажбата 
на определен дел на општествениот станбен фонд ќе се 
врши во согласност со економската политика, според еко-
номските критериуми. Со промените во станбената поли-
тика ќе се воведе повеќе рационалност во станбено-кому-
налната област. Со определени мерки на кредитната по-
литика ќе се поттикнува долгорочното штедење за стан и 
здружувањето на средства за станбена и комунална из-
градба. Со даночната, земјишната и кредитната политика 
ќе се создадат поповолни услови за ангажирање на лични 
средства во станбената изградба (со задружна и индивиду-
ална станбена изградба, со изградба на станови за паза-
рот, особено во големите градови и др.). 

35. Ќе се отстрануваат постојните неоправдани огра-
ничувања за развој на производството на индивидуалниот 
ректор на сопственоста, посебно во земјоделството, и за 
негова интеграција во процесот на општествената репро-
дукција, што треба да ги активира големите потенцијални 
резерви на идниот стопански растеж и да го забрза реша-
вањето на проблемите на невработеноста. 

36. Инструментите на стопанскиот систем, мерките 
на економската политика и општествените активности 
треба да бидат насочени кон создавањето на што поста-
билни услови за стопанисување и општествено-економски 
развој, за да се поттикне зголемувањето на ефикасноста и 
квалитетот на стопанисувањето, поцелосното користење 
на постојните капацитети, на расположивите стопански 
ресурси и на работниот потенцијал и побрз развој на до-
машната наука и технологија заради постигање на неу-
рамнотежен стопански развој и пошироко вклучување во 
меѓународната поделба на трудот. Со донесувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година истовремено ќе се донесат основните мер-
ки на заедничката економска политика со кои се утврдува-
ат условите за стопанисување во наредниот петгодишен 
период. 

Со инструментите и мерките на економската полити-
ка ќе се создадат поповолни услови и ќе се воведат олесне-
нија и стимулации за побрз развој на научноистражувач-
ката дејност., Ќе се обезбеди растежот на средствата за 

оваа дејност да биде побрз од растежот на доходот на оп-
штественото стопанство. 

IV 
37. Со договорот, односно со договорите за основите 

на општествениот план на Југославија ќе се утврдат заед-
ничките интереси и цели на развојот и заедничката еко-
номска политика за следните области што се однесуваат 
на: 

1) усогласувањето и насочувањето на тековите на оп-
штествената репродукција во целост и во односите на ни-
вната меѓузависност на единствениот југословенски пазар-
посебно на утврдувањето на заедничката монетарна и кре-
дитна политика, заедничките основи на кредитната поли-
тика и заедничката политика за формирање и користење 
на паричните, девизните и стоковните резерви од интерес 
за цела Југославија и, посебно, на заедничката развојна и 
економска политика на енергетиката, производството на 
основни земјоделски производи, производството на опре-
делени основни суровини, науката и технологијата, желез-
ничкиот, поморскиот и речниот сообраќај и врските и ин-
тегралниот транспорт; 

2) политиката на развој на економските и други одно-
си со другите земји и извршувањето на меѓународните об-
врски на Југославија; * 

3) политиката на побрз развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини; 

4) развојот на Југословенската народна армија и ут-
врдувањето на другите заеднички интереси и цели во об-
ласта на народната одбрана и безбедноста на земјата. 

Ако републиките и автономните покраини и другите 
учесници во договарањето утврдат дека е тоа од заеднич-
ки интерес, со договорите за основите на општествениот 
план на Југославија можат да се утврдат и други области 
на договарањето. 

38. Во рамките на законските овластувања, Сојузниот 
извршен совет ќе го поттикнува и покренува подготвува-
њето и склучувањето на договорите за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 
1990 година. Потребно е да се зајакнат активностите врз 
договарањето и да се усогласат тие со роковите утврдени 
во одлуката на Собранието на СФРЈ за подготвување на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 
до 1990 година. 

Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет и 
другите надлежни органи ќе преземат мерки, во соглас-
ност со Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција, што побргу да се утврдат системските решенија за да 
се создадат услови за навремена и квалитетна подготовка 
на Општествениот план на Југославија за периодот од 
1986 до 1990 година. 

39. Поаѓајќи од насоките утврдени со оваа одлука и 
од натамошните согледувања на условите и можностите 
за развој, надлежните органи и организации ќе подготват 
еден или повеќе договори за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година. 

Поаѓајќи од начелото на истовременост на планира-
њето треба да се обезбеди синхронизирана работа врз из-
работката на самоуправните спогодби и на договорите за 
основите на плановите на самоуправните организации, за-
едниците и општествено-политичките заедници и со тоа 
да се овозможи усогласување на заедничките интереси во 
Договорот, односно во договорите за основите на општес-
твениот план на Југославија. 

40. Сојузниот извршен совет, надлежните органи на 
републиките и надлежните органи на автономните покра-
ини треба да обезбедат синхронизирана работа врз изра-
ботката на општествениот план на Југославија и на оп-
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штествените планови на републиките и на автономните 
покраини, за да може заедничката развојна и економска 
политика на Југославија да биде израз на реалното согле-
дување на условите и можностите за развој, поаѓајќи од 
Долгорочната програма за економска стабилизација. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 422 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпие, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

г покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

725. 
Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 17 и со член 104 став 1 од Законот за основи-
те на системот на општественото планирање и за општес-
твениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 14 
декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 
1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОД-

РАЧЈА И ДО 2000 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за подготвување и донесување на До-

лгорочниот општествен план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и 
до 2000 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78 и 
41/83) во називот на Одлуката зборовите: „до 1995 годи-
на, односно за определени подрачја и" се бришат. 

2. Во точка 1 став 1 зборовите: „до 1995, односно за 
определени подрачја и" се бришат. 

Во став 2 зборовите: „до 1995 година, односно за оп-
ределени подрачја и" се бришат. 

3. Во точка 2 став 1 зборовите: „до 1995, односно за 
определени подрачја и" се бришат. 

4. Во точка 3 зооровите: „до 1995, односно за опреде-
лени подрачја и" се бришат, а зборовите: „до 30 ноември 
1984 година" се заменуваат со зборовите: „до 31 март 1985 
година". 

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

Г. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 446 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимниќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић е. р. 

726. 
Врз основа на член 124 став 1 и член 286 став 2 точка 

4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 14 декември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 

СТАНБЕНАТА И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за утврдување 

на заедничките елементи на станбената и комуналната по-
литика. 

2. Се овластува претседателот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на 
Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен до-
говор. 

3. За претставник на Собранието на СФРЈ во Коорди-
национото тело за следење на спроведувањето на Општес-
твениот договор за утврдување на заедничките елементи 
на станбената и комуналната политика се одредува деле-
гатот Крста Аврамовиќ, член на Одборот на Соборот на 
републиките и покраините за општествен план и развојна 
политика. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 332 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Миливое Стијовић, е. р. 

727. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 12 став 2 од Законот за Сојузниот суд, Собранието 
на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, 
на седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 го-
дина и на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 14 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА СОЈУЗНИОТ СУД 

Се разрешува од должноста судија на Сојузниот суд 
Љубица Јович,иќ-Станчиќ, по лично барање, заклучно со 
31 декември 1984 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 480 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић е. р. 
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728. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со точка 42 став 2 од Одлуката за организацијата и рабо-
тата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 година 
и на седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 14 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СЛУЖБАТА 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

Се разрешува од должноста секретар на Службата за 
законодавство на Собранието на СФРЈ, Хрвое Бачиќ, по-
ради истекот на времето на кое е именуван. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 483 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимпић, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић, е. р. 

729. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со точка 75 став 3 од Одлуката за организацијата и рабо-
тата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 12 декември 1984 година 
и на седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 14 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОБ-

РАНИЕТО НА СФРЈ 

За сојузен советник во Собранието на СФРЈ се имену-
ва Хрвое Бачиќ, досегашен секретар на Службата за зако-
нодавство на Собранието на СФРЈ. 

Собрание иа СФРЈ 

АС бр. 484 
14 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Алимниќ, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стојан Бјелајац, е. р. 
Миливое Стијовић, е. р. 

730. 
Врз основа на член 10 од Законот за посебните услови 

за давање кредити за инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/79, 59/81, 13/82 и 31/83), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОТО 
УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Износот на средствата што можат да се користат 
како сопствено учество при добивање на кредит и гаран-
ција по основ на финансирањето на инвестициите, корис-
ниците на општествени средства го утврдуваат на начи-
нот пропишан со оваа одлука. 

2. Организациите на здружен труд и други организа-
ции и заедници (во понатамошниот текст: организации на 
здружен труд) што водат книговодство според Уредбата 
за контниот план и за билансите за организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/81, 34/82 и 
71/83), износот на сопственото учество за финансирање на 
инвестициите во основни средства, го утврдуваат врз об-
разецот СУ - ОЗТ - Пресметка на средствата на сопстве-
ното учество за финансирање на инвестициите за перио-
дот од 19 до 19 година (во поната-
мошниот текст: образец СУ - ОЗТ) кој е отпечатен кон 
оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Корисниците на општествени средства, освен корис-
ниците на општествени средства од став 1 на оваа точка 
(во понатамошниот текст: други корисници на општестве-
ни средства) износот на сопственото учество во финанси-
рањето на инвестициите во основни средства го утврдува-
ат на образецот СУ - КОС - Пресметка на средствата на 
сопственото учество за финансирање на инвестициите во 
основни средства за периодот од 19 до 
19 (во понатамошниот текст: образец СУ - КОС) 
кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин сос-
тавен дел, со тоа што во колона 3 на образецот се внесува-
ат соодветни броеви на контото односно групата конта од 
контниот план според кој водат свое книговодство. 

3. Организацијата на здружен труд - инвеститорот, 
составува образец СУ-ОЗТ за периодот од денот на внесу-
вање податоци во последниот образец ОБС кој е составен 
дел на Правилникот за начинот на составување пресметка 
на ојЗртните средства и на изворите на обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84 и 37/84) (во поната-
мошниот текст: образец ОБС), до завршување на инвести-
цијата за која составува образец СУ-ОЗТ. Ако во образе-
цот СУ-ОЗТ податоците не се внесуваат под ред. бр. 1 до 
9, се внесува датумот на составувањето на пресметката на 
тој образец. 

Во образецот СУ-ОЗТ организацијата на здружен 
труд внесува податоци од образецот ОБС и податоци што 
ќе ги утврди за периодот за кој составува СУ-ОЗТ обра-
зец, и тоа: 

1) називот на инвестициите од инвестиционата про-
грама односно од инвестиционо-техничката документаци-
ја за која се поднесува барање за кредит односно барање за 
давање гаранција по основ на инвестициите; 

2) рокот за завршување на инвестициите односно да-
тумот кога е предвидено да се заврши изградбата или да 
се прибави инвестицијата; 

3) под редниот број 1 - податокот од образецот ОБС 
од редниот број 40, односно разликата меѓу збирот на из-
носот од ред. бр. 42 и 43 и износот од редниот број 41 на 
тој образец, ако износот на редниот број 41 е помал од тој 
збир; 

4) под редниот број 2 - износот на амортизацијата на 
основните средства според претсметката што ќе се пре-
смета по минималните стапки пропишани со закон, за пе-
риодот за кој се составува пресметката на образецот СУ-
-ОЗТ; 
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5) под редниот број 3 - износот на долгорочните 
пласмани (долгорочни кредити, здружени и вложени сред-
ства, орочени средства, запишани заеми и на друг начин 
пласирани средства со рок за наплата подолг од една го-
дина) што втасуваат за наплата согласно условите под 
кои тие кредити и други долгорочни пласмани се дадени; 

6) под редниот број 5 - податокот од образецот ОБС 
од редниот број 41, по намалувањето за збирот на износот 
од ред. бр. 42 и 43 на тој образец; 

7) под редниот број 6 - износот на обврските за инвес-
т ацин во основни средства што ќе се намират од средства-
п а под реден број 4 на образецот СУ-ОЗТ, во периодот за 

ој е составена пресметката на образецот СУ-ОЗТ, однос-
ио во периодот на финансирањето на инвестицијата за ко-

. а се обезбедува сопствено учество според оваа пресметка 
и тоа: 1) за други инвестиции во основни средства; 2) за 
вложување средства во долгорочни пласмани (здружување 
средства, вложување средства, запишување заеми, орочу-
вање на средства, давање кредити и на друг начин пласи-
рање на средства со рок за наплата подолг од една годи-
на); 3) за отплата на долгорочни кредити и по основ на 
намирување на другите обврски од долгорочните извори 
на средства, врз основа на договор, одлука на органите на 
управување и други исправи; 

8) под редниот број 9 - податокот од образецот ОБС 
од редниот број 41, по намалувањето за збирот на износот 
од ред. бр. 42 и 43 на тој образец; 

9) под редниот број 10, од 1 до 6 - износите на сред-
ствата што организацијата на здружен труд - инвестито-
рот ги обезбедила од други долгорочни извори за финан-
сирање на инвестицијата, за која поднесува барање за кре-
дит односно барање за давање гаранција по основ на ин-
вестицијата, а кои не ги примила на жиро-сметката до по-
четокот на периодот за кој е составена пресметката, на 
образецот СУ-ОЗТ и тоа: 

- средствата што се обезбедуваат врз основа на само-
управната спогодба за здружување на труд и средства врз 
основа на кои се стекнува правото на учество во заеднички 
остварениот доход, се утврдуваат за паричните средства -
врз основа на образецот СУ-ОЗТ односно образецот СУ-
-КОС на организацијата односно корисниците на општес-
твени средства што здружуваат средства, а за основните 
средства што се здружуваат - според состојбата искажана 
во книговодството на определени конта според сегашната 
вредност на тие средства; 

- средствата што на организацијата на здружен труд 
- инвеститорот и се пренесени врз основа на закон, се ут-
врдуваат врз основа на вирманскиот налог со кој тие сред-
ства се пренесени на жиро-сметката или на посебна сметка 
кај Службата на општественото книговодство до денот на 
поднесување на банката односно на друг корисник на оп-
штествени средства барање за кредит односно барање за 
давање гаранција по основ на инвестицијата; 

- средствата што организацијата на здружен труд ги 
ј обезбедува во смисла на член 9 став 1 точка 4 од Законот 

за посебните услови за давање кредит за инвестициите, се 
утврдуваат врз основа на податоците од склучениот дого-
вор за кредит; ' 

- средствата што организацијата на здружен труд ги 
обезбедила од заем или задолжително здружување на 
средства пропишано со републички односно покраински 
закон и заемот добиен во странство врз основа на догово-
рот што е ратификуван со закон, се утврдуваат врз основа 
на законот односно договорот со кој средствата и се даде-
ни на организацијата на здружен труд - инвеститорот за 
таа инвестиција; 

~ средствата што организацијата на здружен труд ги 
обезбедила од самопридонеси или од личните средства 
на граѓаните наменети за проширување на материјалната 
основа на нејзината работа се утврдуваат: за материјалот 

и личните средства на граѓаните - врз основа на книговод-
ствената исправа за приемот на тие средства, до денот на 
поднесување барање за кредит, за самопридонес во работа 
и пари што ќе се остварат во периодот за кој е составена 
пресметката на образецот СУ-ОЗТ односно во периодот 
на финансирањето на инвестициите - врз основа на пре-
сметковната вредност од инвестиционата програма од-
носно инвестиционо-техничката документација врз осно-
ва на која се пристапува кон инвестицијата. 

10) под редниот број 12 - износот на средствата што 
организацијата на здружен труд порано ги вложила за 
прибавување на локацијата за изградба на инвестициони-
от објект за кој поднесува барање за кредит односно бара-
ње за давање гаранција по основ на инвестицијата врз ос-
нова на паричната документација за вредноста на тие 
вложувања искажани во книговодството до денот на под-
несување барање за кредит односно барање за давање га-
ранција; 

11) ако организацијата на здружен труд сопственото 
учество за финансирање на инвестицијата во целост го 
обезбедила од други извори (реден број 10 на образецот 
СУ-ОЗТ), не е должна во образецот СУ-ОЗТ да внесува и 
податоци под ред. бр. 1 до 9 на овој образец. 

4. Другиот корисник на општествени средства - инве-
титорот составува образец СУ-КОС за периодот од денот 
на внесувањето на податоците од своето книговодство во 
образецот СУ-КОС до рокот на завршувањето на инвес-
тицијата за која бара кредит, односно гаранција по основ 
на инвестицијата. Ако во образецот СУ-КОС податоците 
не се внесува под редниот број 1 до 5, се внесува датумот 
на составувањето на пресметката на тој образец. 

Друг корисник на општествени средства внесува во 
образецот СУ-КОС податоци од книговодството и пода-
тоци што ќе ги утврди за периодот за кој го составува тој 
образец и тоа: 

1) називот на инвестицијата за која се поднесува ба-
рање за кредит, односно барање за давање гаранција по 
основ на инвестицијата се внесува од инвестиционата про-
грама, односно од инвестиционо-техничката документа-
ција врз основа на која се пристапува кон инвестицијата; 

2) рокот на завршувањето на инвестицијата односно 
датумот кога е предвидено да се заврши изградбата или 
да се прибави инвестицијата; 

3) под ред. бр. 1 и 2 податоците од книговодството 
покрај внесувањето на соодветните броеви на контата од-
носно групата конта во колона 3, и тоа од контниот план 
според кој корисникот на општествени средства го води 
своето книговодство; 

4) под редниот број 4 - износот на остварените при-
ходи во текуштата година кој во согласност со законот 
може да се користи за инвестиции; 

5) под редниот број 5 - износот на амортизацијата на 
основните средства по претсметката кој ќе се пресметува 
според минималните стапки пропишани со законот, за пе-
риодот за кој се составува пресметката на образецот СУ-
-КОС; 

6) под редниот број 6 - износот на долгорочните 
пласмани (долгорочни кредити орочени депозити, 
здружени и вложени средства, запишани заеми и на друг 
начин планирани средства со рок за наплата подолг од ед-
на година) што втасуваат за наплата во периодот за кој се 
составува пресметката на образецот СУ-КОС, согласно 
условите под кои тие кредити и други долгорочни пласма-
ни се дадени; 

7) под редниот број 8 - износот на обврските за инвес-
тициите во основни средства што ќе се намират од сред-
ствата под реден број 7 на образецот СУ-КОС, во перио-
дот за кој е составена претсметката на образецот СУ-

КОС, и тоа: 
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- за други инвестиции во основни средства; 
- за давање долгорочни кредити и за други долгороч-

ни пласмани; 
- за отплата на долгорочни кредити и по основ на на-

мирување на другите обврски од долгорочните извори на 
средства врз основа на договорот, одлуката на органот на 
управувањето и другите исправи; 

8) под редниот број 11, од 1 до 6, се внесуваат износи-
те на средствава што корисникот на општествени сред-
ства - инвеститорот ги обезбедил од други долгорочни из-
вори за финансирање на инвестицијата, за која поднесува 
барање за кредит, односно барање за давање гаранција по 
основ на инвестицијата, а кои не ги примил на жиро-смет-
ката до почетокот на периодот за кој е составена пресмет-
ката на образецот СУ-КОС, и тоа: 

- средствата што се обезбедуваат врз основа на само-
управна спогодба за здружување на труд и средства, врз 
основа на кои се стекнува право на учество во заеднички 
остварениот доход се утврдуваат: за паричните средства -
врз основа на образецот СУ-ОЗТ, односно образецот СУ-
-КОС на организацијата, односно на корисниците што 
здружуваат средства, а за основните средства што се 
здружуваат - според состојбата искажана во книговод-
ството на определени конта според сегашната вредност на 
тие средства; 

- средствата што на корисникот на општествени 
средства му се пренесени врз основа на законот се утврду-
ваат врз основа на вирманскиот налог со кој тие средства 
се пренесени на жиро-сметката или на посебна сметка на 
корисниците на општествени средства кај Службата на оп-
штественото книговодство до денот на поднесувањето на 
банката, односно на друг корисник на општествени сред-
ства барање за кредит односно барање за давање гаранци-
ја по основ на инвестициите; 

- средствата што корисникот на општествени сред-
ства ги обезбедува според член 9 став 1 точка 4 од Законот 
за посебните услови за давање кредит за инвестиции, се ут-
врдуваат врз основа на податоците од склучениот договор 
за кредит; 

- средствата што корисникот на општествени сред-
ства ги обезбедил од заемот од задолжителното здружува-
ње на средства пропишан со републички односно покра-
ински закон и заемот добиен во странство врз основа на 
договорот што е ратификуван со закон се утврдува врз ос-
нова на законот односно договорот со кој средствата му 
се дадени на корисникот на општествени средства - инвес-
титорот за таа инвестиција; 

- средствата што корисникот на општествени сред-
ства ги обезбедил од самопридонесот или од личните 
средства на граѓаните наменети за проширување на мате-
ријалната основа на неговата работа се утврдуваат: за ма-
теријалот и личните средства на граѓаните - врз основа на 
книговодствената исправа за приемот на тие средства, до 
денот на поднесувањето на барањето за кредит, а за са-
мопридонесот во работа и пари што ќе се остварат во пе-
риодот за кој е составена пресметката на образецот СУ-
-КОС, односно во периодот на финансирањето на инвес-
тициите - врз основа на претсметковната вредност од ин-
вестиционата програма односно другата инвестиционо-
-техничка документација врз основа на која се пристапува 
кон инвестицијата; 

9) под редниот број 13 - износот на средства што ко-
рисникот на општествени средства порано ги вложил за 
прибавување на локација за изградба на инвестиционен 
објект за кој поднесува барање за кредит, односно барање 
за давање гаранција по основ на инвестицијата, врз основа 
на паричната документација за вредноста на тие вложува-
ња искажани во книговодството до денот на поднесување-
то на барањето, за кредит односно барањето за давање га-
ранција; 

10) ако корисникот на општествени средства во це-
лост обезбедил средства за сопственото учество во финан-
сирањето, на инвестициите од други извори (реден број 11 
образец СУ-КОС), не е должен во образецот СУ-КОС да 
ги внесува и податоците под редниот број 1 до 10 на овој 
образец. 

5. На начинот предвиден во точ. 3 и 4 од оваа одлука, 
корисникот на општествени средства го утврдува сопстве-

ното учество и кога и поднесува на банката барање за до-
бивање гаранција по основ на инвестициите од член 1 став 
3 на Законот за посебните услови за давање кредит за ин-
вестициите. 

6. Кон барањето што и го поднесува на банката, од-
носно на друг корисник на општествени средат ва за доби-
вање кредит за инвестициите, односно гаранцијата по ос-
нов на инвестициите, корисникот на општествен« сред-
ства приложува и доказ за обезбедување средства за соп-
ственото учество и тоа: 

1) за инвестициите во основни средства пресметка 
на образецот СУ--ОЗТ односно образецот СУ-КОС; 

2) за инвестициите во објекти и опрема на заедничка-
та потрошувачка - извод од деловните книги за состојбата 
на слободните парични средства за -заедничка потрошу-
вачка, и тоа врз основа на состојбата на сите средства на 
заедничката потрошувачка и изворите на тие средства по-
следниот ден во месецот кој пре! ходе а на месецот во кој 
корисникот на општествени ср едс ва - инвеститорот, под-
несел барање до банката односно ЈО друг корисник на оп-
штествени средства за добивање кредити за инвестиции 
односно гаранција по основ на инвестициите во објектот и 
опремата на заедничката потрошувачка. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за начинот на утврдување 
на сопственото учество на корисниците на општествени 
средства за финансирање на инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/82). 

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

Е.п. бр. 521 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

Образец СУ-ОЗТ 

I. Расположиви средства и прилив на средства 

1 Расположиви средства за инвестиции 
на почетокот за периодот за кој е сос-
тавен образецот 

2 Износ на пресметаната амортизација 
по минимални стапки пропишани со 
закон 
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Образец СУ-КОС 

II. Обврски за инвестициите во основни средства што ќе се 
намират од средствата под реден број 4 на овој образец 

5 Недостиг на трајни и долгорочни изво-
ри на почетокот на периодот за кој се 
составува образецот 

6 Обврски што ќе се намират од сред-
ствата под редниот број 4 на овој обра-
зец: 

1) за други инвестиции / во основни 
средства 

2) за долгорочни пласмани 
3) за отплата на долгорочни кредити и 

по основ на намирување на други 
обврски од долгорочните извори на 
средства 

III. Други извори на средства на сопственото учество на ин-
веститорот за финансирање на инвестиции 

10 Средства што се обезбедуваат од дру-
ги извори: 

1) средства обезбедени врз основа на 
самоуправна спогодба за здружува-
ње на труд и средства 

2) пренесени средства врз основа на 
закон 

3) вложени средства на странско лице 
4) кредити според член 9 став 1 точка 

4 од Законот за посебните услови за 
давање кредити за инвестиции 

5) заеми и задолжително здружување 
на средства 

6) самопридонес и лични средства на 
граѓаните за инвестиции 

11 Вкупно (реден број 10) 

12 Порано вложени средства за прибаву-
вање на локација 

13 Износ на средствата со сопствено учес-
тво на инвеститорот (ред. бр. 9 до 12) 

ПРЕСМЕТКА 

НА СРЕДСТВАТА НА СОПСТВЕНОТО УЧЕСТВО ВО 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ 

СРЕДСТВА 

та 

I. Расположиви средства и прилив на средства 

Извори на основни средства и 
долгорочни пласмани од сред-
ствата за инвестиции 
Основни средства и долгорочни 
пласмани од средствата за ин-
вестиции: 
- основни средства 
- долгорочни пласмани 
Вишок на извори средства (ре-
ден број 1 минус реден број 2) 
Остварени приходи во текушта-
та година што во согласност со 
законот можат да се користат за 
инвестиции 
Износ на пресметаната аморти-
зација по минимални стапки 
пропишани со закон 
Износ на долгорочните пасмани 
што втасуваат за наплата во пе-
риодот на финансирањето на 
инвестицијата 
Вкупни средства (ред. бр. 3 до 6) 

II. Обврски за инвестициите во основни средства што ќе се 
намират од средствата под редниот број 7 на овој образец 

Обврски што ќе се намират од 
средствата под редниот број 7 
на овој образец: 
1) за други инвестиции во ос-

новни средства 
2) за долгорочни пласмани 
3) за отплата на долгорочни 

кредити и по основ на нами-
рување на други обврски од 
долгорочни извори 

Вкупно (реден број 8) 

10 Неангажирани средства за ин-
вестиции (реден број 7 минус ре-
ден број 9) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Реден 
број Позиција 

Број на 
контото 
односно Износ на 
групата динари 
на конта-
та 

III. Други извори на средства на сопственото учество на ин-
веститорите за финансирање на инвестиции 

11 Средства што се обезбедуваат 
од други извори: 
1) средства обезбедени врз осно-

ва на самоуправна спогодба 
за здружување на труд и 
средства 

2) пренесени средства врз осно-
ва на закон 

3) вложени средства на стран-
ско лице 

4) кредити според член 9 став 1 
точка 4 од Законот за посеб-
ните услови за давање креди-
ти за инвестиции 

5) заеми и задолжително 
здружување на средства 

6) самопридонес и лични сред-
ства на граѓаните за инвести-
ции 

12 Вкупно (реден број 11) 

13 Порано вложени средства за 
прибавување на локации 

14 Износ на средствата на сопстве-
ното учество на инвеститорот 
(реден број 10 минус реден број 
12 плус реден број 13) 

731. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита 

на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76 и 43/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕ-
НИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 
1. За вршење на задолжителен здравствен преглед на 

растенијата во прометот преку границата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија се наплатува 
надомест. 

2. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што се извезуваат, 
увезуваат и реекспортираат, зависно од видот на пратката 
изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во кон-
тејнери, до 10 тони - ЗОО динари, а за секоја понатамошна 
тона односно започната тона во пратката преку 10 тони -
уште по 20 динари; 

2) за бродски пратки - 10 динари по една тона, а нај-
малку ЗОО динари за една пратка; 

3) за денчани и авионски пратки до три пакета - ЗОО 
динари, а за секој понатамошен пакет - уште по 10 дина-
ри; 

4) за поштенски пратки до 10 килограми - 60 динари, 
а за секој понатамошен килограм - уште по 10 динари; 

5) за пратки што патниците и персоналот на превоз-
ните средства ги носат со себе, до 10 килограми - 60 дина-
ри, а за секои понатаму започнати 10 килограми - уште по 
15 динари; 

6) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско 
дрво, разни видови преработувачки од дрво и др.) - 12 ди-
нари за секој кубен метар; а за пратки на целулозно и ог-
ревно дрво - 10 динари за секој кубен метар; 

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп 
што од нив се отстрануваат по употреба - 100 динари за 
секој кубен метар; 

8) за преглед на останки на товар од растително по-
текло по чистење на бродот, односно шлепот - 800 динари 
по брод односно шлеп; 

3. Височината на надоместот за задолжителен здрав-
ствен преглед на пратките на растенија што во провозот 
низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
се претоваруваат или се превезуваат во отворени превозни 
средства, зависно од видот на пратката изнесува, и тоа: 

1) за вагонски и камионски пратки, освен за пратки 
од дрво, до 10 тони - 200 динари, а за секоја понатамошна 
започната тона - уште по пет динари; 

2) за вагонски и камионета пратки на дрво, до 10 куб-
ни односно просторни метри - 200 динари, а за секој пона-
тамошен кубен, односно просторен метар на дрво - уште 
по пет динари; 

3) за бродски пратки, освен за пратки од дрво, до 10 
тони - 200 динари, а за секоја понатамошна започната то-
на уште по 3 динари; 

4) за бродски пратки на дрво до 10 кубни односно 
просторни метри 200 динари, а за секој понатамошен ку-
бен односно просторен метар уште по 3 динари; 

4. Надоместот за задолжителен здравствен преглед 
на семиња и посадочен материјал се зголемува за 50% од 
височината на надоместот определена во одредбите под 1 
до 5 на точка 2 и одредбите под 1 и 2 на точка 3 од оваа од-
лука. 

5. За празна амбалажа од растително потекло која се 
враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а служела за испраќање на пратки на растенија, се 
плаќа 50% од височината на надоместот определена во од-
редбите од 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука. 

6. Ако увозникот, извозникот, односно превозникот 
бара да се прегледа амбалажата за стоките што не под-
лежат на задолжителен здравствен преглед, плаќа надо-
мест како за вагонски односно бродски пратки. 

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките 
за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспек-
торот стоките да ги прегледа и инспекторот излезе на мес-
тото на натоварот во определено време, извозникот е 
должен на име на изгубеното време на инспекторот да му 
плати 200 динари по еден час чекање. 

8. Износот на надоместот за преглед на пратките од 
точ. 2 до 7 на оваа одлука што се врши во текот на ноќта и 
во деновите на државните празници се зголемува за 50% 
од надоместите предвидени во точ. 2 до 7 на оваа одлука. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на надомес-
тот за вршење на задолжителен здравствен преглед на 
растенијата при увозот и извозот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/81 и 43/81). 

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

Е. п. бр. 502 
15 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрн*, е. р. 
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732. 
Врз основа на член 72 став 2 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Во одредба под 2 зборовите: „200,000 динари" се за-
менуваат со зборовите: „300.000 динари", 

Во одредба под 3 зборовите: „50.000 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „75.000 динари". 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГА-
НИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОС-
ТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на органите на федерацијата и за потреби-
те на остварувањето на правата и должностите на федера-
лната за 1984 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/84, 
42/84, 46/84 и 66/84) во точка 1 став 1 во одредбата под 1 
бројот: „11.933.828.500" се заменува со бројот: 
„11.877.472.500", а во одредбата под 2 бројот: 
„68.869.252.000" се заменува со бројот: „68.925.608.000". 

2. Во распоредот на девизите за 1984 година, кој е сос-
тавен дел на Одлуката за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на органите на федерацијата и за по-
требите на остварувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1984 година, редниот број 13 се менува и 
гласи: 

„13. Сојузен секретаријат за народна одбрана 

Нестковни плаќања: 

- службени патувања 
- претставништва 
- котизации 
- лекувања во странство 
- специјализации 
- други плаќања 
Стоковни плаќања 

32.938.000 
192.440.000 

3.923.000 
26.594.000 

122.159.000 
5.793.000 383.847.000 

65.761.343.000 

Е. п. бр. 505 
27 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арнч, е. р. 

Вкупно: 66.145.190.000" 

734. 
Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 

пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
УШ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ СКОКО-
ВИ ВО 1985 ГОДИНА НА ПЛАНИЦА КАКО НАСТАН 
ПО ПОВОД НА КОЈ ВО 1985 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДА-

ДАТ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

1. Во Одлуката за определување на УП! светско 
првенство во скијачки скокови во 1985 година на Планина 
како настан по повод на кој во 1985 година ќе се издадат 
пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
50/84), во називот на Одлуката и во точка 1 зборот: „ско-
кови" се заменува со зборот: „летови". 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-' 
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 525 
13 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

733. 
Врз основа на член 48 од Законот за основите на сис-

темот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА 
ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТ-
НИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕ-

СРЕЌЕН СЛУЧАЈ 
1. Во Одлуката за определување на најниските осигу-

рени суми на кои мора да се договори осигурување за еден 
патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/81) во точка 1 во одредба 
под 1 зборовите: „100.000 динари" се заменуваат со зборо-
вите: „150.000 динари". 

Е. п. бр. 524 
6 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

735. 
Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

1. На стоките што се увезуваат во 1985 година, освен 
на стоките што се ослободени од плаќање царина според 
чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон, се плаќа да-
вачка за царинско евидентирање во височина од 1% од ца-
ринската основица. 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлу-
ка, давачка за царинско евидентирање се плаќа во височи-
на од 0,01% од царинската основица: 
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1) на увозот на суровини од следните тарифни броеви 
на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за до-
машни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на 
Југославија за 1985 година и со (регионалниот распоред на 
увозот, и тоа: 

27.01/1 Антрацит, во прав или не, неагломериран 
27.01/2а Друг камен јаглен, во прав или не, неагло-

мериран, за коксирање 
27.02/2 Агломериран мрк јаглен и лигнит 
27.04 Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаг-

лен, лигнит и тресет, агломериран или не-
агломериран; ретортен јаглен 

27.09/1 Нафта 1 
27.10/1 а Авио-бензин 
27.10/Зв Други лесни масла и препарати, друго 

Ех. 
Примарен бензин 

27.10/4в Млазно гориво од керозински тип 
27.10/6 Гасно масло 
27.10/7 Гориви масла 
27.11 /1 Пропан и бутан, течни 
27.11 /3 Нафтени гасови и д^уги гасовити јаглево-

дороди во гасовита состојба 
27.14/1 Петрол-кокс 
27.17 Електрична енергија ; 
84.59/1 Нуклеарни реактори и нивни делови 

Ех. 
Уранско гориво за атомска централи 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на 
увозот на нафтени деривати од тој став што се врши над-
вор од Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, 
се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина 
од 0,01% од царинската основица, ако увоз на тие дерива-
ти се врши заради рамномерно и под еднакви услови снаб-
дување на пазарот со нафтени деривати, односно заради 
повторен извоз. 

Дали се работи за увоз заради рамномерно и еднакви 
услови снабдување на пазарот со нафтени деривати, мис-
лење дава Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-
пански работи; 

2) на увозот на опрема и делови што не се произведу-
ваат во земјата, а се увезуваат како замена за опрема и да-
лови уништени или општетени во несреќи; 

3) на увозот на опрема и резервни делови што не се 
произведуваат во земјата, а служат за изградба на објекти, 
под услов тиел објекти да се изградуваат со здружување на 
труд и средства врз доходовни основи и врз база на заед-
нички интереси за развој на стопански недоволно развие-
ните републики и на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово. 

3. Увоз на опрема и резервни делови од точка 2 од-
редба под 3 на оваа одлука, организациите на:« здружен 
труд ќе вршат врз основа на мислењето на Стопанската 
комора на Југославија - Општото гранске здружение за 
преработка на метали на Југославија дека таа опрема и ре-
зервни делови нр се произведуваат во земјата и врз основа 
на потврда од надлежниот републички односно покраин-
ски орган на управата дека се во прашање објекти што се 
изградуваат со здружување на труд и средства врз дохо-
довни основи и врз база на заеднички интереси за развој 
на стопански недоволно развиените републики и на Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово. Во потврдата 
мораат да се наведат одредбите од договорот кои се основ 
за увоз на таа опрема и резервни делови. 

4. Пресметување и наплатување на давачката за ца-
ринско евидентирање се врши при царинењето на стоките, 
според прописите за наплатување царина. 

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

Е.п.бр. 527 
6 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

736. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И 
НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-
НИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА ^УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84) во точка 41 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 

„1) на сметката бр. 842-1952 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопанство-
то по основ на задолжителниот заем од 1984 година; 

2) на сметката бр. 842-1968 - Деловни средства на ор 
ганизациите на здружен труд од областа на стопанството 
по основ на задолжителниот заем од 1985 година". 

2. Во точка 59 став 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

I „1) проодната сметка бр. 842 2052 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Ко-
сово за 1984 година; 

2) проодната сметка бр. 842-2068 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и на САП Ко-
сово за 1985 година". 

3. Точка 65 се менува и гласи: 
„Приходите на буџетот на федерацијата од царини и 

други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 
1984 година и делот од приходите од основниот данок на 
промет на производи за промет остварен до 31 декември 
1984 година, што ќе се наплати до 31 јануари 1985 година, 
се уплатуваат во корист на буџетот на федерацијата сог-
ласно со член 24 став 3 од Законот за извршување на Буџе-
тот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83). 

При уплатата на приходите од царини и други увоз-
ни давачки за стоките увезени до 31 декември 1984 година 
и на делот од приходите од основниот данок на промет на 
производи за прометот остварен до 31 декември 1984 го-
дина, што ќе се наплати до 31 јануари 1985 година, упла 
тителите на тие приходи на сите налози за уплата ќе на-
значат во горниот десен алог: „за 1984 година". 
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Заради разграничување на приходите од став 1 на 
оваа точка помеѓу 1984 и 1985 година, уплатителите на 
приходите при уплатата на приходите од царини и други 
увозни давачки и на делот од приходите од основниот да-
нок на промет на производи, за прометот остварен во ја-
нуари 1985 година, на сите налози за уплата ќе назначат 
во горниот десен агол: „за 1985 година". 

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 6-3556/2 
12 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

737. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА ВЕСНИКОТ „LE MONDE" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на весникот „Le Monde" број 12380 од 14 ноември 

1984 година, што излегува на француски јазик во Париз, 
Франција. 

Бр. 650-1-5/179 
4 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Добросав Ќулафиќ, е. р. 

738. 
Врз основа на член 59 став 1, ио врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на весникот „Kurier" број 310 од 7 ноември 1984 годи-
на, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/508 
4 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

739. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ И ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 

1984 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на следните 
готови лекови: 

Реден 
број Назив на лекот Форма и паку-

вање на лекот 
Производител 

на лекот 
Број и датум на реше-
нието за пуштање на 

лекот во промет 

Број и датум на решение-
то за укинување на одоб-
рението за пуштање на 

лекот во промет 

1 2 3 4 5 6 

1 ASTEROL маст, 25 g „Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

05-557/1 
од 25.111 1969 година 

07-3319/1-83 -
од 18. VI 1984 година 

2 ASTEROL пудра, 30 g »» 05-555/1 
од 25.111 1969 година 

07-3313/1-83 
од 18. VI 1984 година 

3 CANESTEN вагиналета, 6 
ваг. по 0,1 g 

„Bayer-Pharma" Југосла-
вија - Товарна фарма-
цевтска ин кемичних 
изделков - Љубљана 

2371/1-74 
од 22.IV 1975 година 

07-3096/1-83 
од 18. VI 1984 година 



1 2 3 4 5 6 

4 BEPHENICOL сируп, 50 ml „Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

15-484/1 
од 22.XI 1966 година 

07-180/1 
од 5.III 1984 година 

5 BEPHENICOL капсули, 
16 капе. 

м 
0502-1642/1 

од 29.VI 1977 година 
07-182/1 

од 5.III 1984 година 
6 BEPHENICOL капсули, 

104 капе. " 

0502-1641/1 
од 29.VI 1977 година 

07-181/1 
од 5.III 1984 година 

7 BEPHENICOL суспензија, 
50 ml 

15-484/1 
од 22.XI 1966 година 

07-180/1 
од 26. VI 1984 година 

8 CHYMOCICLAR капсули, 
8 капе. 

05-1810/1-68 
од 26.111 1969 година 

07-3318/1-83 
од 18. VI 1984 година 

9 CHYMORAL дражен, 
24 драж. 

05-1809/1 
од 23.XII 1968 година 

07-3317/1-83 
од 18. VI 1984 година 

10 COMPOCILLIN 
-VK 

таблети, 
50 х 125 mg 

05-700/1 
од 26.111 1969 година 

07-3321/1-83 
од 18.IV 1984 година 

11 COMPOCILLIN 
-VK 

таблети, 
25 х 250 mg 

05-701/1 
од 26.111 1969 година 

07-4969/1-82 
од 18. VI 1984 година 

12 COMPOCILLIN 
-VK 

гранулат за 
подготовка на 
сируп, 80 ml 
раствор 

05-702/1 
од 27.111 1969 година 

07-4967/1-82 
од 18. VI 1984 година 

13 DOLO-
BARALGIN 

дражен, 
20 драж. 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, Радна ор-
ганизација са п.о. у сас-
таву НПК „Серво Ми-
хаљ", Зрењанин 

05/2-4030/1 
од 31.XII 1974 година 

07-1330/1 
од 18. VI 1984 година 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

EFLORAN 

EFLORAN 

HAEMACTIN 

LENTRAT 

LENTRAT 

LENTRAT 

NITROPRUSID 
NATRIUM 

NOVANDROL 

вагинални 
таблети, 
10 х 0,5 g 

таблети, 
20 х 0,25 g 

дражен, 
30 драж. 

таблети, 
10 табл. 

таблети, 
20 табл. 

таблети, 
100 табл. 

инјекции, 1 
амп. лиофил. 
и 1 амп. од 5 
ml раствору-
вач 

лингвалети, 
10 х 10 mg 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гостин-
ство - Ново Место 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

„Фармаков' - Фабрика 
фармацеутских и хемиј-
ских производа - При-
зрен 

„1пех-Хемофарм" Фар-
мацеутско-хемијска ин-
дустрија - Вршац 

„Галеника" - Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

15-515-403/2-64 
од 31.XII 1964 година 

15-515-402/2-64 
од 31.XII 1964 година 

09-1899/1-59 
од 18.VI 1960 година 

05/2-4999/1-76 
од 28.VI 1977 година 

05/2-4992/1-76 
од 28.VI 1977 година 

05/2-4993/1-76 
од 28.VI 1977 година 

05-3668/1 
од 23.XII 1980 година 

883 
од 12. VIII 1954 година 

07-3058/1-83 
од 18. VI 1984 година 

07-3057/1-83 
од 18. VI 1984 година 

07-1616/1-83 
од 18. VI 1984 година 

07-253/1 
од 5.III 1984 година 

07-252/1 
од 5.III 1984 година 

07-251/1 
од 5.III 1984 година 

07-1393 
од 30. V 1984 година 

07-4963/1-82 
од 14. VI 1984 година 
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07 Бр. 2990/1 
30 октомври 1984 година 

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

јална заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. p. 

740. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-

РИ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: 

1 2 3 4 5 6 

22 NOVANDROL лингвалети, „Галеника" - Фармаце- 964 07-4973/1-82 
10x25 mg утско-хемијска индус- од 12. VIII 1954 година од 14. VI 1984 година 

трија - Белград-Земун" 

23 VERTIGOSAN дражен, 
“ 

05-5728/1 07-3326/1-83 
30 драж. од 17.Х 1979 година од 18. VI 1984 година 

Реден 
број 

Назив на лекот Форма и паку-
вање на лекот 

Начин на издавање од-
носно употреба на ле-

кот 

Производител 
на лекот 

Број и датум на решение-
то за пуштање во промет 

на лекот 
1 2 3 4 5 6 

1 AMRACIN 
(Tetracyclini chlori-
dum) 

капсули 
16 х 250 mg 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Галеника" - фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград - Зе-
мун 

07-1003/1 
од 28. III 1984 година 

2 AMRACIN 
(Tetracyclini 
chloridum) 

капсули, 
104 х 250 mg 

»» »» 07-824/1-83 
од 28. III 1984 година 

3 AMRACIN 
(Tetracyclin 
chloridum) 

маст за очи 
1%, 5 g 

07-825/1-83 
од 28. III 1984 година 

4 AMRACIN 
(Tetracyclin 
chloridum) 

маст 
3% 10 g 

** 07-2106/1-83 
од 28. III1984 година 

5 ANDROCUR 
-DEPOT 
(Cyproteronacetat) 

инјекции, 
3 амп. од 
3 ml по ЗОО mg 

»» „Schering AG" Berlin, 
Застапник: „Алкало-
ид" - Хемиска, фарма-
цевтска, козметичка 
индустрија - Скопје 

07-1079/1 
од 26. VI 1984 година 

6 ANDROCUR-10 
(Cyproteronacetat) 

таблети 
15 х 10 mg 

и и 07-1078/1 
од 26. VI 1984 година 

7 ANDROCUR 
(Cyproteronacetat) 

таблети, 
50 х 50 mg 

vt 07-1080/1 
од 26. VI1984 година 

8 ANTITOKSIN 
PLINSKE GAN-
GRENE 
(Immunoserum an-
tidostridum mix-
tum) 

инјекции, 
1 ампула 
од 10 ml 

може да се употребува 
само во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

„Плива" - Фармацеут-
ска хемијска, прехрам-
б е н и козметичка ин-
дустрија - Загреб 

07-2609/1 
од 19. VI 1984 година 
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9 ANTITOKSIN 
PLINSKE GAN-
GRENE 
(Immunoserum an-
ticlostridium mix-
tum) 

инјекции, 
50 амп. 
по 10 ml 

Може да се употребува 
само во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

„Плива" - Фармацеут-
ска, хемијска, пре-
храмбени и козметич-
ка индустрија - Загреб 

07-2610/1 
од 19. VI 1984 година 

10 

11 

BAYPEN 
(Mezlocillinum) 

BAYPEN 
(Mezlocillinum) 

инјекции за 
i.v. употреба, 1 
шише со 2 g 
сува супстан-
ција на мезло-
цилин + 1 
шише од 50 ml 
вода за инјек-
ции 
инјекции, за 
i.v. upotreba 1 
шише со 5 g 
сува супстан-
ција на мезло-
цилин + 1 
шише од 50 ml 
вода за инјек-
ции 

»» „Bayer AG, Leverku-
ѕеп, СР Германија. За-
стапник: „Bayer-Phar-
ma" Југославија - То-
варна фармацевтских 
ин кемичних изделков 
- Љубљана 

07-740/1 
од 19. VI 1984 година 

07-741/1 
од 19. VI 1984 година 

12 BETAMET крем, 10 g Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„1пех-Хемофарм" 
Фармацеутско-хемиј-

ска индустрија 
Вршац 

07-5082/1-82 
од 17. IV 1984 година 

13 BETAMET крем, 50 g 07-5083/1 
од 17. IV 1984 година 

14 BETAMSAL маст, 10 g 07-5080/1 
од 7. V 1984 година 

15 BETAMSAL маст, 50 g 07-5081/1 
од 7. V 1984 година 

16 BETAMSAL тинктура, 
10 ml 

07-5078/1-82 
од 17. IV 1984 година 

17 BETAMSAL тинктура, 
50 ml 

»» 07-5079/1-82 
од 17. IV 1984 година 

18 BILISCOPIN 
(Acidum 
iotroxcium) 

инјекции за 
i.v. употреба, 
10 амп. по 30 
ml 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„Schering AG", Berlin, 
Zastapnik: „Alkaloid" -
Hemiska, farmacevtska, 
kozmetidka industrija -
Skopje 

07-341/1 
о21. VI 1984 godina 

19 BILISCOPIN 
(Acidum 
iotroxicum) 

инфузија, 10 
шиш. по 100 
ml со прибор 
за инфузија 

r* 07-339/1 
од 21. VI 1984 година 

20 BILISCOPIN , 
(Acidum iotroxi-
cum) 

за краткотрај-
на инфузија, 
10 шиш. по 50 
ml со прибор 
за инфузија 

n 07-340/1 
од 21. VI 1984 година 

21 BILISCOPIN 
(Acidum iotroxi-
cum) 

за долготрај-
на инфузија, 
10 шиш. по 
250 ml со при-
бор за инфузи-
ја 

и »* 07-338/1 
од 21. VI 1984 година 



Страна 1474 - Број 67 

1 2 3 4 5 6 

22 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

капсули, 
10 x 250 mg 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-545/1 
од 18. IV 1984 година 

23 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

капсули, 
20 x 250 mg 

И п 07-547/1 
од 18. IV 1984 година 

24 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

капсули, 
100 x 250 mg 

»» 07-544/1 
од 18. IV 1984 година 

25 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

капсули, 
500 x 250 mg 

07-546/1 
од 18. IV 1984 година 

26 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

капсули, 
1000 x 250 mg 

»» 07-542/1 
од 18. IV 1984 година 

27 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

суспензија, 
60 ml 

07-977/1 
од 18. IV 1984 година 

28 CHLORAMPHE-
NICOL 
(Chloramphenico-
lum) 

суспензија 
1000 ml 

07-541/1 
од 18. IV 1984 година 

29 CHLORAMPHE-
NICOL (Chloram-
phenicolum) 

супозитории, 
10 супоз. 

07-543/1 
од 18. IV 1984 година 

30 CODILEK капсули, 
10 капе. 

07-5381/1-82 
од 28. VI 1984 година 

31 CODILEK сируп, 100 ml 07-5380/1-82 
од 28. VI 1984 година 

32 DECOTAL 
(Diflucortolon vale-
rianat) 

крем, 20 g и „Алкалоид" - Хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

07-129/1 
од 2. IV 1984 година 

33 DECOTAL 
(Diflucortolon vale-
rianat) 

маст, 20 g 07-128/1 
од 2. IV 1984 година 

34 DEXTRAN 40 
(Dehtranum) 

Физиолошки 
раствор, 500 
ml раствор 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„1пех-Хемофарм" 
Хемијско-фармацеут-

ска индустрија 
Вршац 

07-2326/1 
од 22. VI 1984 година 

35 DEXTRANUM 40 
со 5% sorbita 
(Dextranum) 

раствор 
500 ml 

»» 07-2328/1 
од 22. VI 1984 година 

36 DEXTRAN 40 со 
20% sorbit 
(Dextranum) 

раствор, 
500 ml 

07-2327/1 
од 22. VI 1984 година 

37 DEXTRAN 70 
(Dextranum) 

физиолошки 
раствор, 
500 ml 

м 
07-2329/1 

од 22. VI 1984 година 
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38 DOLPIRIN 
(Acidum acetylsali-
cylum) 

дражен, 20 
x 500 mg 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

„Боен ал иј ек" - фарма-
цеуте^, хемијска и са-
нитетска индустрија -
Сараево 

07-16/1 
од 17. IV 1984 година 

39 DOLPIRIN 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

дражен, 
50 x 500 mg 

“ 
07-17/1 

од 17. IV 1984 година 

40 ENDOLIT 
(Pipenzolati bromi-
dum) 

капки за 
деца, 15 ml 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Галеника" - Фарма-
цеуте^ хемијска ин-
дустрија - Белград -
Земун 

07-1511/1 
од 27. VI 1984 година 

41 FERROHEPT таблети, 
40 табл. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-525/1 
од 19. IV 1984 година 

42 FERROHEPT таблети, 
100 табл. 

07-526/1 
од 19. IV 1984 година 

43 FERROHEPT таблети, 
1000 табл. 

и “ 
07-524/1 

од 19. IV 1984 година 

44 FERROHEPT сируп, 
100 ml 

и “ 
07-984/1 

од 19. IV 1984 година 

45 FERROHEPT сируп, 
120 ml 

“ “ 
07-983/1 

од 19. IV 1984 година 

46 FERROHEPT сируп, 
1000 ml 

»» 07-523/1 
од 19. IV 1984 година 

47 GATOX 
(Gamabenzen-he-
xachloridum) 

крем, 40 g „Босналијек" - Фарма-
цеуте^, хемијска и са-
нитетска индустрија -
Сараево 

07-123/1 
од 17. IV 1984 година 

48 INSULRAP 
(Insulinum) 

инјекции 40 i.j. 
10 ml раствор 
по 40 i.j. 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

„Плива" - Фармацеут-
ска, хемијска, пре-
храмбени и козметич-
ка индустрија - Загреб 

07-827/1 
од 19. VI 1984 година 

49 KATOPIL 
(Captoprilum) 

таблети, 
40 х 25 mg 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Белград -
Земун 

07-177/1 
од 18. VI 1984 година 

50 KATOPIL 
(Captoprilum) 

таблети, 
40 х 50 mg 

“ 
07-179/1 

од 18. VI 1984 година 

51 KATOPIL 
(Captoprilum) 

таблети, 
40 х 100 mg 

“ 
. 07-178/1 

од 18. VI 1984 година 

52 LECORTIN крем, 5 g 
“ 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-527/1 
од 19. IV 1984 година 

53 LECORTIN крем, 20 g 
“ “ 

07-528/1 
од 19. IV 1984 година 

54 LEKOZID 
(Lanatosidum C) 

инјекции, 10 
амп. по 0,4 mg 

“ “ 
07-540/1 

од 19. IV 1984 година 

55 LEKOZID 
(Lanatosidum C) 

инјекции, 50 
амп. по 0,4 mg 

“ “ 
07-539/1 

од 19. IV 1984 година 
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56 LEKOZID 
(Lanatosidum C) 

инјекции, 100 
амп. по 0,4 mg 

»» - 07-538/1 
од 19.IV 1984 година 

57 LEKOZID 
(Lanatosidum C) 

капки, 10 ml и 07-537/1 
од 19.IV 1984 година 

58 LESKOSUL 
(Sulindacum) 

таблети, 
20 x 100 mg 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

07-1423/1-82 
од 15.V 1984 година 

59 MODIMUNAL 
(Metizoprinol) 

сируп, 120 ml м 
„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-4009/1-81 
од 18. VI 1984 година 

60 MODIMUNAL 
(Metizoprinol) 

таблети, 
40 x 0,5 g 

»» »» 07-4008/1-81 
од 18. VI 1984 година 

61 NAZOCORT 
(Tixocortol pivalat) 

суспензија за 
нос 1%, 10 ml 

„Алкалоид" - Хемис-
ка, фармацевтска, коз-
метичка индустрија -
Скопје 

07-3659/1-83 
од 2.IV 1984 година 

62 NEO BELLASE-
CAL 

дражен, 
30 драж. 

и „Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин комич-
них изделков - Љуб-
љана 

07-511/1 
од 18.IV 1984 година 

63 NEO BELLASE-
CAL 

дражен, 
500 драж. 

- 07-510/1 
од 18.IV 1984 година 

64 NEO BELLASE-
CAL 

дражен, 
1000 драж. 

»» и 07-512/1 
од 18.IV 1984 година 

65 NIFECARD 
(Nifedipinum) 

таблети, 
50 х 10 mg 

и »» 07-198/1 
од 17.IV 1984 година 

бб NIFECARD 
(Nifedipinum) 

таблети, 
100 х 10 mg 

»» 07-199/1 
од 17.IV 1984 година 

67 NIFECARD 
(Nifedipinum) 

таблети, 
500 х 10 mg 

»» 07-197/1 
од 17.IV 1984 година 

68 NITROBUKAL 
(Glycerylis trinitra-
tis) 

букалети 1 mg, 
30 букалети по 
1 mg 

и „Крка" - Фармацевти-
ка, хемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

07-893/1 
од 18. VI 1984 година 

69 NITROBUKAL 
(Glycerylis trinitra-
tis) 

букалети 2 mg, 
30 букалети по 
2 mg " 

»» 07-894/1 
од 18. VI 1984 година 

70 NITROBUKAL 
(Glycerylis trinitra-
tis) 

букалети 5 mg, 
30 букалети по 
5 mg 

» 07-895/1 
од 18. VI 1984 година 

71 PLATIMIT 
(Cisplatium) 

инјекции 10 
mg, 10 шиш. 
по 10 mg 

Може да се употребува 
само во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

„Плива"-Фармацеут-
ска, хемијска, пре-
храмбени и козметич-
ка индустрија - Загреб 

07-963/1 
од 8.V 1984 година 

72 PLATIMIT 
(Cispalatinum) 

инјекции 50 
mg, 10 шиш. 
по 50 mg 

»» 07-981/1 
од 8.V 1984 година 
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73 PRINORM 
(Atenololum) 

таблети, 
14 табл. 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Галеника"-Фармаце-
утско-хемијска индус-
трија - Белград-Земун 

07-2615/1-83 
од 17.IV 1984 година 

74 PRINORM 
(Atenololum) 

таблети, 
30 табл. 

»» »» 07-2614/1-83 
од 17.IV 1984 година 

75 RANISAN 
(Ranitidinum) 

таблети, 
20 х 150 mg 

Може да се издава на 
рецепт од лекар специја-
лист по соодветна гран-
ка на медицината. По 
исклучок, лекот може да 
се издава и ћа рецепт на 
друг лекар ако е назна-
чено дека лекот е пропи-
шан врз основа на мис-
лењето на лекар специ-
јалист по соодветна 
гранка на медицината 

„Здравље"-Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

07-3599/1-83 
од 11.1 V 1984 година 

76 RANISAN 
(Ranitidinum) 

таблети, 
50 х 150 mg 

Може да се издава на 
рецепт од лекар специја-
лист по соодветна гран-
ка на медицината. По 
исклучок, лекот може да 
се издава и на рецепт на 
друг лекар ако е назна-
чено дека лекот е пропи-
шан врз основа на мис-
лењето на лекарот спе-
цијалист по соодветна 
гранка на медицината 

„Здравље"-Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

07-3600/1-83 
од 11.IV 1984 година 

77 REMOXICAM (Pi-
roxicamum) 

капсули 
20 х 20mg 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Алкалоид" -Хемиска, 
фармацевтска, козме-
тичка индустрија -
Скопје 

07-23/1 
од 2.IV 1984 година 

78 REMOXICAM 
(Piroxicamum) 

капсули, 
50 х 20 mg 

и »» 07-24/1 
од 2.IV 1984 година 

79 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

синџир, 1 син-
џир со 10 куг-
лици 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„Merck", Darmstadt, 
СР Германија, Застап-
ник: „Алкалоид" - Хе-
миска, фармацевтска, 
козметичка индустри-
ја Скопје 

07-306/1-81 
од 26.VI 1984 година 

80 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

синџир, 5 син-
џири со 10 
куглици 

»» »» 07-307/1-81 
од 26.VI 1984 година 

81 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

синџир, 1 син-
џир со 30 
куглици 

п »» 07-310/1-81 
од 26.VI 1984 година 

82 SEPTOPAL (Genta-
mycinum) 

синџир, 5 син-
џири со 30 
куглици 

»1 07-311/1-81 
од 26.VI 1984 година 

83. SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

синџир, 1 син-
џир со 60 куг-
лици 

07-308/81 
од 26. VI 1984 година 

84 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

синџир, 5 син-
џири со 60 
куглици 

»» 07-309/1-81 
од 26.VI 1984 година 
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85 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

куглици, 
1 кесичка со 
10 куглици 

Може да се употребува 
само во дравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„Merck", Darmstadt, 
СР Германија, Застап-
ник: „Алкалоид" - Хе-
миска, фармацевтска, 
козметичка индустри-
ја - Скопје 

07-304/1-81 
од 26. VI 1984 година 

86 SEPTOPAL 
(Gentamycinum) 

куглици, 
5 кесички со 
10 куглици 

»» 07-305/1-81 
од 26. VI 1984 година 

87 TRODON 50 
(Tramadolum) 

инјекции, 5 
амп. од 1 ml 
по 50 mg 

„Зорка" - Хемијска 
индустртија - Шабац 

07-1519/1-82 
од 12. VI 1984 година 

88 TRODON 50 
(Tramadolum) 

инјекции, 50 
амп. од 1 ml 
по 50 mg 

07-1518/1-82 
од 12. VI 1984 година 

89 TRODON 100 
(Tramadolum) 

инјекции, 5 
амп. од 2 ml 
по 100 mg 

от 07-1517/1-82 
од 12. VI 1984 година 

90 TRODON 100 
(Tramadolum) 

инјекции, 50 
амп. од 2 ml 
по 100 mg 

от 07-1520/1-82 
од 12. VI 1984 година 

91 TRODON 
(Tramadolum) 

капки, 10 ml Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

» 07-1523/1-82 
од 12. VI 1984 година 

92 TRODON 
(Tramadolum) 

хапсу ли, 10 х 
50 mg 

м 07-1521/1-82 
од 12. VI 1984 година 

93 TRODON 
(Tramadolum) 

капсули, 20 х 
50 mg 

*» от 07-1522/1-82 
од 12. VI 1984 година 

94 TRODON 
(Tramadolum) 

супозитории, 
5 супоз. 
по 100 mg 

»» 07-1524/1-82 
од 12. VI 1984 година 

95 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

инјекции, 10 
амп. по 500 mg 

от „Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

07-2853/1 
од 16. IV 1984 година 

96 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

инјекции, 50 
амп. по 500 mg 

07-2854/1 
од 16. IV 1984 година 

97 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

кнјекции, 100 
амп. 
по 500 mg 

от и 07-2855/1 
од 16. IV 1984 година 

98 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
10 х 100 mg 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

от 07-2843/1 
од 16. IV 1984 година 

99 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
20 х 100 mg 

и 07-2844/1 
од 16. IV 1984 година 

100 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-

таблети 
100 х 100 mg 

» 07-2845/1 
. од 16. IV 1984 година 
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101 VITAMIN С 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
500 x 100 mg 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

»» 07-2846/1 
од 16. IV 1984 година 

102 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
1000 x 100 mg 

07-2847/1 
од 16. IV 1984 година 

103 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
10 x 500mg 

07-2848/1 
од 16. IV 1984 година 

104 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
20x500 

“ 
07-2849/1 

од 16. IV 984 година 

105 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
100 x 50mg 

07-2850/1 
од 16. IV 1984 година 

106 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
500 x 500 mg л 

»» „Лек" - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

07-2851/1 
од 16. IV 1984 година 

107 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблети, 
4000 х 500 mg 

»» 07-2852/1 
од 16. IV 1984 година 

108 ZOVIRAH 
(Acyclovir) 

инјекции за 
i.v. употреба, 5 
шиш. 
по 250 mg 

Може да се употребува 
само во здравствена ор-
ганизација на здружен 
труд 

The Wellcome Founda-
tion - England Застап-
ник: „Агропрогрес" 
Застапство иностра-
них фирми Белград 

07-479/1 
од 19. VI 1984 година 

07 Бр. 2989/1 
30 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

741. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, СО НОВИ НАЗИВИ СО ИЗМЕНЕТ СОСТАВ, НА-
ЗИВ И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДНОСНО ОБНОВЕНО ОДОБРЕ-

НИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА 
Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови 

лекови: 

Реден 
број Назив на лекот Форма и паку-

вање на лекот 
Начин на издавање од-

носно употреба на 
лекот 

Произведувач на ле-
кот 

Број и датум на решение-
то за пуштање во промет 

на лекот 

1 2 3 4 5 6 

1 ACETISAL рН 8 
(Acidum acetylsali-
cylicum) 

таблети, 
500 х 500 mg 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Београд-Зе-
мун 

07-3795/1-83 
од 13.03.1984 година 
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2 AKOCIL 
(Piperacillinum na-
trium) 

инјекции, 1 
шишенце по 2 g 

Може да се употребува 
само во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд. Со 
исклучок, лекот може да 
се издава и со рецепт на 
лекар ако е назначено 
дека лицето претходно 
било лечено со овој лек 
во стационари здрав-
ствена организација на 
здружен труд 

„Зорка" - Хемијска 
индустрија - Шабац 

07-818/1 
од 30.05.1984 година 

3 BEOGLOBIN-D 
(Immunoglobuli-
num humanum D 
(Rho) 

инјекции, 1 
шишенце по 
100 микрогра-
ма 

Може да се употребува 
само во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

Завод за траснсфузију 
крви СР Србије-Беог-
рад 

07-3645/1 
од 13.04.1984 година 

4 CHLORALHYD-
RAT-RESTIOLE 
(Chloralhydratum) 

микроклизма, 
3 микроклиз-
ми од 3 ml по 
0,6 g 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Вук Gulden", Kon-
stanz, 3. Германија 
Застапник: „Fabeg"-
Заступство страних 
фирми и унутрашњи 
промет - Београд 

07-2905/1-82 
од 4.01.1984 година 

5 DIPIRIDAMOL 
(Dipiridamolum) 

дражен, 
60 х 25 mg 

„Подравка-Белупо 
Лијекови, козметички 
и кемијски производи 
- Копривница 

07-3125/1-83 
од 9.03.1984 година 

6 DIPIRIDAMOL 
(Dipiridamolum) 

дражен, 
60 х 75 mg 

„Подравка-Белупо" -
Лијекови, козметички 
и кемијски производи 
- Копривница 

07-3126/1-83 
од 9.03.1984 година 

7 DOLO BARALGIN дражен, 
10 дражен 

»* „Југоремедија" - Фаб-
рика лекова - Зрења-
нин 

07-2696/1-83 
од 31.05.1984 година 

8 EGOCIN 
(Oxytetracyclinum) 

таблети, 
20 х 500 mg 

„Крка" - Фармацевти-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

07-3582/1-83 
од 16.04.1984 година 

9 EGOCIN 
(Oxytetracyclinum) 

таблети, 
100 x 500 mg 

»» 07-3581/1-83 
од 16.04.1984 година 

10 ERAZON 
(Piroxicamum) 

капсули, 
20 х 20 mg 

07-3583/1-83 
од 9.03.1984 година 

11 ERAZON 
(Piroxicamum) 

капсули, 
50 х 20 mg 

и „Подравка-Белупо" -
Лијекови, козметички 
и кемијски производи 
- Копривница 

07-3584/1-83 
од 9.03.1984 година 

12 ERAZON 
(Piroxicamum) 

супозитории, 
10 х 20 mg 

п ** 07-3154/1 
од 26.06.1984 година 

13 FLOSTERON 
(Betamethasonum) 

солубиле 
инекции, 10 
ампули од 1 
ml по 4 mg 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

07-4904/1-81 
од 25.06.1984 година 

14 GAMAGLOBULIN 
HUMANI 
(Imunoglobulinum 
humanum) 

инекции, It) 
ампули 
по 2 ml 

и Институт за вирусоло-
гију и имунобиологију 
„Торлак" - Београд 

07-1987/1-83 
од 17.04.1984 година 



Петок, 21 декември 1984 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1481 

1 2 3 4 5 6 

15 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

капки за очи, 5 
ml на раствор 

Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
ких изделков - Љуб-
љана 

07-18/1 
од 16. 04 1984 година 

16 GENTAMICIN 
(Gentamicinum) 

маст за очи, 
3g 

- 07-19/1 
од 16. 04 1984 година 

17 GYNIPRAL 
(Hexoprenalin sul-
fat) 

инекции, 5 ам-
пули по 4 ml 

Може да се употребува 
само во стационарни 
здравствени организа-
ции на здружен труд 

„Алкалоид - Хемиј-
ска, фармацевтска, 
козметичка индустри-
ја - Скопје 

07-387/1 
од 27. 05. 1984 година 

18 HEMINEVRIN 
(Clomethiazolum) 

филмтаблети, 
25 филмтабле-
ти 

Може да се употребува 
само во соодветни ста-
ционарни здравствени 
установи. Со исклучок, 
лекот може да се издава 
на лекарски рецепт, са-
мо ако е назначено дека 
лицето претходно било 
лечено со овој лек во 
стационарна здравстве-
на установа 

„Босналијек" - Фарма-
цеуте^, хемијска и са-
нитетска индустрија -
Сараево 

07-1193/1 
од 25.06. 1984 година 

19 HEPATROMBIN 
50.000 

маст, 40 g Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Инех-Хемофарм" 
Фармацеутско-хемиј-

ска индустрија 
Вршац 

07-5/84 
од 16. 04. 1984 година 

20 IBADEN 1000 
(Fenoksimetil-peni-
cilinum) 

таблети, 30 
таблети по 
1.000.000 i. е. 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
ких изделков - Луб-
лина 

07-3904/1-83 
од 13. 03. 1984. година 

21 ISOPTIN 
(Verapamilum) 

дражен 
50 х 80 mg 

п 07-10501/1 
од 19. 06. 1984. година 

22. ISOPTIN 
(Verapamilum) 

дражен 
20 х 120 mg 

»* » 07-1052/1 
од 19. 06. 1984 година 

23 KENALOG 
(Triamicinoloni ace-
tonidum) 

маст 0,1%, 15 g »* „Крка" - Фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинско - Ново Место 

07-3580/1-83 
од 13. 03. 1984 година 

24 LENTONITRAT 50 
(Pentaerithrityli tet-
ranitras) 

хапсу ли, 
20 капе. 

„Срболек" - Радна ор-
ганизација за меди-
цинско снабдевање -
Београд 

07-4113/1-82 
од 19. 03. 1984 година 

25 LOMILAN 
(Izosorbidi dinitras) 

инекции, 10 
ампули од 10 
ml по 10 mg 

Може да се употребува 
само во стационарни 
здравствени организа-
ции ха здружен труд 

„Лек" - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-
ких изделков - Љуб-
л>ана 

07-962/1 
од 17. 04.1984 година 
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26. LOTRISON крем, 15 g Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Плива" - Фармацеут-
ска, кемијска, пре-
храмбен и козметич-
ка индустрија - Загреб 

07-286/1 
од 28. 05. 1984 година 

27. NIRMIN 
(Glyceryltrinitra-
tum) 

инекции, 50 
ампули по 1 
mg 

Може да се употребува 
само во здравствени ор-
ганизации на здружен 
труд 

„Зорка" - Хемијска 
индустрија - Шабац 

07-2209/1-82 
од 18. Об. 1984 година 

28 NITROPRUSID 
NATRIUM 

инекции, 1 ши-
шенце лиофи-
лизат и 1 ам-
пула од 5 ml 
на раствор 

Може да се употребува 
само во и здравствени 
организации на здружен 
труд 

„Инех-Хемофарм" 
Фармацеутско-хемиј-

ска индустрија 
Вршац 

07-1463/1 
од 29. 05. 1984 година 

29 OSPEN 1000 
(Benzatinfenoksime-
til-penicillinum) 

сируп, 150 ml Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Крка" - фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

07-1128/1 
од 26. Об. 1984 година 

30 PIMIDEL 
(Acidum Pipemidi-
cum) 

капсули, 
20 х 200 mg 

Y) 07-3874/1-83 
од 18. 04. 1984 година 

31 PIMIDEL 
(Acidum Pipemidi-
cum) 

капсули, 
100 х 200 mg 

07-3873/1-83 
од 18. 04. 1984 година 

32 POVIDON JODID 
(Polyvidonum) 

раствор 1% 5 
ml на раствор 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

„Зорка" - Хемијска 
индустрија - Шабац 

07-817/1 
од 22. 05. 1984 година 

33 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

зрнца, 1 вреќ-
ичка по 4 g 

Може да се издава само 
со лекарски рецепт 

„Крка" - Фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

07-1459/1 
од 1. Об. 1984 година 

34 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

зрнца, 10 вреќ-
ички по 4 g 

07-1460/1 
од 1. Об. 1984 година 

35 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

зрнца, 60 g 
м 

07-1461/1 
од 1. Об. 1984 година 

36 SORBILEX 
(Dextranomerum) 

зрнца 100 g Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Крка" - Фармацевтс-
ка, кемија, козметика, 
здравилишче ин гос-
тинство - Ново Место 

07-1462/1 
од 1. Об. 1984 година 

37 VITAMIN C 
(Acidum ascorbi-
cum) 

таблета, 250 
х 0,5 g 

Може да се издава и без 
лекарски рецепт 

„Галеника" - Фарма-
цеутско-хемијска ин-
дустрија - Београд -
Земун 

07-1004/1 
од 23. 05. 1984 година 

38 VIRU-MERZ SE-
ROL 
(Tromantadinum) 

маст, 10 g . Може да се издава само 
на лекарски рецепт 

„Фармаков - Фабри-
ка фармацеутских и 
хемијских производа -
Призрен 

07-3510/1-83 
од 20. 02. 1984 година 

07. Бр. 2988 
30 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ. е. p. 



742. 
Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), Сојуз-

ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ НА ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ЈУЛИ ДО 20 ЈУЛИ 1984 

ГОДИНА 
Во периодот од 12 јули до 20 јули 1984 година се укинати одобренијата за пуштање во промет на следните го-

тови лекови: 

Назив на лекот Форма и паку-
вање на лекот 

Производител 
на лекот 

Број и датум на сог-
ласноста за пуштање 
на лекот во промет 

Број и датум на решение-
то за укинување на сог-
ласноста за пуштање на 

лекот во промет 
1 2 3 4 5 6 

1. BEMYCIN дражен, 
16 драж. 

„Плива" - Фармацеут-
ска, кемијска, прехрам-
б е н и. козметичка ин-
дустрија - Загреб 

178/1 
од 2.IX 1974 година 

07-1943/1 
од 20. VII 1984 година 

2. BEMYCIN дражен, 
100 драж. 

»* 178/2 
од 2. IX 1974 година 

07-1944/1 
од 20. VII 1984 година 

3. BEMYCIN капсули, 
16 капе. 

180/1 
од 2. IX 1974 година 

07-1945/1 
од 20. VII 1984 година 

4. BEMYCIN капсули, 
100 капе. 

180/2 
од 2. IX 1974 година 

07-1946/1 
^ од 20. VII 1984 година 

5. BEVITCOL капсули, 
12 капе. 

„Инекс-Хемофарм" 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија - Вршац 

05-5152/1-69 
од 6.1 1970 година 

07-1914/1 
од 16. VII 1984 година 

6. BEVITCOL капсули, 
100 капе. 

05-5152/2-69 
од 6.1 1970 година 

07-1927/1 
од 16. VII 1984 година 

7. OKSIMICIN-B капсули, 
16 капе. 

05-5154/1-69 
од 6.1 1970 година 

07-1912/1 
од 12. VII 1984 година 

8. OKSIMICIN-B капсули, 
100 капе. 

»» 05-5154/2-69 
од 6.1 1970 година 

07-1920/1 
од 12. VII 1984 година 

9. OXIBEX капсули, 
16 капе. 

„Фармаков - Фабрика 
лекова - Призрен 

05-5326/1-69 од 
12. V 1970 година 

07-1915/1 
од 12. VII 1984 година 

10. OXIBEX капсули, 
100 капе. 

05-5326/2-69 од 
12. V 1970 година 

07-1921/1 
од 12. VII 1984 година 

11. OXYTETRACYC-
LINV 

капсули, 
16 капе. 

„Алкалоид" - Хемиска, 
Фармацевтска, козме-
тичка индустрија 
Скопје 

05-6109/1-69 од 
26. И 1970 година 

07-1918/1 
од 12. VII 1984 година 

12. OXYTETRACYC-
LINV 

капсули, 
100 капе. 

05-6109/2-69 од 
26. II 1970 година 

. 7-1922/1 
од 12. VII 1984 година 

13. TERRAMYCIN SF капсули, 
16 капе. 

6-7364/1-72 од 
1. II 1973 година 

07-1919/1 
од 12. VII 1984 година 

14. TERRAMYCIN SF капсули, 
100 капе. 

6-7364/2-72 од 
1. II 1973 година 

07-1923/1 
од 12. VII 1984 година 

15. TETRABEX капсули, 
16 капе. 

„Фармаков - Фабрика 
лекова - Призрен 

05-5328/1 од 
25. ХИ 1969 година 

07-1916/1 
од 12. VII 1984 година 

16. TETRABEX капсули, 
100 капе. 

- 05-5328/2 од 
25. XII 1969 година 

07-1925/1 
од 12. VII 1984 година 
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ЗАБЕЛЕШКА: 

Затечените количества наведени лекови можат да се најдат во промет до истекот на рокот на важноста, а најдолго до 31. 
ХИ 1985 година. 

07 Бр. 3077 
6 октомври 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Г орѓе Јаковлевиќ, е. p. 

743. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-

та служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ 

РЕФЕРАТ ВРАЊЕ НА ЦАРИНАРНИЦА НИШ 
1. Царинскиот реферат Врање на Царинарницата 

Ниш почнува со работа на 1 јануари 1985 година. 

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

Бр. 11285 
12 декември 1984 година 

Белград 

744. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОДОБЛАСТА НА 

ИСПИТУВАЊЕТО НА ВОДИ 

Член 1 
Решението за југословенските стандарди од областа 

на испитувањето на води („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/71) престанува "да важи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 21 декември 1984 

година. 

Заменик-директор на Сојуз-
ната управа за царини, 
Миленко Николиќ, е. р. 

Бр. 50-8779/2 
23 ноември 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан-
дардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

1 2 3 4 5 6 

17 TETRACYL1N В капсули, 
16 капе. 

„Инекс - Хемофарм" ~ 
Фармацеутско-хемијска 
индустрија - Вршац 

05-6607/2 од 
25. ХН 1970 година 

07-1913/1 
од 12. VII 1984 година 

18 TETRACYCLIN В капсулу 
100 капе. 

05-6607/3 од 
25. ХИ 1970 година 

07-1924/1 
од 12. VII 1984 година 

19 TETRACIKLIN В капсули, 
16 капе. 

„Плива" - Фармацеут-
ска, кемијска, прехрам-
б е н и козметичка ин-
дустрија - Загреб 

05-3189/1 од 
7. XI 1968 година 

07-1947/1 
од 20. VII 1984 година 

20 TETRACIKLIN В капсули, 
100 капе. 

05-3189/2 од 
11. XI 1968 година 

07-1948/1 
од 20. VII 1984 година 

21 TETRACIK.LIN-V капсули 
16 капе. 

„Подравка-Белупо" 
Лијекови, козметички и 
хемијски производи -
Копривница 

05/2-3284/1-74 
од 20. II 1975 година 

07-1926/1 
од 12. VII 1984 година 

22 TETRACIKLIN-V капсули, 
500 капе. 

05/2-2486/1 од 
9. VII 1975 година 

07-1917/1 
од 12. VII 1984 година 
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745. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

производите за експлоатација на шумите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/84) член 6 се менува и гласи: 

„Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1985 го-
дина.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-5567/2 
5 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

746. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата "Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИ-

У М О Н ЛЕГУРИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

алуминиум и алуминијумски легури („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/84) член 3 се менува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS С.Т7.226, JUS 
С.Т7.228, JUS С.Т7.230 и JUS С.Т7.239 од член 1 на овој 
правилник, чие применување не е задолжително, југосло-
венските стандарди од тој член се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на алуминиум и алуминиумски 
легури што ќе се произведат односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник.". 

V 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила на 16 февруари 1985 
година. 

Бр. 50-14240/2 
5 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

747. 
Врз основа на член 51 егав 4 од Законот за основите 

на кредитниот и банкарскиот систем (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/77, 59/81 и 9/84), генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ПОДАТОЦИТЕ ШТО ИНТЕРНАТА БАНКА ГИ ОБЕЗ-
БЕДУВА И ГИ ДОСТАВУВА ДО СЛУЖБАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО *А ПОТРЕБИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ВРШЕЊЕ 

ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКИ РАБОТИ 
1. Во Упатст вото за податоците што интерната банка 

ги обезбедува и ги доставува до Службата на општестве-
ното книговодство за потребите на општествената евиден-
ција и за вршење информативно'аналитички работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/82) во точка 2 став 2 по 
зборовите: „за целата земја" се става точка, а текстот до 
крајот се брише. 

2. Во точка 3 став 2 зборовите: „за периодот од 1978 
до 1982 година" се бришат. 

3. Во точка 4 став 1 во одредбата под 2 на крајот се 
додаваат зборовите: „и месечен извештај за извршените 
плаќања за инвестиции од интерна сметка на член на ин-
терната банка по инвестициони објекти на образецот „Р-
- l / а ИБ" (во натамошниот текст: образец „Р-1/а ИБ")". 

4. Точка 7 се менува и гласи: 
„Исплатите за инвестиции што интерната банка ги 

врши за сметка на член на интерната банка - инвеститор 
од средствата на тој член претходно пренесени на жиро-
-сметката на интерната банка се искажуваат: 

1) по шифри на расчленетиот промет „70", „71" и 
„72" на образецот „Р 1" под ред. бр. 22, 23 и 24; 

2) по инвестициони објекти на образецот „Р-1/а ИБ" 
на начинот утврден во точка 9а на ова упатство. 

За исплати за инвестиции по инвестициони објекти 
од свое име и за своја сметка интерната банка доставува 
посебен извештај на образецот „Р-1/а ИБ". 

Исплатите за инвестиции извршени од инвестициони 
кредити во користење интерната банка ги искажува во из-
вештајот „ИН-К-1". ' 

5. По точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи: 
„9а Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ" се составува 

месечно посебно за секој член на интерната банка и за ин-
терната банка како инвеститор по инвестициони објекти 
кумулативно за извештајниот период на тековната година 
и се доставува до 8. во месецот по истекот на извештајни-
от период. 

По составувањето на извештајот на образецот „Р-1/а 
ИБ", интерната банка го утврдува согласувањето на зби-

^рот на износите од овој извештај со износите на шифрите 
4„70", „71" и „72" од извештајот на образецот „Р-1" поеди-
нечно за секој член на интерната банка. Покрај тоа, збирот 
на износите од сите обрасци „Р-1/а ИБ", за членови и за 
интерната банка како инвеститор, мора да се согласува со 
износите што се евидентирани на шифрите „70", „71" и 
„72", на жиро-сметката на интерната банка кај Службата 
на општественото книговодство." 

6. Првиот извештај на образецот „Р-1/а ИБ", на начи-
нот пропишан со ова упатство, интерните банки го подне-
суваат за месец јануари 1985 година. 

7. Образецот „Р-1/а ИБ", со упатство за неговото по-
полнување, е отпечатен кон ова упатство и претставува 
негов составен дел. 

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

Бр. 24/111 
3 декември 1984 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство, 
м-р Џемшит Дуриќи, е. р. 
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
1. Во соодветните полиња пред заглавјето на образе-

цот, интерната банка ги запишува: 
1) називот и седиштето на интерната банка и ознака-

та на седиштето на Службата на општественото книговод-
ство кај која се води жиро-сметката на интерната банка; 

2) бројот на жиро-сметката на интерната банка; 
3) називот и седиштето на членот на интерната банка 

за кој се составува извештај. Ако се составува изештај за 
интерната банка како инвеститор се запишува називот и 
седиштето на интерната банка; 

4) периодот за кој се составува извештај; 
5) во кодексите од 4 до 18 бројот на жиро-сметката на 

членот на интерната банка за кој се поднесува извештај, 
односно бројот на жиро-сметката на интерната банка ако 
за интерната банка како инвеститор се поднесува извеш-
тај, и тоа: од 4 до 8 бројот на седиштето на СОК, од 9 до 
11 бројот на основната сметка, а од 12 до 18 бројот на ин-
дивидуалната партија. 

Бројот на индивидуалната партија на жиро-сметката 
се внесува оддесно налево, т.е. почнувајќи од кодексот 18 
накај кодексот 12. Ако бројот на индивидуалната партија 
е помал од 7 знакови, другите кодекси остануваат непо-
полнети. 

2. Извештајот на образецот „Р-1/а ИБ" се составува 
врз основа на податоците за инвестиционите објекти и 
податоците за другите инвестициони вложувања. 

3. Во колона 1 - на образецот „Р-1/а ИБ" се запишу-
ваат редните броеви на инвестиционите објекти што и се 
пријавени на Службата на општественото книговодство. 
Ако бројот на инвестиционите објекти е поголем од бро-
јот на рубриките означени со редните броеви, се пополну-
ва наредниот примерок на образецот „Р-1/а ИБ", водејќи 
сметка за редоследот на инвестиционите објекти. 

Во колона 2 „Назив и место на инвестициониот об-
јект" се запишува полниот назив на објектот како што е 
пријавен, односно податоците за другите инвестициони 
вложувања, ако е во прашње поединечна набавка на опре-
ма за која не е предвидена обврска за обезбедување на пла-
ќањето („неврзана опрема"). 

Во колона 3 „Број на инвестициониот објект" се запи-
шува бројот на инвестициониот објект, а за податоците за 
другите инвестициони вложувања - бројот: „9997". Брое-
вите на инвестиционите објекти интерната банка ги при-
бавува од членовите на интерната банка. 

Во колона 4 „Износ" под соодветниот реден број се 
запишува износот на плаќањето од 1 јануари на тековната 
година до последниот ден на извештајниот период (куму-
лативно) за секој инвестиционен објект поединечно. 

4. Збирот на износите по инвестициони објекти и за 
другите инвестициони вложувања мора да се согласува со 
збирот на шифрите „70", „71" и „72" од извештајот на об-
разецот „Р-1" на интерната банка за секој член на интерна-
та банка за ист извештаен период. Освен тоа, збирот на из-
носите од сите обрасци „Р-1/а ИБ", за членовите на интер-
ната банка и за самата интерна банка, мора да се согласу-
ва со износите што се евидентирани на шифрите „70", „71" 
и „72" на жиро-сметката на интерната банка кај Службата 
на општественото книговодство. 

748. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕД-
НООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 
Во Упатството за формата, содржината и употребата 

на еднообразни обрасци за вршење на работите на плат-

ниот промет во земјата преку Службата на општественото 
книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/84) се 
вршат следните измени и дополненија: 

1. Во точка 42 по став 5 се додаваат нови ст. 6, 7 и 8, 
кои гласат: 

„Службата и корисникот на општествени средства се 
договараат за размена на податоци на магнетни носители 
ако за тоа постојат технички услови. 

Корисникот на општествени средства поднесува маг-
нетен носител на податоци од став 5 на оваа точка според 
стандардите што ги применува Службата во обработката 
и преносот на податоци. 

Стандардите од став 7 на оваа точка Службата е 
должна да им ги достави на заинтересираните корисници . 
на општествени средства." 

2. Точка 58 се менува и гласи: 
„58. Со едно испишување налогодавачите ги попол-

нуваат сите примероци на обрасците за вршење на плат-
ниот промет, по елементи на образецот, освен елементите 
што ги пополнува Службата односно банката односно по-
штата, и тоа: број на поштата, ознака на начинот на из-
вршување, ознака на контролата-ликвидатурата и на еле-
ментите за потврда на приемот односно исплатата на го-
тови пари. 

Содржината на одделните елементи се запишува во 
налогот за плаќање во просторот што е утврден за тие 
елементи. 

Нумеричките елементи се запишуваат во налогот за 
плаќање во врамените простори кои се состојат од поле 
или од претполе и поле. 

Претполето и полето имаат елементи: „Повикување 
на бројот (задолжување)", „Повикување на бројот (одоб-
рување)" и „Шифра". 

Во претполето на елементите „Повикување на бројот 
(задолжување)" и „Повикување на бројот (одобрување)" се 
внесува бројот на основниот модел, а во полето -
содржината на тој елемент. Во претполето на елементот 
„Шифра" се внесува бројот на ознаката за поврзување, а 
во полето - шифрата на расчленетиот промет. 

Ознаката за поврзување во елементот „Шифра" ја 
внесува налогодавачот - корисник на општествени сред-
ства, а шифрата на расчленетиот промет ја внесува 
Службата. 

Во Збирниот налог за пренос, кон кој корисникот на 
општествени средства поднесува магнетен носител на'под-
атоци, шифрите на расчленетиот промет ги внесува нало-
годавачот. Шифрите на расчленетиот промет налогодава-
чот ги внесува сообразно со објасненијата за нивната 
содржина објавени во Прилог 1 на Упатството за подато-
ците што работната организација, преку чија жиро-сметка 
основните организации на здружен труд односно работни-
те заедници располагаат со средствата со кои управуваат, 
ги обезбедува и доставува до Службата на општественото 
книговодство месечно, заради обезбедување на општестве-
на евиденција и вршење на информативно-аналитички ра-
боти („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/84). 

Во Збирниот налог за пренос кон кој корисникот на 
општествени средства поднесува магнетен носител на под-
атоци, налогодавачот го внесува бројот на ознаката за по-
врзување на сите поединечни налози содржани во Збирни-
от налог за пренос, ако за таа цел на плаќањето е пропи-
шана ознаката за поврзување. 

Основот за внесување на бројот на ознаката за по-
врзување и на шифрата на расчленетиот промет описно е 
внесен во елементот „Цел на дознаката", согласно со точ-
ка 59 под 7 од ова упатство. 

Кога жиро-сметката на налогодавачот и на примачот 
на средствата се води во иста организациона единица на 
Службата, бројот на ознаката за поврзување не се попол-
нува. 

Службата односно банката односно поштата нема да 
ги прима на извршување обрасците за вршење на платни-
от промет што не ги печателе овластени печатари и кои 
неправилно се пополнети, нечитливи, непотполни или на 
кои се допишувани други елементи што не се пропишани. 

Како неправилно пополнет образец за вршење на 
платниот промет се смета образецот на кој одделни еле-
менти не се запишани во просторите предвидени за нивно 
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запишување и ако не се пополнети на јазиците на народи-
те и народностите во согласност со ова упатство. 

Како нечитливо пополнет образец за вршење на 
платниот промет се смета образецот на кој елементите не 
се запишани читливо на сите примероци на образецот. 

Како непотполн образец за вршење на платниот про-
мет се смета образецот на кој не се запишани: називот, 
местото и бројот на сметката на налогодавачот и на при-
мачот на средствата; износот; целта на дознаката; бројот 
на инвестициониот објект, ако плаќањето има карактер на 
исплата за инвестиции; ознаката за поврзување ако за тој 
вид плаќање со ова упатство е пропишан бројот на ознака-
та за поврзување; датумот на настанувањето на должни-
лсо-доверителскиот однос ако за тој вид плаќање е пропи-
шано обезбедување на плаќањето. 

3. Точка 59 се менува и гласи: 
„59. При пополнувањето на обрасците за вршење на 

златниот промет налогодавачите ќе се придржуваат кон 
следното: 

1) под зборовите: „Служба на општественото книго-
водство" се наведува местото во кое е седиштето на 
Службата на која и се поднесува налогот; 

2) броевите на сметките што се внесуваат во образе-
цот мораат да одговараат на називот на корисникот врз 
чиј товар се врши плаќање односно на називот на корис-
никот во чија корист се врши пренос на средствата. Под 
број на сметката се подразбира бројот што му е определен 
на корисникот на општествени средства при прифаќањето 
на барањето за отворање сметка и кој е внесен во региста-
рот на корисниците на општествени средства кај Служба-
та; 

3) броевите на сметките, износот на динарите и дру-
гите елементи на налогот се внесуваат само во врамениот 
простор на образецот на налогот што е предвиден за таа 
цел; 

4) износот на динарите се испишува со бројни ознаки, 
со тоа што износот во пари се одвојува со запирка. Ако се 
испишува само износ во динари, по износот се става за-
пирка и се додаваат две нули. Пред износот на динарите 
се ставаат две паралелни цртички или ѕвездичка. 

5) во врамениот простор „Вкупно динари" на Збирни-
от налог за пренос се запишува вкупниот износ на сите на-
лози на една страна, односно ако збирниот налог има две 
страни или повеќе страни, вкупниот износ на сите страни 
се запишува на последната страна на Збирниот налог за 
пренос во врамениот простор „Вкупно динари по збирни-
от налог"; 

6) во врамениот простор „Број на инвестициониот 
објект" се запишува бројот под кој се води инвестициони-
от објект во Службата; 

7) елементот „Цел на дознаката" треба да биде опис-
но пополнет така што да се види намената и основот на 
дозначувањето на средствата поради која налогот се ис-
поставува односно да дава податоци за спроведување на 
превентивна контрола што се врши во Службата по. нало-
зите на платниот промет, на пример: плаќање на фактура, 
пренос на аванс по договор, плаќање на фактура покриена 
со гаранција и ел; 

8) во претполето „Шифра" се запишува бројот на оз-
наката за поврзување со две цифри, кој се утврдува врз ос-
нова на описот запишан во елементот „Цел на дознаката". 

Бројот на ознаката за поврзување се користи, во ком-
бинација со шифрата на расчленетиот промет, за типски 
опис на елементот „Цел на дознаката" што Службата го 
внесува во Збирниот извештај за одобрувањето - за-
должувањето (Обр. бр. 49 на СОКЈ) за средствата пренесе-
ни со телекомуникациони врски. 

Преглед на ознаките за поврзување и објаснение за 
запишување на броевите на ознаките за поврзување во на-
лозите за плаќање е даден во Прилог број 1, кој претставу-
ва составен дел на ова упатство. 

Ако за одделни плаќања не е пропишан бројот на оз-
наката за поврзување, корисникот на општествени сред-
ства - налогодавач не го запишува бројот на ознаката за 
поврзување. 

9) а) во врамениот простор „Повикување на бројот 
(задолжување)" се внесуваат само нумерички ознаки до-
лги до 20 знаци) кои опфаќаат дополнителни информации 

за поблиско објаснување на деловните промени на налого-
давачот - должник, кога плаќањето се врши од името и за 
сметка на друго лице: плаќање од инвестициони кредити 
на банки за сметка на инвеститорот, плаќање на интерни 
банки од името и за сметка на членките на интерната бан-
ка, плаќање од интерната сметка на основната организа-
ција кога таа располага со средства со кои управува преку 
сметката на работната организација, плаќање од името и 
за сметка на граѓани од текушти сметки и други депозити 
кај банките. 

Во просторот од став 1 одредба под 9) од оваа точка 
задолжително се внесува бројот на гаранцијата за плаќање 
на обврските што се покриени со гаранција, односно бро-
јот на акредитивот кога плаќањето се врши врз товар на 
средствата на акредитивот; 

б) во врамениот простор „Повикување на бројот 
(одобрување)" се внесуваат само нумерички ознаки (долги 
до 20 знаци) од елементот „Цел на дознаката", како по-
блиско објаснение на основот на дозначувањето на сред-
ствата, на пример: број на фактура кај должничко-довери-
телски односи по основ на стоки, материјали, услуги и 
инвестиции, бројот на договорот при плаќање на аванс, се-
риски број на чекот при наплата на сите видови чекови, 
број на меницата за плаќање според Законот за обезбеду-
вање на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, број на продажното место кога се уплатува днев-
ниот пазар, број на полисата за осигурување и други до-
полнителни информации; 

в) во претполето на елементот „Повикување на бро-
јот (задолжување)" и „Повикување на бројот (одобрува-
ње)" се запишува бројот на основниот модел, освен за мо-
дел без број. Преглед на основните модели на повикување 
на бројот со објаснение за нивна употреба е даден во При-
логот бр. 2, кој претставува составен дел на ова упатство. 

Основните модели за запишување на содржината на 
елементот „Повикување на бројот" означени со броеви од 
01 до 10 имаат контролен број со кој се контролира дел 
или целокупната содржина на елементот „Повикување на 
бројот". Содржината на основниот модел без број не е под 
контрола на контролниот 6Ј*ОЈ'. 

Корисникот на општествени средства е должен да ја 
утврди содржината на елементот „Повикување на бројот" 
со користење на основните модели кои имаат контролен 
број, означени броеви од 01 до 10. 

Корисникот на општествени средства го користи ос-
новниот модел без број за запишување на содржината на 
елементот „Повикување на бројот" ако со таа содржина се 
искажува само: датумот, бројот на документот, редниот 
број на денот во годината, редниот број на месецот во го-
дината, редниот број на спецификацијата и бројниот израз 
на процентот. 

Бројот на основниот модел и начинот на запишување 
на содржината во полето „Повикување на бројот" корис-
никот на општествени средства му ги соопштува на упла-
тувачот на средствата преку документот кој е основ за 
плаќање или на друг погоден начин. 

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 под 9) в) корис-
никот на општествени средства на чија сметка кај Служба-
та средствата се пренесуваат со голем број налози за плаќ-
ање може, во соработка со Службата на општественото 
книговодство на Југославија, да утврди посебен модел за 
запишување и контрола на податоците во елементот „По-
викување на бројот"; 

д) налогодавачот ги запишува во „Повикување на 
бројот (задолжување)" податоците од потточка 9а што тој 
ќе ги утврди за своите потреби. 

Налогодавачот ги запишува во „Повикување на бро-
јот (одобрување)" податоците од потточка 96 од докумен-
тот кој е основ за плаќање (број на фактурата, број на до-
говорот и ел.) или врз основа на договор со примачот на 
средствата. 

Ако примачот на средствата им доставува пополнети 
налози за плаќање на уплатувачите на средства на негова-
та сметка, должен е да ги запише податоците во „Повику-
вање на бројот (одобрување)" на начинот утврден во ова 
^тгатство; 

е) кога корисникот на општествени средства ги при-
менува основните модели со контролен број за запишува-
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ње на податоците во „Повикување на бројот", контролни-
от број го пресметува според моделот 11 така што поеди-
нечните цифри на бројот за кој се смета контролниот број 
ги множи, оддесно налево, со константни пондери (брое-
ви: 2, 3, 4...) и збирот на тие производи го дели со бројот 
11, а остатокот од делењето го одзема од бројот 11 и доби-
ениот резултат го запишува како контролен број (к). Ако 
добиениот резултат е 10 или 11, контролниот број е нула. 

Корисникот на општествени средства може да добие 
таблици со утврдени контролни броеви, за броевите до де-
сет илјади, од организационата единица на Службата кај 
која има жиро-сметка: 

10) како датум на настанувањето на должничко-дове-
рителскиот однос се внесува датумот кој, според прописи-
те, се смета како ден на настанувањето на должничко-до-
верителскиот однос; 

И) датумот на издавањето на налогот мора да одго-
вара на датумот на предавањето на налогот на Службата, 
односно банката односно поштата, освен кога е во праша-
ње чек." 

4. Во точка 63 по зборот: „Обрасците" се додаваат 
зборовите: „за вршење на работите". 

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Обрасците за вршење на работите на платниот про-

мет на територијата на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово и на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина можат да се издаваат и пополнуваат двојазич-
но, на српскохрватски и албански јазик, односно на 
српскохрватски и унгарски јазик. 

Обрасците од став 2 на оваа точка со кои се врши 
плаќање врз товар и во корист на корисници на општес-
твени средства надвор од автономните покраини се по-
полнуваат на српскохрватски јазик. 

5. Во оддел IV „Преодни и завршни одредби", по на-
словот се додава нова точка 63а, која гласи: 

„63а) Корисникот на општествени средства ќе ја ут-
врди содржината на елементот „Повикување на бројот" 
на начинот пропишан во точка 59 под 9в, најдоцна до 1 ап-
рил 1986 година. 

До истекот на рокот од став 1 на оваа точка корисни-
кот на општествени средства може нумерички да го озна-
чува „Повикувањето на бројот" на начинот и со содржина-
та што ги користел до денот на примената на ова упат-
ство." 

6. Во точка 64 став 2 зборовите: „31 декември 1984 го-
дина" се заменуваат со зборовите: „31 март 1985 година". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, 

Службата односно банката односно поштата ќе прима по-
полнети и доставени налози за плаќање на уплатувачите 
на средства на постојните обрасци за вршење работи на 
платниот промет до 31 декември 1985 година." 

7. Точка 65 се менува и гласи: 
„Ова упатство ќе се применува од 1 април 1985 годи-

на." 
8. Збирниот налог за пренос - Образец број 47 -

СОКЈ, се менува и гласи: 
(Види го образецот отпечатен на следната страна). 
9. По Образецот број 65 - СОКЈ, се додаваат Прило-

зите бр. 1 и 2, кои гласат: 

„Прилог број 1 

ПРЕГЛЕД НА ОЗНАКИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ И ОБЈАС-
НЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА БРОЕВИТЕ НА ОЗНА-
КИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ ВО НАЛОЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ 

Број на озна-
ката за по- Назив на ознаката за поврзување 
врзување 

01 Плаќање по фактура 
02 Пренос на аванс 
03 Наплата на чек 
04 Плаќање на обврска покриена со гаранција 
05 Наплата на меница 
06 Уплата на пазарот 

07 Пренос на здружени средства 
08 Плаќање на даноци, придонеси и други да-

вачки 
09 Плаќање по основ на осигурување 
10 Преноси од средствата на самоуправните ин-

тересни заедници и на општествено-полигич-
ките заедници 

11 Плаќање пред прием на фактура 
12 Плаќање на запрени обврски при исплата на 

лични доходи 
14 Наплата на втасани обврски од средствата на 

гарантот 
15 Наплатд на втасана меница од средствата на 

авалистот 
16 Уплати на граѓани ге и плаќање за сметка на 

граѓаните 
20 Камата 
25 Плаќање со индосамен т 
50 Плаќање по основ на кредит 
60 Пријава на уплати 
65 Пријава на исплати 
79 Други пренос« 
80 Плаќање по основ на депозит 
90 Пренос на средства на сметката нацист корис 

ник на општествени средства 
Ознаката за. поврзување се утврдува врз основа на 

описот „Цел на дознаката". 
Одделни ознаки за поврзување се запишуваат според 

следното објаснение: 
1) Ознака за поврзување 01 - Плаќање по фактура, се 

користи за: 
- плаќање меѓу корисниците на општествени сред-

ства за намирување на обврските од должничко довери-
телските односи настанати по основ на инвестиции, набав-
ка на трговски стоки и материјали и извршени услуги, за 
кои претходно не се дадени инструменти за обезбедување 
на плаќањето: чек, меница и гаранција; 

- плаќање од средствата на акредитивот отворен за 
намирување на обврските од првата алинеја на оваа точка, 

- плаќање по профактура и по приемот на пратката, 
- плаќање на граѓаните по основа на инвестиции, на-

бавка на трговски стоки и материјали и извршени услуги, 
2) Ознака за поврзување 02 - Пренос на аванс, се ко-

ристи за плаќање на договорен аванс и на претплата. 
3) Ознака за поврзување ОЗ - Наплата на чек, се ко-

ристи при наплатата на сите видови чекови. 
4) Ознака за поврзувам 04 - Плаќање на обврска по-

криена со гаранција, се користи за плаќање меѓу корисни-
ците на општествени средства од средствата на должни-
кот за намирување на обврска од должничко-доверител-
ските односи по основ на инвестиции, набавка на трговски 
стоки и материјали и извршени услуги, за кое во постапка-
та на обезбедувањето на плаќањето е дадена гаранција. • 

5) Ознака за поврзување 05 - Наплата на меница, се 
користи при наплата на меница од средствата на издава-
чот на меницата - трасантот и при преносот на средства 
по основ на есконт. 

6) Ознака за поврзување 06 - Уплата на пазарот, се 
користи при уплата на готовина по основ на остварениот 
дневен пазар. 

7) Ознака за поврзување 07 - Пренос на здружени 
средства се користи за: 

- пренос и враќање на здружени средства, 
- пренос на средства по основ на учество во заеднич-

киот приход, односно во доходот. 
8) Ознака за поврзување 08 - Плаќање на даноци, 

придонеси и други давачки, се користи за: 
- плаќање на даноци, придонеси, такси, царини и дру-

ги обврски што се издвојуваат од распределбата на дохо-
дот, чистиот доход или на товар на материјалните трошо-
ци и инвестиции, на корисниците на општествени сред-
ства, 

- плаќање на запрени даноци, придонеси од личниот 
доход и од други лични примања, 

- плаќање данок на промет пресметан и наплатен 
при реализацијата на производите и услугите, 

- плаќање на казни што ги товарат средствата на ко-
рисниците на општествени средства. 
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9) Ознака за поврзување 09 - Плаќања по основ на 
осигурување, се користи за: 

- плаќање на премија на осигурување и реосигурува-
ње од средствата на корисниците на општествени сред-
ства, 

- плаќање надомест на штета по осигуран ризик на 
корисниците на општествени средства и на граѓаните. 

10) Ознака га поврзување 10 - Преноси од средствата 
на самоуправни if интересни заедници и на општествено-
-политичките «аед.шци, се користи за: 

- пренос од сре дствата на самоуправните интересни 
заедници за покривање на потребите на организациите на 
здружен труд од областа за која таа заедница е основана; 

- пренос од средствата на општествено-политичките 
заедници, органите и организациите на тие заедници на 
организациите на здружен труд за извршување на опреде-
лени задачи и програми од неинвестиционен карактер. 

11) Ознака за поврзување 11 - Плаќање пред прием 
на фактура, се користи во случај кога се врши плаќање на 
обврска, во согласност со одредбите на Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени 
средства, за која не е примена фактура, а рокот на плаќа-
њето втасал. 

12) Ознака за поврзување 12 - Плаќање на запрени 
обврски при исплата на лични доходи, се користи при пла-
ќањето на административни забрани и на други запирања 
од личниот доход, пензиите и други лични примања. 

13) Ознака за поврзување 14 - Наплата на втасани об-
врски од средствата на гарантот, се користи: 

- за уплата на побарувања од средствата на давате-
лот на гаранција - супергаранција (делумно или во це-
лост); 

- на пресметковниот налог што Службата го издава 
во корист и на товар на жиро-сметката заради пресметка 
на наплатата од средствата на давателот на гаранција -
супергаранција преку сметката на должникот; 

- на налогот за плаќање со кој се врши враќање на 
средствата на давателот на гаранција - супергаранција од 
средствата на должникот. 

14) Ознака за поврзување 15 - Наплата на втасана ме-
ница од средствата на авалистот, се користи: 

- за наплата на побарувања по втасана меница од 
средствата на авалистот; 

- на пресметковниот налог што Службата го издава 
во корист и на товар на' жиро-сметката на трасантот, зара-
ди пресметка на наплатата на втасана меница од средства-
та на авалистот преку жиро-сметката на трасантот; 

- на налогот за плаќање со кој се врши враќање на 
средствата на авалистот од средствата на трасантот. 

15) Ознака за поврзување 16 - Уплати на граѓаните и 
плаќања за сметка на граѓаните, се користи: 

- за уплати што банката ги врши за сметка на своите 
депоненти - граѓани, по основ на обврските за стоки и ус-
луги спрема корисниците на општествени средства; 

- за уплати што граѓаните ги вршат во корист на 
жиро-сметките на корисниците на општествени средства 
за намирување на обврските од првата алинеја на оваа 
точка; 

- на налогот за плаќање со кој корисникот на општес-
твени средства ги плаќа запрените даноци и други обвр-
ски од средствата на граѓаните по налог на даночниот ор-
ган при заверување на сметка или во други со пропис ут-
врдени случаи; 

- при уплата на даноци, придонеси и други давачки 
што ги вршат граѓаните - даночни обврзници; 

- при уплата на премија на осигурување што ја 
вршат граѓаните; 

- при исплата на лични доходи, пензии и други лични 
примања преку штедни односно текушти сметки на граѓа-
ните. 

16) Ознака за поврзување 20 - Плаќање на камати се 
користи на налозите за плаќање на договорени и втасани 
камати. 

17) Ознака за поврзување 25 - Плаќање со индоса-
мент, се користи на пресметковниот налог што корисни-
кот на општествени средства и го поднесува на Службата 
за извршеното намирување на своите обврски со индоси-
рање на меница и на други хартии од вредност. 

18) Ознака за поврзување 50 - Плаќање по основ на 
кредит, се користи на сите налози со кои се ирши плаќање 
при користењето и отплатата на кредит, освен кога кама-
тата и провизијата се плаќаат со посебен налог. 

19) Ознака за поврзување 60 - Пријава на уплати се 
користи за пресметка на рримени уплати ол граѓаните по 
поштенски упатниот, штедни влогови и други уплати. 

20) Ознака за поврзување 65 - Пријава на исплати, се 
користи: 

- за пресметка ка извршени исолач и на граѓаните по 
основ на: поштенски уплатници, штедни влогови, меѓуна-
родни поштенски уплатници и чекови по гекушти сметки 
на граѓаните. 

- за пресметка на примени уплати кај банка од граѓа-
ни и граѓански правни лица во корист на жиро-сметките и 
на други сметки на корисниците на општествени средства. 

21) Ознака за поврзување 79 - Други преноси меѓу ко-
рисниците на општествени средства, re користи: 

- за плаќање на трошоци на платниот промет, 
- за плаќање на банкарска провизија, 
- за пренос на средства по основ на распоредот на 

средствата од збирните и проодните сметки, и др. 

22) Ознака за поврзување 80 - Плаќање по основ на 
депозит, се користи за сите плаќања во корист или на то-
вар на сметките на кои се водат депонираните средства. 

23) Ознака за поврзување 90 - Преноси на средства 
на сметката на ист корисник на општествени средства, се 
користи во сите случаи на пренос на средства меѓу различ-
ни сметки на ист корисник на општествени средства." 

Прилог број 2 

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ МОДЕЛИ НА ПОВИКУ-
ВАЊЕТО НА БРОЈ СО ОБЈАСНЕНИЕ ЗА НИВНАТА 

УПОТРЕБА 

Број на Содржина на моделот 
моделот (распоред на полињата и позициите на кон-

тролниот број во моделот) 

П1 - П2 - ПЗ 

01 (П1 П2 - ПЗ)К 

02 П1 - (П2)К - (ПЗ)К 

03 (П1)К - (П2)К - (ПЗ)К 

04 (П1)К П2 - (ПЗ)К 

05 (П1)К П2 ПЗ 

06 П1 - (П2 - ПЗ)К 

07 П1 - (П2) К ПЗ 

08 (П1 - П2)К - (ПЗ) К 

09 (П1 - П2)К - ПЗ 
10 

(П1)К - (П2 - ПЗ) К 

99 -

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1491 



Страна 1492 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 декември 1984 

1) На обрасците за вршење на платниот промет во 
земјата преку Службата на општествено книговодство е 
предвиден посебен простор за запишување на нумерички-
те ознаки за елементите „Повикување на број (задолжува-
ње)" и „Повикување на број (одобрување)". 

Бројот на основниот модел се внесува во претполето, 
а соржината во полето „Повикување на број". Содржина-
та на „Повикувањето на број" може да биде запишана со 
еден, два или три податоци (П1 - П2 - ПЗ). Должината на 
еден податок е ограничена на 12 знаци, со тоа што вкупна-
та должина за сите три податоци да не биде поголема од 
20 знака. Податоците се одвојуваат со цртичка (-). 

Контролниот број е составен дел на податоците П1, 
П2 или ПЗ, зависно од бројот на основниот модел. 

Податоците П1, ГО и ПЗ се запишуваат без водечки 
нули. Ако содржината на „Повикувањето на број" е ис-
кажана со еден податок, ќе се смета дека е тоа податокот 
П1, а ако содржината е искажана со два податока, ќе се 
смета дека тоа се податоците П1 и П2. 

2) Изборот на модел и број на податоците што ќе се 
употребуваат за нумеричко означување на содржината на 
„Повикувањето на број" го врши корисникот на општес-
твени средства. 

Моделот кој во претполето нема број на моделот, се 
користи кога содржината на полето во „Повикувањето на 
број" не се става под контрола на контролниот број. 

Модел 01: Се употребува кога целата содржина на 
„Повикувањето на број" се става под контрола на еден 
контролен број. Содржината може да се искажува во еден, 
два или три податоци. 

Модел 02: Има два контролни броја што се пресмету-
ваат одвоено за податокот ГО, а одвоено за податокот ПЗ. 
Податокот П1 нема контролен број. Ако содржината се 
искаже во два податока, ќе се смета дека се пополнети под-
атоците П1 и П2. 

Модел ОЗ: Секој податок има посебен контролен 
број. Содржината може да се искажува во еден, два или 
три податоци. 

Модел 04: Податоците П1 и ПЗ имаат посебни кон-
тролни броеви. Содржината на податокот ГО не е под кон-
трола на контролен број. Ако содржината се искаже во два 
податока, се смета дека се пополнети податоците П1 и П2. 

Модел 05: Само содржината на податокот П1 е под 
контрола на контролен број. Ако содржината се искаже во 
еден односно два податока, ќе се смета дека се пополнети 
податоците П1, односно П1и П2. 

Модел 06: Податокот П1 не е под контрола на кон-
тролен број, а за податоците ГО и ПЗ се смета единствен 
контролен број. Содржините што се под контрола на кон-
тролен број се разделуваат така што податокот ПЗ нема 
водечки нули. Ако содржината е искажана со два подар-
ка, податокот ГО е под контрола на контролен број. 

Модел 07: Податокот ГО е под контрола на контро-
лен број. Ако содржината е искажана само во еден пода-
ток, ќе се смета дека тоа е податокот П1. 

Модел 08: Податоците П1 и ГО се под контрола на 
заеднички контролен број. Податокот ПЗ има посебен кон-
тролен број. Ако содржината се искаже со два односно три 
податоци, ќе се смета дека податокот ГО нема водечки ну-
ли. 

Модел 09: Податоците П1 и П2 имаат заеднички кон-
тролен број, а податокот ПЗ е без контролен број. Ако 
содржината се искажува со два податока, ќе се смета дека 
тоа се податоците П1 и П2. Ако содржината е искажана со 
два односно три податоци, ќе се смета дека податокот ГО 
нема водечки нули. 

Модел 10: Податоците П1 имаат посебен контролен 
број, а податоците ГО и ПЗ имаат заеднички контролен 
број. Ако содржината е искажана со два податока, ќе се 
смета дека тоа се податоците П1 и П2. Во тој случај и под-
атоците П1 и П2 се под контрола на контролен број. Кога 
содржината ќе се искаже со три податоци, ќе се смета дека 
податокот ПЗ нема водечки нули. 

Моделот „99" се користи кога не постои податок кој 
треба да се запише во полето „Повикување на број". 

3) Начинот на пополнување на податоците во враме-
ниот простор „Повикување на број" на обрасците на плат-
ниот промет, го утврдува корисникот на општествени 

средства, зависно од своите потреби. Ако за означување на 
деловен настан корисникот на општествени средства ут-
врди содржина на „Повикувањето на број" од 11 знаци 
што имаат состав 10230578901, можела реши: 

а) содржината да ја внесува според моделот 01, при 
што за целокупниот израз се пресметува единствен кон-
тролен број (во примерот, контролниот број е 6, зашто: 
2 x 1 + 3 x 0 + 4 x 9 4 - 5 x 8 + 6 x 7 + 7 x 5 + 8 x 0 + 9 x 3 
+ 10x2 + 1 1 x 0 + 12х 1 = 214; 214 : 11 = 19 + остаток 
5; 11 — 5 = 6 = К) тогаш содржината може да се запише 
во форма: 

01 102 - 3057 - 89016; 
01 10230578 - 9016 ; 
01 10 - 2305789016 ; 
01 10 - 230578901 - 6 итн.; 

б) содржината да ја внесува според моделот 02 со два 
податока. Тогаш контролниот број се смета како податок 
ГО. Содржината на „Повикувањето на број" може да се за-
пишува во форма: 

02 1023 - 5789010 
02 578901 - 10235 ити.; 

в) содржината да ја внесува според моделот 02 со тоа 
што низа знаци кои не се под контрола на контролен број 
ги издвојува, а преостанатите податоци одново ги дели на 
два дела кои се под контрола на контролен број. Тогаш 
податоците се прикажуваат во форма: 

л 02 1023 - 5789 - 9016 
02 1023 - 57894 — 19 ити. зависно од распределба-

та на бројот; 

г) содржината да ја прикажува според моделот 06, со 
тоа што дел од податоците да не биде под контрола на 
контролен број, а преостанатиот дел на податоците, неза-
висно како се дели тој, се наоѓаат под контрола на един-
ствен контролен број. Ако корисникот решил во подато-
кот П1 да внесе 102, тогаш содржината може да се запишу-
ва во форма: 

06 102 - 3057 - 89015, 
06 102 - 30 - 5789015, 
06 102 - 30578 - 9015, 
06 102 - 30578901 - 5 ита., 

д) содржината да ја внесува според моделот 06 со два 
податока. Тогаш податокот ГО е под контрола на контро-
лен број. Содржината може да се запишува во форма: 

06 102305 - 789011, 
06 102 - 305789015, 
06 10230578 - 9016 ита., 

4) Ако корисникот на општествени средства реши во 
содржината на елементот „Повикување на број" да го вне-
се бројот на интерната сметка на членката на интерната 
банка односно бројот на интерната сметка на основната 
организација на здружен труд, кога таа располага со сред-
ствата со кои управува преку жиро-сметката на работната 
организација, бројот на интерната сметка се внесува како 
прв податок (П1), кој е под контрола на контролен број." 

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

О бр. 10 бр. 4-41/1 
3 декември 1984 година 

Белград 

Заменик 
на генералниот директор на 
Службата на општествено 

книговодство, 
Момчило Томиќ, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за заштита на дрво, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/84, се поткрадна долунаведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА ЗАШТИТА НА ДРВО 
Во член 1 точка 2, во називот, во заградата по зборо-

вите: „Hylotrupes bajulus" треба да се додаде со грешка 
изоставената буква: „L". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 
декември 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за антифриз, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ*', бр. 62/84, се поткраднаа долунаведените грешки, 
па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА АНТИФРИЗ 
Во член 1 точка 10 наместо зборот: „рефлекс" треба 

да стои: „рефлукс". 
Во точка 12 наместо зборот: „Комплексиометриска" 

треба да стои: „Комплексометриска". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 10 

декември 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за лименки за конзервирање храна и стакле-
на амбалажа за прехранбената индустрија, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/84, се поткрадна долуна-
ведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ ХРАНА И 
СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИН-

ДУСТРИЈА 
Во член 4 во точка 1 наместо ознаката: „JUS 

M.Z2.040" треба да стои: „JUS M.Z2.046". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 

декември 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за јаглен и кокс, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/84, се поткрадна долунаведената грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАР-

ДИ ЗА ЈАГЛЕН И КОКС 
Во член 1 точка 2, во називот по зборот: „Определу-

вање" се додава по грешка изоставениот збор: „иа обли-
кот". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 
декември 1984 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за алуминиум и алуминиумот легури, обја-
вено во „Службен лист на СФРЈ", бр. 60/84, се поткрадна 
долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА АЛУМИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕ-

ГУРИ 
Во член 1 точка 8 наместо зборот: „апсорпционата" 

треба да стои: „адсорпционата". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 5 

декември 1984 година. 

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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за надворешни 

работи се назначува Јован Печеновиќ, извонреден и опол-
номоштен амбасадор на СФРЈ во Сириска Арапска Репуб-
лика. 

С. п. п. бр. 1711 
22 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И 

ВРСКИ 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за сообраќај и врски се назначува Ристо Костовски, дирек-
т о р на ООЗТ во Работната организација за поштенски, те-

лефонски и телеграфски сообраќај за студии и проектира-
ње „ПТТ проект" во Скопје. 

С. п. п. бр. 1708 
16 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрну е. р. 



Страна 1494 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 декември 1984 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на 
системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За шеф на Протоколот на Сојузниот извршен совет 

се назначува Јован Премеру, досегашен шеф на Протоко-
лот на Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 1712 
16 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на потпретседателот на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Катарина Симиќ, самостоен со-
ветник во Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет. 

С. п. п. бр. 1502 
22 ноември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на ми-

рољубива соработка и пријателските односи меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и други 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борба за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Стојановић Тодора Јордан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: Раичевић Велимира Драгољуб, Здравко-
вић Драгутина Борисав, Жикић Видоја Борислав, 

потполковник Лакичевић Бошка Јездимир; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, со нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Анђелковић Тихомира Ненад, Арменски 
Ћирила Димитрије, Боснић Душана Миланко, Бошковић 
Лазара Славољуб, Хрњак Радомира Дане, Јовановић Ми-
одрага Стеван, Марковић Петре Мирослав, Петровић Фи-
липа Душан, Рајковић Радосава Стојан, Трајковић Вели-
мира Миодраг; 

потполковници: Антић Светолика Стојан, Гривеи 
Аурела Аурел, Франета Јована Стеван, Јонић Уроша Бо-
гољуб, Јовановић Живојина Миливоје, Јовић Павла Алек-
сандар, Мартиновић Миленка Душан, Младеновић Саве 
Благоје, Поповић Јанка Василије, Стаменковић Ранђела 
Миле. Стојковић Милана Радоје, Стошић Стојана Радиво-
је, Витас Петра Никола; 

воен службеник I класа Дејановић Лазара Десанка; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковници: Костов Борис Никола, Митровић 
Војислава Љубисав, Здравковић Лазара Добривоје; 

мајори: Цветановић Тихомира Ратко, Георгијевски 
Методија Круме, Гризељ Јосипа Стипан, Гуджулић Бран-
ка Михајло, Игић Петра Мирољуб, Јаковљевић Гвоздена 
Станоје, Јовановић Харалампија Јован, Јовановски Трајка 
Слободан, Касабаћи Асана Веби, Костић Добривоја ЈБубо-
мир, Лангус Фердинанда Слободан, Мишић Богдана Мар-
јан, Наневски Јордана Владимир, Пантић Милена Бого-
мир, Рељановић Јосипа Љубомир, Симић Миодрага Вла-
дислав, Спасић Александра Петар, Станојевић Исидора 
Станоје, Стевановић Ђуре Александар, Шарчевић Раденка 
Сретен, Тишљар Рудолфа Рудолф, Виријевић Радослава 
Петар, Живић Дојчина Живорад; 

капетани I класа: Векчић Благоја Милија, Бокун Ни-
коле Петар, Цветковић Драгутина Томислав, Дедовић Ми-
лорада Миодраг, Дишић Драгана Милан, Ђуровић Мили-
сава Спасоје, Гагулић Велимира Владимир, Ибрахимај 
Асана Исмет, Јовановић Јове Милка, Јовановић Симе Сто-
јадин, Јововић Видака Миленко, Крстић Чедомира Влади-
мир, Курсани Назмнја Влазним, Мирковић Милана Мир-
ко, Миловановић Војислава Љубинко, Пећанац Јове Рат-
ко, Петровић Мирка Станимир, Петровић Илије Вито-
мир, Радовановић Ратка Сретен, Спасић Петра Миодраг, 
Станичић Предрага Мирко, Степановић Ђуре Миодраг, 
Тегелтија Гојка Неђо, Варат Петра Бартол, Васиљевић 
Светислава Слободан, Вучићевић Живка Живомир; 

капетани: Ћирић Гојка Живора, Мрђа Лазе Милан, 
Павловић Михаила Јордан, Радојчић Љубисава Радивоје, 
Зораја Никоел Миле; 

поручник Чигојевић Драгомира Ратко; 
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заставници I класа: Цибуровић Драгомира Миленко, 
Дабижљевић Славка Радун, Ћук Обрада Петар, Ђорђевић 
Божидара Милан, Глигоровић Милоша Анђелко, Ицић 
Давида Драгољуб, Ивановић Обрена Драган, Карановић 
Илије Ђорђе, Костић Братислава Светислав, Лесковшек 
Франца Милан, Милтеновић Боривоја Хранислав, Митро-
вић Боже Петар, Младеновић Митра Радован, Мрсуља Ве-
рослава Илија, Николић Александра Добривоје, Николић 
Стојадина Добросав, Николић 'Томе Слободан, Панев 
Мирка Ристо, Пантић Бошка Стојан, Петровић Божила 
Цветко, Поповић Милентија Миленко, Раденковић Војис-
лава Властимир, Радовановић Недељка Станимир, Ристић 
Радивоја Јован, Спировски Стојче Бошко, Средојевић Ди-
митрија Љубомир, Стаменковић Радомш>а Светомир, 
Станковић Цветка Љубомир, Стоиљковић Бошка Бранис-
лав, Стојановић Чедомира Драгољуб, Стојковић Драго-
љуба Бранко, Стошић Доброслава Чедомир, Тркуља Ми-
хајла Илија, Војиновић Милисава Јован, Жарков Горча 
Милутин, Живковић Никодија Станислав; 

заставници: Алексић Ђорђа Драшко, Арваи Ференца 
Ференц, Благојевић Живадина Ратко, Цветковић Паје Ми-
лан, Цветковић Боривоја Виден, Ђорђевић Миодрага Ми-
лан, Ђурић Љубодрага Ратко, Гуцулов Данила Душан, 
Илић Чедомира Драгослав, Јанковић Миодрага Петар, 
Крњац Јанеза Иван, Маринковић Душана Милорад, Мас-
ловарић Радомира Томица, Михајловић Драгољуба Мом-
чило, Милетић Петра Дејан, Милетић Мирослава Мило-
ван, Младеновић Властимира Миливоје, Орешковић Ива-
на Иван, Панић Лазара Млађен, Павловић Милана Ду-
шан, Подинић Милована Богдан, Рајковић Миодрага Жи-
ворад, Ристић Трајка Бранислав, Спасић Живојина Ми-
рослав, Стоиљковић Цветка Божидар, Столић Трајка Но-
вица, Шурлан Веља Павле, Видановић Борислава Власти-
мир, Вучковић Миливоја Добросав, Вучковић Миодрага 
Мирослав, Вукајловић Љубе Новак, Жуљевић Рока Ђено; 

постари водници I класа: Басарић Бранка Богдан, 
Чакаутовић Николе Милутин, Ћирић Векослава Живорад, 
Дракула Богдана Раде, Ђукић Пане Миладин, Гојевић Јо-
сипа Милан, Грубиша Илије Чедо, Јерковић Милана Ђо-
рђе, Кокот Николе Стево, Манојловић Цветина Душан, 
Нешић Драгомира ~ Станиша, Пекас Анте Јере, Пешов 
Цанде Ђорђе, Петровић Светислава Радомир, Ракић Ми-
лана Миливоје, Стојановић Милоша Петар, Сутуровић 
Јосипа Петар, Таддић Живорада Љубомир, Векић Мате 
Петар, Зукић Ђорђа Марко, Живановић Влатка Стеван; 

воен службеник III класа Челебић Живорада Мили-
ца; 

воени службеници IV класа: Јаков Антала Антал, Ни-
колић Наска Трајан; 

- за особени заслуга и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковник: Јовановић Јована Мирко; 

мајори: Којундџић Боже Анте, Поповић Милуна Жи-
вомир, Татић Стојка Стојан; 

капетани I класа: Лопичић Ђуре Арсеније, Николић 
Драгољуба Тихомир, Вулић Димитрија Драгољуб; 

заставници I класа: Ђукић Миливоја Велимир, Лепир 
Суље Реџо; 

воен службеник IV класа: Петковић Цветана Гојко; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Циндрић Јосе Иви-
ца, Ђорђевић Момчила Вукосава; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетан Јовановић Светислава Живојин; 

заставници I класа: Марковић Христивоја Растислав, 
Миладиновић Ристе Димитрије, Симатовић Симе Богдан, 
Вуковић Ачима Војин, Златановић Михајла Славко; 

заставници: Ковачевић Јове Божидар, Митић 
Божидара Велизар, Стојковић Војислава Иван; 

постар водник I класа Марковић Мирка Слободан; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Жарковић Војис-
лава Јованка, Стојиљковић Светислава Босиљка; 

- за примерни заслуги и вештина во работата на раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи со орден за воени за-
слуги со златни мечеви 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Богдановић Драгослава Здравко, Милосављевић Јез-
димира Предраг, Ристић Петра Јован, Станковић Петра 
Јован, Штуловић Милуна Петар; 

потполковници: Атанасковић Јакова Добросав, Бош-
ковић Стојана Предраг, Чубрић Алексе Јован, Димитрије-
вић Вељка Томислав, Ђерић Игњата Данило, Ђорђевић 
Александра Драгољуб, Ђокић Косте Лука, Ђурђевић Бу-
димира Милош, Фелкер Милорада Стеван, Гавриловић 
Исаила Милан, Ковачевић Петка Светомир, Лазаревић 
Василија Драгољуб, Лековић Недељка Милован, Марти-
новић Илије Љубомир, Младеновић Слободана Берислав, 
Мутавђић Мира Урош, Пауновић Владимира Милета, 
Петровић Божидара Милун, Радуловић Ђорђа Стојан, 
Ранђеловић Чедомира Петар, Радисављевић Тање Часлав, 
Самарђић Ђура Душан, Станисављевић Милорада Ради-
воје, Станковић Ђуре Стојче, Трајковић Душана Сава; 

мајори: Адамовић Јосифа Првослав, Андрејевић Јев-
рема Станијан, Цветковић Аритона Војислав, Ћирковић 
Велимира Миломир, Ћосић Витомира Милован, Динић 
Станислава Мирослав, Ђикић Јована Светислав, Голубо-
вић Видојка Томислав, Филиповић Ђорђа Милојко, Клипа 
Милана Јован, Лацковић Стјепана Борислав, Лазаревић 
Војислава Томислав, Личина Павла Никола, Манојловић 
Милорада Миодраг, Марковић Славка Богољуб, Моми-
ровски Богдан Алекса, Пејчић Петра Јово, Петковић Обре-
на Десимир, Пиљић Марка Илија, Радукић Драгише 
Предраг, Ристовић Јеремије Милорад, Стојановић Саве 
Предраг, Томић Драгића Југослав, Василевић Боривоја 
Бошко, Волф Франца Едвард, Вуловић Милорада Вели-
бор; 

капетани I класа: Димић Спасе Бранислав, Драшко-
вић Тадије Радоје, Јездић Милутина Радоје, Керкез Илије 
Јово, Ј1абан Илије Мираш, Матијевић Стевана Боре, Ми-
лић Милице Владо, Милошевић Ратомира Светомир, 
Милтеновић Милана Станко, Митровић Миодрага Ђорђе, 
Николић Боривоја Мирослав, Пешић Живојина Хранис-
лав, Садић Изета Ферид, Симоновић Младена Мирослав, 
Шафран Мате Стјепан, Удовичић Душана Верољуб, Васи-
левић Јована Станимир, Вукман Саве Гавро; 

заставници I класа: Аврамовић Сретена Станоје, Би-
очанин Свете Драгољуб, Димитријевић Владимира Драгу-
тин, Димитријевић Станоја Стојан, Илић Радисава Видо-
сав, Кнежевић Владе Момир, Марковић Аритона Алексан-
дар, Митић Драгомира Александар, Обрадовић Младена 
Братимир, Савић Обрена Перо, Станишић Остоје Милан, 
Вучић Јована Милија, Зулкић Усеина Хасан, Живковић 
Видосава Тихомир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Алексић Мирка Станислав, Димитријевић 
Тодора Мирослав, Стојковић Стојана Србољуб; 
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капетани I класа: Бабић Рајка Драгомир, Ђорђевић 
Драгића Слободан, Гавриловић Саве Миодраг, Гаврило-
вић Милана Љубиша, Јаблановић Милутина Зоран, Јорда-
новић Здравка Владо, Јовић Хранислава Томислав, Крич-
ковић Петра Коста, Мићић Пауна Томислав, Миленов-
ски Бориса Сотир, Миленковић Марсела Сретен, Мојаше-
вић Милорада Драгољуб, Ранђеловић Живојина Слобо-
дан, Ристић Николе Драгослав, Симовић Сретена Миод-
раг, Стануловић Станимира Слободан, Стевовић Профи-
ра Будо, Стојановић Божидара Славољуб, Вељковић Ми-
лана Душан, Зекеј Адема Фуат, Живковић Љубише Ми-
лослав, Балић Живојина Новина; 

капетани: Ђокић Василија Иван, Јанчић Ђуре Небој-
ша, Јовановић Драгише Слободан, Плукавец Мије Стје-
пан, Здравец Ивана Стјепан, Здравковић Чедомира Добри-

воје, Ранђеловић Милана Ранђел; 

поручник: Живковић Владимира Радоња; 

заставници I класа: Анђелковић Божила Милетија, 
Аранђеловић Младена Миодраг, Ђуричић Станка Нико-
ла, Джигурски Грује Богдан, Странјаковић Обрада Томис-
лав, Златковић Драгутина Станимир; 

заставници: Богдановић Божидара Зарије, Димитри-
јевић Десимира Милун, Драгојевић Петра Петар, Душа-
нић Вида Петко, Јовановић Николе Светомир, Михајло-
вић Ратомира Станко, Милосављевић Бранислава Вука-
дин, Мрђа Боже Стојан, Низић Боривоја Душан, Петров 
Крума Светомир, Ристић Станијана Ратомир, Шимун 
Митра Славко; 

постари водници I класа: Алексић Светомира Војис-
лав, Арифи Шабана Етем, Батачанин Драгоља Јеремија, 
Богдановић Пере Стојан , Цветковић Радована Станиша, 
Делибос Станислава Душан, Ђорђевић Миодрага Милан, 
Филиповић Младина Никола, Хрчек Јанка Јанко, Илић 
Радомира Радмило, Ивковић Обрада Радивоје, Јанковић 
Богосава Верољуб, Којић Марка Милан, Крмпог Драго-
мира Милован, Марковић Станка Радисав, Метикош Дра-
гана Славко, Михајловић Ратко Жарко, Миленковић Сто-
јана Мирко, Милосављевић Милосава Велимон, Мирко-
вић Бранка Драгиша, Младеновић Ристе Станко, Мусте-
данагић Ибрахима Мухамед, Николић Добривоја Милун, 
Обрадовић Боже Јово, Паћемски Васила Кирил, Пајовић 
Властимира Светомир, Првуловић Драгослава Лалко, Ро-
сић Јове Владимир, Стаменковић Ђорђа Милован, Стоја-
новић Милосава Љубивоје, Тодоровић Остоје Миле, Вој-
нић Ивана Никола, Житиња Хамита Агим; 

постари водници: Димитријевић Драге Добривоје, 
Пенић Станимира Љубомир, Росић Божидара Драган; 

воен службеник III класа Јовановић Милана Јелка; 

воен службеник V класа Властелица Богдана Алек-
сандар; 

воени службеници VI класа: Јовановић Кузмана Дра-
гош, Шакић Петра Стеван; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бошковић Петра 
Крсто, Вуковић Бранислава Смиља; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граѓански лица на служба во ЈНА: Алексић Саве Ми-

лован, Бакић Љубисава Живорад, Цекић Обрада Јован, 
Цветковић Драгомира Борисав, Дамјановић Стевана Ми-
одраг, Денков Митар Димитар, Димитријевић .Божидара 
Миодраг, Ђорђевић Тодора Владимир, Джепина Анте 
Зденко, Јоцић Саве Добривоје, Јовановић Трајка Драго-
љуб, Крстић Живојина Александар, Кекић Војислава Рок-
санда, Крстић Петра Живојин, Маринковић Спасе Милан. 
Мицић Светислава Властимир, Миловановић Секуле Ц^е 

та, Мирковић Добросава Мирослава, Мишковић Милоша 
Вук, Митић Ратка Лука, Младеновић Димитрија Живка, 
Перовић Живојина Лазар, Радивојевић Живојина Драго-
мир, Стојановић Војислава Петар, Стојановић Велизира 
Радомир, Стојановић Јордана Сибин, Стојановић Драго-
мира Станимир, Стојиљковић Бранка Јованка, Тошић 
Драгослава Дивна, Васиљевић Милана Миодраг, Величко-
вић Михајла Милоје, Виденовић Србислава Надежда, Ву-
јић Павла Јадранка, Вуковић Светислава Никодије; 

- за примерна работа на развивањето поле за оства-
рување на поставените задачи, како и покажување на ста-
решински и војнички особини што служат за пример на 
другите 

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетани I класа: Деспотовић Драгослава Душан, 

Нинић Гојка Симо, Шолц Миодрага Драгослав, Тодосије-
вић Веселина Ратко; 

капетани: Браић Адама Александар, Голић Љубисава 
Љубомир, Цветковић Милутина Радисав, Ђурић Власти-
мира Петар, Ђорђевић Бранка Станимир, Гашпаровић 
Владимира Живојин, Гобец Јурија Бојан, Хладиш Рудол-
фа Берислав, Јанић Лазара Јован, Караджински Уроша Зо-
ран, Катанчевић Томислава Смиљко, Кнежевић Алексе 
Жељко, Козомора Ненада Милан, Краснићи Азиза Мед-
јид, Милјић Вукашина Видосав, Павловић Јозе Иван, Ре-
шић Живка Слободан, Петровић Тихомира Десимир, Ра-
дан Ђуре Милан, Самарђић Мирка Здравко, Станојевић 
Драгана Милан, Стефановић Миодрага Радојко, С м и љ -
ковић Светислава Власта, Шишко Бајрама Ердоган, Тма-
ва Ислама Хасан, Трифуновић Миливоја Голуб, Усмијани 
Славка Иван, Златић Милана Ратко; 

поручници: Андрић Милана Чедомир, Барић Матије 
Јосип, Цамовић Бекташа Хасим, Чворовић Обрада Драго-
љуб, Чешић Душана Миленко, Гордић Лазара Миодраг, 
Јовановић Божидара Драган, Климента Санта Шефћет, 
Костић Чедомира Младен, Лазаревић Добросава Милан, 
Марчек Јана Јан, Мердан Вехбије Химзо, Мешковић Мех-
медалије Сефер, Милић Боривоја Славко, Пулић Нике 
Иван, Раца Боже Ранко, Шарић Фехима Сејфо, Васић Жив-
ка Мирко, Вичетнијевић Драгана Милорад, Вујчић Мила-
на Марко, Зејнулаху Садика Тахир; 

заставник Настић Сибина Милован; 

постари водници I класа: Алија Зејна Руждија, Миле-
тић Милића Томислав, Милић Десанке Милан, Миљевић 
Боже Младен, Вељаноски Диме Стојан, Влаисављевић 
Илије Стево; 

постари водници: Блажековић Антуна Иван, Кита-
новски Вељко Зоран, Медић Јована Душан, Митковски 
Стамена Благе, Митровић Спиридона Миломир, Николић 
Благоја Миливоје, Николић Живка Станоје, Петковић Јо-
вана Бобан, Станојевић Станислава Срећко, Стокић Нико-
ле Жељко; 

водници I класа: Ангеловски Веселина Милојче, Бу-
ловић Николе Лазо, Ћирић Јована Негослав, Делић Туфи-
ка Албин, Докић Борислава Мирослав, Ђорђевић Свето-
лика Небојша, Јагуз Јанко Јанко, Милић Станка Милош, 
Митрић Боже Ненад, Новак Јосипа Дарко, Пејчић Драгос-
лава Славко, Ракоњац Рафаила Милољуб, Стојковић Јове 
Срећко, Видаковић Живојина Зоран, Влајинић Мирка 
Бранко; 

воен службеник VI класа Горичев Спасе Ратко; 

воени службеници VII класа: Јовић Живана Драган, 
Сремчевић Станко Душко; 

воен службеник VIII класа Варга Иштвана Бела; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Боранијашевић 
' ^ госпава Александар, Јовановић Милорада Милош, Јо-
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Бановић Бранка Станоје, Костић Драгољуба Љиљана, 
Крстић Добривоја Милица, Машовић Сретена 
Снежана,Михајловић Никодија Добросав, Младиновић 
Милана Боривоје, Миладиновић Михајла Мирјана, Мила-
новић Дамјана Новица, Миленковић Христивоја Профир, 
Миленовић Трифуна Петар, Милосављевић Драгољуба 
Миодраг, Митровић Љубомира Живорад, Недељковић 
Светислава Филип, Норо Радоја Слободанка, Пефчели Ах-
мет Ибрахим, Петровић Спасе Бранко, Петровић Стојана 
Љубинка, Прлинчевић Глигорија Мирко, Радичевић Ми-
лутина Ненад, Ракић Радоја Милица, Стефановић Војис-
лава Живота, Стојић Мирка Виден, Тхачи Ђевита Сафет, 
Точаковић Радомира Станоје, Живковић Србољуба Мила-
дин, Живковић Предрага Милка; 

- за заслуга во развивањето и зацврстувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи меѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и други 
држави, како и за особени заслуги во работата на развива-
њето на свеста на граѓаните во борбата за независност на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Грујевски Душан Јане; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковници: Каракутовски Лазара Јован, Неговано-
вић Крсте Марко, Ноцић Миодрага Предраг, Павићевић 
Саве Милисав, Вероновски Спире Петар; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковници: Болиновски Диме Марко, Димовски 
Митана Цветко, Кампелезовски Алија Мирче, Милић 
Цветка Вукашин, Павковић Ивана Иван, Поповић Тома-
ша Добривоје, Станимировић Јована Миодраг; 

потполковници: Бојовић Миладина Милован, Дама-
тов Благоја Милан, Ђорђевић Димитрија Слободан, Гроз-
дановски Насте Петко, Јоксимовић Стевана Петар, 
Крстевски Јован Трајче, Наумовски Левка Наум, Павко-
вић Добривоја Душан, Пауновски Леона Иван, Радуловић 
Марка Милутин, Ристић Јован Петар, Секуловски Јордана 
Димитар, Трајковић Ђорђија Србољуб, Зиновски Михајла 
ЈБубомир; 

мајор Страхињић Драгомира Станимир; 

воен службеник I класа Вељановски Илије Десанка; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајори: Аврамов Ристе Ђорђе, Деспотовић Трипе 
Мирослав, Делић Ђорђа Станко, Крцев Васил Атанас, 
Митровски Ристе Спиро, Вранић Јована Милан; 

капетани I класа: Гушић Јуре Драго, Марковић Ари-
тона Милорад, Миленковски Милана Стојко, Недељковић 
Добросава Десимир, Николовски Димитрија Илија, Рунев-
ски Пеје Илко; 

капетани: Богдановић Рајка Светозар, Гредус Димит-
ра Иван, Свилар Миће Јован; 

заставници I класа: Демировић Незата Алдамез, Ђо-
рђевић Живојина Богдан, Серафимовски Димка Љуп-
чо,Трајковски Алексе Атанас; 

воен службеник III класа: Огљанова Бориса Виолета; 
1 

воени службеници IV класа: Иванов Атанаса Коста, 
Вељковић Ђорђе Васо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковници: Аћимовић Богосава Раденко, Сиља-

новски Милана Љубомир, Вуковић Момира Душан; 

мајор Ристић Трајка Божин; 

капетани I класа: Костовски Панче Герасим, Мари-
чић Милана Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
полковници: Бојчевски Петка Војислав, Ђорђевић 

Спасоја Богдан, Финдачки Васила Пано, Георгиевски 
Живка Науме, Петровић Драгољуба Мирољуб, Поповић 
Властимира Звонимира, Вердел Јожефа Стане; 

мајори: Андоновић Ташка Александар, Антонијевић 
Љубомира Вукадин, Блажевски Митра Жарко, Бодлевски 
Петра Милан, Цветковић Видена Љубисав, Драгичевић 
Радисава Бранко, Ђоревски Ристе Темелко, Гавриловић 
Милоја Десимир, Гавриловски Гаврила Делчо, Глумац 
Јанка Никола, Гоцић Вељка Горђе, Јованов Симесије Ми-
лош, Јованов Костадина Никола, Карановић Симе Душан, 
Немет Павла Јосип, Николић Александра Стаменко, Ни-
коловски Васила, Петровић Божидара Ненад, Раткуши-
новски Јаћим Јован, Серафиков Борис Живко, Сретеновић 
Радомира Милош, Томић Ђуре Душан, Василев Милачка 
Анани, Врањеш Ђуре Мирко; 

капетани I класа: Атанасовски Благоја Мирко, Бетон-
ски Димитра Гаврил, Бухов Ристе Панде, Бушиновски 
Костадина Крсте, Десковски Темелко Димко, Димитров-
ски Сотира Ђорђи, Доневски Круме Горги, Гвозденовић 
Живка Сибин, Илић Бранислава Будимир, Јоновски Боге 
Живко, Михајловски Добромира Владимир, Нешковић 
Благоја Радован, Николовски Атанаса Илија, Николовски 
Кулета Петко, Пашилић Анте Бранимир, Павичевић Бог-
дана Видо, Пауновић Томислава Хранислав, Петровић 
Стојана Радивоје, Петровић Стојана Тихомир, Петрушев-
ски Гијева Жарко, Попов Кира Борис, Спасов Бориса Ва-
сил, Станковић Велимира Божидар, Стошић Каравиље 
Драго, Шојић Милијана Раде, Тасић Саве Божидар, Те-
мелков Трајка Милан, Вукадиновић Сибинке Љубомир, 
Зоћевић Владимира Радојица, 

капетани: Илиоски Александра Трајче, Пралица Ђу-
ре Стојан, Шкорић Томе Звонимир, Жигић Геце Бранко; 

заставници I класа: Дурман Николе Раде, Ђорђевић 
Крсте Томислав, Целовски Петрушева Јован, Филиповић 
Драгољуба Савко, Јовановић Чедомира Војислав, Јованов-
ски Методија Томислав, Карличић Душан Крунислав, Лу-
шин Алојза Иван, Николовски Санде Љубо, Нижетић Дра-
гутина Шпиро, Панић Светозара Радисав, Павић Павла 
Драгутина, Петронијевић Љубиша Радомир, Савић Ди-
митрија Драгољуб, Спировски Кирила Александар, Сов-
рић Божидара Совро, Стаменовић Зарија Друшан, Стан-
чевски Стоил Живко, Стојановић Драгомира Милан, 
Стојчевски Филипа Милан, Василевски Арилона Ване, 
Вашлић Душан Сретко, Велков Гаврила Благоје, Веља-
новски Сотира Томислав, Вучковић Петра Милан, Здрав-
ковић Живојина Добросав; 

заставници: Антонић Радована Љубивоје, Цапан То-
ме Мирко, Дошлов Душан Лазар, Грабовица Ђуре Бран-
ко, Ибрахимпашић Смаила Хусеин, Илић Владе Драгана, 
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Ивановски Трпко Борис, Мандић Јове, Јанко, Миличевић 
Милована Добривоје, Радуловић Лепосаве Љубиша, Раи-
чевић Луке Петар, Ромас Анте Недељко, Стојанов Санде 
Ванчо, Величевски Антона Санде, Вучићевић Михајла 
Томислав; 

постари водници I класа: Ђурица Милана Ђуро, Гре-
горић Стјепана Милан, Клипа Миланка Раде, Роца Маети-
на Ленко, Недић Радојица Аћим, Пуфтовски Јонче Наум, 
Селтхофер Ладислава Бранислав, Сибиновски Александар 
Борко, Смиљанић Велибора Ненад, Сокић Владимира 
Живко, Шиник Гпјка Владо, Узелац Вељка Милан; 

воен службеник III класа: Стојановска Данило Мили-
т. а; 

воени службеници IV класа: Дамјановић Јосипа Дин-
ЈО, Зир Младена Томе; 

воен службеник VI класа: Џонов Тодора Петар 

граѓански лица на служба во ЈНА: 

Лазић Драгутина Слободан, Смилевски Ламбе Еф-
рем, Становић Стојана Ђорђе, Трајчевски Славко Тоде; 

- за примерни заслуги и вештина во работата на раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Чејовић Милисава Божидар; 

потполковници: Арсов Трајчета Бранко, Благојевић 
Душан Бошко, Царић Лазе Драган, Цвенковски Козмет 
Љубе, Чирић Богдана Светолик, Чолески Леона Спасе, 
Димишковски Манасије Боривоје, Јовановски Јордана 
Драгољуб, Клисаров Димитар Костадин, Којић Јеротија 
Драгиша, Ковачевић Михајла Срето, Лазаревски Марка 
Живко, Лазаров Георгија Коста, Лазовски Ђорђе Трајко, 
Маџар Славе Владимир, Манић Тодора Љубомир, Никол-
чић Александра Лазар, Поповић Велимира Данило, Са-
сански Николе Ефтим, Живановић Љубинка Драган; 

мајори: Атанасовски Јордана Александар, Бадњаре-
вић Светозара Милорад, Цветковић Симе Слободан, 
Цветковски Алексе Глигор, Чогеља Марка Анте, Чук Пет-
ра Марко, Дедић Јована Ратомир, Динески Јордана Ђо-
рђе, Добижл>евић Милана Богослав, Добревски Стојан 
Благоја, Елхофер Емилијана Предраг, Георгиевски Сера-
фим Стеван, Грмашковски Крста Ефтим, Илиев Глигора 
Благој, Кмезић Горђа Војислав, Лазаревић Ђуре Слобо-
дан, Матић Симе Драгослав, Миловић Светка Иван, 
Мишковски Атанаса Ефтим, Несторовић Божидара Буди-
мир, Пандов Кирила Стојан, Радовановић Петра Радован, 
Ранђеловић Ратомира Драгојло, Станковић Рајче Здравко, 
Трајковски Јордана Миле, Васовић Миомира Миослав, 
Величковић Стојана Добривоје; 

капетани I класа: Јелковић Николе Павао, Миликић 
Живорада Радомир, Мирчевски Лазара Михајло, Тасић 
Владимира Сречко* Тривковић Бранка Петар; 

заставници I класа: Бајић Милана Станоје, Јаневски 
Страхил Јордан, Крстић Бошка Добривоје, Петровски Бо-
рис Иван, Родић Ђуре Илија, Серафимово^ Ристе Гроз-
дан, Стојановић Ива Вукале; 

воен службеник III класа Петровић Цветана Зора; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа: Ангеловски Владимира Стојан, Ди-
мишковски Трајко Ванчо, Дочински Илије Јован, Духон 

ски Стојана Тодор, Дуранић Халила Милан, Ефтимов Фи-
липа Димитар, Христовски Ристе Трендо, Јовчевски Чедо-
мир Атанас, Китановски Ристе Бранко, Марјановић Бра-
нислава Радиша, Милески Иве Тодор, Милошевић Живо-
т н а Ђорђе, Младеновски Љубе Радисав, Спироски Васил 
Ђорђе, Станковић Велимира Илија, Стефановић Васила 
Петар, Стоилков Ванђе Спасе, Стојановић Душана Свето-
зар, Стојановски Стојана Лазар, Стојиљковић Животе 
Миомир, Тодоровски Стамена Диса, Трајковски Јордан 
Трјче, Живковић Бранислава Драгомир; 

капетани: Андрејић Милорада Драгана, Свјетианин 
Богдана Милош, Дамјанова^ Стојанче Спасоја, Ђапа 
Уроша Мићо, Јокић Илије Деспот, Кеча Мирка Милана, 
Марић Милана Мирослав; 

воени службеници V класа: Ерак Радмила Слободан-
ка, Михајловски Иван Драган; 

воен службеник VI класа Давков Трајка Александар; 

заставници I класа: Илијевски Стоимен Васо, Коцев 
Ване Стојан, Станоевски Јордан Драган; 

заставници: Дамчевски Бориса Добри, Јаневски Стој-
чев Симеон, Радошевић Светислава Радослав; 

постари водници I класа: Цобовски Финка Паско, Ђо-
рђевић Божидара Раденко, Келеч Мирка Недељко, Коста-
динобски Рада Мирко, Ловрен Илије Милан, Митић Стои-
ла Влајко; 

воен службеник IV класа Јованчевић Миодрага Љи-
љана; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Божић Јована Да-
ница; 

- за особени заслуга стекнати во борбата против не-
пријателот за ослободување на нашата земја и за заслуга 
на организирањето и зацврстувањето на вооружените си-
ли на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

воен службеник II класа Мирковић Ивана Радојица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
мајор Стојковски Стојана Никола; 
капетан I класа Андонов Васила Раденко; 

капетани: Арсић Драгослава Љубомир, Јанковић Ра-
дослава Момчило, Лукић Вукадина Миладин, Недељко-
вић Стојана Зоран, Пргинић Душана Раде; 

поручници: Имамовић Незира Салим, Јовановић Ду-
шана Добривоје, Петроић Илије Жарко, Славковић Стева-
на Јовица; 

заставници I класа: Михајловић Васка Трајан, Стоил-
овски Стојче Љубомир; 

заставници: Бачић Стевана Љубомир, Ћурић Јована 
Милош, Јовановић Михајло Ћиро, Рубеша Станислава 
Волвено, Спировски Петар Ђорђе, Станковић Мила Чедо-
мир, Шојот Мирка Томо, Трајчевски Борис Димитар, 
Трајковић Славољуба Драги, Здравески Илија Нове; 

постари водници I класа: Бешлић Милутина Никола, 
Бурсаћ Дамјана Мирко, Чалија Јусуфа Есад, Чикић Радо-
вана Драган, Чурчић Милије Миленко, Дековски Влади-
мир Методи, Ђорђевић Радисава Миодраг, Ђорђевски 
В<шда Стево, Ђурић Милета Драган, Гулев Мите Ристо, 
И.:*чћ Станимира Светислав, Илијев Трајка Киро, Илијес-
-к Мирка Драго, Јакимовски Јовче Срећко, Јерчић Ивана 
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Ђорђе, Јовановић Живана Слободан, Јузбашић Андрија 
Антун, Корунић "Ивана Виктор, Марјан Милоша Недељко, 
Милинковић Ивана Милоје, Митковић Живка Величко, 
Ниневски Косте Томе, Нонев Стоила Тоде, Пашевски Гав-
рило Драги, Патафта Ивана Златко, Попов Томе Апосто-
лов, Прањић Павла Перо, Пурковић Саве Ђорђо, Симић 
Јове Војко, Тодић Петра Милош, Трајковски Цане Славе, 
Варга Стејпана Јурај, Велисавл>евић Душана Драгослав, 
Видановски Христе Иван; 

постари водници: Наков Костадина Владо, Стани-
шић Љубише Миленко, Тодоровић Велимира Бобан; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Ахмед Ејупа Сали-
ја, Бојкићева Јордана Драгица, Цветковски Томе Милан, 
Цветковски Александар Стаменко, Чуковска Спасе Тра-
јанка; Дудан Анастаса Радослав, Ђокај Ђоке Фрок, Ива-
новски Пане Александар, Јовановски Стефан Славе, Јов-
чевска Кузман Стојанка, Каменчева Иван Христина, Ки-
ровски Војко Милисав, Колчески Илиева Јосип, Крстић 
Михајла Ђорђе, Мартиновски Милана Иван, билковска 
Николе Драга, Митрески Коце Живко, Младеновски Бого-
ја Душан, Настевски Тодора Киро, Петковска Лимета До-
нка, Петкова Донча Јелица, Петревски Филип Александар, 
Петрески Спасе Стојан, Петровска Цветка Наталија, Ра-
дојев Павла Пантелија, Пецепагић Хамдије Шефкет, Сали 
Сабрије Магбер, Сали Елеза Салија, Санев Ванча Тодор, 
Стојанова Димитра Анастасија, Стојановски Колета До-
бри, Шендер Славка Богданка, Таевска Миле Ружица, То-
доров Иван Кирил, Трајковски Вел>ан Славко, Владими-
ров Крсте Трајче, Живковски Недељко Властимир; 

- за примерна работа на развивањето на полетот за 
остварување на поставените задачи како и покажување на 
старешински и војнички особини кои служат за пример на 
други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетани I класа: Давчевски Александар Благоје, 

Костић Светомира Вјекослав, Мулић Нурије Галиб, Тасе-
товић Николе Миодраг, Тумановски Наце Боне, Вучковић 
Љубомира Миомир; 

капетани: Адровић Шућа Џеко, Анастасов Љубе Бо-
рис, Блажевски Фидана Крсто, Догазански Јована Алек-
сандра, Ђорђевић Александра Радован, Ђурђевић Благоја 
Ђорђе, Геров Стојмена Лазар, Холик Влатка Борис, Јаки-
мовски Јакима Атанас, Јенић Миливоја Зоран, Јовановић 
Душана Златибор, Јовић Миодрага Момчило, Китески 
Владе Дончо, Кучеровић Саве Радивоје, Лековски Наума 
Зоран, Лукић Вује Драган, Митић Александра Драган, На-
кић Љубише Предраг, Негић Душана Милорад. Николић 
Мирослава Зоран, Опанчина Новака Миладин, Оро Стева-
на Чедомир, Пешић Светислава Бранко, Поповски Алек-
сандра Томислав, Савић Добривоја Љубомир, Симић Ни-
коле Ћиро, Стојковић Петра Радован, Тадић Радована 
Стојан, Васков Стефана Златко; 

поручници: Давидовић Драгољуба Миодраг, Дивалд 
Антуна Антун, Ђорђиевић Живка Ристо, Ђорески Миле 
Бранко, Ђорђевић Миливоја Љубиша, Граовац Марка Ду-
шан, Чусески Ламбе Јордан, Наџић Драгана Срђан, Јаша-
ревић Алија Есад, Костић Стојмира Звонимир, Костоски 
Константина Зоран, Костовски Илије Славчо, Матековић 
Славка Никола, Миловановић Миломира Милош, Најдов-
ски Милисав Иван, Николић Велизара Небојша, Поповић 
Михаила Драган, Радојчић Душана Милољуб, Спасојевић 
Живка Грујица, Стаменовић Будимира Милош, Степано-
вић Живадина Милутин, Тамбурић Стојића Јован, Вампо-
ла Јосипа Стеван, Здравков Димчета Цветко; 

потпоручник Талаја Ивана Анте; 

заставници: Ђефовски Богдана Раде, Шулевски Арсе 
Никола; 

постари водници I класа: Банковић Владимира Алек-
сандар, Костовски Трајчета Видан, Лауташ Душана Саво; 
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постари водници: Ђорђевић Милена Грозден, Ша-
левски Цветана Павле, Пиперски Чедомира Никола, Ра-
дојчић Миодрага Милорад, Спасојевић Милутина Ми-
лош, Шошић Љубише Топлица; 

водници I класа: Ђорђевић Ранка Драган, Халиловић 
Сафета Ибрахим, Валан Милована Зоран; 

воен службеник VII класа Куртески Стефана Љупчо; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Белшовска Диме 
Анастасија, Блажековић Косте Марија, Богданово«! Ан-
дрија Драган, Цвејоски Ордана Алекса, Дејановски Иван 
Миленко, Димитријевић Мирка Ђорђе, Ђорђиевска Ди-
митрија Голубинка, Ђорески Мите Стојанче, Галев Трајка 
Димче, Георгијевска Димитар Борјанка, Ивановска Трајче 
Наталија, Јакимовски Крсте Стамен, Јовановска Јошка 
Менка, Јовић Милорада Раде, Карацова Никола Марија, 
Кирова Мијо Божена, Кизова Божидара Бисерка, Коцев-
ски Цветана Коце, Милевски Мане Петар, Митрески Иво 
Љубица, Мојановски Георгија Атанас, Пејковски Атанаса 
Лазо, Перовски Јован Ђорђе, Первић Ристе Ката, Ристов-
ски Спасе Крсто, Сам Димитра Елена, Сибиновски 
Божина Младен, Смилевска Спасе Милица, Спасовски То-
де Божин, Стојановски Тодос Ђорђи, Стојановски Андон 
Блага, Стбјчевска Данила Оливера, Стојковски Никола 
Стојко, Златановска Стојан Снежанка, Златев Доле Ангел, 
Жугић Трајка Живка; 

- за особено истакнување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко одне-
сување -

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
постар водник I класа Тешић Влада Ђоко 

постари водници: Филиповић Предрага Јован, Глав-
чић Гвоздена Радоје, Лазић Душана Родољуб, Миленов-
ски Савка Добре; 

водници I класа: Бијелић Душана Драган, Бижић Ми-
лана Вељко, Данев Блаже Николиће, Давидовски Стамен-
ка Славе, Ђукић Милоша Бранислав, Ђукић Стеве Милан, 
Феризовић Алије Исмет, Граовац Ивана Славко, Гвозде-
новић Божидара Звездан, Илић Властимира Славољуб, 
Илијев Јована Драги, Ивановић Петронија Зоран, Јеличић 
Ивана Иван, Јеличић Константина Стеван, Кнежевић Ра-
дована Драган, Малкић Хамдије Несиб, Миличевић Мила-
на Анђелко, Неделковски Сокол Панде, Новаковић Срете-
на Здравко, Петровић Миљојка Раде, Премовић Радомира 
Зоран, Стојанов Милан Драган, Светлиќ Мартина Мар-
тин, Тарбук Станко Ранко, Усеиновски Асан Далуш, Жив-
ковић Крсте Драган. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

724. Одлука за основните насоки на општественоеко-
номскиот развој и рамки на економската поли-
тика на Југославија за периодот од 1986 до 1990 
година 1453 

725. Одлука за измени на Одлуката за подготвување 
и донесување на Долгорочниот општествен план 
на Југославија за периодот од 1986 до 1995 годи-
на, односно за определени подрачја и до 2000 го-
дина 1462 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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726. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за утврдување на заедничките елементи на 
станбената и комуналната политика 1462 

727. Одлука за разрешување на судија на Сојузниот 
суд 1462 

728. Одлука за разрешување на секретарот на 
Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ 1463 

729. Одлука за именување на сојузен советник во 
Собранието на СФРЈ 1463 

730. Одлука за начинот на утврдување на сопствено-
то учество на корисниците на општествени сред-
ства за финансирање на инвестиции 1463 

731. Одлука за височината на надоместот за вршење 
на задолжителен здравствен преглед на растени-
јата во прометот преку границата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија — 1467 

732. Одлука за измени на Одлуката за распоредување 
на девизите утврдени за потребите на. органите 
на федерацијата и за потребите на остварување-
то на правата и должностите на федерацијата за 
1984 година 1468 

733. Одлука за измена на Одлуката за определување 
на најниските осигурени суми на кои мора да се 
договори осигурување за еден патник во јавниот 
превоз од последици на несреќен случај 1468 

734. Одлука за измени на Одлуката за определување 
на УШ светско првенство во скијачки скокови во 
1985 година на Планина како настан по повод на 
кој во 1985 година ќе се издадат пригодни кова-
ни пари 1468 

735. Одлука за височината на давачката за царинско 
евидентирање 146? 

736. Наредба за измени на Наредбата за сметките за 
уплата на приходите на општествено-политич-
ките заедници и нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и на други самоуправ-
ни организации и заедници, за начинот на упла-
тување на тие приходи и за начинот на известу-
вање на корисниците на тие приходи 1469 

737. Решение за забрана на внесувањето и растурање-
то на весникот „Lе Monde" 1470 

738. Решение за забрана на внесувањето и растурање-
то на весникот „Kurier" 1470 

739. Список на готови лекови и форми на пакувања 
на готови лекови за кои е донесено решение за 
укинување на одобрението за пуштање во про-
мет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 го-
дина 1470 

Страна 

740. Список на готови лекови за чие пуштање во про-
мет е дадено одобрение во периодот од 1 јануа-
ри до 30 јуни 1984 година — 1472 

741. Список на готови лекови во нови форми, пакува-
ња, дози, со нови називи со изменет состав, на-
зив и начин на издавање за чие пуштање во про-
мет е дадено односно обновено одобрение во пе-
риодот од 1 јануари до 30 јуни 1984 година 1479 

742. Список на готови лекови и форми на пакување 
на готови лекови за кои е донесено решение за 
укинување на одобрението за. пуштање во про-
мет во периодот од 12 јули до 20 јули 1984 годи-
на 1483 

743. Решение за почнување на работата на Царински-
от реферат Врање на Царинарница Ниш 1484 

744. Правилник за престанок на важењето на Реше-
нието за југословенските стандарди од областа 
на испитувањето на води 1484 

745. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за производите за експло-
атација на шумите 1484 

746. Правилник за измена на Правилникот за југос-
ловенските стандарди за алуминиум и алумини-
у м о в легури 1485 

747. Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за податоците што интерната банка ги обез-
бедува ц доставува до Службата на општестве-
ното книговодство за потребите на општестве-
ната евиденција и за вршење на информативно-
-аналитичките работи 1485 

748. Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за формата, содржината и употребата на ед-
нообразни обрасци за вршење на работите на 
платниот промет во замјата преку Службата на 
општественото книговодство 1487 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за заштита на дрво 1493 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за лименки за конзервирање храна и стак-
лена амбалажа за прехранбената индустрија — 1493 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за јаглен и кокс 1493 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за алуминиум и алуминиумон легури — 1492 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за антифриз 1493 

Назначувања и разрешувања 1493 
Одликувања* 1494 
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