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280. 
Врз основа на член 13 од Законот за привремена за-

брана на располагањето со дел од општествените средства 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците за 1987 година над растежот на продуктивноста на 
трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр."12/87) сојузниот сек-
ретар за финансии, во спогодба со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1987 ГОДИНА И СОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА, КАКО И ЗА 
НАЧИНОТ НА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 
1986 ГОДИНА ЗАРАДИ СПОРЕДУВАЊЕ СО ПОДАТО-

ЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Корисниците на општествени средства од член 2 на 

Законот за привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка на работниците за 1987 година над рас-
тежот на продуктивноста на трудот ги утврдуваат износи-
те на средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка за 1987 година, составуваат пресметка на средствата 
и ги сведуваат податоците од периодичните пресметки и 
завршната сметка за 1986 година заради споредување со 
податоците од периодичната пресметка во 1987 година на 
начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства што врши деј-

ност распоредена според Одлуката за единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 
72/86) во областа 01 до П и во гранката 1202 (научноис-
тражувачки дејности), освен гранката 1101 (банкарство) и 
гранката 1102 (осигурување на имоти и лица, лотарии и 
кладилници), износот на средствата за исплата на чистите 
лични доходи за 1987 година го утврдува на образецот ЈТД 
- ОЗТ - Пресметка на средствата за исплата на чистите 
лични доходи во областа на стопанството за периодот од 
1 јануари до 1987 година, кој е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 
Корисниците на општествените средства од член 5 од 

Законот за привремена забрана на располагањето се дел 
од општествените средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка на работниците за 1987 година над рас-
тежот на продуктивноста на трудот и работните заедници 
на тие корисници го утврдуваат износот на средствата за 
исплата на чистите лични доходи за 1987 година на обра-
зецот Ј1Д - други КОС - Пресметка на средствата за ис-
плата на чистите лични доходи кај другите корисници на 
општествени средства за периодот од 1 јануари до 
1987 година, кој е составен дел на овој правилник. 

На образецот од став 1 на овој член износот на сред-
ствата за исплата на чистите лични доходи за 1987 година 

-го утврдуваат и работните заедници што вршат работи за 
корисниците на општествени средства од член 2 на овој 
правилник. 

Член 4 
Корисник на општествени средства го утврдува изно-

сот на средствата за исплата на месечните аконтации на 
чистите лични доходи на образецот ЈТД - Аконтација -
Пресметка на средствата за исплата на аконтациите на 
чистите лични доходи за месец 1987 година, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Член 5 
Корисник на општествени средства што во завршна-

та сметка за 1986 година искажал непокриена загуба од-
носно што ќе искаже загуба по периодичната пресметка во 
1987 година го утврдува износот на средствата за исплата 
на чистите лични доходи за 1987 година на обрасците 
ЛДГ-1 односно ЛДГ-2, што се пропишани со Правилни-
кот за начинот на утврдување на износот на средствата за 
исплата на аконтациите на чистите лични доходи во ос-
новните организации на здружен труд што ќе искажат за-
губа во работењето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/85 и 
16/86). 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува: 
1) на корисници на општествени средства што ќе ис-

кажат загуба по периодичната пресметка за периодотјану-
ари-март 1987 година; 

2) на корисници на општествени средства што вршат 
дејност од член 36 став 2 на Законот за санација и преста-
нок на организациите на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86) и што ќе искажат загуба и по периодич-

ната пресметка за периодот јануари-јуни 1987 година, ако 
ги исполнат условите од тој член; 

3) до 30 јуни 1987 година на корисници на општестве-
ни средства што вршат дејности распоредени во областа 
13 - Здравствена и социјална заштита што ќе искажат не-
покриена загуба во завршната сметка за 1986 година од-
носно што ќе искажат, загуба по периодичната пресметка 
во 1987 година. 

На корисници на општествени средства од став 2 на 
овој член, во периодот во кој не се применуваат одредбите 
на став 1 од овој член, се применуваат одредбите на чл. I 
до 4 и чл. 7 до 11 на овој правилник. 

Член 6 
Корисник на општествени средства што на денот на 

исплатата на личните доходи не ги намирил втасаните об-
врски го утврдува износот на средствата за чисти лични 
доходи што може да го исплати во 1987 година во соглас-
ност со Законот за санација и престанок на организациите 
за дружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86) на об-
разецот ЛДН, кој е пропишан со Упатството за начинот 
на утврдување на износот на средствата што може да ги 
користи за исплата на аконтациите на чистите лични до-
ходи корисникот на општествени средства кој не ги нами-
рил втасаните обврски, како и за начинот на доставување 
на податоците за тоа до Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/85 и 24/86). 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува, до 30 
јуни 1987 година, на корисници на општествени средства 
што вршат дејности распоредени во областа 13 - Здрав-
ствена и социјална заштита, на кои до тој рок се примену-
ваат одредбите на чл. 1 до 4 и чл. 7 до 11 од овој правил-
ник. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства го утврдува из-

носот до кој може во 1987 година да располага со сред-
ствата за заедничка потрошувачка на образецот ЗП-Пре-
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сметка на средствата за заедничка потрошувачка за пре-
сметковниот период од 1 јануари до 1987 година, 
кој е составен дел на овој правилник. 

Корисникот на општествени средства го составува 
образецот ЗП по истекот на пресметковниот период за на-
редниот пресметковен период во 1987 година. 

Член 8 
Паричните вредности во обрасците од чл. 2 до 7 на 

овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без 
.пари), а другите податоци - со броеви со две децимали. 

П. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

Член 9 
Корисникот на општествени средства од член 2 на 

овој правилник го составува образецот ЛД-ОЗТ врз осно-
ва на податоците за пресметаните односно исплатените 
чисти лични доходи за четвртото тримесечје на 1986 годи-
на во согласност со Законот за привремена забрана на рас-
полагањето со делот на општествените средства за лични 
доходи, за заедничка потрошувачка на работниците и за 
определени трошоци на работењето за 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) - (во натамошниот 
текст: Законот) и Правилникот за начинот на утврдување 
на износот на средствата за исплата на чистите лични до-
ходи за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/86) -
(во натамошниот текст: Правилникот) и врз основа на 
податоците од последната периодична пресметка што ја 
.составил во 1987 година, завршната сметка за 1987 година 
и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето 
на тој образец, и тоа: 

1) корисникот на општествени средства кој личните 
доходи за 1986 година ги исплатувал врз основа на образе-
цот ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2 под реди иго број 1 го внесу-
ва износот што ќе го утврди под редниот број 4, по нама-
лувањето за износот на повеќе исплатените чисти лични 
доходи за 1986 година што го искажал под редниот број 10 
во образецот ЛД-КОС 7 1 за периодот од 1 јануари до 31 
декември 1986 година. Корисникот на општествени сред-
ства кој за месец октомври, ноември, односно декември 
1986 година вршел исплата на личните доходи врз основа 
на обрасците ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно 
ЛДН, под редниот број 1 го внесува износот на чистите 
лични доходи што за тие месеци го исплатил врз основа 
на тие обрасци. Износот што ќе го утврди на овие начини 
корисникот на општествени средства го зголемува за из-
носот што над тој износ го исплатил за месец октомври, 
ноември односно декември 1986 година во согласност со 
член 15 став 2 од Законот. 

2) под редниот број 2 го внесува износот на исплате-
ните аконтации на чистите лични доходи за месец октом-
ври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил 
врз основа на обрасците ЛД-КОС-2, ЛД-ОЗТС, ЛДГ-1, 
ЛДГ-2, ЛДГ-3 односно ЛДН, што ги составил и доставил 
до Службата на општественото книговодство за тие месе-
ци според Правилникот; 

3) под редниот број 3 внесува една четвртина од ис-
платените чисти лични доходи врз основа на конечната 
пресметка по завршната сметка за 1986 година, што ја сос-
тавил и доставил до Службата на општественото книго-
водство според Правилникот на образецот Л Д-КОС-1 од-
носно ЛД-ОЗТС за 1986 година; 

4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на 
вработените работници утврден врз основа на часовите на 
работа во четвртото тримесечје на 1986 година, што ќе го 
утврди така што бројот на остварените часови на работа и 
на часовите за кои работниците примаат надомест на лич-
ните доходи од средствата на корисниците на општестве-
ни средства ќе го подели со бројот на можните часови на 
работа со полното работно време и со времето пократко 
од полното работно време по работник; 

5) под редниот број 6 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 4 ќе го подели со из-
носот под редниот број 5 и така добиениот количник ќе го 
подели со 3. Ако износот под редниот број 1 е помал од 
износот под редниот број 4, износот под редниот број 6 го 
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6) под редниот број 7 ја внесува стапката на растежот 
на продуктивноста на трудот што ја остварил во 1987 го-
дина во однос на четвртото тримесечје на 1986 година, врз 
основа на податоците од својата евиденција за остварена-
та ирдуктивност на трудот; 

7) под редниот број 8 го внесува процентот на своето 
зголемување на просечниот месечен доход по работник во 
пресметковниот период во 1987 година во однос на прет-
ходниот пресметковен период, а за пресметковниот пери-
од јануари-марг 1987 година - во однос на просечниот ме-
сечен доход по работник за четвртото тримесечје на 1986 
година. Ако корисникот на општествени средства во чет-
вртото тримесечје на 1986 година не остварил доход, ос-
тварениот просечен месечен доход по работник за пери-
одот јануари-март 1987 година го става во однос спрема 
просечниот месечен доход по работник што ќе го утврди 
по завршната сметка за 1986 година; 

8) под редниот број 9 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 6 ќе го помножи со 
процентот под редниот број 8 и така добиениот производ 
ќе го зголеми за износот под редниот број 6. Ако процен-
тот под редниот број 7 е помал од процентот под редниот 
број 8, износот под редниот број 9 го утврдува врз основа 
на процентот под редниот број 7; 

9) под редниот број 10 го внесува просечниот број на 
вработените работници врз основа на часовите, на работа 
за периодот за кој составува пресметка на образецот ЛД-
-ОЗТ, што ќе го утврди во согласност со точка 4 од овој 
член; 

10) под редниот број 11 го внесува бројот на месеците 
за кои составува пресметка на образецот ЛД-ОЗТ; 

11) под редниот број 13 го внесува износот на сред-
ствата за чисти лични доходи што ќе го утврди во соглас-
ност со својот самоуправен општ акт со кој ги уредува ос-
новите и мериалта по кои го распоредува чистиот доход 
на лични доходи и акумулација, а кој бил во сила на 31 де-
кември 1986 година; 

12) под редниот број 1.4 го внесува износот на чистите, 
лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи 
од средствата на корисниците на општествени средства, 
што ги исплатил за периодот за кој го составува образе-
цот ЛД-ОЗТ до денот на составувањето на образецот; 

13) под редниот број 15 ја внесува разликата меѓу из-
носот под редниот број 12 и износот под редниот број 14, 
ако износот под реднот број 12 е помал од износот под 
редниот број 13. Ако износот под редниот број 13 е помал 
од износот под редниот број 12, разликата се утврдува ме-
ѓу износот под редниот број 13 и износот под редниот број 
14; 

14) под редниот број 16 ја внесува разликата меѓу из-
носот под редниот број 14 и износот под редниот број 12, 
ако износот под редниот број 12 е помал од износот под 
редниот број 13. Ако износот под редниот број 13 е помал 
од износот под редниот број 12, разликата се утврдува ме-
ѓу износот под редниот број 14 и износот под редниот број 
13; 

15) под редниот број 17 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените чисти лични до-
ходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 годи-
на, кој се надоместува во месец март, април и мај 1987 
година за секој тој месец што следи по истекот на пре-
сметковниот период. Така, на пример, при составувањето 
на образецот ЛД-ОЗТ за пресметковниот период јануари-
-март 1987 година, под овој реден број ќе се внесат две 
третини од повеќе исплатениот износ во периодот од 1 ја-
нуари до 27 февруари 1987 година. 

Корисникот на општествени средства го утврдува из-
носот на просечниот месечен доход по работник врз осно-
ва на податоците од образецот Деловен резултат во текот 
на годината - Биланс на успехот што го составил во 1987 
година, така што износот под редниот број 133 на тој об-
разец го дели со просечниот број на вработените работни-
ци што ќе го утврди врз основа на часовите на работа и 
бројот на месеците на работењето во тој пресметковен пе-
риод. Врз основа на просечниот месечен доход по работ-
ник во пресметковниот период за кој го составува Образе-
цот ЛД-ОЗТ и на просечниот месечен доход по работник 
во претходниот пресметковен период, корисникот на оп-
штествени средства го утврдува процентот на зголемува-
њето на просечниот месечен доход по работник меѓу тие 
два пресметковни периоди. Така, на пример, за пресмет-
ковниот прриол јз.нуари-јуни 1987 година утврдениот про-
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сечен месечен доход но работник се егава во однос спрема 
просечнио1 месечен доход по р а б о т н и кој е утврден за 
пресметковниот период јануари \iapi 1987 година. 

Процеп 101 на и о л е м у в а њ е т на просечниот месечен 
доход по рибо I ник во пресмеiковнпоi период јануари-

март 1987 година се утврдува во однос на просечниот ме-
сечен доход по рибо 1 ник кој е остварен за четвртото три-
месечје на 1986 1одина. Заради споредување на просечниот 
месечен доход по работник во 1987 година со просечниот 
месечен доход по работник во четвртото тримесечје на 
1986 1одина, корисникот на општествени средства ќе го 
корш ира доходот што го утврдил во 1986 година на обра-
зецот Деловен резултат во текот на годината - Биланс на 
успехот под редниот број 132, така што ќе го зголеми за 
состојбата на контото 460 - Камати (освен ка.матите на 
кредити за основни средства) и на контото 463 - Негатив-
ни курсни разлики, а ќе го намали за состојбата на конто-
то 780 - Приходи од камати. 

Остварениот доход за четвртото тримесечје на 1986 
година ќе се утврди како разлика меѓу доходот што е ис-
кажан во завршната сметка за 1986 година и доходот што 
е искажан во периодичната пресметка за пресметковниот 
период јануари-септември 1986 година, коригирани во 
согласност со одредбата на ставот 3 од овој член. 

Износот на повеќе исплатени чисти лични доходи за 
1987 година, од 1 јануари до 27 февруари 1987 година, ко-
рисникот на општествени средства ќе го утврди како раз-
лика меѓу исплатените чисти лични доходи и надоместите 
на чистите лични доходи од средствата на корисниците на 
општествени средства и износот на средствата што ќе го 
утврди за месеците за кои ги исплатил чистите лични до-
ходи во тој период, во согласност со одредбите, на став 1 
точ. 1 до 6 на овој член. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 7 од овој 
член, корисник на општествени средства во основање; кој 
е основан во 1986 година и во поранешните години, го вне-
сува во образецот Л Д - О З Т под редниот број 8 процентот 
на зголемувањето на просечниот чист личен доход што ќе 
му го одобри основачот, а најмногу до процентот на зго-
лемувањето на просечниот чист личен доход по работник 
кај основачот, ако основачот е корисник на општествени 
средства од член 2 на овој правилник односно најмногу до 
процентот на зголемувањето на чистиот личен доход по 
работник исплатен во стопанството на територијата на 
републиката односно на територијата на автономната по-
краина за изминатиот пресметковен период на 1987 годи-
на, ако основачот е корисник на општествени средства од 
член 10 на овој правилник. 

Член 10 

Корисникот на општествени средства од член 3 на 
овој правилник го составува образецот Л Д - други КОС 
врз основа на податоците за пресметаните односно испла-
тените чисти лични доходи за четвртото тримесечје на 
1986 година во согласност со Законот и Правилникот и 
врз основа на податоците од последната периодична пре-
сметка што ја составил во 1987 година, завршната сметка 
за 1987 година и податоците што ќе ги утврди на денот на 
составувањето на тој образец, и тоа: 

1) корисникот на општествени средства кој личните 
доходи за 1986 година ги исплатувал врз основа на обрас-
ците Л Д - К О С - 1 и Л Д - К О С - 2 под редниот број 1 го вне-
сува износот што ќе го утврди под редниот број 4, по на-
малувањето за износот на повеќе исплатените чисти лич-
ни доходи за 1986 година што го искажал под редниот 
број 10 во образецот Л Д - К О С - 1 за периодот од 1 јануари 
до 31 декември 1986 година. Корисникот на оштествени 
средства што за месец октомври, ноември односно декем-
ври 1986 година вршел исплата на личните доходи врз ос-
нова на обрасците ЛД-ОЗТО, ЛДГ-1 , ЛДГ-2 , ЛДГ-3 , од-
носно ЛДН, под редниот број 1 го внесува износот на чис-
тите лични доходи што за тие месеци го исплатил врз ос-
нова на тие обрасци. Износот што ќе го утврди на овие 
начини корисникот на општествени средства го зголемува 
за износот што над тој износ го исплатил за месец октом-
ври, ноември, односно декември 1986 година во соглас-
ност од член 15 став 2 од Законот. 

2) под редниот број 2 го внесува износот на исплака-
ните аконтации на чистите лични доходи за месец октом-
ври, ноември и декември 1986 година, што ги исплатил 

врз основа на обрасците Л Д - К О С - 2 , Л Д 0 3 1 0 -1Д други 
КОС, ЛДГ-1 , ЛДГ-2 , Л Д Г - 3 односно ЛДН, и п о in сосга 
вил и доставил до Службта на општественото книговод-
ство за тие месеци според Правилникот; 

3) под редниот број 3 внесува една четвртина од ис-
платените чисти лични доходи врз основа на конечната 
пресметка по завршната сметка за 1986 година, и п о ја сос-
тавил и доставил до Службта на општественото кшповод-
сгво според Правилникот на обрасците Л Д - К О С - 1 , ЛД-

ОЗЧО, односно ДЛ-други КОС за 1986 година; 
4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на 

вработените работници утврден врз основа на часовите на 
работа во четвртото тримесечје на 1986 година, што ќе го 
утврди во согласност со член 9 став 1 точка 4 од овој пра-
вилник; 

5) под редниот број 6 го внесува износот што ќе го 
^обие кога износот под редниот број 4 ќе го подели со из-
носот под редниот број 5 и така добиениот количник ќе го 
подели со 3. Ако износот под редниот број 1 е помал од 
износот под редниот број 4, износот за редниот број 6 го 
утврдува врз основа на податоците под редниот број 1; 

6) под редниот број 7 корисникот на општествени 
средства од член 3 став 1 на овој правилник го внесува 
процентот на зголемувањето на просечниот чист личен 
доход по работник исплатен во стопанството на територи-
јата на СФРЈ, републиката односно автономната покраи-
на за изминатиот пресметковен период на 1987 година, 
што ќе го утврди врз основа на податоците што ќе ги обја-
ви Службата на- општественото книговодство. Работните 
заедници што вршат работи за корисници на општествени 
средства од член 2 на овој правилник под тој реден број го 
внесуваат податокот за процентот на зголемувањето на 
просечниот чист личен доход по работник кај корисникот 
за кој ги врши .работите во изминатиот пресметковен пе-
риод на 1987 година; 

7) под редниот број 9 го внесува просечниот број на 
вработените работници врз основа на часовите на работа 
за периодот за кој составува пресметка на образецот Л Д 
други КОС, што ќе го утврди во согласност со точка 4 од 
овој член; 

8) под редниот број 10 го внесува бројот на месеците 
за кои составува пресметка на образецот Л Д - други К О С ; 

9) под редниот број 12 го внесува износот на сред-
ствата. за чистите лични доходи што ќе го утврди во сог-
ласност со својот самоуправен општ 'акт со кој ги уредува 
основите и мерилата според кои го распоредува чистиот 
доход односно во согласност со самоуправната спогодба 
со која се уредуваат меѓусебните односи меѓу работната 
заедница и корисникот за кој работната заедница ги врши 
работите; 

10) под редниот број 13 го внесува износот на чистите 
лични доходи и на надоместите на чистите лични доходи 
од средствата на корисниците на општествени средства, 
што ги исплатил за периодот за кој го составува образе-
цот ЛД-други КОС до деност на составувањето на образе-
цот; 

11) под реднгтот број 14 ја внесува разлттката меѓу из-
носот под редниот број 11 и износот под редниот број 13, 
ако износот под редниот број 11 е помал од износот под 
редниот број 12. Ако износот под редниот број 12 е помал 
од износот под редниот број 11, разликата се утврдува ме-
ѓу износот под редниот број 12 и износот под редниот број 
13; 

12) под редниот број 15 ја внесува разликата меѓу из-
носот под. редниот број 13 и износот под редниот број П 
ако износот под редниот број Л 1 е помал од износот под 
редниот број 12. Ако износот под редниот број 12 е помал 
од износот под редниот број 11, разликата се утврдува ме-
ѓу износот под редниот број 13 и износот под редниот број 
12; 

13) под редниот број 16 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените чисти лични до-
ходи за 1987 година од 1 јануари до 27 февруари 1987 годи-
на, кој износ се надоместува во месец март, април и мај 
1987 година, а се однесува на месеците што следат по исте-
кот на пресметковниот период; 

Член И 

Корисникот на општествени средства го составува 
образецот ЛД-Аконтација врз основа на податоците од 
образецот ЛД-ОЗТ односно ЛД-други КОС што го co f ra -
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вил за последниот пресметковен период и врз основа на 
податоците што ќе ги утврди на̂  денот на составување!о 
на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот 
број 6 од образецот ЛД - ОЗТ односно од образецот ЛД 
други КОС; 

2) под редниот број 2 го внесува бројот на вработени-
те работници утврден врз основа на часовите на работа во 
месецот за кој ги исплатува личните доходи; 

3) под редниот број 4 го внесува износот во височина 
на една трет,ина од повеќе исплатените чисти лични дохо-
ди за 1986 година, за кој износ се намалуваат средства што 
ќе се утврдат за месец март, април и мај 1987 година. Из-
носот на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 
година е искажан под редниот број 9 на образецот ЛД-
-КОС-1 кој е составен за периодот од 1 јануари до 31 де-
кември 1986 година, односно к-орисникот на општествени 
средства тој износ го утврдува како разлика меѓу исплате-
ните чисти лични доходи и надоместите на чистите лични 
доходи од средствата на корисниците на општествени 
средства и износот што можел да го исплати во соглас-
ност со Законот и Правилникот, за 1986 година; 

4) под редниот број 5 го внесува износот во височина 
на една третина од повеќе исплатените чисти лични дохо-
ди за 1987 година за кој се намалуваат средствата утврде-
ни за исплата на аконтациите за месецот за кој се составу-
ва пресметката на образацот ЛД - Аконтација. Податокот 
под овој реден број се. внесува во пресметката за месец 
март, април и мај 1987 година. Податокот за овој реден 
број корисникот на општествени средства го утврдува та-
ка што износот на аконтациите на чистите лични доходи и 
на надоместите на чистите лични доходи од своите сред-
ства што ги исплатил за 1987 година, во периодот од 1 ја-
нуари до 27 февруари 1987 година, ќе го намали за износот 
што ќе го утврди според просечниот месечнен чист личен 
доход за четвртото тримесечје на 1986 година во соглас-
ност со член 9 став 1 точ. 1 до 3 и со член 10 став 1 точ. 1 
до 3 на овој правилник; 

5) под редниот број 6 го внесува износот што е ис-
кажан во последниот образец ЛД-ОЗТ под редниот број 18 
односно во последниот образец Ј1Д - други КОС под ред-
ниот број 17. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 

Чден 12 
Корисникот на општествени средства го составува 

образецот ЗП врз основа на податоците од периодичните 
пресметки што ги составил во 1986 година, завршната 
сметка за 1986 година и податоците што ќе ги утврди на 
денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од колоната 
5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци, што 
го составил за соодвентиот пресметковен период во 1986 
година за кој го составува образецот ЗП во 1987 година; 

2) под редниот број 2 го внесува просечниот број на 
вработените работници утврден врз база на часовите на 
работата во соодветниот пресметковен период во 1986 го-
ло ина (податок од колоната 5 од редниот број 56 на обра-
зецот Посебни податоци од 1986 година); 

3) под редниот број 4 го внесува индексот на рас-
тежот на чистите лични доходи кај корисниците на оп-
штествени средства, што ќе го утврди кога од образецот 
Посебни податоци, што во 1987 година го составил за из-
минатиот пресметковен период, збирот на износите под 
редниот број 7 до 10 од колоната 5 ќе го подели со збирот 
на износите од колоната 4; 

4) под редниот број 5 го внесува просечниот број на 
вработените работници утврден врз база на часовите на 
работа што е искажан во колоната број 5 под редниот број 
56 на образецот Посебни податоци што го составил за из-
минатиот пресметковен период во 1987 година; 

5) под редниот број 7 го внесува износот од колоната 
5 од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што 
го составил за изминатиот пресметковен период во 1987 
година по намалувањето за износот на средствата што се 

користени за образование на работниците покрај pa6oia-
ia. 

По исклочок од одредбата на став 1 точка 1 на овој 
член, корисник на општествени средства во основање ипо 
во 1986 година ги надоместувал издатоците за заедничка 
поIрошувачка на работниците врз товар на основачки!е 
вложувања, во образецот ЗП под редниот број I го внесу-
ва и износот на тие. издатоци, што во соодветниот период 
на 1986 година го надоместил врз товар на основчакиге 
вложувања 

Член 13 
Корисникот на општествени средства што не го води 

книговодството с,поред Уредбата за контниот план и за 
билансите за организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 3/85, 45/86 и 13/87) односно кој во те-
кот на годната не составува и не доставува периодични 
пресметки до Службата на општественото книговодство, 
податоците што ги внесува во образецот ЗП ги утврдува 
врз основа на своето книговодство на начинот пропишан 
со Правилникот за содржината на одделни позиции во об-
расците на периодичната пресметка и завршната сметка, 
за начинот на доставување на периодичната пресметка и 
на завршната сметка и за податоците и документацијата 
што се доставуваат кон периодичната пресметка и за-
вршната сметка за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр 15/85, 46/86 и 17/87). 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 
Ако настанат промени во организирањето (спојување 

о чносно здружување), корисникот на општествени сред-
ства што продолжува со работа ги опфаќа во својата пре-
сметка средствата за исплата на личните доходи односно 
пресметката на средствата за заедничка потрошувачка и 

“податоците на корисникот што престанал да постои пора-
ти статусната промена. 

Во случај на издовјување односно поделба на корис-
ниците на општествени средства податоците што се внесу-
ваат во обрасците од чл. 2, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, а 
се однесуваат на периодот пред статусната промена, се де-
лат меѓу корисниците на општествени средства што на-
стануваат со статусната промена. 

Член 15 
Корисник на општествени средсдтва што е основан 

по 31 декември 1986 година, под редниот број 6 во образе-
цот ЛД-ОЗТ односно образецот ЛД - други КОС го внесу-
ва пресечениот месечев чист личен доход по работник 
што го исплатил за првиот месец во 1987 година во кој по-
чнал да ја врши дејноста, а најмногу до износот што го 
одобрил основачот. 

Член 16 
По исклучок од одредбата на член 11 од овој правил-

ник корисникот на општествени средства, додека не го 
состави образецот ЛД-ОЗТ, односно образецот ЛД - дру-
ги КОС за периодот од 1 јануари до 31 март 1987 година,' 
во образецот ЛД - Аконтација под редниот број 1 го вне-
сува податокот што ќе го утврди во согласност со одред-
бите на член 9 став 1 точ. 1 до 3 и на член 10 став 1 гоч. 1 
до 3 на овој правилник. , 

Член 17 ' 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

' нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-2798/1 
10 март 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 
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Образец ЛД-ОЗТ 

(назив и седмине на корисникот на ОП-
ИЈ ieci вени средства) 

О ранка, 1 руна, под! руна на дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 
1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Средства за чисти лични доходи за 
четвртото тримесечје од 1986 година 
според законот 

2 Исплатени аконтации на чистите лич-
ни доходи за октомври, ноември и де-
кемвр“и 1986 година 

3 Една четвртина од исплатените чисти 
лични доходи врз основа на конечна-4 

та пресметка по завршната сметка за 
19867 година 

4 Вкупно (ред. бр. 2 4-3) 
5 Просечен број на вработените во чет-

вртото тримесечје на 1986 Година 
6 Просечен месечен чист личен доход 

по работник за четвртото тримесечје 
на 1986 година (ред. бр. 4: ред. бр. 5:3 
или ред. бр. 1: ред. бр. 5:3) 

7 Процент на растежот на продуктив-
носта на трудот 

8 Процент на зголемувањето на просеч-
ниот месечен доход по работник во 
однос на претходниот пресметковен 
период 

9 Коригиран чист личен доход по ра-
ботник (ред. бр. 6 х ред. бр. 8 4- ред. 
бр. 6 или ред. бр. 6 х ред. бр. 7 -f 
ред. бр. 6) 

10 Просечен број на вработените работ-
ници во пресметковниот период на 
1987 година 

11 Број на месеците за кон е составена 
пресметка га 

12 Средства за чисти лични доходи (ред. 
бр. 9 х ред. бр. 10 х ред. бр. 11) 

13 Средства зависти лични доходи спо-
ред самоуправниот општ акт 

14 Исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој е составена пресметката 

15 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи (ред. бр. 12 - ред. бр. 14 или ред. 
бр. ГЗ - ред. бр. 14) 

16 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 14 - ред. бр. 12 или ред. 
бр. 14 - ред. бр. 13) 

17 Износ во височина на една третина за 
секој месец на повеќе исплатениот из-
нос во 1987 година 

18 Износ на повеќе исплатените чисти 
лични доходи за коп се намалуваат 
средствата утврдени за наредната ис-
плата на чистите лични доходи (ред. 
бр. 16 - ред. бр. 17) 

19 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи што можат да се исплатат (ред. 

Во 198 I оди на 

(потпис на (потпис на 
раководителот на “ раководителот на 

финансиската служба) корисникот на 
општествени 

средства) 

Образац ЛД - други КОС 

(назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

(гранка, група, подгрупа на дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ КАЈ ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОП 

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1 ЈАНУАРИ ДО 1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Средства за чисти лични доходи за 
четвртото тримесечје на 1986 година 
според Законот 

2 Исплатени аконтации на чистите лич-
ни доходи за октомври, ноември и де-
кември 1986 година 

3 Една четвртина од исплатените чисти 
лични доходи врз основа на конечна-
та пресметка по завршната сметка за 
1986 година 

4 Вкупно (ред. бр. 2 -f ред. бр. 3) 
5 Просечен број на вработените во чеi-

вр т о т тримесечје на 1986 година 
6 ' Просечен месечен чист личен доход 

по работник за четвртото тримесечје 
на 1986 година (ред. бр. 1 или ред. бр. 
4: ред. бр. 5:3) 

7 Процент на 31 олемување на просечни-
от чист личен доход по работник во 
стопанството односно кај корисници-
те за коп ти врши работите 

8 Коригиран чист личен доход по ра-
ботник (ред. бр. 6 х ред. бр. 7 Н- ред. 
бр. 6) 

9 Просечен број на вработените работ-
ници 

10 Број на месеците за кои е составена 
пресметка га 

11 Средства за чисти лични доходи (ред. 
бр. 8 х ред. бр. 9 х ред. бр. 10) 

12 Средства за чисти лични доходи спо-
ред самоуправниот општ акт 

13 Исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој с составена пресметката 

14 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи (ред. бр. 11 - ред. бр. 13 или ред. 
бр. 12 - ред. бр. 13) 

15 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 13 - ред. бр. 11 или ред.-
бр. 13 - ред. бр. 12) 

16 Износ во височина на една третина од 
повеќе исплатениот износ во 1987 то-
П Р11 ч 
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Образец Ш 

17 Износ на повеќе исплатените чисти 
лични доходи за кои се намалуваат 
средствата утврдени за наредната ис-
плата на чистите лични доходи (ред. 
бр. 15 - ред. бр. 16) 

18 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи што можат да се исплатат (ред. 
бр. 14 4- ред. бр. 16 или ред. бр. 16 -
ред. бр. 15) 

В о . 198-

(потпис на 
раководителот за 

финансиската служба) 

година 

(потпис на 
раководителот на 

работната заедница) 

Образец ЛД-Аконтација 

(назив и седиште на корисникот на оп-
штествени средства) 

(гранка, група, подгрупа, дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА А К О Н Т А Ц И И Т Е 
НА ЧИСТИТЕ Л И Ч Н И Д О Х О Д И ЗА М Е С Е Ц 

1987 Г О Д И Н А 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

Просечен месечен чист личен доход 
по работник 
Број на вработените работници во ме-
сецот за кој се врши исплата на лич-
ните доходи 
Средства за исплата на чистите лични 
доходи за месецот за кој се составува 
пресметката (ред. бр. 1 х ред. бр. 2) 

Намалување за една третина на пове- ' 
ќе исплатените чисти лични доходи за 
1986 година 
Намалување за една третина на пове-
ќе исплатените чисти лични доходи за 
1987 година 
Намалување за повеќе исплатените 
чисти лични доходи утврдени за пре-
тходниот пресметковен период 
Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 3 - ред. бр. 4 - ред. 
бр. 5 - ред. бр. 6) 
Средства за исплата на чистите лични 
доходи според самоуправниот општ 
акт. 

Во. 198- . година 

(потпис на 
раководителот на 

финансиската служба) 

(потпис на 
раководителот 

на корисникот на 
општествени средства) 

(назив и седиште на корисникот на оп-
штествени средства) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА З А Е Д Н И Ч К А ПОТРОШУВАЧКА 
ЗА П Р Е С М Е Т К О В Н И О Т П Е Р И О Д ОД 1 ЈАНУАРИ Д О 

1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Износ на искористените средства во 
соодветниот пресметковен период на 
1986 година 

2 Просечен број на вработените работ-
ници во соодветниот пресметковен пе-
риод на 1986 година 

3 Износ на искористените средства по 
работник во 1986 година (ред. бр. 1: 
ред. бр. 2) 

4 Индекс на растежот на чистите'лични 
доходи во 1987 година 

5 Просечен број на вработените работ-
ници во 1987 година 

6 Средства за користење во 1987 година 
(ред. бр. 3 х ред. бр. 4 х ред. бр. 5) 

7 Искористени средства во 1987 година 
8 Неискористени средства 

(ред. бр. 6 - ред. бр. 7) 
9 Повеќе исплатени во 1987 година 

(ред. бр. 7 - ред. бр. 6) 

Во . 1987 година 

(потпис на 
раководителот на 

финансиската служба) 

(потпис на 
раководителот 

на корисникот на 
општествени средства) 

281. 
Врз основа на член 6 од Законот за привремена забра-

на на располагањето со делот од општествените средства 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работни-
ците во банкарските организации, самоуправните интерес-
ни заедници, организациите за осигурување на имот и ли-
ца, лотариите и кладилниците и здруженијата на органи-
зациите на здружен труд до 30 јуни 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 12/87) сојузниот секретар за финансии 
во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Н А Ч И Н О Т НА У Т В Р Д У В А Њ Е НА И З Н О С О Т НА 
СРЕДСТВАТА ЗА Л И Ч Н И Д О Х О Д И И ЗА З А Е Д Н И Ч К А 
П О Т Р О Ш У В А Ч К А ЗА 1987 Г О Д И Н А И СОСТАВУВА-
Њ Е НА П Р Е С М Е Т К А НА СРЕДСТВАТА ЗА О П Р Е Д Е -
Л Е Н И К О Р И С Н И Ц И НА О П Ш Т Е С Т В Е Н И СРЕДСТВА 

Член 1 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката за единствената класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 
72/86) во гранката 1101 (банкарство), гранката 1102 (оси-
гурување на имот и лица, лотарии и кладилници), група 
14016 (народни банки), гранката 1402 (самоуправни Инте-
ресни заедници) и во гранката 1403 (здруженија на органи-
зации на здружен труд) и работните заедници на тие ко-
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рисници (во натамошниот текст: корисникот на општес-
твени средства износот на средствата за исплата на чисти 
лични доходи за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 го-
дина 10 утврдуваат на образецот ЛД-1 - Пресметка на 
средствата за исплата на чистите лични доходи за перио-
дот од 1 јануари до 1987 година, кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 2 
Корисникот на општествени средства го составува 

образецот ЛД-1 - врз основа на податоците за пресмета-
, ните односно исплатените чисти лични доходи за четврто-

то тримесечје од 1986 година во согласност со Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства за лични доходи, за заедничка потрошу-
вачка на работниците и за определени трошоци на работе-
њето, за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86) 
(во натамошниот текст: Законот) и Правилникот за начи-
нот на утврдување на износот на средствата за исплата на 
чисти лични доходи за 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 41/86) - (во натамошниот текст: Правилникот) 
и врз основа на податоците од последанта периодична 
пресметка што ја составил во 1987 година и податоците 
што ќе ги утврди на денот на составувањето на образецот, 
и тоа: 

1) корисникот на општествени средства кој вршел ис-
плата на личите доходи за 1986 година врз основа на об-
расците ЛД-КОС-1 и ЛД-КОС-2 под реден број 1 го вне-
сува износот што ќе го утврди под реден број 4 по намалу-
вањето за износот на повеќе исплатените чисти лични до-
ходи за 1986 година што го искажал под реден број 10 во 
образецот ЛД-КОС-1 за периодот 1 јануари до 31 декем-
ври 1986 година. Корисникот на општествени средства кој 
за месец октомври, ноември и декември 1986 година 
вршел исплата на личните доходи врз основа на обрасци-
те ЛД-друг КОС, ЛДГ-1, ЛДГ-2 и ЛДГ-3 односно ЛДН, 
под реден број 1 го внесува износот на чистите лични до-
ходи што го исплатил за тие месеци врз основа на тие об-
расци. Износот што ќе го утврди на овие начини корисни-
кот на општествени средства го зголемува за износот што 
над тој износ го исплатил за месец октомври, ноември од-
носно декември 1986 година во согласност со член 15 став 
2 од Законот; 

2) под реден број 2 го внесува изност на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи за месец октомври, 
ноември декември 1986 година, што ги исплатил врз осно-
ва на образецот ЛД-КОС-2 односно образецот ЛД-друг 
КОС, што го составил за тие месеци; 

3) под реден број 3 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници утврден врз основа на часовите на ра-
бота во четвртото тримесечје од 1986 година, што ќе го ,ут-
врди така што бројот на остварените часови на работа и 
часовите за кои работниците примаат надомест на лични-
те доходи од средствата на корисникот на општествени 
средства ќе го подели со бројот на можните часови на ра-
бота со полното работно време и со времето пократко од 
полното работно време по работник; 

4) под реден број 4 го внесува износот што ќе го до-
бие кога износот под реден број 2 ќе го подели со износот 
под реден број 3 и така добиениот количник ќе го подели 
со 3. Ако износот под реден број 1 е помал од износот под 
реден број 2, износот за редниот број 4 се утврдува врз ос-
нова на податоците под реден број 1; 

5) под реден број 5 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници врз основа на часовите на работа за 
периодот за кој ја составува пресметката на образецот 
ЛД-1, што ќе го утврди во согласност со точка 3 на овој 
член; 

6) под реден број“ 6 го внесува бројот на месеците за 
кои ја составува пресметката на образецот ЛД-1 ; 

7) под реден број 8 го внесува износот на чистите лич-
ни доход и на надоместите на ^чистите лични доходи од 
средствата на корисникот на општествени средства, што 
ги исплатил за периодот за кој го составува образецот 
ЛД-1 - до денот на составувањето на образецот; 

8) под реден број 11 го внесува износот во височина 
на една третина од повеќе исплатените чисти лични дохо-
ди за 1987 година од 1 јануари до 27 февруартг1987 година, 
што се надоместува во месец март, април и мај 1987 годи-
на за наредните месеци кои следат по истекот на пресмет-
ковниот период. Така на пример, при составувањето на 
образецот ЛД-1 - за пресметковниот период јануари-

март 1987 година под овој реден број ќе се внесат две тре 
ѓини од повеќе исплатениот износ во периодот од 1 јануа-
ри до 27 февруари 1987 тодина. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства го утрдува из-

носот на средствата за исплата на месечните аконтации на 
чистите лични доходи на образецот ЛД-2 - Пресметка на 
средствата за исплата на аконтациите на личните доходи 
за месец 1987 година, што е составен дел на 
овој правилник. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства го составува 

образецот ЛД-2 врз основа на податоците од образецот 
ЛД-1 - што го составил за последниот пресметковен пери-
од и врз основа на податоците што ќе ги утврди на денот 
на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 4 на образецот ЛД-1 ; 

2) под реден број 2 го внесува бројот на вработените 
работници утврден врз основа на часовите на работа во 
месецот за кој врши исплата на личните доходи; 

3) под реден број 4 го внесува износот во височина на, 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1986 година за кој се-намалуваат средствата што ќе се 
утврдат за месец март, април и мај 1987 година. Износот 
на повеќе исплатените чисти лични доходи за 1986 година 
е искажен под реден број 9 на образецот ЛД-КОС-1 кој е 
составен за периодот од 1 јануари до 31 декември 1986 го-
дина. Тој износ корисникот на општествени средства гс 
утврдува како разлика меѓу исплатените чисти лични до-
ходи и надоместите на чистите лични доходи од средства-
та на корисникот на општествени средства и износот што 
можел да го исплати во согласност со Законот и Правил-
никот за 1986 година; 

4) под реден број 5 го внесува износот во височина на 
една третина од повеќе исплатените чисти лични доходи 
за 1987 година за кој се намалуваат средствата утврден и 
за исплата на аконтациите за месецот за кој се составува 
пресметката на образецот ЛД-2. Податокот под овој ре-
ден број се внесува во пресметката за месец март, април и 
мај 1987 година; 

5) под реден број 6 се внесува износот што е искажан 
во последниот образец Л Д-1 под реден број 12. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства го утрвдува из-

носот до кој во 1987 година може да располага со средства 
за заедничка потрошувачка на образецот ЗП-1 - Пресмет-
ка на средствата за заедничка потрошувачка кај определ-
ите корисници на општествени средства за пресметковниот, 
период од 1 јануари до 1987 година, што е 
составен дел на овој правилник. 

Корисникот на општествени средства го составува 
образецот ЗП-1 по истекот на пресметковниот период за 
наредниот пресметковен период во 1987 година. 

Член 6 
Корисникот на општествени средства го составува 

образецот ЗП-1 врз основа на податоците од периодична-
та пресметка што ја составил во 1986 година и врз основа 
на податоците што ќе ги утврди на денот на составување-
то на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од колоната Ѕ 
од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што го 
составил за соодветниот пресметковен период 1986 година 
за кој го составува образецот ЗП-1 во 1987 година; 

2) под реден број 2 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници утврден врз основа на часовите на ра-
бота во соодветниот пресметковен период од 1986 година 
(податокот од колоната 5 од редниот број 56 на образецот 
Посебни податоци од 1986 година); 

3) под реден број 4 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници утврден врз основа на часовите на ра-
бота што е искажан во колоната 5 под реден број 56 на об-
разецот Посебни податоци што го составил за изминати-
от пресметковен период во 1987 година; 

4) под реден број 6 го внесува износот од колоната 5 
од редниот број 42 на образецот Посебни податоци што го 
составил за изминатиот пресметковен период во 1987 io-
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лина по намалувањето за износот на средствата ш го се ис-
користени за образование на работниците покрај pa6oia . 

Чле,н 7 
Корисникот на општествени средства кој не води 

кн и 1 о водел во според Уредбата за контниот план и за би-
лансите за организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 3/85, 45/86 и 13/87) податоците што ги 
внесува во образецот ЗП-1 ги утврдува врз основа на свое-
то книговодство на начинот пропишан со Правилникот за 
содржината на одделните позиции во обрасците на перио-
дичната пресметка и завршната сметка, за начинот на до-
ставуван^ на периодичната пресметка и завршната сметка 
и за податоците и документацијата што се доставуваат 
кон периодичната пресметка и завршната сметка за орга-
низациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
15/85, 46/86 и 17/87). 

Член 8 

Паричните вредности во обрасците од чл. 1 ,3 и 6 на 
овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без 
пари) а останатите податоци - во броеви со два децимала. 

Член 9 

По исклучок од одредбата на член 4 на овој правил-
ник корисникот на општествени средства, додека не го 
состави образецот Л Д - 1 - за периодот од 1 јануари до 31 
март 1987 година - во образецот Л Д - 2 под реден број 1 го 
внесува податокот што ќе го утврди во согласност со од-
редбите на член 2 точ. 1 до 4 на овој правилник. . 

Член 10 

Ако настанат промени во организирањето (спојување 
односно здружување) корисникот на општествени сред-
ства кој ја продолжува работата ги опфаќа средствата за 
исплата на лични доходи во својата пресметка односно во 

'пресметката на средствата за заедничка потрошувачка и 
податоците на корисникот што престанал да постои пора-
ди тие промени. 

Во случај на издвојување односно поделба на корис-
никот на општествени средства, податоците што се внесу-
ваат во обрасците од чл. 1,3 и 6 на овој правилник, а се од-
несуваат на периодот пред статусната промена, се делат 
меѓу корисниците на општествени средства кои настану-
ваат со статусната промена. 

Член П 

Корисникот на општествени средства кој е основан 
по 31 декември 1986 година во образецот ЛД-1 под реден 
број 4 го внесува просечниот месечен чист личен доход по 
работник што го исплатил за првиот месец во 1987 година 
во кој почнал да ја врши дејноста, а најмногу до износот 
што го определил основачот. 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Број: 1-27Ѕ8/1 
10 март 1987-година 
Белград Сојузен секретар за 

финансии, 
Светозар Рпкановиќ, с.р 

Образец Л Д - ! 

(назив и седиште на корисникот на оп-
штествени средства) 

(транка, група, подгрупа на дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ КАЈ О П Р Е Д Е Л Е Н И К О Р И С Н И Ц И НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1 ЈАНУАРИ ДО - 1987 Г О Д И Н А 

Петок, 13 март 1СЛЅ7 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Средства за чисти лични доходи за 
четвртото тримесечје од 1986 година 
според Законот 

2 Исплатени аконтации на чистите лич-
ни доходи за октомври, ноември и де-
кември 1986 година 

3 Просечен број на вработените во чет-
. вртото тримесечје од 1986 година 

4 Просечен месечен чист личен доход 
по работник за четвртото тримесечје 
од 1986 година (ред. бр. 1: ред. бр. 3:3 
или ред. бр. 2: ред. бр. 3:3) 

5 Просечен број на вработените работ-
ници во пресметковниот период од 
1987 година 

6 Број на месеците за кој се составува 
пресметката 

7 Средства за чисти лични доходи 
(ред. бр. 4 х ред. бр. 5 х ред. бр. 6) 

8 Исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој е составена пресметката 

9 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи (ред. бр. 7 - ред. бр. 8) 

10 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 8 - ред. бр. 7) 

П Износ во височина на една третина од 
повеќе исплатениот износ за 1987 го-
дина 

12 Износ на повеќе исплатените чисти 
лични доходи за кои се намалуваат 
средствата утврдени за наредната ис-
плата на чистите лични доходи 
(ред. бр. 10 - ред. бр. П) 

13 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи што можат да се исплатат 
(ред. бр. 9 -f ред. бр. 11 или ,ред. бр. 
П - ред. бр. 10) 

Во 1987 година 

(потпис на раководите- ' (потпис на раководите-
лот на финансиската лот на корисникот на оп-

т у ж б а ) штествени средства) 

Образец Л Д - 2 

(назив И седиште на работната заедни-
ца) 

(гранка, група, подгрупа на дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА А К О Н Т А Ц И И Т Е 
НА ЧИСТИТЕ Л И Ч Н И Д О Х О Д И tf-AJ О П Р Е Д Е Л Е Н И 

К О Р И С Н И Ц И НА О П Ш Т Е С Т В Е Н И СРЕДСТВА ЗА 
М Е С Е Ц 1987 Г О Д И Н А 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

1 Просечен месечен чист личен доход 
по работник 

2 Број на вработените работници во ме-
сецот за кој се врши исплата на лич-
ните доходи 
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Средства за исплата на чистите лични 
доходи за месецот за кој се составува 
пресметка (ред. бр. 1 х ред. бр. 2) 
Намалување за една третина од пове-
ќеисплатените чисти лични доходи во 
1986 година 
Намалување за една третина од пове-
ќе исплатените чисти лични доходи 
во 1987 година 
Намалување за повеќе исплатените 
чисти лични доходи утврдени за пре-
тходниот пресметковен период 
Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 3 - ред. бр. 4 - ред. 
бр. 5 - ред. бр. 6) 

Во. 1987 година 

(потпис на раководите-
лот на финансиската 

служба) 

(потпис на раководите-
лот на корисникот на оп-

штествени средства) 

Образец ЗП-1 

(назив и седиште на корисникот на оп-
штествени средства) 

(гранка, група, подгрупа на дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 1987 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и . Износ 

1 2 3 

1 Износ на искористените средства во 
соодветниот пресметковен период од 
1986 година 

2 Просечен број на вработените работ-
ници во соодветниот пресметковен пе-
риод од 1986 година 

3 Износ на искористените средства по 
работник во 1986 година (ред. бр. 1: 
ред. бр. 2) 

4 Просечен број на вработените работ-
ници во 1987 година 

5 Средства за користење во 1987 година 
(ред. бр. 3 х ред. бр. 4) 

6 Искористени средства во 1987 година 
7 Неискористени средства (ред. бр. 5 -

ред. бр. 6) 
8 Повеќе исплатено во 1987 година 

(ред. бр. 6 - ред. бр. 5) 

Во. 1987. .година 

(потпис на раководите-
лот на финансиската 

служба) 

(потпис на раководите-
лот на корисникот на оп-

штествени средства) 

282. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за положбата 

и овластувањата на Авто-мото Сојузот на Југославија, 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78 и 9/86), во спогодба 
со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ И КРИТЕРИУ-
МИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХЕЛИКОПТЕР ПРИ ПРЕ-
ВЕЗУВАЊЕ НА ПОВРЕДЕНИ ОДНОСНО ЗАБОЛЕНИ 

ЛИЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат медицинските ин-

дикации и критериумите за користење на хеликоптер при 
превезување на повредени односно заболени лица во јав-
ниот сообраќај, опременоста на хеликоптерот за укажува-
ње медицинска помош при превезување и составот и 
стручната оспособеност на медицинските екипи за 
укажување на таа помош. 

Член 2 
Медицински индикации, во смисла на овој правил-

ник, се индикации за превоз на повредени односно заболе-
ни лица од местото на повредувањето односно заболува-
њето до соодветната здравствена организација (во ната-
мошниот текст: примарен превоз) и медицински индика-
ции за превоз на повредени односно заболени лица од ед-
на здравствена организација (во натамошниот текст: се-
кундарен превоз) во друга. 

Списокот на медицинските индикации од став 1 на 
овој член е даден во Прилогот 1 кон овој правилник и е не-
гов составен дел (во натамошниот текст: Списокот). 

Член 3 
Хеликоптер се користи за примарен односно секунда-

рен превоз на повредени односно заболени лица кога се во 
прашање медицински индикации наведени во Списокот 
под ред. бр. од 1 до 42. 

Ако на повредените односно на заболените лица ме-
дицинска помош не може воопшто или не може навреме-
но да им се укаже на друг начин, со оглед на оддалеченос-
та и недостапност на теренот (планина, остров и др) или 
на временските услови (поплави, снежни наноси и др.), хе-
ликоптер се користи и кога се во прашање медицински ин-
дикации наведени во Списокот под ред. бр. од 43 до 45. 

Член 4 
Користењето на хеликоптер за примарен превоз на 

повредени односно заболени лица се врши врз основа на 
оцена на лекарот што ја укажува брзата медицинска по- f 
мош 

Користењето на хеликоптер за секундарен превоз на 
повредени односно заболени лица се врши врз основа на 
оцена на одговорниот лекар на здравствената организаци-
ја од Koja Се врши овој превоз и согласноста на одговорни-
от лекар на здравствената организација во која се превезу-
ва лицето. 

Член 5 
Хеликоптерот кој превезува повредени или заболени 

лица мора да биде опремен со медицинска опрема која 
овозможува.укажување на медицинска помош на местото 
на повредувањето, односно заболувањето и во текот на 
превозот. 

Списокот на опремата е даден во Прилогот 2 на овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 6 

Стручната екипа за укажување медицинска помош 
при превезување со хеликоптер ја сочинуваат: лекар спе-
цијалист - анестезиолог или лекар од соодветна специјал-
ност и медицински техничар. 

Членовите на стручната екипа од став 1 на овој член, 
покрај општите и стручните услови, мораат да ги испол-
нуваат и посебните услови во поглед на психофизичката и 



Страна 518 - Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 13 март 1987 

здравствената способност и стручната оспособеност за да-
вање медицинска помош при превезувањето со хеликоп-
тер-

Член 7 
Посебните услови во поглед на психофизичката и 

здравствената способност на стручната екипа за укажува-
ње медицинска помош при превезувањето со хеликоптер 
се утврдуваат според прописите за воздушната пловидба 
ито се однесуваат на здравствените услови за вршење на 

работи на воздухопловниот персонал. 

Член 8 
Стручната оспособеност на членовите на екипата од 

член 6 став 1 на овој правилник се состои од целосно по-
знавање на: организацијата на системот за укажување 
брза медицинска помош при превезување со хеликоптер; 
медицинските индикации и контраиндика,ции; особеноста 
на укажувањето медицинска помош при превезувањето со 
хеликоптер; примената на пропишаната медицинска оп-
рема, како и познавањето на основите на воздухопловната 
и поморската медицина. 

j Член 9 . 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ." 

Бр. 1061 
6 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, 
! здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, с. р. 

Прилог 1 

С П И С О К 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИНДИКАЦИИ ЗА КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ХЕЛИКОПТЕР ВО ПРЕВЕЗУВАЊЕТО НА ПО-
ВРЕДЕНИ ОДНОСНО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ВО ЈАВНИОТ 

СООБРАЌАЈ 
1. Акутна респираторна инсуфициенција предизвика-

на со повреда или заболување, која го загрозува животот 
2. Коматозни состојби предизвикани со траума, забо-

лување и труење 
3.'Состојба на тежок шок предизвикан со траума, по-

себно во политраума 
4. Тешки крати и бласт-повреди 
5. Повреди настанати од експлозија со опсежна дес-

трукција на меките ткива -
6. Травматска ампутација на екстремитети и нивни 

делови со индикација за реплантација 
7. Компликувани повреди на коскениот зглобен сис-

тем 
8. Масивни трауматски надворешни крварења 
9. Масивни трауматски и внатрешни крварења што 

најчесто се придружувани од руптура на паренхиматозни-
те или шупливите органи 

10. Интракраниални крварења 
П. Повреди на 'рбетниот столб придружени со знаци 

на повреда на 'рбетниот мозок 
12. Тешки перфоративни повреди на обете очни ја-

болчиња со продале на внатрешните структури на окото 
13. Тешки хемиски и термички повреди на обете очи 
14. Изгореници со над 30% зафатена површина на те-

лото (термички, хемиски и електроизгореници) што го за-
грозуваат животот и изгореници на горните респираторни 
патишта независно од нивната екстензивност 

15. Тешки измрзнатини 
16. Давење во вода и други видови загушување со по-

следици што непосредно го загрозуваат животот 
17. Тешки оштетувања од физички агенси (удар на 

електрична струја и гром, измрзнување, инсолација) 
18. Тешки инциденти при нуркање ^ к о м п р е с и о н а 

болест, баротравматска белодробна емболија) 
19. Акутен инфаркт на срцето, само ако не може да се 

згрижи во надлежната здравствена организација, од кои 
било причини 

20. Емболија на белите дробови со акутно попушта-
ње на десното срце и паѓање на артериската тензија 

21. Најтешки форми на конвулзивни состојби, посеб-
но тетанус 

22. Тешки акутни труења предизвикани од течни и га-
совити хемиски агенси и разни фармаколошки средства 

23. Тешка состојба настаната под дејство на отров од 
животинско потекло (каснување од змија и др.) 

24. Тешка состојба во доменот на акушерство^ (ком-
пликувани породувања и еклампсија) 

25. Тешка состојба во педијатријата, посебно кај но-
вороденчиња; 1 

26. Тешки постоперативни компликации 
v 27. Тешка акутна посттравматска бубрежна инсуфи-

циенција 
28. Тешки растројства на срцевиот ритам од различ-

но потекло што не можат да се контролираат во над-
лежната здравствена организација 

29. Акутна инсуфициенција на срцето со сомневање 
на лоша функција на вграден срцев залисток 

30. Акутно попуштање на срцето кое не може соод-
ветно да се згрижи во надлежна здравствена организација,, 
а го загрозува животот на болниот 

31. Дисекантна анеуризма на аортата 
32. Тешки тромбоемболиски компликации (бели дро-

бови, големи крвни садови) 
33. Ангинозен статус кој не може адекватно да се 

згрижи во надлежната здравствена организација 
34. Откажување на функцијата на pace maker ако го 

загрозува животот на болниот 
35. Септичка состојба со пројавен ендотоксичен шок 

и изразена интраваскуларна коагулопатија 
36. Тешки форми на дехидрација со тежок електро-

литски и ацидобазен дисбаланс во текот на алиментаруа 
интоксикација што ги загрозува виталните функции 

37. Енцефаломенингитис од бактериска и вирусна 
етиологија со загрозени витални функции 

38. Вирусен хепатитис со брза еволуција и запнувач-1 

ка кома 
39. Ботулизам со невропаралитички симптоми 
40. Тешки компликации во текот на лекувањето во ги-

некологијата и акушерство^ 
41. Тешки компликации во текот на лекувањето на 

педијатриски болни 
42. Дијагностички неразјаснети болни кај кои посто-

јат тешки растројства на виталните функции 
43. Случаи на акутен абдомен 
44. Вонматерична гравидност 
45. Инкомплетен абортус со силно крварење 
46. Акутни белодробни инфекции со брзо попуштање 

на срцето или со респираторна инсуфициенција, без тен-
денција кон смирување 

Прилрг 2 

С П И С О К 
НА ОПРЕМАТА НА ХЕЛИКОПТЕР ЗА УКАЖУВАЊЕ 

МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
1. Алат за спасување 
2. Носила од типот „Браќо“ со сајла за кревање и со 

подметки 
3. Средства за имобилизација: 
- вакуум-душеци 
- крамерови шини 
- манжетни за врат 
- држачи за раце 
4. Вреќи за загревање на болните 
5. Средства за одржување на дишната функција: 
- прибор за интубација 
- амбу-балон 
- апарат за артефициелно дишење 
- кислородни шишиња 
- уреди за аспирација (Лаердал-единица и ножна 

пумпа) со друг прибор \ 
6. Средства за одржување и следење на кардиоцирку-

латорната функција: 
- дефибрилатор со полнач 
- уреди и средства за мониторинг (електрокардио-

граф со пишувач и друг прибор) 
- Pace maker за електрична стимулација на срцето 
7. Куфери со прибор за брза интервенција на местото 

на несреќата 



1 leiок, 13 мирi 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 18 С i рана 519 

8. Хируршки ургентен комплет 
9. Стегоскоп 
10. Чекан и батериска ламба за невролошки преглед 
11. Апарат за мерење на крвниот притисок 
12. Гастринни со и-ди 
13. Лекови (и.в. анестетици, релаксанти, атропин, 

простигмин, аналгетици, седативи, кардиотоници, диуре-
тици, бета-стимулатори, бета-блокатори, препарати на 
калциум, кортикостероиди, антихистаминици, спазмоли-
тици, антиаритмици, антихипертензиви, инсулини и серум 
антивиперинум) 

14. Инфузиони течности 
15. Дезинфекциони средства 
16. Завоен материјал вклучувајќи и комплет за 

згрижување на изгореници 
17. Заштитници од бучава 

283. 
Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот (,,Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 
11/86) во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање 
на данокот на промет на производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 31/85, 42/85 и 8/86), во член 4 став 5 на 
крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „а на кои според прописите не се плаќа данок на 
промет.". 

Член 2 
Во член 16 став 5 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „Под ден на извршениот попис се смета денот 
кога органот на управување на даночниот обврзник донел 
одлука на ликвидација на разликите утврдени со пописот, i 
односно денот кога органот на управувањето бил должен 
да донесе одлука за ликвидација на разликите утврдени со 
пописот." 

Член 3 
Во член 17 став 3 на крајот се додава нова реченица 

која гласи: 
„Под ден на извршениот попис се смета денот кога 

органот на управувањето на даночниот обврзник донел 
одлука за ликвидација на разликите утврдени со пописот 
односно денот кога органот на управувањето бил должен 
да донесе одлука за ликвидација на разликите утврдени со' 
пописот.". 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Данок на промет на производи не се плаќа на вред-

носта на отписот (расходувањето) на опремата и другите 
производи што корисникот на општествени средства ќе ги 
отпише според прописите.". 

Досегашниот став 7 станува став 8. 

Член 4 
Член 84 се брише. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 13773 
31 октомври 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Видановиќ, с. р. 

284. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретари-
јат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот ко-
митет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, Здрав-
ство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО 
ПОГЛЕД НА МИКРОБИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ 
НА К О И МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИ-

ТЕ Н А М И Р Н И Ц И ВО П Р О М Е Т О Т 

Член 1 
Во Правилникот за условите во поглед на микробио-

лошката исправност на кои мораат да им одговараат 
животните намирници во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 45/83), член 17 се менува и гласи: 

„Свежа морска риба не смее да содржи повеќе од 20 
mg хистамин на 100 g рибино месо. 

Замрзната морска риба, риби ни конзерви и пастерп-
зирани полуконзерви не смеат да содржат повеќе од 40 mg 
хистамин на 100 g рибино месо.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

07 Бр. 1127 
6 февруари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

285. 
Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Зако-

нот за мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ 
СИЈАЛИЦИ СО УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО 
- СЕКУНДАРНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИ-

ЦА НА СВЕТЛОСНА ЈАЧИНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сија-
лици со усвитено волфрамово влакно (во натамошниот 
текст - фотомериски сијалици) секундарни и работни ета-
лони на единица на светлосна јачина на температура на 
боја од 2353 К и 2853 К, 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. SE.Re.S-1/l. 

Член 2 
Грешката на фотометриската сијалица односно раз-

ликата на светлосната јачина што ја чува еталонот и свет-
лосната јачина што ја репродуцира еталонот мора да биде 
во границите дадени во следната табела: 

Еталон Вид на фотометриска-
та сијалица 

Граници на грешката 
за веројатност P = 95% 

Секундарен 
Вакуумска сијалица ± 5 - 10"2 

Секундарен 
Гасна сијалица ± 1,5 - 10"2 

Работен ' 
Вакуумска сијалица ± 1,5 - 10"2 

Работен ' Гасна сијалица ± 2,5 -10-2 
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Член 3 

Нестабилноста на вредностите на светлосните и елек-
тричните параметри на фотометриските сијалици во од-
нос на средната вредност добиена од три последовни ме-
рења, меѓусебно раздвоени со временски интервал од 2 ча-
са, мора да биде во границите дадени во следната табела: 

Нестабилност во % 

Еталон 
Вид на фотометри-
ската сијалица 

на светлос-
на јачина 

на струјата 
и напонот 

Секундарен 
Вакуумска сијалица ± 0,3 ± 0,05 

Секундарен 
Гасна сијалица ± 0,5 ±0,07 

Работен 
Вакуумска сијалица ± 0,4 ±0,07 

Работен 
Гасна сијалица ± 0,8 ± 0,10 

Член 4 
Фотометриските сијалици - секундарни и работни 

еталони на светлосна јачина мораат да се испитуваат и 
употребуваат при следните услови: 

1) на темпераутра на околината 200С ± 50С; 
2) релативна влажност (65 ± 15%); 
Осцилациите на температурата на околината во те-

кот на работата на фотометриската сијалица не смеат да 
бидат поголеми од ± 10С. 

Член 5 
Светлосната јачина на фотометриската сијалица мо-

ра да се мери во правец вертикален на нивото на влакното 
на сијалицата и во означената насока. 

Член 6 
Фотометриските сијалици се состојат од: 
1) балон; 
2) влакно; 
3) носач на влакното; 
4) подножје. 

Член 7 

Балонот на фотометриската сијалица мора да биде 
изработен од проѕирно, безбојно стакло на кое нема греб-
натина меурчиња, дамки, пукнатини, површински нерам-
нини и други недостатоци. 

Внатрешната површина на балонот мора да биде чис-
та. На неа не смее да се ноаѓа слој на волфрамови честич-
ки видливи со голо око. 

Во балонот' не смеат да се наоѓаат неприцврстени 
предмети (парченца стакло и др.), а елементите на кон-
струкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не 
можат лесно да се скршат. 

Балонот на фотометриската сијалица може да биде 
вакуумиран или исполнет со гас и според тоа фотометрис-
ките сијалици можат да бидат изведени како вакуумски 
или гасни фотометриски сијалици. 

Член 8 
Влакното на фотометриската сијалица мора да биде 

изработено од едно парче волфрамова жица. 
Површината на влакното мора да биде чиста, едно-

бојна и мазна. Краеви те на влакното мораат да бидат така 
изведени на подножјето на сијалидата што на нив да 
можат да се залемат жич.ени спроводници. Влакното на 
фотометриската сијалица мора да се наоѓа во вертикална 
рамнина. 

Електричните контакти на влакното и на другите 
спроводници на електрична струја, како и меѓусебните 
електрични контакти на сите спроводници мора да бидат 
такви што да обезбедуваат нераскинлив срој. 

Член 9 
Држачите на влакното мораат да бидат изработени 

од молибденова жица. Пречникот на држачите мора да би-
де, најмалку, двапати поголем отколку кај сијалица од ин-
дустриски тип за иста вредност на електрична струја. 
Држачите на влакното мора да бидат цврсто споени со 
влакното. 

Член 10 
По надворешните димензии подножјето на фотомет-

риската сијалица мора да одговара на подножјето Е-27 
предвидено со југословенскиот стандард JUS-N,L 1.060 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
за сијалица и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80). 

Контактните плочки на подножјето мораат да бидат 
изолирани со изолатори (стакло, порцелан, тврда гума и 
сл.) чија отпорност на изолацијата не смее да биде помала 
од 10 мегаоми. 

Член 11 
Фотометриските сијалици мораат да имаат влакна 

конструирани така што да овозможуваат работа на сија-
лицата во вертикална положба со подножје свртено надо-
лу. 

Член 12 
Натписите и ознаките на фотометриската сијалица 

мораат да бидат јасни и добро видливи во работни услови 
и напишани така што да не можат да се избришат или 
симнат. 

Член 13 
Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на под-

ножјето на фотометриската сијалица или на надворешна-
та површина на балонот на сијалиицата до работ на под-
ножјето. 

Не смеат да се ставаат какви и да е натписи на по-
вршината на балонот во насока на мерењето на светлос-
ните големини. 

^ Член 14 
На фотомертриската сијалица мораат да бидат напи-

шани следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) фабрички број; 
3) ознака на типот; 
4) ознака на насоката на мерењето. 
Освен податоците од став 1 на овој член, за фотомет-

риската сијалица мора да биде дадена службена ознака на 
типот на фотометриската сијалица, ако е извршено испи-
тување на типот. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за електрични сијалици со усвитено волфрамово влак-
но - работни еталони на единица светлосна јачина 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/80). 

Член 16 
Овој правилник в,легува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-846/1 
20 февруари 1987 година 
Белград 

в.д. Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

286. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦА НА МАГНЕТНА 
ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА М Е Р Е Њ Е ОД 5 10 1 2 Т 

Д О Ѕ-10"2Т 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на упот-

реба и класификацијата на еталоните на единица на маг-
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неша индукција во опсег на мерење од 5-10"12Т до 5 10-2Т, 
за опсег на зачестеност од О Hz до 0,1 Hz. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица на 

магнетна индукција се употребува за утврдување на мет-
ролошките својства на секундарните еталони на единица 
на магнетна индукција - еталон уредите на магнетна ин-
дукција, со метода на непосредно споредување. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон на единица на 

магнетна индукција е даден на првото ниво на шематски-
от приказ на класификацијата на еталоните на единица на 
магнетна индукција, што носи назив „Југословенски (при-
марен) еталон на единица на магнетна индукција“. 

Член 4 
Секундарните еталони на единица на магнетна ин-

дукција - еталон уредите на магнетна индукција, во опсег 
на мерење од НО“^Т до 1.10-3Т се употребуваат за утврду-
вање на метролошките својства на работните еталони на 
единица на магнетна индукција и на мерилата на магнет-
на индукција, и тоа на: 

1) мерите на магнетна индукција, со метод на споре-
дување со помош на компаратор; 

2) уредите за преглед на мерите на магнетна индукци-
ја и на магнетните вариометри, со метода на споредување 
со помош на компаратор; 

3) уредите за преглед на мерилата на магнетна индук-
ција, во опсег на мерење од М0"6Т до 5 10-2Т, со метода на 
споредување со помош на компаратор; 

4) тесламетрите, во опсег на мерење од Н 0 " 8 Т до 
1-10"4Т, со директна метода на мерење. 

Член 5 
Секундарните еталони на единица на магнетна ин-

дукција - еталон уредите на магнетна индукција, во опсег 
нг мерење од 5-10"12Т до М0"6Т се употребуваат за ут-
врдување на метролошките својства на работните еталони 
на единица на магнетна индукција - уредите за преглед на 
,мерилата на магнетна индукција во опсег на мерење од 
5-10"12Т ДО 5-10"6Т, со метода на споредување со помош на 
компаратор. 

Член 6 
Секундарните еталони на единциа на магнетна ин-

дукција се дадени на второто ниво на шематскиот приказ 
на класификацијата на еталоните на единица на магнетна 
индукција, што носи назив Секундарни еталони на едини-
ца на магнетна индукција. 

Член 7 
Работните еталони на единица на магнетна индукци-

ја - мери на магнетна индукција, се употребуваат за ут-
врдување на метролошките својства на следните мерила 
на магнетна индукција: 

1) мери на магнетна индукција, со метода на спореду-
вање со помош на компаратор; 

2) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење 
од НО - 1 0 Т до М0 - 6 Т, со директна метода на мерење; 

3) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење 
Н0" 6 Т до 5-10"2Т, со директна метода на мерење. 

Член 8 
Работните еталони на единица на магнетна индукци-

ја - уредите за преглед на мерите на магнетна индукција и 
на магнетните вариометри, се употребуваат за утврдување 
на метролошките својства на следните мерила на магнет-
на индукциј,а: 

1) мера на магнетна индукција, со директна метода 
на мерење; 

2) магнетни вариометри, со директна метода на мере-
ње. 

Член 9 
Работните еталони на единица на магнетна индукци-

ја - уредите за преглед на мерилата на магнетна индукци-
ја, во опсег на мерење од Н0" 6 Т до 5-10-2Т, се употребува-
ат за утврдување на метролошките својства на мерилата 
на магнетна индукција, во опсег на мерење од 1.10-6Т до 
5.10 2Т, СО метода на споредување со помош на компара-
тор. 

Член 10 
Работните еталони на единица на магнетна индукци-

ја - уредите за преглед на мерилата на магнетна индукци-
ја, во опсег на мерење од 5 10-12Т до 5-10"6Т, се уотребува-
ат 'за утврдување на метролошките својства на следните 
мерила на магнетната индукција: 

1) мерила на магнетна индукција, во опсег на мерење 
од НО - 1 0 Т до Н0" 6 Т, со метода на споредување со помош 
на компаратор; 

2) тесламетри, во опсег на мерење од 5 10-12Т до 
1 10-5Т, со метода на споредување со помош на компара-
тор. 

Член 11 
Работните еталони на единица на магнетна индукци-

ја се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните на единица на магнетна ин-
дукција, што носи назив Работни еталони на единица на 
магнетна индукција. 

Член 12 
Класификацијата на еталоните на единица на магнет-

на индукција, согласно со член 23 став 3 од Законот за 
мерните единици и мерилата се објавува во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-845/1 
20 февруари 1987 година 
Белград 

. в.д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метал, 
м-р Милан Межек, с.р. 

287. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружува-

ње во Стопанската комора на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 23/86) и член 76 од Статутот на Стопанска-
та комора на Југославија, Собранието на Стопанската ко-
мора на Југославија, на четвртата седишта од 24 декем-
ври 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА 
НА П Р И Д О Н Е С О Т ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Основицата за пресметување на придонесот на ор-
ганизациите на здружен труд ,за Стопанската комора на 
Југославија (во натамошниот текст: Комората) за 1987 го-
дина ја сочинува остварениот доход на организациите на 
здружен труд утврдена со завршната сметка за 1986 годи-' 
на. 

2. Основицата за пресметување на придонесот за Ко-
мората на организациите на здружен труд основани по 
1986 година и организациите кои во 1986 не оствариле до-
ходна сочинува: 
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а) за opi анизацШп е ил о се основани по 1986 i одмна 
доходот о а варен по периодичната пресме“тка, со тоа што 
така пресметаниот придонес во iекоi на т одинаiа се ун.ча-
1 упа како аконтација, а конечна)а пресметка се врши врз 
основа на доходот утврден со завршната сметка за 1987 
Iодина; 

б) за opi анизации те тито во 1986 година не оствариле 
доход доходот остварен во 1987 т д и н а . 

3. Стапката на придонесот за финансирање на про-
с т а т а за работа на Стопанската комора на Јут оставија 
изнесува 0,782 промили од оствареног доход на opi ани Ја-
нија! а на здружен труд здружена во Комората. 

4. Придонесот за Комора iа се уплатува секој мессц 
до 15 во месецот, најмалку во височина на износот на една 
д в а н а е с е т т а од придонесот пресметан по стапката од 
точка 3 на оваа одлука. 

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

Бр. 0210/173 
19 февруари 1987 година 
Б е л р а д 

Претседател 
на Собранието на 

Комората, 
Светислав Радивоевиќ, с. р. 

288. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата 
под реден број 3 (12) на одделот Статистика на пензиското 
и инвалидското осигурување на Програмата на статистич-' 
ките истражувања од интерес за целата земја за 1987 годи-
на, што е составен дел на Одлуката за утврхЈување на Про-
грамата на статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
60/86), со член 10 точка 9 и со член 15 точка 8 на Само-
управната спогодба за основање Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82), Советот на Сојузот 
на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување 
на Југославија, донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊЕ „ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКИ ПНО-
ТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ Л И Ч Н И ДОХОДИ“ 
(ОБРАЗЕЦ ОС-4-ТУ) 

1. Статистичкото истражување „Тримесечен извештај 
за текуштото усогласување на пензиите со движењето на 
номиналните лични доходи“ (Образец ОС-4-ТУ), ќе се 
спроведува од 1 јануари 1987 година. 

2. Со статистичкото истражување од точка 1 на ова 
решение ќе се соберат податоците за корисниците на пен-
зии, по видот и височината на пензии. 

3. Статистичкото истражување од точка 1 на ова ре-
шение ќе се спроведе според Единствената методологија 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
во областа на пензиското и инвалидското осигурување 
што ја утврди Советот на Сојузот на заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Југославија, а 
според обрасците и упатствата што се составен дел на ова 
решение 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 
на ова решение учествуваат: Сојузот на заедниците на 
пензиското и инвалидското осигурување на Југославија 
републичките и покраинските самоуправни интересни за-
едници на пензиското и инвалидското осигурување и ос-
мпрмите заедници на пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

5. Податоците собрани со статистичкото истражува-
ње од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за 
сгатистички цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од дено! 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

“ Бр 04-533/1/87 
24 февруари 1987 година 
Бел1рад 

Совет на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Југославија 

Претседател, 
Душко Ѓорѓиев, с р 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ (ОС-4-ТУ) 
1. Образецот ОС-4-ТУ се составува тримесечно и му 

се доставува на Сојузот на заедин типе на пензиското и ин-
валидското осигурување на Југославија, до 15-ти во месе-
цот, по истекот на периодот за кој се составува извешта-
јот., 

2. Образецот ОС-4-ТУ го составува и доставува са-
моуправната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување. 

3. Статистичката единица е корисник на пензијата во 
извештајниот период без корисниците на пензии што не се 
усогласуваат и аконтациите на пензиите. 

4. При групирањето на корисниците на пензии спо-
ред височината на пензијата и при пресметувањето на 
просечниот износ на пензијата, во износот на пензијата не 
се вклучува заштитниот додаток. 

5. Статистичката маса ја сочинуваат корисниците на 
пензии чии пензии се текушго усогласени во извештајниот 
период со движењето на номиналните чисти лични доходи 
во извештајниот период на сите работници на територија-
та на републиката односно автономната покраина на на-
чинот утврден со закон, со општествен договор и со само-
управниот општ акт на заедницата (член 30 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње). 

6. Во извештајниот образец се прикажува распоредот 
на корисниците на пензии според групите на износот на 
пензиите по извршеното текушго усогласување. 

7. Во колона „О“ се внесуваат износите на пензиите по 
класификацијата на тие износи. 

8. Во колона 1 се внесува просечниот број на корисни-
ците на пензии вкупно по групи на износите на пензиите, 
како и за пензиите под граничното пензиско примање и 
пензиите под ред бр. 2 до 5. 

9. Во колона 2 се внесува просечната пензија по те-
куштото усогласување. 

10. Во колона 3 се внесува просечниот пензиски стаж 
добиен со собирање на пензискиот стаж на сите корисни-
ци, како вкупно така и по групи на износите на пензиите и 
со делење со просечниот број на корисниците вкупно и во 
секоја група на износите на пензиите. 

П. Во колона 4 во алинеја „вкупно“ се внесува пода- -
токот за просечниот номинален чист личен доход по ра-
ботник за сите работници вработени на територијата на 
републиката односно автономната покраина во извештај-
ниот период за кој се врши текушто усогласување на пен-
зиите, а кој е утврден од страна на статистичкиот орган во 
републиката односно автономната покраина. 

12. Во колона 5 во алинеја „вкупно“ се внесува коефи-
циентот на односот на номиналниот чист личен доход за 
извештајниот период за кој се врши текушго усогласува-

, ње на пензиите и на просечната пензија по усогласување-
то. 

13. Извештајот се составува одвоено за старосните, 
инвалидските и семејните пензии, со тоа што за семејните 
пензии се обработуваат податоците само за колони 1, 2, 4 
и 5. 

14. При составувањето на овој извештај, аналогно ќе 
се применуваат методолошките упатства што се однесува-
ат на статистичкиот извештај ОС-4. 

15. Првиот извештај на Образецот (ОС-4-ТУ) за пе-
риодот од I до III 1987 година, републичките односно по-
краинските СИЗ за пензиско и инвалидско осигурување ќе 
му го достават на Сојузот на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување' на Југославија до 15 април 
1987 година. 

i 
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СИЗ Г1 НО , Сојуз на заедниците на пензиското и 
инвалидското осигурување на Југославија 

Образец О С - 4 - 1 У 

Одлука на Собранието на СФРЈ, АС бр. 89 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86) 

Вид на пензија:. 
(старосна, инвалидска, семејна)1 

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКУШТОТО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИ-
НАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ (ЧЛЕН 30 ОД ЗАКОНОТ) ЗА 19 ГОДИНА 
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-

1) Пензии под граничното 
пензиско примање XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

2) Најнизок износ на 
пензија XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

3) Највисок износ на пензија XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

4) Пензии со заштитен до-
даток XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

5) Пензии што не се усогла-
сени XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

1) За семејните пензии се искажуваат податоците од колони 1, 2, 4 и 5. 

Секретар, 
Одговорно лице за точноста на 

внесените податоци 

Телефон: (М.П.) Датум: 

289. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за прометот 

на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82 и 64/85), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-
Њ Е IIА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО 
ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ТОКСИ-

КОЛОШКА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ 
1. Во Решението за утврдување на организациите на 

здружен труд што ги исполнуваат условите за давање ток-
сиколошка оцена на отровите („Службен лист на СФРЈ“, 

бр. 57/82 и 7/84), во точка 1 по одредбата под 20) се дода-
ва нова одредба која гласи: 

„21) фармацевтски факултет, Белград.". 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од дено! 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 351 
10 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 
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290. 
Врз основа на член 42 став I точка 3 од Законот за 

п р о м е т ! на отрови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82 и 
64/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заип ита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МО-

ЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови 
што можат да се пуштаат во промет („Службен лигг па 

СФРЈ“, бр. 59/82, 7/84 и 9/86) во Листата на отрови, која е 
составен дел на тоа решение, се вршат следните измени и 
дополненија: 

„1) под редниот број 249 во колоната 6 зборовите: 
„од 10%" се заменуваат со знакот „4-"; 

2) под редниот број 333 во колоната 6 зборовите: „од 
5%" се заменуваат со знакот „4-м ; 

3) под редниот број 362 во колоната 6 зборовите: „од 
1%" се заменуваат со знакот „4-"; 

4) под редниот број 691 во колоната 2 се додаваат 
зборовите: „и соли“; 

5) под редниот број 715 во колоната 4 се додаваат 
зборовите: „до 10%"; 

6) по редниот број 722 се додаваат нови редни брое-
ви, кои гласат: 

723 п-АМИНОАЦЕТАНИЛИД 
N-acetil-p-fenilendiamin 

724 БЕНСУЛТАП 
S,S'-2-(dimetilamino) tri-metilen-
/d i (benzenstioulfronat) 

725 БЕНЗЕНСУЛФОНСКА КИСЕ-
ЛИНА 
fenilsulfonska kiselina 

726 БУТИРОЛ АКТОН 
1,4-butanolid 

727 ДИАНИСИДИН 
3,3,-dimetoksibenzidin 

728 ДИБУТИЛДИ (2-ЕТИЛХЕК-
СИЛ OKSIKARBONIL-METIL-
TIO) 
калај 

729 ДИЕТИЛБЕНЗЕН 

730 ДИОКСАН 
dietilen dioksid 

731 ЕТИЛ ХЛОРФОРМИЈАТ 
etilester klor mravlja kiselina 

732 ЕТАНТИОЛ 
етилмеркаптан 

733 ФЕНПРОПИМОРФ 
( ± )-cis-4-/3-/4-terc-butil-fe-
nil)-2-metilpropil/-2,6-dimetilmo-
rifolin 

734 ФЛАМПРОП-МЕТИЛ 
metil-N-benzoil-N-(3-klor-4-fluor-
fenil)-DL-alaninat 

735 ФЛУАЗИФОП-п-БУТИЛ 
butil-(R)-2-(5-trifluor-metil-2-piri-
diloksi) fenoksi/-propionat 

736 ФЛУОРКЛОРИДОН 
1 -(m-trifluormetilfenil)-3-hlor-
-4-hIormetil-2-pirolidon 

737 ФОМЕСАФЕН 
5/2-hlor-4-(trifluormetil)-fenoksi-
/-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamid 

738 2-ФУРАЛДЕХИД 
furfural 

739 2-ХЛОР-Н-МЕТИЛАЦЕТА-
МИД 

740 ИМАЗАКВИН , 
2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-
-2-imidazolin-2-il)-3-kinolinkar-
bonska kiselina 

741 МЕТАЗАКЛОР 
2-hlor-N-(pirazoI-l-ilmetil) acet-
-2\6'-ksilidid 

742 1-НАФТИЛАМИН 
1-aminonaftalin 

743 H АТРИУ М-АЛУ МИНИУМ-
-ФЛУОРИД 
Na3AlF6 

744 НИТРОАНИЛИН (о-,м-,п-
flmino-nitrobenzen 

745 п-НИТРОФЕНОЛ 
4-hidroksinitrobenzen 

746 ОКТИЛФЕНОЛ 

4-

4-

4-

4-
+ 

4-

4-

хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

фунгицид 

хербицид 

хербицид 

хербицид 

хербицид 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

хербицид 

хербицид 
хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
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747 О,О-ДИЕТИЛ-О-ФЕНИЛФОС-
ФОРОТИОТАТ 

748 ПЕНКОНАЗОЛ 
1-/2-(2,4-dihlorfenil)-n-pentil-
/-1Н-1,2,4-triazol 

749 ПРЕТИ Л АХ Л OP 
2-hlor-2',6,-dietil-N- (2-propoksie-
til)-acetanilid 

750 СЕТОКСИДИМ 
( ± )-2-( 1 -etoksiiminobu-
til)-5-/2-(etiltio)-propil/-3-hidrok-
sicikloheks-2-enon 

751 ТЕТРАХИДРО-5,5-ДИМЕТИЛ-
-2(lH)-PIRIMIDINON /p(TRIF-
LURMETIL)-ALFA-p-(TRIFLU-
ORMETIL) STIRiLCINAMIL-
DIN/HIDRAZON 

752 ТЕТРАХИДРОТИОФЕН-ДИ-
ОКСИД 
ciklotetrametilen sulfon 

753 ТЕТРАМЕТИЛОЛ МЕТАН 
2,2-bis(hidroksimetil)-1,3-propan-
diol 

754 ТЕТРАМЕТИЛ ОЛОВО 

755 ТРИФЕНИЛФОСФИТ 

ТРИФЕНИЛ-КАЛАЈ-ФЛУО-
РИД 
ТРИФЛУОРОЦТЕНА КИСЕ-
ЛИНА И СОЛИ 
ТРИКРЕЗИЛ-ФОСФАТ 
tri-o-tolil ester па fosforna kiseli-
na 
ТРИМЕЛИТСКИ АНХИДРИД 
1.2-anhidrid-1,2,4-benzentrikar-
bonska kiselina 
2,2,5-ТРИМЕТИЛ-3-(ДИХЛО-
РАЦЕТИЛ)-
1.3-OKSAZOLIDIN . 
2,2,4-ТРИMЕТИЛ-1,3 ПЕНТАН-
ДИОЛ 
УРЕА НИТРАТ 

додаток на 
хербициди 

фунгицид 

хербицид 

хербицид 

4- хербицид 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
индустрија 
хемиска . 

4- индустрија 
хемиска 

н- индустрија 
хемиска 

4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

хемиска 
4- индустрија 

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

Бр. 350 
10 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, с. р. 

291. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 од Законот за вкуп-

ниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86), директорот на Сојузниот завод за статистика обја-
вува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИ-
ЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 

ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за 
февруари 1987 во однос на декември 1986 година изнесува 

0,136 
2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-

сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранки на дејност, за февруари 1987 во 
однос на декември 1986 година изнесува: 

Шифра “ Коефи-
на гран- Назив на гранката на дејноста циент 
ката , 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ - , 
ВКУПНО 0,037 

0101 Електростопанство 0,35 . 
0102 Производство на јаглен 0,35 
0103 Преработка на јаглен ' 0,39 
0104 Производство на нафта и земен гас 0,000 
0105 Производство на нафтени деривати 0,028 
0106 Производство на железна руда 0,35 
0107 Црна металургија 0,036 
0108 Произвдство на руди на обоени мета-

ли 0,029 
0109 Производство на обоени метали 0,008 
0110 Преработка на обоени метали 0,030 
0111 Производство на неметални минерали 

(без град. материја 0,049 
0112 Преработка на неметални минрали 

(без градеж, материја 0,037 
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1 2 3 

0113 Металопреработувачка дејност. 0,046 
0114 Машиноградба 0,057 
0115 Производство на сообраќајни срества 

(без бродогр.) 0,035 
0117 Производство на електрични машини 

0,035 и апарати 0,035 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 0,037 
0119 Преработка на хемиски производи 0,042 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,054 
0121 Производство на градежен материјал 0,026 
0122 Производство на режана граѓа и пло-

чи 0,045 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 0,42 
0124 Производство и преработка на харти-

ја 0,035 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 0,039 
0126 Производство на готови текстилни 

производи' 0,051 
0127 Производство на кожа и крзна 0,034 
0128 Производство на кожни обувки и га-

0,047 лантерија 0,047 
0129 Преработка на каучук 0,032 
0130 Производство на прехранбени произ-

води 0,016 
0131 Производство на пијалаци 0,020 
0132 Производство на добиточна храна 0,020 
0133 Производство и преработка на тутун 0,092 
0300 Искористување на шуми 0,034 

3. Годишната стапка (процентот) според индексот на 
цените на производителите на индустриски производи, 
што се применува за пресметување на ревалоризациониот 
дел на каматата, за периодот од 1 април до 30 јуни 1987 
година, изнесува 80%. 

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

Бр. 001-1109/1 
9 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Г р у б о в и ќ , с.р. 

292. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И П О М О Ш ОД СТРАНА НА 
ДРУГО ЛИЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1986 

ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за не-

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дода-
ток се зголемуваат од 1 јануари 1986 година и се утврдува-
ат во месечни износи, и тоа: 

1) лична инвалиднина: 
Група Динари 

| 108.254 
П 78.449 
II I 5 9 . 3 5 6 
I V 43.833 
V 31.211 
VI , . „ 19.342 

VII 13.082 
VH1 6.318 
I X 4.710 
X 3.186 
2) семејна инвалиднина: 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите бор.ци) - 7.047 
- за еден корисник на семејна инвалид-
нина кој тоа право го остварува како 
член на семејството на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци 14.094 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните, права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 37.58Ѓ 

3) додаток за нега и помош од страна на 
друго лице 
- за прв степен 92.80: 
- за втор степен 71.39; 
- за трет степен 49.98^ 

4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 31.32^ 
- за втор степен -23.89' 
- за трет степен 15.39Ј 
- за четврт степен 7.445 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредб; 
престанува да важи Наредбата за утврдување на месечни 
те парични износи на личната и семејната инвалиднина 
додатокот за нега и помош од страна на друго лице и н; 
ортопедскиот додаток во 1986 година („Службен лист н; 
СФРЈ“, бр. 51/86 и 68/86). 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од дено' 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 236 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

293. 
Врз основа на член 54 став 4 од Законот за измени i 

дополненија на Законот за основните права на воените и к 
валиди и на семејствата на паднатите борци („Службе 
лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ќе 
митет за прашања на борците и воените инвалиди издав 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНС 
СИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА 
НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАН 
НА ДРУГО Л И Ц Е И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТО! 

ВО 1987 ГОДИНА 
1. Личната и семејната инвалиднина, додатокот за HI 

га и помош од страна на друго лице и ортопедскиот дол; 
ток се зголемуваат од 1 јануари 1987 година и се утврдув; 
ат во месечни износи и тоа: 

1) Лична инвалиднина 
Група 

Динар 

I 128.2^ 
II , 1 92.9; 
ш 7о.з: 
I V 51.9; 
V 36.9 
V I 22.9 
VII 15.4! 
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VII I 7.485 
I X 5.580 
X 3.775 

2) семејна инвалиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на, паднатите борци) - 8.349 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како 
член на семејство на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 16.698 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 44.528 

3) додаток за нега и помош од страна на 
друго лице: 
- за прв степен ' 109.944 
- за втор степен . 84.579 
- за трет степен 59.216 

4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 37.107 
- за втор степен , 28.313 
- за трет степен 18.242 
- за четврт степен “ 8.824. 

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

Бр. 238 
5 март 1987 година 
Белград . 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

294. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО П Р И М А Њ Е ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
НООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање за закрепнување на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-
те од Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година за 1987 година изнесу-
ва 95.677 динари. 

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

Бр. 239/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

295. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, со орден Бел орел со мечеви и со Златен медал 
на Обилни („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 22/73, 
33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО П Р И М А Њ Е ПО ОСНОВ НА ОРДЕН НА 
НАРОДЕН ХЕРОЈ И ОРДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА 

СО МЕЧЕВИ ЗА 1987 ГОДИНА 

1: Годишното парично примање по основ на Орден 
на народен херој и орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви за 
1987 година изнесува 105.837 динари. 

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

Бр. 240/87 
5 март 1987 година 

,Белград 

Претседател 
на,Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

296. 
Врз основа на член 24 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 18 став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-

ЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА 

1. Основот за определување на додатокот кон пензи-
јата според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1.941", Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој од 1 јануари 1987 година изнесува 89.750 динари. 

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

Бр. 241/87 
5 март 1987 година . , . -
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 
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297. 
Врз основа на член 3 став 4 ол Законот за измени и 

дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен 
1ИС1 на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузник ко-
ми! ет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1986 ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот додаток се 
зголемува од 1 јануари 1986 10дина и изнесува 75.746 дина-
ри. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на височина-
та на основот за определување на боречкиот додаток во 
1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 68/86). 

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

Бр. 242/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

298. 
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за боречкиот додаток („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот ко-
митет за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот додаток се 
зголемува од 1 јануари 1987 година и изнесува 89.750 дина-
ри. 

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

Бр. 243/87 
5. март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

299. 
Врз основа на член 6 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на С О Ј У З Н И О Т комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 
ГОДИНА 

1. Постојаното месечно парично примање според За-
конот за основните права на лицата одликувани со Орден 
на народен херој се зголемува од 1 јануари 1986 година и 
изнесува 75.746 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на височина-
та на постојаното месечно парично примање во 1986 iопи-
па („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 68/86). 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од дено! 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 244/87 
5 март 1987 година 
Белград 

3 0 0 . 

Врз основа на член 6 став 4 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава' 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-
НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУ-

АРИ 1987 ГОДИНА 
1. Височината на постојаното месечно парично при-

мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, се зголемува од 1 јануа-
ри 1987 година и изнесува 89.750 динари. 

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

Бр. 245/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

301. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939. година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Основот за определување на постојаното месечно 

парично примање според Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и реболуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина се зголемува од 1 јануари 1986 година и изнесува 
75.746 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување на височина-
та на основот за определување на постојаното месечно па-
арично примање во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 51/86 и 68/86). 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 
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3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 246/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

302. 
Врз основа на член 4 став 4 од Законот за измени и 

дополненија на Законот за основните права на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/85) и член 4 став 4 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за основните права на борците од 
Шпанската националноослободителна и револуционерна 
војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 
ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1987 ГОДИНА 

1. Основот за определување на постојаното месечно 
парично примање според Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" и Законот 
за основните права на борците од Шпанската национално-
ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина се зголемува од 1 јануари 1987 година и изнесува 
89.750 динари. 

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

Бр. 247/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

303. 
Врз основа на член 24 став 4'од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85, 25/85 и 75/85), и член 116 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со орден Карагорѓе-
ва ѕвезда со мечеви, орден на Бел орел со мечеви и Златен 
медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 
22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", НА БОРЦИ-
ТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-

ДЕН КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1987 
ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орден 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1987 година изнесува 
254.010 динари 

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

Бр. 248/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

прашања , 
на борците и воените 

инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

304. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА НАДОМЕСТОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИЦА ОДЛИКУВА-

НИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1987 
ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за( закоп на лица одли-
кувани со Орден на народен херој во 1987 година изнесува 
423.350 динари. 

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

Бр. 249/87 
5 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

305. 
Врз основа на член 79 став 4, а во врска со член 48 

став 2 од Законот за општонародната одбрана („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 21/82), сојузниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА ОД ЗНАЧЕЊЕ 

ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
1. Податоците од својата програма за научноис-

тражувачка работа и развој и податоците за своитедости-
гања и сознанија од областа на истражувањата, што се од 
значење за општонародната одбрана и што му одговараат 
на предметот на истражувањата, научноистражувачките 
организации, факултетите и другите високошколска! уста-
нови и другите ,самоуправни организации и заедници и ор-
гани што се занимаваат со научноистражувачка и развојна 
работа и организациите и заедниците и органите што по-
кренуваат или финансираат истражувачки и развојни про-
екти (во натамошниот текст: носителите на истражувања-
та), во согласност со член 48 од Законот за општонародна-
та одбрана, ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и до другите органи определени со за-
кон, на начинот предвиден со ова упатство. 

2. Податоците од точка 1 на ова упатство, носителите 
на истражувањата ги доставуваат до Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана, преку републичкиот односно по-
краинскиот секретаријат за народна одбрана или друг 
надлежен републички односно покраински орган. 

3. Податоците за истражувачките проекти се доставу-
ваат по прашалникот за евидентирање на проектите што 
се од значење за општонародната одбрана, на образецот 
„НИР-21", кој е составен дел на ова упатство. 
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4. Примерок од Јодишната и среднорочната npoi ра-
ма за научноистражувачка работа од областа на ис-
тражувањата што се од Значење за општонародната оч-
брана доставуваат носителите на истражувањата чија на-
учноистражувачка работа во целост е значајна за општ ) 
народната одбрана, а носителите на истражувањата и л о 
во своите профами за научноистражувачка работа ш 
вклучуваат и истражувањата од значење за општонарод-
на га одбрана, доставуваат само изводи (дел) што се одне-
суваат на тие програми. 

5. На начинот од точка 2 на ова упатство, носители iе 
Ја истражувањата доставуваат еден примерок од студија-
та или извештајот за резултатите од истражувањата и за 
достшањата и сознанијата од областа на истражувањата 
ипо се од значење за општонародната одбрана. 

6. Податоците и програмите за работа од точ. 3 и 4 на 

ова упатство носителите на истражувањата ги доставува-
ат во рок од два месеца од денот на усвојувањето на про-
1рамата односно на планот за научноистражувачка рабо-
та, а студиите или извештаите - во рок од два месеца од 
денот на завршувањето на истражувањата. 

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

bp. 116-1 
15 јануари 1987 година 
Б е л ф а д 

Сојузен секретар 
на народна одбрана 
адмирал на флота, 

Бранко Мамула, с. р 

НИР-21(1) 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

П Р А Ш А Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

I. ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТ ВО ЕВИДЕНЦИЈА 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ 

1.1 Шифра на проектот : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Назив на проектот 

1.3. Шифра на надредениот проект 

1.4. Назив на надредениот проект -

1.5. Планирана вредност на проектот 

1.6. Планиран датум на почетокот на реализацијата на проектот 

2. НОСИТЕЛИ НА П Р О Е К Т О Т 

2.1. Шифра на носителот 

2.2. Назив на носителот -

3. УЧЕСНИЦИ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА П Р О Е К Т О Т 

3.1. Шифра на учесникот 

3.2. Назив на учесникот -

3.3. Улога во проектот . 1 1 

3.4. Датум на почетокот на ангажирањето на проектот 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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НИР-21(3) 
СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

П О М О Ш Е Н П Р А Ш А Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Ознака на 
прашањето од 
основниот 

прашалник 

О д г о в о р Шифра на 
одговорот 

-

1 

-
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О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ ЗА ЕВИ-
ДЕНТИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ И РАЗВОЈНИ-
ТЕ ПРОЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 
Со овој прашалник се обезбедува (во согласност со 

член 48 од Законот за општонародната одбрана) собира-
њето на податоци за истражувачкиве и развојните проекти 
што се од значење за општонародната одбрана. Прашал-
никот се пополнува: 

(а) по внесувањето на проектот во планот односно во 
програмата на задачите на научноистражувачката работа, 
при што се пополнува: 

- првиот дел од прашалникот (I - ВОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРОЕКТОТ ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА); 

- „Забелешки и образложение1' во кој се дава кратка 
содржина на проблематиката на проектот од значење за 
општонародната одбрана; и -

- „Клучни зборови“ во кој се наведуваат клучните 
зборови и поимите врзани за предметите на истражувања-
та од значење за општонародната одбрана, а што се водат 
во усвоениот тезаурус. 

(б) по реализацијата односно верификацијата на про-
ектот кога се пополнува: 

- вториот дел на прашалникот (П - ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈАТА - ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ПРОЕК-
ТОТ) и, 

- „Забелешки и образложение“ каде што во збиена 
форма се прикажуваат резултатите што се добиени во те-
кот на работата на проектот, а што се од значење за оп-
штонародната одбрана. При пополнувањето на прашал-
никот треба да се има предвид следното: 

(а) „Шифра на проектот“ (1.1)1 и „Шифра на навреде-
ниот проект“ (1.3) се запишуваат од планот на научноис-
тражувачката работа ако во планот таква шифра постои; 

(б) „Назив на проектот“ (1.2) и „Назив на надреденп-
от проект“ (1.4) се запишуваат во оригиналот од планот на 
научноистражувачката работа; 

(в) податоци за надредениот проект (1.3 и 1.4) се запи-
шуваат во случај кога евидентираниот проект претставува-
проект на поширок проект; 

(г) не се пополнуваат „Шифра на носителот на проек-
тот“ (2.1), „Шифра на учесникот“ (3.1) и „Шифра на орга-
низацијата“ која вршела верификација на проектот (4.2.1); 

(д) „Назив на носителот“ (2.2), „Назив на учесникот“ 
(3.2) и „Назив на организацијата“ која вршела верифика-
ција на проектот (4.2.2) се запишуваат со полн назив. При 
запишувањето на овие одговори се запишува организаци-
јата на најниско ниво. Доколку таквата организација се 
наоѓа во рамките на други организации (на пр. ООЗТ во 
рамките на РО и СОЗТ, факултет во рамките на универзи-
тет и сл.), треба да се наведат и сите „надредени" органи-
зации (на пример: ООЗТ Сметачка техника, Институт 
„Михајло Пупин", Белград); 

(ѓ) одговор на прашањето „Улога во проектот“ (3.3) 
може да биде: координатор (1) и извршител (2) или друго 
(3); 

(е) на групите прашања „Носители на проектот“ (2), 
„Учесници во реализацијата на проектот“ (3) и „Организа-
ции што вршеле верификација“ (4.2) одговори можат да се 
даваат повеќепати. Тие групи прашања во прашалниког 
се врамени, при што за една организација одговорите се 
запишуваат во прашалникот, а за евидентирање на други-
те одговори се користи Помошниот прашалник за евиден-
тирање на/проекти од значење за општонародната одбра-
на (НИ Р-21)(3); и 

(ж) при доставувањето на „Извештајот за реализацп-
јата-верификацијата на проектот“ (II) заради идентифика-
ција да се наведе „Називот на проектот“ (1.2) и „Шифрата 
на проектот“ (1.1) доколку таа му е доделена на проектот. 

При пополнувањето на помошниот прашалник 
НИР-21(3) да се постапи на следниот начин: 

(а) за секој проект се пополнува еден или повеќе по-
мошни прашалници НИР-21(3), по потреба: 

Ознака на прашањето в.о прашалникот 

(б) во колоната „Ознака на прашањето од O C H O B H I I O I 
прашалник“ се пренесува само реднио! број на прашање-
10 од прашалниког НИР 21(1) или НИР 21(2) на кое се да-
ва од!овор; 

(в) во колоната „Одговор“ или „Шифра на о,иово-
poi" од! оворо г се запишува на ист начин како во O C H O B H I I -

OI прашалник; 
(г) По секоја група одговори да се повлече линија, иа-

ко ipynara прашања и одговори се повторува повеќепати; 
и 

(д) групата прашања на кои треба да се даде одговор 
повеќепати мора како целина да се заврши на една страни-
ца на помошниот прашалник НИР-21 (3) 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извозот и увозот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 13/87, се поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА 

ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
) 

Во точка 4 под ред. број 13 во тар. број 41.01/1 до 6 
феба да се изостават по грешка внесените скратеници за 
единица на мера: „т 2 " . 

Во редниот број 44 пред тар. број: „29.34/1" треба да 
се додаде по грешка изоставениот тар. број: „27.10/1 а“, а 
во ред. број 47 тар. број треба да се избрише. 

Во ред.,број 47 наместо тар. број: „90.17/Зѓ" треба да 
стои тар. број: „90.17/Зд". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 9 
март 1987 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за условите за корис-
тење на при.марната емисија во 1987 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87, се поткраднаа долуна-
ведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 

1. Во точка 2 став 1 на Одлуката, наместо зборовите: 
„точка П на Одлуката за остварување на целите во 1987 
година“ треба да стојат зборовите: „точка 9 на Одлуката 
за остварување на целите во 1987 година.". 

2. Во точка 2 став 2 на Одлуката треба да се брише за-
пирката и зборовите: „точ. 9 и 10 на Одлуката за оствару-
вањето на целите во 1987 година“. 

3. Во точка 16 ставот 6 треба да гласи: 
„Во согласност со одредбата под 1 точка 4 став 2 на 

Одлуката за целите во 1987 година, банките се должни да 
обезбедат строго на.менско користење на кредитите од 
оваа точка, во функција на зголемување на извозот на сто-
ки и услуги. За таа цел, банките се должни, при отплатата 
на кредитите за намената од оваа точка, а најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на-отплатата на кредитот, да приба-
ват од корисниците на кредитот доказ дека се извезени . 
стоките за чие производство и подготовка е користен кре-
дит кој се отплатува. Како доказ, во оваа смисла, се смета-
ат соодветните царински декларации, спецификациите од 
став 3 точка 11 на оваа одлука односно друга документа-
ција од став 3 на оваа точка.". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 5 март 
1987 1одина. 
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О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОС ЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Јутоставија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон опни пот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Боровник Хенрика Јернеј, Борци нар А т она Алојз, 
Буткович-Вердај Фердинанда Елизабета, Цвек Франка 
Иван, Другович Франца Стане, Јелен Алберта Алексан-
дар, Кандус Јожефа Роза, Кавчич-Шламбергер Ивана 
Штефка, Косовел Ивана Винко, Крашевец С т а н и ц а в а др 
Јанез, Мервич Франца Франц - Игор, Мочник Јоже Макс, 
Ореол Франца Виктор, Подобник Франца Стане, Равбар 
Антоан Владимир, Смолникар Франца Алојз, Стари То-
мажа Иван, Трибник Карла др Драго, Балич Алојза Слав-
ка, Зеилхофер Антон Богдан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адам Јакоба Станко, Балох Симона Милан, Братуж 
Јоже Јоже, Чедеж Аугуста Сречко, Доленц Антон Јанез, 
Домјан Винценц Алојз, Фајдига-Чешарек Антон Марта, 
Габершек Јоже Марјан, Горник Иван Иван, Хрибеник 
Франц Франц, Хрибар Рудолф Сергеј, Јеранко Симон т и -
мон, Јеше Јожеф Јожеф, Калчич-Бомбек Алојз Марија, 
Келбл Михаел Антон, Кланчар Антон Људмила, Кадеља-
-Старин Франц Јерина, Кодер-Водрин Охана Павлина, 
Коленко-Прах Иван Франчишка, Колер Љуба Љубо, Кор-
деж Франц Гашпер, Корошец Јосип Јосип, Кошар Франц 
Алојз, Ковач Леополд Јурљ, Кременшек Алојз Ерна, 
Кренк Јакоб Франц, Кумер Павел Павле, Лесковачек Ми-
хаела ,Иван, Маролт Алојзија Алојз, Михец Ивана Здрав-
ко, Михна Штефана Фрањо, Опрешек Роман Сречо, Не-
шец Иван др Владо, Петрач-Новак Рихард Павлина, Пет-
рич Драго Дарјан, Пивк-Видмар Макс Олга, Подхостник 
Виктор Звонко, Погачар-Рупрет Франц Елизабета, При-
ставец Јанез Јанко, Пуклавец Мартин Јанез, Радуловић 
Стојана Симон, Ропрет Ивана Бојан, Секирник-Микл Бо-
гомира Марија, Совинц Јожета Милан, Стерниша-Ѕеилго-
ни Станислав С т а н и ц а в а , Шкрк-Компан Руперта Вида, 
Шпилер Франц Алојз, Штор Адолфа Петар, Тајникар 
Иван Макс, Терзић Мочан Мирослав, Томинц-Божич 
Марко Марија, Тратник Јоже Зоран, Тронтељ Јосип Бран-
ко, Брачко Франц Рудолф, Брањек Рафаела Бранке, Затлер 
Јанез Јанез, Жвижеј Алберта Штефан 

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

СО ОДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бастјанчич Јакоба Марино, Бег Антон Милан, Енгел-

ман Кристијана Душан, Јернејчич Антон Антон, Корже-
-Стра јнар Јоже Ана, Маковец Антон Здравко, Салобир 
Франц Иван, Заполтник Франц Јенез; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Амброжич-Бенедичич Франц Штефка, Андерс Фран-

ка Андреј, Андрашец Ђуре Иван, Атач-Хрибар Јанез Ма-

рија, АвбелЈ Франц Матија, Антич Франц Франц, Бајснћ 
Јанко Маријан, Бено Милан Милена, Батист ич Богомир 
Марјан, Беденик Ива Иван, Бет Марин Алојзиј Крис итна, 
Белеј Ивана Јоже, Бевц Мартина Мартин, Богатај А т о н 
А т о н , Брецл Франц Милан, Бучар Алојз Алојз, Буковец-

Ковач Макс Mapjeia , Цатлар Иван Роберт, Чедеж Павел 
Сганислав, 4eiовнттк Зофпја O I O I I , Чож Јоже Сречко, Дел-
ени! ер-Петровчич Автус! Ана, Демшар Франц Филип, 
Добершек Мирко Мирко, Доленец-Пинтер-Ипавец Алој-
за Франчишица, Доленшек Ит напиј Јожица, Дорник Фе-
ликса Феликс, Довжан Станислав Јанез, Дромовшек Ан-
тон Антон, Дуцман Содоржник Матија Ангела, Духов-
ник Бајт Франц Марија, Фајфер-Гале Јанеза Ана, Фјто1 ие 
Јожеф Антон, Форназарич Јожефа Доминик, Фортуна-

Потренек Иван Марија, Фриедл Чирович Будимир Љи-
љана, Фурлич Јурија Иван, Гартнар Матевж Мирко, Гар-
н и р Леоиолд Јернеј, Гартнер Јакоб Јакоб, Голобич Б О Ј Т -
дин Јожеф Хедвика, Гориптек“Јосипа Станислав, Гороиев-
шек Франц Франц, Градич Антона Антон, Грегорич Јане-
ва Јожеф, Грм Јанеза Франц, Халер Јосип Доминик, 
Ханжич Ивана Иван, Хаусмајстер Доминик Доминик, 
Хорват Ивана Иван, Хорват Лудвик Стојан, Храсмшк 
Кристина Иван, Хрен Јанез Иван, Хрибершек Јоже Иво, 
Хус-Железник Цирил Марта, Јанчич Антона Антон, Јаз-
бец Јоже Стане, Јерич Анице Славко, Јеромел-Облак Рајко 
Вида, Јершин Штефана Славко, Јевршенак Штефана Ми-
рослав, Јуреш Франц Лудвик, Јурјец Јоже Марјан, Камен-
шек Мат,ије Јожеф, Кампуш Антон Алојз, Кастелиц Јожеф 
Мартин, Катушин-Светина Алојза Наста, Кеблич-Рус 
Алојз Даниела, Кленовшек-Пражникар Матија Ана, Коче-
вар Јожета Станислав, Кодре Викториа Јоже, Колар Ка-
рел Франц,, Колар Јакоб Милан, Коларич Франц Драго, 
Коларич-Топлак Ана Силвестра, Колманко Јанеза Ви-
љем, Корошец Флорјана Дарко, Кошич Иван Станко, Ко-
шута Леополд Борис, Ковач Јожеф Јожеф, Ковачец Вине 
Иван, Крајнц-Старе Јанез Павла, Крајнц Петер Петер, 
Крајнц Виктор Виктор, Краљ-Просенц Виктор Франчиш-
ка, Крофлич-Еинсидлер Мартина Ирена, Крошл-Крухар 
Антон Марија, Кручил-Кавчич Иван Рози, Кудер Антона 
Антон, Куштрин Матевж Стане, Лаховник Франца 
Франц, Лесковец Иван Франц, Липуш Шефана Макс, Ло-
гар Јожета Јоже, Мајхен-Флајц Игнац Вида, Малеј Франц 
Валентин, Маркич Дањел Павел, Медич Јанеза Марјан, 
Мешл-Урлеп Симон Антонија, Млакар Франц Франц, 
Млинар Валентина Валентин, Можина Иван Александер, 
Мрак Јанеза Јанез, Ноч Антон Ернест, Новак Хинко 
Јожеф, Омејец Франц Франц, Пеклар Феликс Феликс, 
Прихоч Антон Стјепан, Пешец Франц Милош, Петек 
Франц Бранко, Петелинц Франц Хедвика, Петровчич Јоже 
Август, Пикељ Алојз Јоже, Пискерник Францке Стане, 

- Планинц-Хударин Антон Марија, Плос Јанез Јоже, По-
грајц Мартин Мартин, Пограјц Мартин Мартин, По-
кержник-Купник Макс Хермина, Полак-Жвегељ Макс 
Тончка, Полц Драгота Драго, Попич Лука Марија, Попо-
вић Михајла Милорад, Прешерн-Кошенина Вилко Лиди-
ја, Рахтен Иван Мартин-Иван, Развингер Адолфа Јоже, 
Ребец Ивана Јоже, Рехерман-Ленко Мартина Ана, Ројник-
-Франца Олга, Сеје Алојз Антон, Саврич Франц Станис-
лав, Семе Франца Михаел, Симич Драгутина Милан, Сод-
никар-Шкраб Францка Иванка, Суша Алојза Иван, Су-
шељ Франц Франц, Сушич Јожета Јоже, Шабич-Уршич 
Јакоб Валерија, Шандор-Прусник Виљем Ксенија, Ши-
банц-Стопиншек Михаела Аница, Шнебергер-Лах Фран-
ка Ангела, Шпеглич Антон Ерика, Штекар Иван Виргилиј, 
Штуковник Иван др Иван, Швал Милан Нада, Тавчар-
-Павшич Антон Марија, Тихи-Зих Андрија Цецилија, 
Трчек Матевж Миха, Тробец Франц Славка, Урх Матевжа 
Франц, Валент-Веховец С т а н и ц а в а Вера, Видович Мар-
тина Штефан, Випавец-Рангус Мартин Ана, Ворша Јакоба 
Рудолф, Врабл Франц Франц, Вречко Леополд Здравко. 
Задравец Јурица Чртомир, Залазник-Унетич Франц Нада. 
Збичајник Игнац Антон, Зорко Јуриј Јожеф, Зулан Рихарда 
Драго, Зупанц Алојза Мартин, Жерјал Елизабета Едвард 
Жличар Матија Станко, Жумер Алојз Марјан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон 
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по 
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов 
ност на нашите народи 
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Стушек Викторија Јанко-Себастјан, Видмајер Мари-
ја Ади; 

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бебар Ивана Иван, Берчан Антона Стане, Бизјак Ан-

тона Јоже, Божич Иван Иван, Циленшек Алојза Алојз, 
Чернетич-Тршек Иван Звонка, Дрофекик-Кладник Јанеза 
Марија, Дворшек Матевш Антон, Ћемајли Шабана Ме-
туш, Ерјавец Флоријан Флорјан, Фортуна Франц Тоне, 
Фришковец-Поточник Симон Мартина, Хари Карел Мар-
та, Хохкраут Франце Франц, Храсник Конрада Штефан, 
Јухарт Ивана Јожеф, Канглер Франц Франц, Кастелиц-
-Кират Матија Марија, Катрошник Андреј При.мож, Ко-
каљ Мирослав Мирослав, Копше Алојз Адолф, Косељ 
Франца Јанез, Косељ Јоже Јоже, Крамарич Антон Драго, 
Крофл Антон Антон-Данијел, Кундих Марка Душан, Ле-
бан-Фелдин Красник Лудвик Бригита, Ленартич Лудвик 
Вилијем, Мацух Јоже Бељамин, Маркута-Јан Иван Ана-
-Марија, Мерљак-Ресник Франц С т а н и ц а в а , Метличар 
Ивана Иван, Мохорчич-Шполар Марија Вида-Андреја, 
Најдич Маќеа Максимиљан, Овен-Швигељ Франц Ана, 
Павловчич-Меглич Павел Марија, Пеклар Јакоб Франц, 
Пездич Јанеза Јанез, Пинтарич Франц Јанез, Плетершек 
Антон Јоже, Полич Франц Франц, Рахне Иван Рајко, Рав-
ник Ивана Станислав, Разлаг Франца Силва, Рекар Фе-
ликс Јанез, Ритоња Антова Станислав, Сович Иван Иван, 
Шрекл Терезија Роман, Штер Ивана Јанез, Шулин Миле-
т а Милош, Трбовц Јакоб Јакоб, Тршкан Винко Марјан, 
Вахтер Јожеф Војко, Валич-Прачек Јанез Иванка, Васић 
Петер Борислав, Верк Франц Бранко, Вершич Франца Јан-
ко, Врбанчич Славка Урош, Вукшинич Марко Мартин, За-
веси и к Франц Франц, Зупанчич Павел Јанез; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бајрич-Лончар Андро Ивка, Бевк-Настран Флоријан 

Марјета, Болшец Барбаре Данило, Бонча Петер Николај, 
Борић Драгољуба Драгић, Борншек-Комполшек Франца 
Розелија, Чулиг Никола Марица, Дебенц Ковач Вилијем 
Шарика, Долинар Милана Бранко, Ержен Јакоб Елизабе-
та, Голубич Рудолф Владимир, Гортнар Рудолф Франц, 
Хрибар Мачек Франц Ивана, Југ Јожеф Марјан, Коблар 
Алојз Алојз, Крампл Франца Франц, Линич-Кушар Јанез 
Алојзија, Ловречич Лазар Павел, Лукман Јакоб Јанез, 
Марн-Грмек Алојз Алма, Магден Јулиј Франц, Млак Ми-1 

хаела Станислав, Мурн Матија Матија, Новак-Немец 
Фрањо Марија, Окорн Франц Зоран, Пинтарич-Кампуш 
Леополд Милица, Плешко-Слобочан Јожета Марија, Пре-
далич Антон Звоне, Презељ-Обид Франц Невенка, Пуљак 
Николе Стјепан, Пушник Зелич Јожета Јожефа, Раковец 
Рафаела Виктор, Реповж-Долиншек Станислав Ана Мари-
ја, Салобир-Безговшек Јожета Марија, Травех Стеле 
Франц Вида, Винкович-Клеменчич Франц Теразија, Водеб 
Јоже Душан, Зафошник Иван Иван, Загорен Јанез Јоже; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Маркуш-Шуштершич Рудија Франчишка, Доленц 

Станиславе Милан, Фаладоре Винка Винко, Фијавж Ми-
лана Милан, Маркович Ловра Марјан. 

Бр. 107 
7 декември 1985 година ф 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ , 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

280. Правилник за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка за 1987 година и составу-
вање на пресметка на средствата, како и за на-
чинот на сведување на податоците за 1986 го-
дина заради споредување со податоците за 
1987 година 509 

281. Правилник за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка за 1987 година и составу-
вање на пресметка на средствата за определе-
ни корисници на општествени средства 514 

282. Правилник за медицинските индикации и кри-
териумите за користење на хеликоптер при 
превезување на повредени односно заболени 
лица 517 

283. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за примена на даночните стапки и за 
начинот на водење евиденција, пресметување и 
плаќање на данокот на промет на производи и 
услуги 519 

284. Правилник за измена на Правилникот за усло-
вите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на кои мораат да им одговараат животни-
те намирници во прометот 519 

285. Правилник за метролошките услови за фото-
метриски сијалици со усвитено волфрамово 
влакно - секундарни и работни еталони на еди-
ница на светлосна јачина 519 

286. Правилник за начинот на употреба и за класи-
фикација на еталоните на магнетна индукција 
во опсег на мерење од 5 - 10" |2Т до 5 - 10-"Т - 520 

287. Одлука за утврдување на основицата и стапка-
та на придонесот за Стопанската комора на Ју-
гославија за 1987 година 521 

288. Решение за спроведување на статистичкото ис-
тражување „Тримесечен извештај за текушто-
то усогласување на пензиите со движењето на 

г \ н о м и н а л н и т е лични доходи“ (образец ОС-
г-4-ТУ) 522 

289. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на организациите на здружен труд 
што ги исполнуваат условите за давање токси-
колошка оцена на отровите 523 

290. Решение за измени и дополненија на Решение-
то за утврдување на Листата на отрови што 
можат да се пуштаат во промет 524 

291. Наредба за утврдување на единствените коефи-
циенти за Ревалоризација на основните и дру-
ги општествени средства 525 

292. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната и семејната инвалиднина, 
додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице и ортопедскиот додаток во 1986 година - 526 

293. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната и семејната инвалиднина, 

,на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток во 1987 
година 526 

294. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање за закрепнување на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 
и на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година за 1987 година 527 

295. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање по основ на Орден 
на народен херој и Орден Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви за 1987 година 52 7 

296. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на додатокот кон пензија-
та од 1 јануари 1987 година ' 52 

297. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1986 година - 528 

298. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток од 1 јануари 1987 
година - 528 
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299. Наредба за утврдување на височината на по-

стојаното месечно парично примање во 1986 
година : - 528 

300. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање од 1 јану-
ари 1987 година 528 

301. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1986 година 528 

302. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање од 1 јануари 1987 година - 529 

303. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за закоп на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците 
од Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна војна од 1936 до 1939 година и 
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на лицата одликувани со Орден Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви за 1987 година 529 

W4. Наредба за утврдување на износот на надомес-
тот на трошоците за закоп на лица одликувани 
со Орден на народен херој во 1987 година 530 

305. Упатство за начинот на доставување податоци 
за научно-истражувачката работа од значење 
за општонародната одбрана 529 

Исправка на Одлуката за условите за користење на 
примарната емисија во 1987 година 533 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот 533 

Одликувања , 534 

I 

Ф 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


