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1034. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за единствени-

от начин на утврдување, евидентирање и собирање на по-
датоци за резервите на минерални суровини и подземни 
води и за билансот на тие резерви („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 53/77 и 24/86), по прибавено мислење од над-
лежните републички и покраински органи, директорот на 
Сојузниот геолошки завод пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕ-
ЗЕРВИТЕ НА НАФТА, КОНДЕНЗАТИ И ПРИРОДНИ 

ГАСОВИ И ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НИВ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат единствени кри-

териуми за утврдување на резервите на нафта, кондензати 
и природни гасови (во натамошниот текст: резерви на су-
ровини), условите за распоредување во класи и категории, 

Утврдените резерви на суровини од категоријата А, В 
и Ci, според техничко-економските можности за искорис-
тување се распоредуваат во класи - билансни и вонбилан-
сни. 

Распоредувањето на вкупните резерви во класи и ка-
тегории е прикажано на следната шема: 

Член 3 
Утврдените, распоредените и евидентираните резер-

ви на суровини го изразуваат степенот на нивната ис-
тражност и приготвеност за натамошно користење, и тоа: 

1) билансните резерви од категоријата А и В - како 
основа за проектирање на разработка на лежишта и за 
подготовка за производство; 

2) резервите од категоријата О - како подлога за из-
работка на проекти на истражни работи на лежиштата; 
билансните резерви од категоријата О - како подлога за 
пробно производство заради испитување на производстве-
ните можности на лежиштето; по исклучок, како подлога 
за изработка на проект на разработка на лежишта во под-
морјето и на мали лежишта; 

3) потенцијалните резерви од категоријата О - како 
основа за изработка на проекти за детаљни истражни ра-
боти заради откривање на лежишта; 

Утврдени (откриени) резерви 
К А Т Е Г О Р И И 

А 
(Докажани) 

В 
(Истражени) 

С, 
(Недоволно 
истражени) 

К Л 1 \ С И 

БИЛАНСНИ ВОНБИЛАНСНИ 

ВКУПНИ (ГЕОЛОШКИ) РЕЗЕРВИ 

Потенцијални (неоткриени) резерви 
К А Т Е Г О Р И И 

С2 

(Пер спективни) 
D, 

(Прогнозни) 
D2 

(Претпоставени) 

методите на пресметување, начинот на евидентирање и 
содржината на елаборатите за класификација, категориза-
ција и пресметување на резервите на суровини. 

Член 2 
Вкупните (геолошки) резерви (во натамошниот тек-

ст: вкупни резерви) на суровини се утврдуваат и распоре-
дуваат според степенот на истраженоста и степенот на по-
знавањето на квалитетот на суровините на утврдени (от-
криени) резерви (во натамошниот текст: утврдени резер-
ви) од категоријата, А, В и С и потенцијални (неоткриени) 
резерви (во натамошниот текст: потенцијални резерви) од 
категориите Сг Di и D2. 

4) потенцијалните резерви од категоријата Di - како 
основа за изработка на програми или проекти за детални 
геолошки истражувања во прогнозните зони на собирање 
на нафта и природен гас и на нови локалитети во рамките 
на продуктивните региони; 

5) потенцијалните резерви од категоријата D2- како 
основа за програмирање на работи односно за изработка 
на проекти за наменски регионални истражувања и за про-
цена на потенцијалноста на истражниот простор. 

Член 4 
Утврдените резерви на суровини од категоријата А, В 

и О се пресметуваат за: 
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1) нафта; 
2) кондензат; 
3) природни гасови. 
Под нафта, во смисла на овој правилник, се подразби-

ра сурова нафта што се добива од лежишта. 
Под кондензат, во смисла на овој правилник, се под-

разбираат јагленоводороди во гасовита состојба под 
лежишни услови, кои преминуваат во течна состојба пора-
ди намалување на притисокот. 

Под природни гасови (во натамошниот текст: гасо-
ви), во смисла на овој правилник, се подразбираат: јагле-
новодородни гасови; јагленоводородни гасови со примеси 
на други природни гасови; други природни гасови што се 
од интерес за стопанството. 

Член 5 
За категоријата А, В и Ci резервите на суровини се 

пресметуваат посебно за секое лежиште, и тоа: 
1) лежишта на нафта; 
2) лежишта на гас; 
3) гасно-кондензатни лежишта; 
4) растворен гас во нафтни лежишта; 
5) гасни капи на нафтни лежишта. 
За категориите Сг, Di и D2 резервите на суровини се 

пресметуваат, и тоа: 
1) за категоријата Сг - посебно за секое перспективно 

лежиште на нафта или гас; 
2) за категоријата Di - за прогнозната зона на собира-

ње (изразено во условна нафта); 
3) за категоријата D2 - за истражниот простор, седи-

ментниот басен или за регионалното распространуваше 
на природниот резервоар (изразено во условна нафта). 

Член 6 
Кон прво пресметување на резервите на суровини се 

пристапува во фазата на истражување, кога на истражното 
подрачје ќе се определат параметрите предвидени со овој 
правилник. 

Кон повторно пресметување (пресметување) на ре-
зервите на суровини се пристапува: 

а) во фазата на истражување: 
1) по реализирањето на проект за истражувања пред-

видени со член 3 тон. 2 до 5 на овој правилник; 
2) во фазата на истржаување или во фазата на подго-

товка на лежиштето за производство кога изведените ис-
тражни работи ќе укажат на битни промени на количини-
те на резерви на суровини односно на потребата од нова 
категоризација на резервите; 

6) во фазата на експлоатација на лежиштето: 
1) кога, по анализа на динамиката на производството 

на лежиштето или со преиспитување на утврдените пара-
метри, ќе се заклучи дека нивните вредности треба да се 
менуваат; 

2) кога расположивите податоци добиени со изработ-
ка на нови дупчотини ќе се променат битно; 

3) кога, со примена- на методата на разработка на 
лежиштето заради зголемување на искористувањето, 
лежишните услови битно ќе се променат. 

II. КЛАСИФИКАЦИЈА НА РЕЗЕРВИТЕ И СУРОВИНИ 

1. Билансни резерви на суровини 

Член 7 
Во билансни резерви на суровини се распоредуваат 

утврдените количини на нафта, кондензати и гасови во 
лежиштето, што со постојната техника и технологија на 
експлоатација можат рентабилно да се користат. 

2. Вонбилансни резерви на суровини 

Член 8 
Во вонбилансни резерви на суровини се распоредува-

ат утврдените количини на нафта, кондензат и гасови во 
лижиштето, што со постојната техника и технологија.на 
експлоатација не можат да се користат рентабилно, и тоа: 

1) во лежиштата со билансни резерви, непридобивли-
виот дел од вкупно утврдените резерви; 

2) во лижиштата во кои поради мали резерви, лош 
квалитет на суровината, мала или нулева продуктивност 
на дупчотините и сложени услови за експлоатација, со по-
стојната техника и техкологија на експлоатација не може 
да се обезбеди рентабилно производство; 

3) во исцрпените или напуштените лежишта, 

3. Техничко-економска оцена на резервите на суровини 

Член 9 
Билансните резерви на суровините се утврдуваат со 

техничко-економска оцена. 
Кон техничко-економска оцена на резервите на суро-

вини од категоријата А и В се пристапува во фазата на 
проектирање на разработката и подготовката на полето за 
производство. 

Техничко-економската оцена на резервите на сурови-
ни од категоријата Ci има само ориентационен карактер. 

Член 10 
Техничко-економската оцена на резервите на сурови-

ни се заснова врз натурални и вредносни показатели. 
Натурални показатели се: процена на резервите на 

суровини и м о ж н о с ^ е за нивно исцрпување зависно од 
лежишните услови, квалитетот на суровината и техно-
лошките можности за нејзина експлоатација. 

Вредносни показатели се: пррценети потребни сред-
ства за производствена разработка на полето, трошоци за 
инвестициона изградба на полето (системи за собирање, 
подготовка и испраќање на суровина, како и придружни 
објекти), трошоци на производството и вредност на суро-
вината. 

Врз основа на натуралните и вредносните показатели 
(не земајќи го предвид временскиот фактор) се утврдува 
билансноста на резервите на суровините и се врши нивна 
класификација. 

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА РЕЗЕРВИТЕ НА 
СУРОВИНИ 

Член 11 
Според степенот на истражено^ на резервите на 

лежиштето, степенот на познавањето на квалитетот на су-
ровината, познавањето на параметрите за утврдување на 
вкупните резерви и за пресметување на можниот коефици-
ент на искористувањето и подготвеноста за производство 
односно за натамошни истражувања, резервите на сурови-
ни се распоредуваат во категориите А, В, Ci С2, Di и D2. 

За секоја категорија од став 1 на овој член, во чл. 13 
до 20 на овој правилник се утврдени критериумите, карак-
теристиките и условите за распоредување на резервите. 
Неисполнувањето на кој и да е утврден услов повлекува 
распоредување на резервите во соодветна пониска катего-
рија. 

Член 12 
Утврдените резерви на суровини се распоредуваат 

во: 
1) резерви од категоријата А (докажани резерви); 
2) резерви од категоријата В (истражени резерви); 
3) резерви од категоријата Ci (недоволно истражени 

резерви). 
Потенцијалните резерви на суровини се распоредува-

ат во: 
1) резерви од категоријата Сг (перспективни резерви); 
2) резерви од категоријата Di (прогнозни резерви); 
3) резерви од категоријата D2 (претпоставени резер-

ви). 
Количините на резерви на суровини од сите катего-

рии (А, В, Ci, С2, Di и D2) се изразуваат со броеви. 

Член 13 
Резервите на суровини се распоредуваат, според ос-

новните услови, во категориите А, В, О , С2, Di и D2. 
Во А категорија се распоредуваат резервите на суро-

вини во лежиштето или во дел од лежиштетр што се во це-
лост утврдени со дупчотини со притек на флуид, добиени 
со освојување на дупчотини предвидени за производство и 
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кај кои се во целост утврдени: геолошката градба , форма-
та и големината на лежиштето или на дел од лежиштето, 
колекторските својства, лежишните услови и физичко-хе-
миските карактеристики на флуидот. 

За резервите на суровини од категоријата А можнос-
та за експлоатација е утврдена, во зависност од каракте-
ристиката на лежиштето, со комплетно хидродинамичко 
испитување на дупчотините во соодветен распоред. 

Во В категорија се распоредуваат резервите на суро-
вини во лежиштето или во дел од лежиштето што се ут-
врдени со неколку дупчотини од кои притекот на флуид е 
добиен со освојување и потврден со хидродинамичко ме-
рење или со пробно производство. Во другите дупчотини 
присуството на флуид е определено врз основа на подато-
ците од каротажните мерења, јадрирање или тестирање во 
процесот на изработка на дупчотини. 

За резервите на суровини од категоријата В се опре-
делени: геолошката градба, формата и големината на 
лежиштето или на дел од лежиштето, колекторските свој-
ства, лежишните услови, физичките и хемиските каракте-
ристики на флуидот. 

Во Ci категорија се распоредуваат резервите на суро-
вини во лежиштето или во дел од лежиштето што се от-
криени со истражни дупчотини. Притек на флуид е оства-
рен со освојување и со хидродинамички испитувања нај-
малку на една истражна дупчотина! Границите на лежиш-
тето се определени врз основа на податоците од геолош-
ко-геофизичките работи и дупчења. 

За резервите на суровини од категоријата Ci делумно 
се познати параметрите на лежиштето, лежишните услови 
и квалитетот на флуидот. 

Во Сг категорија се распоредуваат резервите на на-
фта и гас чие присуство се претпоставува врз основа на де-
тални геолошко-геофизички податоци, и тоа: 

1) во одвоени структурно-тектонски или литофаци-
јални целини - на продолжетокот на распространувањето 
или вертикалниот развој на порано утврдените лежишта 
на нафта и гас или лежишта на гас; 

2) на нови локалитети што се наоѓаат во границите 
на зоните на собирање на јагленоводороди во кои во исти 
природни резервоари се откриени лежишта на нафта и гас 
или само лежишта на гас. 

За резервите на суровини од категоријата Сг парамет-
рите на природните резервоари и флуиди се претпоставу-
ваат по аналогија со постојните лежишта и дупчотини. 

Во Di категорија се распоредуваат резервите на на-
фта и гас што можат да се прогнозираат врз основа на ре-
гионални геолошки и геофизички истражувања. Степенот 
на истраженоста на подрачјето треба да овозможи довол-
но познавање на: распространетоста и дебелината на за-
стапените седименти, видот на колекторите и покриените 
карпи, структурно-текто^ската градба постоењето на на-
фтогени средини и присуството на индикации на 
содржина на нафта и гас. 

За резервите од категоријата Di: 
1 ̂ присуство на природен резервоар на прогнозира-

ниот локалитет на резерви, неговата структурна форма и 
начинот на затворање се приближно разјаснети; 

2) присуството на нафта и гас мора да биде индици-
рано на истржаното подрачје во ист природен резервоар. 

Параметрите за пресметување на резервите од кате-
горијата Di се прогнозираат. 

Во Di категорија се распоредуваат резервите на на-
фта и гас што можат да се претпостават врз основа на ос-
новните геолошки и геофизички истражувања. 

Услови за распоредување на резервите на суровини во 
категории 

Член 14 
Распоредувањето на резервите на суровини во соод-

ветни категории е обусловено од степенот на познавањето 
на: 

1) просторната определеност на колекторите; 
2) физичките особини на колекторите; 
3) физичките и хемиските особини на флуидот; 
4) РУТ однос, на флуидот; 
5) производствените карактеристики на лежиштето. 

Категорија Л 

Член 15 
За распоредување на резервите на суровини во кате-

горијата А, освен основните услови од член 13 ст. 2 и 3 на 
овој правилник, мораат да бидат исполнети и следните ус-
лови: 

1) лежиштето или дел од лежиштето по целата по-
вршина мора да биде издупчено су дупчотини чиј број 
обезбедува сигурност на утврдување на резерви од катего-
ријата А; 

2) простирањето на резервите од категоријата А е ог-
раничено со тектонски, литолошки и стратиграфски екра-
ни и со фазните граници на флуидот; 

3) фазните граници на флуидот се во целост опреде-
лени; 

4) ефективната дебелина на колекторот мора да биде 
определена со квантитативна интерпретација на каро-
тажните дијаграми на сите дупчоти^и на подрачјето на ре-
зерви од категоријата А и споредена со податоците од јад-
рувањето на колекторите на лежиштето; 

5) физичките особини на колекторските карпи, како 
што се порозноста, пропустливоста и заситеноста со вода, 
мораат да бидат определени со лабораториски анализи на 
мострите на јадрата и со интерпретација на каротажните 
дијаграми. 

За лежиштата или за група лежишта што претставу-
ваат експлоатациони објект мораат: 

1) да се определат и физичките и хемиските особини 
на флуидот; 

2) да се определат и почетните лежишни услови (ста-
тичкиот притисок и температурата) утврдени со длабин-
ски мерења; 

3) да се определат и РУТ односи на флуидот; 
4) да се извршат и хидродинамички испитувања на 

доволен број дупчотини. 
Ако во лежиштето постојат и резерви на суровини од 

пониска категорија, покрај резервите од категоријата А, 
границата меѓу резервите од категоријата А и резервите 
од пониска категорија се определуваат според геолошките 
и производствените карактеристики на лежиштето. 

Категорија В 

Член 16 
За распоредување на резервите на суровини во кате-

горијата В, покрај основните услови од член 13 ст. 4 и 5 на 
овој правилник, треба да бидат исполнети и следните ус-
лови: 

1) лежиштето или дел од лежиштето мора да биде из-
дупено со доволно дупчотини распоредени така што да 
овозможуваат да се утврди геолошката градба, формата, 
големината и неговите граници; 

2) простирањето на резервите од категоријата В да е 
ограничено со тектонски, литолошки и стратиграфски ек-
рани и со фазните граници на флуидот; 

3) фазните граници на флуидот мораат да бидат опре-
делени; 

4) ефективната дебелина на колекторите мора да биде 
определена со квантитативна интерпретација на каро-
тажните дијаграми на сите изработени дупчотини на под-
рачјето на резервите од категоријата В и споредена со 
податоците од јадрувањето на колекторите на лежиштето 
најмалку на една дупчотина; 

5) физичките особини на колекторските карпи, како 
што се порозноста, пропустливоста и заситеност со вода, 
мораат да бидат определени со лабораториска анализи на 
расположиви мостри на јадра и со интерпретација на ка-
ротажните дијаграми. 

За лежиштата или за група лежишта што претставу-
ваат експлоатационен објект мораат: 

1) да се определат и физичките и хемиските особини 
на флуидот; 

2) да се определат и почетните лежишни услови (ста-
тистичкиот притисок и температурата) утврдени со дла-
бински мерења; 

3) да се определат и РУТ односи на флуидот; 
4) да се извршат и хидродинамички испитувања на 

неколку дупчотини. 
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Ако покрај резервите на суровини од категоријата В 
во лежиштето постојат и резерви од категоријата Ci, гра-
ницата меѓу нив се определува според геолошките и про-
изводствените карактеристики на лежиштето. 

Категорија Ci 

Член 17 
За распоредување на резервите на суровини во кате-

горијата Ci, покрај основните услови од член 13 ст. 6 и 7 
на овој правилник, мораат да бидат исполнети и условите 
за следните два случаи на пресметување на резервите, и 
тоа: 

а) во првиот случај, кога во лежиштето постојат и ре-
зерви распоредени во повисоки категории од категоријата 
Си 

1) подрачјето што ги опфаќа резервите од категорија-
та Ci мора да биде определено со границата спрема пови-
соката категорија на резерви и со контурата на лежиште-
то; 

2) како фазни граници на флуидот се усвојуваат фаз-
ните граници определени при пресметувањето на резерви-
те од повисоки категории; 

3) за физичките карактеристики на колекторите и 
флуидот, како и за лежишните услови, се земаат вреднос-
тите што се определени при пресметувањето на резервите 
на повисоки категории во исто лежиште; 

б) во вториот случај, кога во лежиштето постојат ус-
лови за распоредување на резервите само во категорија 
Ci: 

1) подрачјето кое ги опфаќа резервите од категорија-
та С1 се простира по целото лежиште до определени од-
носно претпоставени граници; 

2) ако не е утврден контакт со вода, контура на 
лежиштето претставува проекцијата на изолинијата на до-
лната граница на интервалот од кој е добиен притекот на 
нафта или гас на структурната карта на повлатата на 
лежиштето, што е изработена врз основа на податоците 
од детаљните геолошки и геофизички истражни работи и 
дупчотини; 

3) за физичките карактеристики н^ колекторите и 
флуидот, како и за лежишните услови се земаат вреднос-
тите од најблиските слични лежишта, ако вредностите на 
тие параметри не се определени со директни мерења на 
дупчотината или во дупчотините на самото лежиште. 

Во двата случаи на пресметување на резервите на су-
ровини од став 1 одредби под а) и б) на овој член: 

1) простирањето на резервите од категоријата Ci е ог-
раничено и со индицирани тектонски, литолошки и стра-
тиграфски екрани и со фазните граници на флуидот; 

2) ефективната дебелина на колекторите мора да биде 
определена со квантитативна интерпретација на каро-
тажните дијаграми на сите дупчотини на подрчајето на ре-
зерви од категоријата Си 

Ако меѓу два блока со резерви на суровини од пови-
соки категории постои блок на кој нема дупчотини во вре-
ме на пресметувањето на резервите, а во рамките на 
лежиштето постои меѓусебна хидродинамичка врска, ре-
зервите во тој бло^ можат да се распоредат во категорија-
та Ci. 

Категорија О? 

Член 18 
За распоредување на резервите на нафта и гас во ка-

тегоријата Сг, покрај основните услови наведени во член 
13 ст. 8 и 9 на овој правилник, мораат да бидат исполнети 
и следните услови: 

1) структурната форма на перспективното лежиште 
мора да биде доволно разјаснета за можно постоење на за-
мки за акумулација на нафта и гас; 

2) распростирањето на колекторските и заштитните 
карпи да се претпоставува врз основа на структурно-фаци-
јална анализа на истражното подрачје или врз основа на 
податоците од претходните дупчења; 

3) перспективното лежиште да се наоѓа во контурата 
на претпоставената замка за акумулација на нафта и гас. 

Во нафтните и гасните полиња во кои постојат резер-
ви на нафта и гас од повисоки категории, во резервите од 
категоријата С2 се распоредуваат резервите во лежиштата 

што се издупчени и се наоѓаат над или под лежиштата со 
резерви од повисоки категории ако во тие лежишта посто-
јат позитивни индикации за нафта и гас. 

За физичките карактеристики на колекторите на пер-
спективното лежиште се земаат вредностите добиени врз 
основа на анализи на јадрата и квантитативна интерпре-
тација на каротажните мерења од истражните дупчотини 
на локалитетот или на истражното подрачје во кое е из-
двоено перспективното лежиште. 

Физичките и хемиските особини на флуидот, лежиш-
ните услови и производствените карактеристики на пер-
спективното лежиште се претпоставуваат врз основа на 
истите податоци од познати лежишта во колектори од ист 
тип и стратиграфска припадност во границите на ис-
тражното подрачје, зависно од длабината на перспектив-
ното лежиште и од неговата положба во просторот. 

Категорија Di 

Член 19 
За распоредување на резервите на нафта и гас во ка-

тегоријата Di, покрај основните услови од член 13 ст. 10 и 
11 на овој правилник, треба да бидат исполнети и следни-
те услови: 

1) постоењето на замка за акумулација на нафта и гас 
во прогнозното лежиште, типот и големината на дамката 
(контурите на прогнознбто лежиште), како и видот на ко-
лекторските и покривните карпи да се претпоставуваат 
врз основа на интерпретација на податоците од регионал-
ните геолошки и геофизички истражни работи и дупчоти-
ни на истражното подрачје;, 

2) физичките особини на колекторите, како и физич-
ките и хемиските особини на флуидот и лежишните усло-
ви на прогнозното лежиште да се усвојуваат врз основа на 
податоците од ист природен резервоар од истражното 
подрачје или физичките и хемиските својства на флуидот 
и лежишните услови да се прогнозираат врз основа на ин-
терпретација на органско-геохемиските анализи и палео-
геолошката реконструкција на развојот на истражниот 
простор. 

Категорија D2 

Член 20 
За распоредување на резервите на нафта и гас во ка-

тегоријата D2, покрај основните услови од член 13 став 12 
на овој правилник, треба да бидат исполнети и следните 
услови: 

1) истражното подрачје да биде ориентационо позна-
то во смисла на простирањето и дебелината на слоевите 
во кои е можно постоење на природен резервоар; 

2) простирањето на природниот резервоар, неговите 
карактеристики и можностите за формирање и зачувување 
на лежиште само да се претпоставуват; 

3) параметрите потребни за пресметување на резер-
вите да се претпоставуваат. 

Присуството на нафта и гас се претпоставува врз ос-
нова на геолошка аналогија со слични истражни подрачја 
во кои се пронајдени лежишта на нафта и гас или врз ос-
нова на поповолни резултати од органско-геохемиските 
анализи и поповолните амбиентални услови за седимента-
ција на басенот во делот на седиментниот редослед. 

IV. МЕТОДИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА 
СУРОВИНИ 

Член 21 
За пресметување на резервите на суровини од катего-

ријата А, В и Ci се применуваат следните методи: 
1) зафатнинска метода; 
2) метода на материјален баланс; 
3) ,статистичка метода; 
4) метода на математичко моделирање. 
Изборот на методата е обусловен од количината и си-

гурноста на расположливите податоци во време на пре-
сметувањето на резервите на суровини. 
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Член 22 
Потенцијалните резерви на суровини од категоријата 

О и Di се пресметуваат по зафатнинска метода. 
Потенцијалните резерви на суровини од категоријата 

Ог се пресметуваат по методата ца. геолошка аналогија 
или по некоја друга метода што се применува во практи-
ката. 

Член 23 
Ре?зервите на суровини се изразуваат, при стандардни 

услови 288,15К (150С) и 101,325 кРа (1,01325 bar), на след-
ниот начин: 

1) нафта (N) - во тони (t), а се прикажува во илјада то-
ни (1031); 

2) кондензат (L) - во тони (t), а се прикажува во тони 
О); 

3) гасови (G) - во кубни метри (ш3), а се прикажуваат 
во милиони кубни метри (106ш3); 

4) резервите од категоријата Di (прогнозни) и D2 
(претпоставени) се изразуваат со условна нафта во тони 
(t), а се прикажуваат во илјади тони (1031). 

Член 24 
За секое лежиште со утврдени резерви на гасови од 

категоријата А, В и О , покрај резервите на јагленоводо-
родни гасови, се прикажуваат и резервите на други при-
родни гасови од член 4 став 4 на овој правилник ако се од 
стопанско значење, а се пресметуваат по нивната процен-
тна содржина во утврдените резерви на гас. 

Утврдените резерви на гас во лежиштето се намалу-
ваат за пресметаната количина на утврдените резерви на 
нејагленоводородни гасови. 

Член 25 
Утврдените резерви на стабилен кондензат од катего-

ријата А и В се пресметуваат со множење на претходно 
пресметаните утврдени резерви на гас со средната почет-
на содржина на стабилен кондензат во гасот, изразен во 
cmVm3 при стандардни услови. 

Утврдените резерви на гас се намалуваат за пресме-
таната количина на утврдените резерви на стабилен кон-
дензат. 

Член 26 
Утврдените резерви на растворен гас во нафтата се 

пресметуваат со множење на претходно пресметаните ут-
врдени резерви на нафта со средната содржина на раство-
рен гас во нафтата при почетни лежишни услови, изразен 
во m3/m3 при стандардни услови. 

Член 27 
При пресметувањето на утврдените резерви на суро-

вини мораат да се познаваат следните параметри: 
1) кај нафтните лежишта: 
- вкупната површина на лежиштето (А, во т 2 ) ; 

. 4 - средната ефективна дебелина на колекторите (he, во 
ш); 

- вкупната зафатнина на колекторите (V, во ш3); 
- просечната порозност на колекторите ( 0 , во дело-

ви на единица); 
- просечното почетно заситување на колекторите со 

вода (Sw, во делови на единица); 
- зафатнинскиот фактор за нафта при почетните 

лежишни услови (ВОЈ); 
- зафатнинската маса на нафта (б во kg/m3), при стан^ 

дардни услови; 
- количината на растворен гас во нафтата при почет-

ни лежишни услови (R,, во m3/m3); 
2) кај гасните лежишта и гасните, капи на нафтните 

лежишта: 
- вкупната површина на лежиштето (А, во ш2); 
- средната ефективна дебелина на колекторите (he, во 

т); 
- вкупната зафатнина на колекторите (V, во ш3); 
- просечната порозност на колекторите ( 0 , во дело-

ви на единица); 
- просечното почетно заситување на колекторите со 

вода (Sw, во делови на единица); 
- зафатнинскиот фактор за гас при почетните лежиш-

ни услови (Bgi, како бездимензионална вредност); 

- анализата на составот на природниот гас (во мо-
ларни проценти); 

3) кај гасно-кондензатните лежишта, покрај парамет-
рите наведени за нафтните и гасните лежишта, треба да се 
познаваат и фазните односи (гас-кондензат) и нивниот 
компонентен состав во моларни проценти. 

Член 28 
При пресметувањето на порозноста на колекторите 

се разликуваат три случаи: 
1) кај интегрануларна порозност просечната вред-

ност на порозноста на колекторите се добива со сведување 
на средна вредност на податоците од квантитативната ин-
терпретација на каротажните дијаграми и лабораториски-
те анализи на мострите на јадрата; 

2) кај колекторите со исклучиво секундарен тип на 
порзност вредноста на порозноста на колектор - карпата 
се добива од податоците на интерпретацијата на каро-
тажните мерења (дијаграм). Ако тие податоци се несигур-
ни, за просечна вредност на порозноста на колектор - кар-
пата се усвојува вредноста 2%; 

3) кај колекторите со комбинирана порозност (интер-
грануларна и секундарна) вкупната порозност се добива 
со интерпретација на каротажните дијаграми, додека по-
розноста на матриксот се добива од, каротажните дијагра-
ми и лабораториските анализи на мострите на јадра. Од-
носот на секундарната спрема интергрануларната пороз-
ност се оценува врз основа на резултатите од хидродина-
мичките мерења на дупчотините. 

Член 29 
Ако се пресметува порозноста од член 28 точ. 1 и 3 на 

овој правилник, ефективните дебелини на колекторите по 
дупчотини, врз основа на кои се изработуваат карти на 
ефективните дебелини, се добиваат со исклучување на ин-
тервалот чија пропустливост е понискла од онаа која уш-
те осигурува дотек на флуид во дупчотината. 

Ако не постојат податоци за вредноста на секундар-
ната порозност добиена со интерпретација на каротажни-
те дијаграми (кога вредноста на порозноста се зема 2%), 
ефективните дебелини на колекторите по дупчотини се ед-
накви на вкупните дебелини. 

Член 30 
Просечната вредност на заситеноста на колекторот 

со вода во случај на интергрануларна порозност се опре-
делува со интерпретација на каротажните дијаграми и со 
помош на кривите на капиларните притисоци или само со 
интерпретација на каротажните дијаграми односно со по-
мош на кривите на капиларните притисоци. 

Член 31 
Билансните резерви на суровините се пресметуваат 

со множење на утврдените резерви со коефициентот на ис-
користувањето. 

Коефициентот на искористувањето на нафтните, гас-
ните и гасно-кондензатните лежишта, при првото пресме-
тување, во периодот додека уште не е познат видот на 
лежишната енергија, се пресметува со земање предвид на 
најнеповолните режими, со методата на материјален би-
ланс или се усвојува врз основа на корелациони зависнос-
ти. 

За определување на коефициентот на искористување-
то на нафтните лежишта како најнеповолен режим се зема 
режимот на растворен гас. Се претпоставува дека прити-
сокот на напуштање на производството изнесува 20% од 
притисокот на заситувањето. 

Билансните резерви на растворениот гас од нафта се 
добиваат истовремено со пресметувањето на коефициен-
тот на искористувањето и на билансните резерви на нафта 
при определен режим. 

Коефициентот на искористувањето на гасот од гасна-
та капа се определува според притисокот на напуштањето 
на лежиштето, како и кај гасните лежишта. 

Билансните резерви на кондензати од гасно-ќонден-
затните лежишта се добиваат со множење на претходно 
пресметаните билансни резерви на гас со “просечната 
содржина на кондензати во текот на експлоатацијата. 
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Притоа мораат да бидат познати фазните односи на флуи-
дот (гас-течност) во функција на притисок и температура, 
утврдени со експериментално лабораториско испитување 
на мостри на флуидот или, ако тоа не е можно, по анали-
тички пат. 

Резервите на кондензати во лежиштето, под услови 
на познавање на лежиштето за резерви од категоријата О , 
можат да се искажуваат како гасовита фаза на јагленово-
дороди. 

За гасни и гасно-кондензатни лежишта, при првото 
пресметување на билансните резерви, се претпоставува во-
донапорен режим и коефициент на искористувањето се ус-
војува 0,6 од утврдените резерви. 

Кај гасните лежишта со експанзионен режим, како 
притисок на напуштањето на лежиштето се зема притисок 
што ќе владее во лежиштето кога на устието на дупчоти-
ната, во случај на компресорска експлоатација, вредноста 
на притисокот ќе биде еднаква на 1000 кРа (10 bar). 

Член 32 
Првобитно претпоставениот најнеповолен тип на 

лежишна енергија може да се менува само врз основа на 
документирани податоци за постоењето на поповолни 
режими на лежиште. 

Корекција на коефициентот на искористувањето од-
носно на билансните резерви на суровини се врши во слу-
чај на потреба во подоцнежната фаза на разработка на 
лежиштето, кога ќе се утврди вистинскиот режим на 
лежиштето, со повторно пресметување по методфата на 
материјален биланс или по статистичка метода (за лежиш-
та што се подолго во експлоатација) или со метода на ма-
тематичко моделирање. 

Корекција на коефициентот на искористувањето од-
носно на билансните резерви на суровини се врши и во 
случај на примена на некоја од методите за разработка на 
нафтно или гаско-кондензатно лежиште заради зголему-
вање на степенот на неговото искористување. 

Член 33 
Параметрите за пресметување на потенциј,алните ре-

зерви на нафта и гас од категоријата С2, Di и Da се аналог-
ни на параметрите наведени во член 27 на овој правилник. 

Параметрите за пресметување на резервите на нафта 
и гас од категоријата О се проценуваат според одредбите 
на член 18 од овој правилник. 

Параметрите за пресметување на резервите на нафта 
и гас од категоријата Di се усвојуваат според одредбите на 
член 19 од овој правилник. 

Параметрите за пресметување на резервите на нафта 
и гас од категоријата D2 се воведуваат според одредбите 
на член 20 точка 3 на овој правилник, со образложение за 
нивната примена. 

Член 3'4 
Претпоставените резерви на“нафта и гас од категори-

јата D2 се оценуваат според одредбите на член 22 став 2 од 
овој правилник, зависно од геолошките карактеристики на 
подрачјето и од расположивите податоци. 

Применетата метода за пресметување на резервите 
на суровини мора да биде образложена во елаборат, а па-
раметрите потврдени со погребната документација. 

V. ЕЛАБОРАТ ЗА РЕЗЕРВИ НА СУРОВИНИТЕ 

' Член 35 
Пресметаните резерви на суровини и нивната класи-

фикација и категоризација се прикажуваат со елаборат за 
резервите на суровини (во натамошниот текст: елаборат). 

Член 36 
Содржината на елаборатот е обусловена од категори-

јата на резервите на суровини. 
' Утврдените резерви на суровини од категоријата А, В 

и О , како и перспективните резерви на суровини од кате-
горијата О (член 13 став 8 точка 1) се прикажуваат со ела-
борат за полето во кој се пресметуваат резервите и се при-
кажуваат посебно за секое лежиште. 

Потенцијалните резерви на суровини од категоријата 
Сг (член 13 став 8 точка 2) и категоријата Di и D2 се при-
кажуваат со елаборат за истражното подрачје. 

Член 37 
Елаборатот за резервите на суровини, без оглед на 

класите и категориите на резервите се состои од: 
1) текстуален дел; 
2) графички прилози; 
3) табели. 
Графичките прилози се изработуваат, зависно од ни-

вната намена, во размер погоден за прикажување на 
содржината на тие прилози. 

Член 38 
Текстуалниот ,дел на елаборатот, во смисла на член 

36 став 2 од овој правилник, содржи: 
1) увод; 
2) географска положба на експлоатационото подрачје 

(координати на точките, топографски прилики, главни ко-
муникации и припадност на општествено-политичката за-
едница); 

3) краток преглед на истражните работи на експлоа-
тационото подрачје (обем и видови); i 

4) приказ на геолошката градба на експлоатационото 
подрачје (стратиграфски и структурно-тектонски односи); 

5) геолошко-технолошки карактеристики на лежиш-
тето и флуидот (физички карактеристики на колекторски-
те карпи, тип на лежиштето, големина на лежиштето, 
лежишни притисоци и темепратура, компонентен состав 
на гасот, физички особини на нафтата, анализа на водата 
и РУТ однос на флуидот); 

6) технолошко-технички можности за експлоатација 
на лежиштето (производствени карактеристики на лежиш-
тето); 

7) приказ на пресметаните резерви на суровини, ни-
вна класификација и категоризација (метода на пресмету-
вање на резервите, степен на искористувањето на лежиш-
тето); 

8) техничко-економска оцена на резервите на сурови-
ни; 

9) заклучок (општа оцена на лежиштето и перспекти-
ви). 

Член 39 
Графичките прилози на елаборатот, во смисла на 

член 36 став 2 од овој правилник, содржат: 
1) топографска карта со поблиската околина на поле-

то и со вцртано барање за границите на експлоатационото 
подрачје; 

2) структурни карти по повлатата на лежиштето, со 
внесени дупчотини, фазни граници и граници на лежиште-
то; 

3) надолжни и попречни геолошки профили на поле-
то, со назначени фазни и стратиграфски граници; 

4) карти на ефективните дебелини“на секое лежиште, 
со назначени површини на одделни категории резерви на 
суровини; 

5) репрезентативен каротажен дијаграм на каракте-
ристичната дупчотина на полето; 

6) дијаграмски приказ на РУТ однос на нафта и гас 
^при лежишни услови. 

Член 40 
Табеларните прилози на елаборатот, во смисла на 

член 36 став 2 од овој правилник, содржат: 
1) табеларни прегледи на сите дупчотини на полето, 

со податоци за конечните длабини, намената и производ-
ствените способности; 

2) табеларен преглед на анализите на порозноста, 
пропустливоста и заситеноста на колекторите со вода; 

3) табеларен преглед на анализите на просечните гра-
нуломатериски состави на колекторите; 

4) табеларни прегледи на лабораториските анализи 
на нафтата, кондензатите, гасот и водата; 

5) табеларен преглед на измерениот статички 
лежишен притисок и температура; 
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6) табеларен преглед на податоците за годишното 
производство на нафта, кондензати, гас и вода ако се 
лежиштата во производство; 

7) табеларни прегледи на утврдените, билансните и 
вонбилансните резерви на суровини, по категории. 

Член 41 
Текстуалниот дел на елаборатот, во смисла на член 

36 став 3 од овој правилник, содржи: 
а) за резервите од категоријата Сг: 
1) увод; 
2) географска положба на истражното подрачје (глав-

ни комуникации и припадност на општествено-политичка-
та заедница); 

3) краток преглед на истражните работи на истражно-
то подрачје (обем и видови); 

4) приказ на геолошката градба на истражното под-
рачје (стратиграфска основа со опис на очекуваниот стра-
тиграфски столб и стрктурно-тектонска основа); 

5) геолошка интерпретација на лерспективното 
лежиште (карактеристики на колекторските и заштитните 
карпи и очекувани ,карактеристики на флуидот и лежиш-
ните услови); 

б) приказ на пресметувањето на резервите; 
7) заклучок; 
6) за резервите од категоријата Di: 
1) увод; 
2) географска положба на истражното подрачје (глав-

ни комуникации и припадност на општествено-политичка-
та заедница); 

3) приказ на истражните работи што се основа за из-
работка на елаборатот; 

4) приказ на геолошката градба на истражното под-
рачје (стратиграфска и структурно-тектонска градба); 

5) приказ на прогнозите за постоење на нафта и гас, 
со опис на издвоените прогнозни замки за секој региона-
лен природен резервоар; 

6) приказ на пресметувањето на резервите; 
7)заклучок; 
в) за резервите од категоријата Dn 
1) увод; 
2) географска положба на истржаното подрачје (глав-

ни комуникации и припадност на општествено-политичка 
заедница); 

3) приказ на истражните работи што се основа за из-
работка на елаборатот; 

4) основни стратиграфски и структурно-тектонски ка-
рактеристики на истраженото подрачје и споредување со 
слично подрачје со повисок степен на истраженост; 

5) прогнозирање на параметри за процена на резерви-
те; 

6) процена на прогнозните резерви; 
7) заклучок. 

Член 42 
Графичките прилози на елаборатот, во смисла на 

член 36 став 3 од овој правилник, содржат: 
а) за резервите од категоријата Си 
1) индекс-карта на истражното подрачје; 
2) карактеристичен стратиграфски столб; 
3) структурни карти по повлатата на перспективните 

лежишта; 
4) карактеристични геолошки профили; 
5) карти на ефективните дебелини на перспективните 

лежишта; 
б) за резервите од категоријата Di: 
1) индекс-карта на истражното подрачје; 
2) карактеристичен стратиграфски столб; 
3) структурни карти по повлатата на прогнозираните 

природни резервоари; 
4) карти на дебелините и литофацијалните каракте-

ристики на природните резервоари; 
5) карактеристични геолошки профили; 
6) упростен приказ на палеогеолошката реконструк-

ција на истражниот простор; 
7) карти на миграцијата на јагленоводородите за се-

кој регионален резервоар; 
8) карта на прогнозните замки; 
в) за резервите од категоријата D2: 

1) индекс-карта на истражното подрачје; 
2) карактеристичен стратиграфски столб на ис-

тражното подрачје; 
3) прогнозни карти на дебелината на седиментите 

или на дебелината на објектите на истражувањето; 
4) прогнозни карти на дебелината на потенцијалните 

матични карпи; 
5) карти на реонизацијата на истражното подрачје по 

степен на перспективност. 

Член 43 
Табеларните прилози на елаборатот, во смисла на 

член 36 став 3 од овој правилник, содржат: 
1) табеларен приказ на истражните работи (обем и 

видови); 
' 2) табеларен приказ на параметрите за пресметување 

на резервите; 
3) табеларен приказ на репрезентативните органско-

-геохемиски анализи, со ознака на стратиграфската при-
падност на мострите; 

4) табеларен приказ на резервите. 

Член 44 
„ Секој елаборат, освен содржината од член 37 на овој 

правилник, содржи: 
1) насловна страница на која е даден целиот назив на 

организацијата или заедницата која извршила истржува-
ње и пресметка на резервите, назив на лежиштето, полето 
или истражното подрачје, датум и место на изработката 
на елаборатот; 

2) потпис на одговорните лица на организацијата или 
заедницата, заверен со печат; 

3) имиња на учесниците во изработката на елабора-
тот; 

4) содржина на елаборатот со попис на прилозите; 
5) попис на користената документација и литература. 

Член 45 
Текстот на елаборатот и неговите графички и табе-

ларни прилози мораат да бидат нумерирани и поврзани. 
Ако за некое лежиште, поле или истражно подрачје е 

претходно изработен елаборат, во следните елаборати 
треба да се даде само оној документационен материјал кој 
е изменет или дополнет. 

VI. ЕВИДЕНЦИЈА НА РЕЗЕРВИТЕ НА СУРОВИНИ 

Член 46 
Организациите на здружен труд и другите самоуп-

равни организации и заедници кои се носители на право 
на истражување на суровини, или носители на финансира-
њето на истражувањето на суровини, или кои експлоати-
раат суровини (во натамошниот текст: организации и за-
едници) се должни да водат евиденција за резервите на 
суровини според одредбите на овој правилник. 

Член 47 
Утврдените резерви на суровини се евидентираат по-

себно по класи (билансни и вонбилансни), по категории А, 
В и Ci, и тоа за нафта, кондензат, растворен гас во нафта, 
гас во гасната капа на нафтни лежишта и гас од гасни и 
гасно-кондензатни лежишта. 

Резервите на нејагленоводородни гасови се евиденти-
раат посебно, по класи и категории, само ако се значајни 
за стопанството. 

Секоја група вонбилансни резерви, во смисла на член 
8 од овој правилник, се евидентира посебно. 

Член 48 
Потенцијалните резерви на суровини се евидентира-

ат само по категориите С2, Di и D2. 
Резервите од категоријата С2 се евидентираат за на-

фта и гас, а резервите од категоријата Di и D2 како услов-
на нафта. 

Член 49 
Организациите и заедниците од член 46 на овој пра-

вилник водат книга на евиденција на резервите на сурови-
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ни на обрасците бр. 1, 2 и 3, што се отпечатени кон овој 
правилник и претставуваат негов составен дел. 

Книгата на евиденција на резервите на суровини 
содржи: 

1) скица на одобреното експлоатационо поле или ис-
тражно подрачје (образец број 1); 

2) евиденциони листи за утврдените резерви (образец 
број 2); 

3) евиденциони листи за потенцијалните резерви (об-
разец број 3). 

Образецот број 1 се изработува при устројувањето на 
книгата на евиденција и подоцна, по потреба, се менува 
или дополнува со нови податоци. 

Обрасците бр. 2 и 3 се пополнуваат секоја година, со 
состојба на резервите на 31 декември претходната година, 
по лежишта, полиња, истражни подрачја и збирно. 

Пополнетите обрасци бр. 2 и 3 мораат да ги потпи-
шат одговорните лица и да бидат заверени со печат. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за класификација и кате-
горизација на резервите на нафта, кондензат и природни 
гасов,и и за водење евиденција за нив („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 66/78). 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01 Бр. 02721/1 
2 септември 1987 година Директор 
Белград на Сојузниот геолошки 

завод, 
инж. Милутин Битиќ, с. р. 

Образец број 1 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ЗАЕДНИЦА 

СКИЦА НА ИСТРАЖНОТО ПОДРАЧЈЕ НА СИРОВИНИ 
НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОТО ПОЛЕ 

ОДОБРЕНИЕ 
(број и датум) 

Л е г е н д а : 

Организација или заедница 

Година 
(состојба на 31 декември) 

Образец број 3 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И ГАС 

Истражно подрачје 

Перспективни Прогнозни Претпоставени 

Истражно подрачје Категорија Сг , Категорија Di Категорија Di Истражно подрачје 

НАФТА, во 
1031 

ГАС, во 
106 ш3 

Условна нафта, 
во 1031 

Условна нафта, 
во 1031 

Заверуваат 

1. 

2. 

3. 

(место и датум) 

М.П. 

Заверуваат 

1. 

2. 

3. 



Петок, 4 декември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 80 - Страна 1859 



Страна 1866 - Број 80 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

1035. 
Врз основа на член 12 од Законот за привремено ог-

раничување на располагањето Со дел од општествените 
средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
75/87), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРО-
ШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО, И ЗА НАЧИНОТ НА СОС-
ТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА И ДО-
СТАВУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-

сот на средствата за чисти лични доходи, заедничка по-
трошувачка и за определени трошоци на работењето и за 
начинот на составување пресметка на средствата и доста-
вување на Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/87) во член 2 се додава 
став 2, кој гласи: 

„Корисникот на општествени средства кон налогот 
за исплата на личните доходи и доставува пресметка на 
Службата на општественото книговодство на еден од об-
расците од став 1 на овој член во еден примерок.". 

Член 2 
Во член 4 се додава став 2, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства и го доставува 

образецот од став 1 на овој член на Службата на општес-
твеното книговодство, во еден примерок, на почетокот на 
месецот, а најдоцна при правата исплата во месецот.". 

Член 3 
Во член 6 се додава став 2, кој гласи: 
„Работната заедница односно интерната банка на ко-

рисникот на општествени средства од став 1 на овој член, 
не го внесува податокот под реден број 2 ако личните до-
ходи ги усогласува со растежот односно со просечниот ли-
чен доход по работник кај корисниците на општествени 
средства за кои ги врши работите.". 

Член 4 
Во член 7 став 1 точка 1 по зборовите: „година“, се 

додаваат зборовите: „до денот на поднесувањето на 
Службата на општественото книговодство пресметка на 
образецот ЛД-други КОС“. 

Во точка 2 по зборовите: „за тој период“ се додаваат 
запирка и зборовите: „до денот на поднесувањето пре-
сметка на Службата на општественото книговодство,". 

По став 2 се додаваат два става, кои гласат: 
„Корисникот на општествени средства износот што 

го внесува под реден број 4 го утврдува на начинот пропи-
шан во самоуправната спогодба, во општествениот дого-
вор и во законот, за бројот на работниците за кои испла-
тил аконтации на личните доходи и надомести на личните 
доходи за септември 1987 година. Ако личните доходи се 
усогласуваат според остварениот просечен личен доход по 
работник во стопанството, утврдениот износ по основ на 
ова усогласување корисникот на општествени средства го 
внесува во колона 3 под реден број 4, а во колона 2 го вне-
сува процентот што ќе го утврди кога износот под реден 
број 4 ќе го подели со износот под реден број 3. 

Корисникот на општествени средства, заради утврду-
вање на износот што според став 1 точка 4 на овој член го 
внесува под реден број 6, го составува образецот ЛД-дру-
ги КОС и за октомври 1987 година, со тоа што под реден 
број 10 во тој образец го внесува износот на исплатените 
чисти лични доходи за тој месец. Ако износот под реден 
број 10 е поголем од износот под реден број 5, утврдената 
разлика ги претставува повеќе исплатените чисти лични 
доходи.". 

Член 5 
Во член 8 точка 1 по зборот: „година“ се додаваат за-

пирка и зборовите: „до денот на поднесувањето на 
Службата на општественото книговодство пресметка на 
образецот ЛДБ,", а зборот: „месец“ се заменува со зборот: 
„период“. 

Се додава став 2, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства, заради ут-

врдување на износот што според став I точка 3 на овој 
член го внесува под реден број 6, го составува образецот 
ЛДБ и за октомври 1987 година, на начинот пропишан во 
член 7 став 4 на овој правилник.". 

Член 6 
По член 9 се додаваат чл. 9а, 96 и 9в, кои гласат: 

,,Член 9а 
Корисникот на општествени средства може да соста-

ви образец ЛД-ОЗТС, ЛД - други КОС односно ЛДБ и за 
изминатите месеци, почнувајќи од октомври 1987 година 
ако се изменат податоците што се внесуваат во тие обрас-
ци. 

Член 96 
Корисникот на општествени средства што личните 

доходи ги исплатува и во странска валута, податоците 
што се однесуваат на тој дел од личните доходи, не ги вне-
сува ниту под еден реден број на образецот од член 2 точ. 
2 и 3 на овој правилник. 

Член 9в 
Под исплатени аконтации на чисти лични доходи 

што се внесуваат во образецот ЛД-други КОС односно во 
образецот ЛДБ под реден број 1 се подразбираат и испла-
тените надомести на чистите лични доходи од средствата 
на корисниците на општествени средства и од средствата^ 
на други корисници на општествени средства (организа-
ција, орган и заедница). 

Член 7 
Во член 10 став 1 точка 6 зборот: „ноември“ се заме-

нува со зборот: „октомври“, а зборовите: „2 го множи со 
2" се заменуваат со зборовите: „7 го множи со 3". 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-13755/1 
1 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с.р. 

1036. 
Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување 

на највисоката цена на пченичното брашно од типот „500" 
и за определување на највисоките нивоа за цените за ос-
новните видови пченичен леб произведен од пченично 
брашно од типот „500" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/87), сојузниот секретар за пазар и општи стопански ра-
боти донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ТОЧКА 5 СТАВ 2 НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО 
БРАШНО ОД ТИПОТ „500" И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИТЕ НИВОА НА ЦЕНИТЕ ЗА ОСНОВНИ-
ТЕ ВИДОВИ ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕ-

НИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „500" 
1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 

што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 

4 
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на трудот во сопственост на граѓаните, кои произведуваат 
и продаваат основен вид пченичен леб произведен од пче-
нично брашно од типот „500", можат малопродажните це-
ни на тој леб чија маса (граматура) е помала или поголема 
од еден килограм да ги формираат така што на пропиша-
ната цена од еден килограм леб во износ од 543,00 динари 
по еден килограм ќе ги применат процентите сразмерно 
на масата (граматурата), и тоа: 

- за леб од 0,800 kg 90% 
- за леб од 0,700 kg 80% 
- за леб од 0,600 kg 74% 
- за леб од 0,500 kg 62% 
- за леб од 0,300 kg 48% 
- за леб од 1,500 kg 1,46% 
- за леб од 2,00 kg 1,92% 
2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) 

што не се опфатени во точка 1 од оваа наредба, при фор-
мирањето на малопродажните цени ќе се применуваат 
процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно на учес-
твото на вредноста на брашното од типот „500", помош-
ниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и други-
те трошоци во производството на леб, со тоа што цената 
на лебот со маса (граматура) што не е предвидена во точ-
ка 1 од оваа наредба не може да биде поголема од цената 
на лебот произведен од брашно од типот „500" од првата 
помала маса (граматура) утврдена во точка 1 од оваа на-
редба. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за начинот на спроведува-
њето на одредбите на точка 5 став 2 од Одлуката за опре-
делување на највисоките цени на пченичното брашно од 
типот „500" и за определување на највисоките нивоа на це-
ните за основните видови пченичен леб произведен од пче-
нично брашно од типот „500" („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 52/87). 

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

Бр. 4535/1 
3 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
пазар и општи стопански, 

работи, 
д-р Александар Донев, с. р. 

1037. 
Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 и член 93 став 4 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87), директорот на Сојузниот завод 
за статистика издава 

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

ЦЕНТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ 
ТРОШОЦИ 

1. Единствениот коефициент, според индексот на це-
ните на производителите на индустриски производи, за 
ноември 1987 година во однос на декември 1986 година из-
несува 1.341. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-1 
ки производи по гранки на дејности, за ноември 1987 годи-
на во однос на декември 1986 година изнесува: 

Шифра 
на 

гранката 
Назив на гранката на дејноста Коефици-

ент 

0104 “ Производство на нафта и земен гас 0,100 
0105 Производство на нафтени деривати 0,127 
0106 Производство на железни руди 0,045 
0107 Црна металургија 0,049 
0108 Производство на руди на обоени ме-

тали 0,050 
0109 Производство на обоени метали 0,057 
0110 Преработка на обоени метали 0,068 

.0111 Производство на неметални минерали 
(без градеж, матер.) 0,076 

0112 Преработка на неметални минерали 
(без градеж, матер.) 0,077 

0113 Металопреработувачка дејност 0,076 
0114 Машиноградба 0,081 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства (без бродоград.) 0,057 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 0,074 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 0,082 
0119 Преработка на хемиски производи 0,097 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,093 
0121 Производство на градежен материјал 0,066 
0122 Производство на режана граѓа и пло-

чи 0,063 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 4 0,074 
0124 Производство и преработка на харти-

ја 0,088 , 
0125 Производство на текстилни преѓи и 

ткаенини 0,073 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 0,081 
0127 Производство на кожа и крзна 0,056 
0128 Производство на кожени обувки и га-

лантерија 0,076 
0129 Преработка на каучук 0,076 
0130 Производство на прехранбени произ-

води 0,079 
0131 Производство на пијачки 0,098 
0132 Производство на добиточна храна 0,085 
0133 Производство и преработка на тутун 0,086 
0134 Графичка дејност 0,064 
0300 Искористување на шуми 0,088 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во периодот јануари-ноември 1987 година во однос на 
просекот на животните трошоци во претходната година 
во СФРЈ изнесува 110%. 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 001-4649/1 
3 декември 1987 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, с. р. 

1038. 
Брз основа на член 49 став 4 Од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Шифра 
на 

гранката 
Назив на гранката на дејноста Коефици-

ент 

' ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ -
ВКУПНО 0,080 

0101 Електростопанство 0,109 
0102 Производство на јаглен 0,090 
0103 Преработка на јаглен 0,066 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, 
НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА 
НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК 

ВО 1987 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната и семејната 

инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на 
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друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со На-
редбата 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 дода-
ток во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87) се 
зголемуваат според порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за првите девет месеци од 1987 година во однос 
на 1986 година за 76,9% и од 1 јануари 1987 година изнесу-
ваат: 
1) лична инвалиднина: 
Група Динари 
I 226.872 
И 164,407 
Ш 124.396 
I V . . . . . 91.862 
V 65.411 
V I 40.535 
VI I 27.416 
VII I 13.241 
I X 9.971 
X 6.678 

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

(член 36 став 2 од Законот за основните права 
на воените инвалиди и на семејствата на пад-
натите борци) 14.769 

- за еден корисник на семејна инвалиднина кој 
го остварува тоа право како член на семејство 
на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за 
основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 29.539 

- зголемена семејна инвалиднина (член 39 од За-
конот за основните права на воените инвали-
ди и на семејствата на паднатите борци) 78.770 

3) додаток за нега и помош од страна на друго 
лице: 
- за прв степен 194.491 
- за втор степен 149.620 
- за трет степен 104.753 

4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 65.642 
- за втор степен 50.086 
- за трет степен 32.270 
- за четврт степен 15.610 

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

Бр. 868 
26 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

1039. 
Врз основа на член 18 став 6 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 ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1987 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 

за утврдување на височината на постојаното месечно па-
рично примање од 1 јануари 1987 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 18/87), се зголемува според порастот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за првите девет месеци на 
1987 година во однос на 1986 година за 76,9% и од 1 јануа-
ри 1987 година изнесува 158.768 динари. 

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

Бр. 865/87 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

1040. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
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 ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1987 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за утврдување на ос-
новот за определување на боречкиот додаток од 1 јануари 
1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87), се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите девет месеци од 1987 година во однос на 1986 годи-
на за 76,9% и од 1 јануари 1987 година изнесува 158.768 ди-
нари. 

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

Бр. 866/1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, с. р. 

1041. 
Врз основа на член 24 став 6 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 6 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 ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месчено парично примање според Законот зџ ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
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2. Височината на надоместот за проверка на стручна-
та способност на воздухопловниот персонал што се плаќа 
по кандидат, зависно од видот на дозволите односно ов-
ластувањата, е дадена во табела 1, која е составен дел на 
оваа наредба. 

3. Височината на надоместот за полагање на попра-
вен испит и на испит за обновување на дозвола изнесува 
50% од износот што се плаќа за стекнување на дозвола за 
работа односно овластување. 

4. Ако стручната способност на воздухопловниот 
персонал се проверува во странство, подносителот на ба-
рањето на членовите на комисијата за полагање на испит 
им обезбедува средства на име дневници и трошоци за 
превоз според прописите. 

5. Надоместот од точка 1 на оваа наредба се уплатува 
пред поднесувањето на пријавата за полагање на испит 
што се докажува со соодветни документи. 

6. Приходите остварени по основот од точка 1 на 
оваа наредба претставуваат приход на буџетот на федера-
цијата, а се наплатуваат преку евидентната сметка на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за височината на надомес-
тот за утврдување и проверка на стручната способност на 
воздухопловниот персонал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
20/85). 

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

Бр. 5880/4 
13 октомври 1987 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, с.р. 

Табела 1. 

Ред. 
број Вид на дозволата 

Височина на надоместот 
Ред. 
број Вид на дозволата за 

основна 
дозвола 

за 
овластување 

за призн; 
дозвола 

авање на 
овластување 

вонреден 
преглед 

1 Пилот на слободен балон 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000 

2 Пилот на змев 3.000 1.500 2.000 1.000 1.500 

3 Пилот на едрилица 5.000 2.500 - 2.500 1.500 2.500 

4 Спортски пилот на авион и хеликоптер 7.000 4.000 2.000 1.000 4.000 

5 Спортски падобранец 3.000 1.500 1.500 1.000 1.500 

6 Професионален пилот на авион и 
хеликоптер 

20.000 15.000 10.000 8.000 15.000 

7 Професионален пилот од I класа на 
авион в 

25.000 17.000 15.000 10.000 17.000 

8 Сообраќаен пилот на авион и хеликоптер 30.000 22.000 17.000 15.000 22.000 

9 Навигатор летач 15.000 10.000 10.000 7.000 10.000 

10 Инженер летач на авион и 
хеликоптер 

20.000 15.000 10.000 8.000 15.000 

И Верификатор летач 10.000 8.000 8.000 6.000 8.000 

12 Домаќин, домаќинка на воздухоплов 15.000 10.000 10.000 8.000 10.000 

13 Воздухопловен механичар 20.000 15.000 10.000 8.000 15.000 

14 Воздухопловен техничар на техничка 
подготовка 

10.000 8.000 8.000 5.000 8.000 

од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за утврду-
вање на височината на основот за определување на посто-
јаното месечно парично примање од 1 јануари 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
девет месеци на 1987 година во однос на 1986 година за 
76,9% и од 1 јануари 1987 година изнесува 158.768 динари. 

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

Бр. 867/1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, с. р. 

1042. 
Врз основа на член 264 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86) во спогод-
ба со сојузниот секретар за финансии, претседателот на 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРОВЕРКА 
НА СТРУЧНАТА СПОСОБНОСТ НА ВОЗДУХОПЛОВ. 

НИОТ ПЕРСОНАЛ 
1. За проверка на стручната способност на воздухоп-

ловниот персонал се плаќа надомест во зависност од ви-
дот на дозволата за работа за која се полага испит однос-
но од видот на овластувањето за кое се полага посебен 
испит. 
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Ред. 
број Вид на дозволата 

Височина на надоместот 

Ред. 
број Вид на дозволата за 

основна 
дозвола 

за 
овластување 

за призн 
дозвола 

авање на 
овластување 

вонреден 
преглед 

15 Воздухопловен инженер на техничка 
подготовка 

15.000 10.000 9.000 6.000 10.000 

16 Персонал на контрола на летање 20.000 15.000 10.000 8.000 15.000 

17 Воздухопловно-сообраќаен персонал 15.000 10.000 9.000 6.000 10.000 

18 Технички персонал на контролата на 
летање 

10.000 8.000 8.000 6.000 8.000 

19 Персонал на метеоролошкото обезбеду-
вање на воздушната пловидба 

10.000 8.000 8.000 6.000 8.000 

20 Персонал на технолошката подготовка и 
на службата за врски на контролата на 
летањето 

10.000 8.000 8.000 6.000 8.000 

21 Друг стручен персонал 20.000 15.000 10.000 8.000 15.000 

1043, 
Врз основа на член 86 од Законот за промет на стоки 

и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 
38/86, 67/86 и 43/87) и член 56 став 3 од Статутот на Сто-
панската комора на Југославија, Собранието на Стопан-
ската комора на Југославија, на седницата одржана на 7 
октомври 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ СО ОП-
РЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО ШТО 

СЕ ЗАНИМАВААТ СО НАДВОРЕШМОТРГОВСКИ 
РАБОТИ 

1. Организациите на здружен труд, деловните заедни-
ци, банките, заедниците за осигурување на имот и лица и 
заедниците за реосигурување (во натамошниот текст: ор-
ганизациите и заедниците), како и претпријатијата, пре-
тставништвата и деловните единици во странство и ра-
ботниците вработени во нив, се должни, пред воспоставу-
вањето на деловни односи со странски лица во странство, 
да прибават и совесно, со внимание на добар стопанстве-
ник, да ги проучат информациите за странските лица во 
странство, а особено за странските физички лица со кои 
воспоставуваат деловни односи. 

Претпријатијата, претставништвата и деловните еди-
ници, што вршат стопански дејности во странство, се 
должни информациите од став 1 на оваа точка да ги при-
бавуваат преку своите матични организации. 

2. Странското лице во странство не ги исполнува ус-
ловите за работење со организациите и заедниците ако од 
прибавените информации се утврди дека се во прашање 
странски лица во странство чиишто сопственици, сосоп-
ственици или работници вработени во нив на стручни и 
раководни работи: 

1) за време на војната биле припадници на неприја-
телски воени формации, соработници на окупаторот, ја 
непуштиле земјата од политички причини и чие однесува-
ње е насочено против интересите и угледот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

2) се осудувани со правосилна судска пресуда поради 
сторено кривично дело против општествениот имот или 
ако против нив е поведена кривична постапка по тој ос-
нов, 

3) по извршеното кривично дело против општестве-
ниот имот или постоењето на основ за сомневање за из-
вршено кривично дело, ја напуштиле земјата и не им се 
достапни на надлежните органи за гонење, 

Странските лица во странство не ги исполнуваат ус-
ловите од став 1 на оваа точка ако формално се водат под 
имиња на други физички лица, а нивните реални сопстве-
ници, сосопственици или работници вработени во нив на 

стручни и раководни работи се физички лица од одредби-
те под 1) до 3) на оваа точка или таквите странски лица 
вршат работи во името и за сметка на тие физички лица. 

3. Странското лице во странство не ги исполнува ус-
ловите во поглед на подобноста за вработување со органи-
зациите и заедниците ако се утврди дека се во прашање 
странски лица чии што сопственици, сосопственици или 
физички лица вработени во нив на стручни и раководни 
работи имале посебни овластувања и одговорности или 
вршеле стручни работи во организации и заедници во зем-
јата или во претпријатија, претставништва и деловни еди-
ници во странство. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
физичките лица што станале сопственици или сосоптвени-
ци на странско лице или во странско лице се вработиле по 
10 години од денот на престанувањето на нивниот рабо-
тен однос во организации и-заедници во земјата или во 
претпријатија, претставништва и деловни единици во 
странство, под услов да не постојат други причини од 
оваа одлука што странското лице и физичкото лице во 
странство го прават неподобно за работење со организа-
циите и заедниците. 

4. Физичкото лице кое за сметка на странско лице се 
занимава со надворешнотрговско работење на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија не ги исполнува условите во поглед на подобноста за 
работење со организации и заедници ако се утврди дека 
фиктивно е вработено во странство, а неговото место на 
постојан престој или живеалиште е во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

5. Странското лице не ги исполнува условите во по-
глед на подобноста за вработување со организациите и за-
едниците ако се утврди дека со своето однесување, спро-
тивно на добрите деловни обичаи и деловен морал, им 
нанесува штета на организациите и заедиците и на оп-
штествената заедница во целост. 

6. Организациите и заедниците не можат да работат 
со странско лице и со физички лица во странство од точ. 2 
до 5 на оваа одлука. 

Комисијата од точка 10 на оваа одлука може, по ис-
клучок, во определени случаи на организациите и заедни-
ците да им одобри воспоставување на долгорочни форми 
на деловна соработка со странско лице од точка 3 на оваа 
одлука, под услов тие форми на деловна соработка да се 
во согласност со важечките прописи и да не постојат дру-
ги причини од оваа одлука што странското лице го прават 
неподобно за соработка со организациите и заедниците. 

Организациите и заедниците се должни, пред воспос-
тавувањето на деловна соработка со странското лице од 
точка 3 на оваа одлука, преку стопанските комори на ре-
публиките и покраините да и достават на Комисијата об-
разложено писмено барање и доказ за оправданоста на де-
ловната сорботка со определено странско лице. 
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7. Учесниците во надворешнотрговските и други ра-
боти со странство, како и органите во постапката за кон-
трола, во рамките на своите права и обврски, се должни да 
ги спроведат одлуките на Комисијата од точка 10 на оваа 
одлука, како и да ја запознаат Стопанската комора на Ју-
гославија со сознанијата за странските лица и физичките 
лица во стрнство од точ. 2 до 5 на оваа одлука. 

8. Евиденцијата за странските лица и за физичките 
лица во странство од точ. 2 до 5 на оваа одлука ја води 
Стопанската комора на Југославија. 

9. Стопанската комора на Југославија им дава инфор-
мации од евиденцијата од точка 8 на оваа одлука на заин-
тересираните организации и заедници посредно преку сто-
панските комори на републиките и стопанските комори на 
покраините, а непосредно - на другите заинтересирани ор-
гани. 

10. Во Стопанската комора на Југославија се форми-
ра комисија за спроведување на оваа одлука и за оцена на 
подобноста на определени странски лица и физички лица 
во странство што се занимаваат со надворешнотрговски 
работи. 

Комисијата ја сочинуваат претставници на: Стопан-
ската комора на Југославија, стопанските комори, на ре-
публиките и стопанските комори на покраините, Сојузни-
от секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот 
девизен инспекторат, Сојузниот пазарен инспекторат и 
Народната банка на Југославија. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги имену-
ва Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комо-
ра на Југославија по предлог на органите од став 2 на оваа 
точка. 

Комисијата донесува деловник за својата работа. 
И. Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за начинот на остварување деловни односи 
со странски лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/86). 

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

Бр. 0210/125 
7 октомври 1987 година 
Белград 

Собрание на Стопанската 
комора на Југославија, 

претседавач на Собранието 
д-р Мијо Крешиќ, с. р. 

1044. 
Ђрз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-

ца и другите форми на детска заштита на децата на воени-
те осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 
7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна од-
брана, Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за 
стекнување право на додаток на деца, пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми детска заштита 
на децата на воените осигуреници, на кого вкупниот при-
ход по член на неговото домаќинство од претходната го-
дина е еднаков или помал од износот на една четвртина 
од просекот на личниот доход што му припаѓа на актив-
ното воено лице со чин мајор, без зголемување на тој до-
даток според годините поминати во чинот, поставен на 
формациското место за кое е определена петнаесеттата 

положбена група, со две преместувања и 6,4% од Л И Ч Н И О Ј 
доход според чинот и положбата - за минат труд, му при-
паѓа, месечно, додаток на деца, и тоа : 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 9.659 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, а за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или друго 
средно училиште - во износ од 12.732 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва1 година на студии ако детето се 
школува во местото на службување^, односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 15.366 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување^, односно 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 18.439 
динари. 

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по 
член на неговото домаќинство од претходната година е 
еднаков или помал од износот на една четвртина од просе-
кот на личниот доход што му припаѓа на активно воено 
лице во чин постар водник од прва класа, без зголемување 
на тој доход според годините поминати во чинот, поста-
вен на формациско место за кое е определена 21. положбе-
на група, со едно преместување и 5,2% од личниот доход 
според чинот и положбата - за минат труд, му припаѓа, 
месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 12.732 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, а за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 15.366 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студии ако детето се 
школува во местото на службување^, односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете наполно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 18.439 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година на студии, ако детето се 
Школува надвор од местото на службувањето односно 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 21.074 
динари. 4 

3. Со денот на почнувањето на примената на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за износот на додато-
кот на деца на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/87). 

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1988 годи-
на. 

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

Бр. 66-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р, 
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1045. 
Врз основа на член 110 став 4 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собрнието на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените осигу-
реници донесува 

О Д Л У К А 1 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ИЗБОР ЗАРАДИ ПОВТОРНО ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ПЕНЗИЈАТА СПОРЕД ПЛАТАТА НА 
ЧИНОТ ОДНОСНО СПОРЕД ОСТВАРЕНИОТ ЛИЧЕН 

ДОХОД 
1. Воен осигуреник кој за времетраењето на осигуру-

вањето кај Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници остварил најмал личен доход во перио-
дот од кого, според прописите за пензиското осигурување 
на работниците, се зема личниот доход за определување 
на пензискиот основ, има право да бара пензијата да му се 
определи според прописите што важат на подрачјето на 
заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на 
работниците на кое го остварил последниот личен доход. 

2. Воен осигуреник на кого пензијата му е определена 
според точка 1 од оваа одлука има право да постави бара-
ње пензијата повторно да му се определи според соодвет-
ната плата на чинот-класата односно на начинот пропи-
шан за подрачјето на заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на рботниците на кое го остварил по-
следниот личен доход. 

Ако воениот осигуреник поднесе барање во смисла на 
став 1 од оваа точка најдоцна до 30 јуни, пензијата му се 
исплатува од 1 јануари тековната година, а ако барање 
поднесе по 30 јуни пензијата му се исплатува од 1 јануари 
наредната година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на роковите 
за користење на правото за избор заради повторно одре-
дување на пензијата според платата на чинот односно спо-
ред остварениот личен доход („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 17/73). 

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

Бр. 65-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полќовник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1046, 
Врз основа на член 120 став 2 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ, ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТА-

ЦИЈА НА ДЕЦА 
1. Право на професионална рехабилитација според 

оваа одлука може да стекне: 
1) дете на воен осигуреник; 
2) дете на уживател на старосна или инвалидска пен-

зија според Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување на воените осигуреници; 

3) дете - уживател на семејна пензија според Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници. 

Детето од став 1 на оваа точка може да стекне право 
на професионална рехабилитира, ако рехабилитацијата 
му е потребна заради оспособување за самостоен живот и 
работа и ако постои веројатност дека со рехабилитацијата 
може да се оспособи за самостоен живот и работа. 

2. Правото на професионална рехабилитација и пра-
вото во врска со користење на правото на професионална 
рехабилитација детето од точка 1 на оваа одлука го стек-
нува според прописите по кои тие права ги стекнуваат и 
користат децата на осигуреници-работници на подрачјето 
на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на работниците на кое тоа има живеалиште (во натамош-
ниот текст: надлежната заедница на работниците). 

3. Остварувањето и користењето на правото на про-
фесионална рехабилитација и правото во врска со корис-
тењето на професионална рехабилитација и спроведува-
њето на професионална рехабилитација на децата од точ-
ка 1 на оваа одлука се врши според прописите по кои се 
врши остварувањето и користењето на правото на профе-
сионална рехабилитација и спроведувањето на професио-
нална рехабилитација на децата на осигурениците - ра-
ботниците на подрчајето на надлежната заедница на ра-
ботниците. 

4. Надлежната заедница на рботниците решава за 
правото на професионална рехабилитација на децата од 
точка 1 на оваа одлука и тоа за правото во врска со корис-
тење на правото на професионална рехабилитација, по по-
стапката според која се решава за тие права на децата -
инвалиди на осигуреници - работници на подрачјето на 
таа заедница, а врз основа на претходно склучена спогод-
ба во смисла на точка 6 од оваа одлука. 

5. Трошоците за професионална рехабилитација на 
децата од точка 1 на оваа одлука и за правото во врска со 
користењето на правото на професионална рехабилитаци-
ја паѓаат врз товар на фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на воените осигуреници, доколку таквите трошоци 
за правото на деца-инвалиди на осигуреници - работници, 
според прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на подрачјето на надлежната заедница на работници-
те, ги поднесува Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

6. Раководителот на Стручната служба на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници, за-
ради спроведување на оваа одлука, склучува спогодба со 
овластените органи, на надлежната заедница на работни-
ците. 

7. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за стекнувањето, остварувањето и ко-
ристењето на правото на професионална рехабилитација 
на деца („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73). 

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

Бр. 63-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1047. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
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на активните воени лица во 1987 година така што од 1сеп-
тември 1987 година се зголемуваат за процентот за кој се 
зголемени личните доходи на активните воени лица од со-
одветен чин, односно класа. 

2. Основ за усогласување на пензиите од точка 1 на 
оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и се-
мејната пензија во август 1987 година, со тоа што во осно-
вот за усогласување на семејната пензија не влегува за-
штитниот додаток. 

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно реше-
ние се„сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден ужива-
тел. 

4. Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе 
се изврши по службена должност, без донесување на по-
себно решение. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 61-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 
Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 

воените осигуреници 
Претседател 

на Претседателството, 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1048. 
Врз основа на член 169 став 3 од Законот за пензиско-

но и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на воени i е 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИСПЛАТА 
НАНАЗАД НА ПЕНЗИИТЕ, ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ 
ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ И НА ДОДАТОКОТ ЗА 

ПОМОШ И НЕГА 
1. Преминувањето на исплата наназад на пензиите, 

паричниот надомест за телесно оштетување и додатокот за 
помош и нега (во натамошниот текст: пензиските прима-
ња), остварени до 30 јуни 1983 година, ќе се изврши така 
што пензиските примања за декември 1987 година ќе се ис-
платат на 5 декември 1987 година; пензиските примања за 
јануари 1988 година - на 25 јануари 1988 година, а пензис-
ките примања за февруари 1988 година - на 28 февруари 
1988 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 62-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1049. 
Врз основа на член 110 став 3 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), Собранието 
на Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ЗА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

К Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на работниците решава за правата што врз основа на 
својството воен осигуреник според Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници се 
одредуваат, односно стекнуваат и одредуваат со примена 
на прописите што важат за осигурениците-работници на 
подрачјето на таа заедница. 

2. Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на работниците од точка 1 на оваа одлука (во ната-
мошниот текст: надлежната заедница на работниците), 
врз основа на претходно склучена спогодба, во смисла на 
точка 5 од оваа одлука, решава за правата од оваа одлука 
по постапката според која решава за соодветните права од 
пензиското и инвалидското осигурување на работниците 
на своето подрачје. 

3. Остварувањето, користењето и спроведувањето на 
правата од точка 1 на оваа одлука се врши според пропи-
сите по кои се врши остварувањето, користењето и спро-
ведувањето на соодветните права од пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците на подрачјето на 
надлежната заедница на работниците. 

4. Трошоците за правата од точка 1 на оваа одлука 
остварени кај надлежната заедница на работниците паѓаат 
врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-' 
рување на Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници, ако таквите трошоци за соодветни пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување на работни-
ците ги поднесува фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на надлежната заедница на работниците. 

5. Раководителот на Стручната служба на Заедницата 
на социјалното осигурување на воените осигуреници, за-
ради спроведување на оваа одлука, склучува спогодби со 
овластените органи на заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на работниците. 

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за решавање на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на работниците за права-
та од пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73). 

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

Бр. 64-1 
25 ноември 1987 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1050. 
Врз основа на член 80 став 1, а во врска со чл. 73 и 79 

од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Републичката изборна комисија на 
Социјалистичка Република Србија, на седницата одржана 
на 24 ноември 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 

ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Се распишува дополнителен избор за еден делагат 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ. 

2. Изборот на делагат ќе се одржи до 24 декември 
1987 година. 

3. Гласањето ќе се изврши во сите собранија на оп-
штините во Социјалистичка Република Србија. 

4. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижат Ре-
публичката изборна комисија и општинските изборни ко-
мисии во Социјалистичка Република Србија. 

5. Оваа одлука да и се достави на Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собра-
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нието на СФРЈ заради објавување во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Број 013-13/87 
24 ноември 1987 година 
Белград 

Републичка Изборна комисија на Социјалистичка 
Република Србија 

Секретар Претседател, 
Лилјана Бенаќ-Шантиќ, с. р. Љубисав Стојановиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ЧЛЕН 37 ОД УРЕДБАТА ЗА УПИСОТ ВО СУД-
СКИОТ РЕГИСТАР ЦА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ 

ЛИЦА 
1. Сложената организација на здружен труд „Горење“ 

во Титово Белење покрена пред Уставниот суд на Југосла-
вија постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на член 37 од Уредбата за уписот во судскиот регистар на 
организациите на здт^жен труд и на други општествени 
правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83). Во 
предлогот за покренување на постапка е наведено дека тие 
одредби на Уредбата не се согласни со Уставот на СФРЈ и 
со Законот за здружениот труд, бидејќи со нив е пропиша-
но дека работните организации се должни со пријавата за 
упис во судскиот регистар да приложат и изводи од само-
управните спогодби за здружување во работната и 
сложената организација во која биле порано здружени. 
Поаѓајќи од тоа дека со постојната самоуправна спогодба 
не можеле да се предвидат услови за идни здружувања во 
други сложени организации, предлагачот смета дека оспо-
рените одредби на Уредбата не се согласни со Уставот на 
СФРЈ и со Законот за здружениот труд. 

2. Со член 37 од Уредбата е пропишано дека работна-
та организација, која се здружува во сложена организаци-
ја, а е здружена во некоја друга сложена организација, со 
пријавата за упис во судскиот регистар поднесува и извод 
од одредбите на самоуправната спогодба за здружување 
во работната организација и од самоуправната спогодба 
за здружување во сложената организација во која била по-
рано здружена. 

3. Сојузниот извршен совет, во одговор на предлогот 
за покренување на постапка, наведе дека оспорените од-
редби на Уредбата се согласни со член 38 од Уставот на 
СФРЈ и со член 382 став 5 од Законот за здружениот труд. 
Имено, со одредбите на член 382 став 5 од Законот за 
здружениот труд, со кои се поблиску разработени услови-
те за здружување на работните организации во разни фор-
ми на здружување, е пропишано дека самоуправната спо-
годба за здружување во сложена огаиизација мора да биде 
во согласност со самоуправните спогодби за здружување 
во работна организација и во сложена организација во кои 
е веќе здружена организацијата која со новата спогодба се 
здружува во друга сложена организација. Бидејќи со оспо-
рените одредби се пропишува само обврска кон пријавата 
за упис во судскиот регистар да се приложи извод од од-
редбите на поранешните самоуправни спогодби, оспоре-
ните одредби овозможуваат само спроведување на наведе-
ните одредби од Законот за здружениот труд. 

4. Со член 38 од Уставот на СФРЈ е определено ра-
ботните организации да можат да се здружуваат во разни 
форми на сложени организации на здружен труд, а со член 
121 од Уставот на СФРЈ - тоа здружување да се врши врз 
основа на самоуправна спогодба. 

Според член 126 од Уставот на СФРЈ, самоуправната 
спогодба ги обврзува учесниците што ја склучиле или кон 
која пристапиле. 

Согласно со овие уставни одредби, со член 382 став 5 
од Законот за здружениот труд е пропишано дека работна-
та организација може да се здружи во две или повеќе 
сложени организации согласно со самоуправната спогод-

ба за здружување во работна организација односно со-
гласно со самоуправната спогодба за здружување во 
сложена организација во која е здружена. 

Поаѓајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ 
и Законот за здружениот труд, Уставниот суд смета дека 
со оспоредните одредби на Уредбата е овозможено спро-
ведување на наведените одредби од Законот за здружени-
от труд. 

Поради тоа Уставниот суд оцени дека оспорените од-
редби на Уредбата се согласни со Уставот на СФРЈ и со 
Законот за здружениот труд. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата од 4 ноември 
1987 година донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека член 37 од 

Уредбата за уписите во судскиот регистар на организаци-
ите на здружен труд и на други општествени правни лица 
не се согласни со Уставот на СФРЈ и со Законот за 
здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: прет-
седател на Судот д-р Александар Фира и членови на Су-
дот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана 
Гукиќ-Делевиќ, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, д-р 
Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Мило-
сав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У-бр. 161/87 
4 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на -

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 4 АЛИ-
НЕЈА 1, ЧЛЕН 5 И ЧЛЕН 13 СТ. 2 И 3 ОД ТАРИФНИОТ 
СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА, ЧЛ. 12 И 18 ОД ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ЧЛЕН 174 
СТАВ 1 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПО-

ШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
УСЛУГИ 

1. Пожарникарското друштво во Власеница покрена 
пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување 
на уставноста на член 4 алинеја 1, член 5 и член 13 ст. 2 и 3 
од Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 
(„Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 10/82), 
Одлуката за измени м дополненија на Тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија („Службен лист на 
СР Босна и Херцеговина“, бр. 12/85), Одлуката за зголе-
мување на тарифните ставови за продажба на електрична 
енергија број РС-2581/85 од 19 јули 1985 и член 174 став 1 
од Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски 
и телефонски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76 и 
9/86). Според мислењето на предлачачот, со оспорените 
прописи е воведена такса која се плаќа за електрична енер-
гија што не е потрошена и за ПТТ услуги што не се корис-
тени. 

I 2. Со член 4 алинеја 1 од Тарифниот систем за про-
дажба на електрична енергија е припишано дека пресмет-
ковната моќ е тарифен елемент, врз чиј основ се утврдува-
ат тарифните ставови а со член 5 е определено дека пре-
сметковната моќ се утврдува врз основа на врвното опто-
варување, измерено во киловати. 

Со оспорениот член 13 од Тарифниот систем е пропи-
шано дека цената на електричната енергија е изразена со 
тарифните ставови според тарифните елементи за пресме-
тување на електричната енергија, а нивото на цената на 
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електричната енергија го утврдува Собранието на Само-
управната интересовна заедница за електростопанството, 
врз основа на посебни критериуми, што ги утврдува во 
согласност, со прописите за цените. 

Со член 12 од Одлуката за измени и дополненија на 
Тарифниот систем за продажба на електрична енергија е 
определено учеството на вредноста на моќта во просечна-
та цена на електричната енергија на низок напон во износ 
од 25%, а со член 18 е определено дека за групата потро-
шувачи на кои не им се мери пресметковната моќ таа се 
утврдува по потрошувач и мерно место и се пресметува 
месечно. 

Со Одлуката ,за зголемување на тарифните ставови за 
продажба на електрична енергија е определено дека цена-
та на електричната енергија се зголемува за 20%. 

Според одредбите на оспорениот член 174 од Општи-
те услови за вршење на ПТТ услуги, телефонската прет-
плата е месечен износ што од телефонскиот претплатник 
се наплатува како надомест за ставање на телефонски 
средства на располагање на телефонски претплатници, без 
опед на тоа дали овие ги користа^ или не ги користат тие 
телефонски средства. 

3. Самоуправната интересовна заедница на електро-
стопанството на Босна и Херцеговина, во одговорот, даде 
објаснение дека со оспорените одредби на наведените акти 
не е утврдена такса туку дека со тие акти е определена 
пресметковната моќ за ангажирана електрична енергија, 
што е еден од елементите за пресметување на цената на 
електричната енергија. 

Сложената организација на здружен труд на ПТТ со-
рбраќај на Босна и Херцеговина во одговор на предлогот 
на овластениот предлагач наведе дека согласно со одред-
бите на чл. 68 и 69 од Законот за поштенските, телеграф-
ските и телефонските услуги, е уреден статусот на теле-
фонските претплатници, а дека со оспорените одредби на 
Општите услови само поблиску се утврдени условите за 
телефонската претплата. 

4. Со одредбите на чл. 55 и 58 од Уставот на СФРЈ е 
утврдено дека во областа на енергетиката може со закон 
да се утврди обврска за основање односно да се основа са-
моуправна интересовна заедница, кога определените деј-
ности односно работи на таквата заедница се од посебен 
општествен интерес, како и да се утврдат начелата за неј-
зината организација и за меѓусебните односи во неа и да 
се пропише обврска за плаќање на придонеси за таа заед-
ница. 

Со член 152 од Уставот на СФРЈ е определено дека со 
'закон, и со одлука на општинско собрание заснована врз 
закон, на организациите на здружен труд и на други само-
управни организации и заедници може да им се довери во 
областа на својата дејност со свои акти да ги уредуваат 
определени односи од поширок интерес. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, Са-
моуправната интересовна заедница на електростопанство-
то на Босна и Херцеговина, согласно со чл. 55 и 58 од Ус-
тавот на СФРЈ, можеше да донесе Тарифен систем за про-
дажба на електрична енергија и во рамките на тој систем 
да ги утврдува елементите за пресметување на цената на 
електричната енергија. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека не е несо-
гласие со Уставот на СФРЈ, тоа што во член 174 од Оп-
штите услови за вршење на ПТТ услуги е определено дека 
телефонската претплата е месечен износ што се наплатува 
од телефонскиот претплатник во вид на надомест за ста-
вање на телефонски средства на располагање на претплат-
ниците. 

Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, за оцену-
вање на законитоста на оспорените акти Уставниот суд на 
Југославија не е надлежен. 

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Пожарникарското друштво 

од Власеница да се утврди дека се несогласни со Уставот 
на СФРЈ одредбите од член 4 алинеја 1, член 5 и член 13 
ст. 2 и 3 од Тарифниот систем за продажба на електрична 
енергија („Службен лист на Босна и Херцеговина“, бр. 
10/82), чл.12 и 18 од Одлуката за измени и дополненија на 

Тарифниот систем за продажба на електрична енергија 
(„Службен лист на Босна и Херцеговина“, бр. 12/85), Од-

,луката за зголемување на тарифните ставови за продажба 
на електрична енергија бр. 2581/85 и член 174 став 1 од 
Општите услови за вршење на поштенски, телеграфски и 
телефонски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76 и 
9/86). 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав; претседател на Судот д-р Александар Фира и 
членови на Судот: Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, 
м-р Милован Бузаџиќ, д-р Крсте Маловски, д-р Стана Ѓу-
киќ-Делевиќ, Димче Козаров, м-р Иван Кристан, Радко 
Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 381/85 
30 септември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1034. Правилник за класификација и категоризаци-
ја на резервите на нафта, кондензати и при-
родни гасови и за водење евиденција за нив - 1857 

1035. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за чисти лични доходи, за 
заедничка потрошувачка и за определени тро-
шоци на работењето, и за начинот на составу-
вање пресметка на средствата и доставување 
на Службата на општественото книговодство 1886 

1036. Наредба за начинот на спроведување на од-
редбите на точка 5 став 2 на Одлуката за оп-
ределување на највисоката цена на пченично-
то брашно од типот „500" и за определување 
на највисоките нивоа на цените за основните 
видови пченичен леб произведен од пченично 
брашно од типот „500" 1866 

1037. Наредба за утврдување на единствените кое-
фициенти за Ревалоризација на основните и 
другите општествени средства и за процентот 
на растежот на животните трошоци 1867 

1038. 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 1867 

1039. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1987 
година : 1868 

1040. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1987 година 1868 

1041. Наредба за утврдување на височината на ос-
новот за определување на постојаното месеч-
но парично примање во 1987 година 1868 

1042. Наредба за височината на надоместот за про-
верка на стручната способност на воздухо-
пловниот персонал 1869 

1043. Одлука за уредување на деловните односи со 
определени странски лица во странство што 
се занимаваат со надворешнотргрвски работи 1870 



Страна 1876 - Број 80 

С фана 
1044. Одлука за износот на додатокот на деца на 

воените осигуреници 1871 

1045. Одлука за утврдување на роковите за корис-
тење на правото на избор заради повторно 
определување на пензијата според платата на 
чинот односно според остварениот личен до-
ход 1872 

L046. Одлука за стекнување, остварување и корис-
тење на правото на професионална рехабили-
тација на деца 1872 

1047. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 1872 

1048. Одлука за начинот на преминување на испла-
та наназад на пензиите, паричниот надомест 
за телесно оштетување и на додатокот за по-
мош и нега 1873 

Петок, 4 декември 1987 

Страна 
1049. Одлука за решавање на Заедницата на пензис-

кото и инвалидското осигурување на работ-
ниците за правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници - 1873 

1050. Одлука за распишување на дополнителен из-
бор за еден делегат во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ 1873 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на член 37 од Уредбата за уписот во судскиот 
регистар на организациите на здружен труд и 
на другите општествени правни лица 1874 

Одлука за оценување на уставноста на член 4 алине-
ја 1, член 5 и член 13 ст. 2 и 3 од Тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија, чл. 
12 и 13 од Одлуката за измени и дополненија 
на Тарифниот систем за продажба на електрич-
на енергија, Одлуката за зголемување на та-
рифните ставови за продажба на електрична 
енергија и член 174 став 1 од Општите услови 
за вршење на поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги 1874 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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