
Петок, 8 март 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. XL, 

Цена на овој број е 68 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција: Улица Јована 
Ристика број 1. Пошт. фах 226. - Телефони: 
Централа 650-155: Уредништво 651-885; 

Служба за претплата 651-732; Телекс 11756 

148. 
Врз основа на член 53 став 2 од Законот за вршење на 

надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет, на предлог 
од Сојузниот секретар за надворшни работи, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ДИ-
ПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ЗАДАЧИ И РАБОТИ 

Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат звањата и условите и 
критериумите за стекнување звања на работниците што 
вршат дипломатски и конзуларни задачи и работи во ди-
пломатски и конзуларни претставништва, во културно-ин-
формативни центри и во други претставништва на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство (во натамошниот текст: претставништва на СФРЈ) и 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи и се 
изедначуваат со називите на извршителите на задачите и 
работите во други сојузни органи на управата и сојузни 
организации. 

Звањата на работниците што ги вршат задачите и ра-
ботите од став 1 на овој член се: 

1) аташе; 
2) трет секретар; 
3) втор секретар; 
4) прв секретар; 
'5) советник; 

% 6) прв советник; 
7) министер-советник, односно ополномоштен ми-

нистер. 
Работникот со звањето од став 2 на овој член, што 

врши задачи и работи во конзуларно претставништво на 
СФРЈ, се пријавува до надлежниот орган на државата на 
приемот како: вице-конзул, конзул, односно генерален 
конзул. 

Работникот со звањето од став 2 на овој член, што 
врши конзуларни задачи и работи во дипломатско или 
друго претставништво на СФРЈ, може да се пријави до 
надлежниот орган на државата на приемот и како вице-
-конзул, конзул односно генерален, конзул, зависно од 
обичајот во државата на приемот. 

Член 2 
Звањето од член 1 став 2 на оваа уредба може да го 

има работник кој, покрај општите услови утврдени со за-
кон, со други прописи и општи акти има: 

1) завршен правен, економски или факултет на поли-
тички науки; 

2) положен стручен испит за вршење на дипломатски 
и конзуларни задачи и работи; 

3) знаење на еден дипломатски јазик за звање аташе и 
трет секретар, а за звањата втор и прв секретар, советник, 
прв советник и министер-советник односно ополномош-
тен министер знаење на еден дипломатски јазик и на уште 
еден странски јазик, на нивото што со општ акт ќе го ут-
врди сојузниот секретар за надворешни работи. 

По исклучок од одредбата под 1 на став 1 од овој 
член, звањето од член 1 на оваа уредба може да го има и 
рЈоотник што завршил друг факултет на општествени на-
уки ако положи дополнителен испит според посебната 
програма што ќе ја утврди сојузниот секретар за надво-
решни работи. 

Член 3 
За стекнување на звањата од член 1, освен звањето 

аташе, покрај условите од член 2 на оваа уредба, се ут-
врдуваат следните услови, и тоа: 

1) за трет секретар - работно искуство на дипломат-
ски и конзуларни задачи и работи; 

2) за втор секретар - работно искуство на дипломат-
ски и конзуларни задачи и работи во Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи и во претставништва на СФРЈ 
во странство; оспособеност за самостојно вршење на зада-
чи и работи; 

3) за прв секретар - работно искуство на дипломат-
ски и конзуларни здачи и работи во Сојузниот секретари-
јат за надворешни работи и во претставништва на СФРЈ 
во странство; оспособеност за самостојно вршење на по-
сложени задачи и работи; 

4) за советник - работно искуство на дипломатски и 
конзуларни задачи и работи во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи и во претставништва на СФРЈ во 
странство; положен посебен испит чија програма и начин 
на полагање ги утврдува сојузниот секретар за надвореш-
ни работи; 

5) за прв советник - работно искуство на дипломат-
ски и конзуларни задачи и работи; успешно вршење на ра-
ботете на советник во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи и во претставништва на СФРЈ во стран-
ство; покажани аналитички способности и способност за 
раководење и организирање на работата; 

6) за министер-советник во претставништво на СФРЈ, 
односно за ополномоштен министер во Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи - работно искуство на ди-
пломатски и конзуларни задачи и работи во Сојузниот 
секретаријат за надворешни работа и во претставништва 
на СФРЈ во странство; успешно вршење на задачи и рабо-
ти на прв советник односно работа на други соодветни за-
дачи и работи надвор од Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи; покажана аналитичка способност; самос-
тојност во работата и способност за раководење. 

Потребното работно искуство за звањата од став 1 на 
овој член поблиску го утврдува со општ акт сојузниот сек-
ретар за надворешни работи. 

Под работно искуство на дипломатски и конзуларни 
задачи и работи од став 1 на овој член се подразбира и ра-
ботното искуство на работи од меѓународните односи и 
надворешната политика на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија или на други слични работи во дру-

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

водство 60802-603-21943 
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ги државни органи, во организации на здружен труд, во 
други самоуправни оранизации и заедници и во општес-
твено-политички организации. 

Член 4 
Звањата од член 1 на оваа уредба се утврдуваат со ре-

шение што го донесува сојузниот секретар за надворешни 
работи, по прибавено мислење од Работната заедница на 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи.' 

Член 5 

Звањата од член 1 на оваа уредба, под условите ут-
врдени со оваа уредба, се изедначуваат со називите на за-
дачите и работите во сојузните органи на управата, и тоа: 

1) аташе и трет секретар - со називот стручен совет-
ник; 

2) втор секретар - со називот советник; 
3) прв секретар и советник - со називот самостоен со-

ветник; 
4) прв советник и министер-советник односно опол-

номоштен министер - со називот специјален советник. 

Член 6 
На работникот, кој на денот на влегувањето во сила 

на оваа уредба се затекнал на дипломатски или конзулар-
ни задачи и работи му се определува звањето што им од-
говара на тие задачи и работи. 

Работникот од став 1 на овој член не може да стекне 
повисоко звање додека не ги исполни условите за тоа зва-
ње, утврдени со оваа уредба и со општиот акт на сојузни-
от секретар за надворешни работи. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 40 
7 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

149. 
Врз основа на член 33 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), и врз основа на согласноста на'надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА НА-

ФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
1. Просечната цена за увозна нафта, франко југосло-

венска граница, се утврдува врз основа на остварените це-
ни за увозна нафта во периодот од последното зголемува-
ње на̂  цените до денот на утврдувањето на просечната це-
на за увозна нафта, по продажниот курс на САД долар 
односно на клиринишкиот долар на денот на утврдување-
то на просечната цена за увозна нафта, зголемена за 5%. 

Зголемување на просечната цена за увозна нафта 
може да се врши по истекот на три месеци од денот на по-
следното зголемување на тие цени, ако просечната цена за 
увозна нафта е за 5% во однос на просечната цена за увез-
на нафта што е утврдена при последното зголемување на 
цените, или и порано ако е зголемена просечната цена на 
увозната нафта зголемена за повеќе од 5%. 

2. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафта можат своите продажни цени, франко производи-
тел, да ги формираат до нивото на просечната цена за 
увозна нафта од соодветен квалитет од точка 1 на оваа од-
лука, на ФОБ паритет, без зголемување на продажниот 
курс на доларот за 5%. 

3. Организациите на здружен труд што произведува-
ат нафтени деривати можат своите продажни цени за од-
делни нафтени деривати што се применети на пазарот во 
претходниот период, а се формирани според прописите, 
да ги зголемат во височината на зголемувањето на цените 
за нафта според точка 1 на оваа одлука, при постапно вос-
поставување на Следните паритетни односи меѓу цените за 
нафта и цените за одделни нафтени деривати, и тоа: 

(Нафта), 
1) моторен бензин: 

- 86 октани 
- 98 октани 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
-Д-1 
- Д - 2 
-Д-3 

100 

.135 
155 

130 
124 
121 

124 

122 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 

4) масло за горење лесно - специјално (ЛС) 

5) масло за горење - мазут: 
-лесно (Л) 102 
- средно (СР) 92 
- тешко металуршко (ТМ-1) и средно мета-
луршко 101 
- тешко (Т) 80 
- тешко металуршко (ТМ-2) 88 

6) примарен бензин 130 

7) млазно гориво (ГМ-1) 131 

Цените на другите млазни горива се формираат 
во паритет со цената за млазно гориво (Пѕ^-1) 
8) течен гас (пропан, бутан и пропан бутан, 
смеса) 128 
Цените на другите течни гасови се формираат во 
паритет со цената за пропан и бутан 
9) битумен 40/200 101 

Цените на другите битумени се формираат во 
паритет со цената за битумен 40/200 
10) авиобензин 80/87 ' 198 
Цените на другите авиобензини се формираат во 
паритет со цената за авиобензин 80/87 

11) базни масла (БУ-90 I. V) 171 
Цените на другите базни масла се формираат во 
паритет со цената за базни масла (БУ-90 I. V), 
според индексот на вискозитетот. 

Паритетите од став 1 на оваа точка постапно ќе се 
воспоставуваат до крајот на 1986 година. 

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 на 
став 1 од оваа точка се формирани според паритетите од 
став 1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако 
прометот не се врши преку пумпната станица, цените 
важат франко склад на купувачот. 

Цените од одредбите под 5 до 11 на став 1 од оваа 
точка формирани според паритетите од став 1 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или 
танкер во местото на производителот. 

4. Организациите на здружен труд што произведува-
ат други нафтени деривати, вклучувајќи ги и минералните 
мазива, можат своите продажни цени што се применети 
на пазарот во претходниот период, а се формирани во сог-
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ласност со прописите, да ти зголемат со зголемување на 
просечната цена за увозна нафта според точка 1 на оваа 
одлука односно со зголемување на цените на базните мас-
ла и адитивите според одредбите ца точ. 1 и 3 од оваа од-
лука, сразмерно со учеството на базните масла и адитиви-
те во цената за минерални мазива. 

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на нафтени деривати можат на це-
ните од точка 3 став 1 одредбите под 1 до 4 на оваа одлу-
ка, да засметаат учеството за покритие на трошоците на , 
прометот на мало, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- од 86 октани 
- од 98 октани 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
-Д-1 
- Д - 2 
-Д-3 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 

4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 

Организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на нафтени деривати 
можат на цените на нафтените деривати од точка 3 
став 1 одредбите под 5 до 11 и точка 4 на оваа одлука 
да засметаат учество за покритие на трошоците на 
прометот, и тоа за: 

1) масло за горење - мазут: 
- лесно (Л) 
- средно (СР) 
- тешко металуршко ТМ-1 и средно 
металуршко ' 
- тешко (Т) 
-тешко металуршко (ГМ-1) 

2) млазно гориво (ГМ-1) 
Учеството за покритие на трошоците на проме-
тот на другите млазни горива се формира во па-
ритет со учеството за покритие на трошоците на 
прометот на млазното гориво (ГМ-1) 
3) примарен бензин 
4) битумен 40/200 ч 2,5% 
Учеството за покритие на трошоците на проме-
тот на другите битумени се формира во паритет 
со учеството за покритие на трошоците на про-
метот на битуменот 40/200 
5) - бензен аромата 

- толуен 
- МП-ксилен 
- О-ксилен 
- етил-бензе^ 
специјален бензин за маслодајни 
култури 

7) специјален бензин за гума 

6) 

Учеството за покрите на трошоците на проме-
тот на другите специјални бензини се формира 
во паритет со учеството за покрите на трошоци-
те на прометот на специјалниот бензин за гума 
8) медицински бензин 
9) авиобензин 80/87 

Учеството за покритие на трошоците ла проме-
тот на другите авиобензини се формира во пари-
тет со учеството за покритие на трошоците на 
прометот на авиобензинот 80/87 

3% 
5% 

Учеството за покрите на трошоците на проме-
тот на другите видови петролкокс се формира 
во паритет со учеството за покритие на трошо-
ците на прометот на петролкокс калциниран ре-
гулар 
12) петролеј за осветление 
13) петролеј за мотори 
14) петролеј за сигнали 
15) парафин кристален белен 

3% 
3% 
3% 
3% 

5% 
5% 

5% 
5% 
5% 

5% 

5% 

Учеството за покритие на трошоците на проме-
тот на други парафини се формира во паритет 
со учествово за покритие на Трошоците на про-
метот на парафинот кристален беден 
16) базни масла (БУ-90 1.У) 3% 
Учеството за покритие на трошоците на проме-
тот на другите базни масла се формира во пари-
тет со учеството за покритие на трошоците на 
прометот на базните масла (БУ-90 1.У), а според 
индексот на вискозитетот 
17) рафинати.и дестилати - вретенски 
дестилат ВЕ Д 2,5% 
Учеството за покритие на трошоците на проме-
тот на другите рафинати и дестилати се форми-
ра во паритет со учеството за покритие на тро-
шоците на прометот на вретенскиот дестилат 
ВЕД 
18) минерлни мазива ^ 6% 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на течен гас, можат на цените од 
точка 3 став 2 одредба под 8 на оваа одлука да засметаат 
учество за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало и други трошоци, во вкупен износ, и тоа: 

2% 
2% 

2% 
2% 
2% 

5% 

2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 

3% 
3% 

1) за покритие на трошоците за полне-
ње на шишиња, контејнери и садови 
- резервоари што се вградени во 
моторни возила 

2) за покритие на трошоците на про-
метот на мало на шишиња, контеј-
нери и садови - резервоари што се 
вградени во моторни возила 

3) за покритие на трошоците за скла-
дирање на течен гас , 

4) за покритие на трошоците на про-
метот на големо на шишиња, кон-
тејнери и резервоари од кои се 
врши полнење на садови - резервоа-
ри што се вградени во моторни воз-
ила, како и за покритие на трошо-
ците на прометот на големо кога 
испорака се врши во Стабилни ре-
зервоари и низ цевководи, освен ако 
испорака се врши на индустриски 
потрошувачи, полнилници.и фарми 

5) за покритие на трошоците на про-
метот на големо кога испорака се 
врши во стабилни резервоари и низ 
цевководи на индустриски потро-
шувачи, полнилници и фарми 

3,517 дин/к^ 

7% 

1,098 дин/кѕ 

4% 

1,5% 

10) \ућке - шпиритус 140/200 
11) петролкокс калциниран регулар 

2,5% 
3% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот ут-
врдено според одредбите на ст. 2 и 3 од оваа точка прет-
ставува вкупен износ од кој сите организации на здружен 
труд што се занимаваат со работи на прометот на нафте-
ни деривати од тие ставови ги покриваат своите трошоци 
во прометот на тие производи. 
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6. Ако организациите на здружен труд што се занима-
ваат со работи на прометот на течен гас Набавуваат течен 
гас од домашно производство и од увоз, можат цената на 
течниот гас на големо односно на мало да ја формираат 
со примена на просекот помеѓу набавната цена за течен 
гас од домашно производство и набавната цена за течен 
гас од увоз, земајќи ги предвид и количините (пондерира-
ње), и ћа така формираната цена можат да го засметаат 
учеството за покритие на трошоците на прометот на мало 
и на прометот на големо и другите трошоци утврдени во 
точка 5 став 3 на оваа одлука. 

7. Во цените од точка 3 на оваа одлука се вклучуваат 
износите за посебни намени во согласност со прописите, и 
тоа за: 

1) моторни бензини од 86 и 98 октани 
2) гасно масло - дизел-гориво: 

-Д-1 
- Д - 2 

- Д-з 
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за греење лесно - специјално (ЛС) 

5) масло за горење -
6) млазно гориво 
7) течен гас 
8)авиобензин 

мазут 

Дин/лит. 

1) моторни бензини од 86 и 98 октани 1,111 
2) гасно масло - дизел-гориво: 

-Д-1 0,123 
-Д-2 0,126 
-Д-3 0,128 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 0,126 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,126 

Дин/к^ 

5) масло за горење - мазут 0,150 
6) млазно гориво 0,150 
7) течен гас 0,150 
8) авиобензин 0,150 

1) моторни бензини од 86 и 98 октани 
2) гасно масло - дизел-гориво: 

-Д-1 
- Д - 2 

- Д - з -
3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 

5) течен гас 

Дин/лит. 

0,178 

0,203 
0,208 
0,211 
0,207 
0,207 

Дин/кѕ 
0,300 

10. На цените на нафтените деривати формира-
ни според точ. 3 и 5 од оваа одлука се додаваат из-
носи за: 

Дин/лит. 

0,111 

0,123 
0,126 
0,128 
0,126 
0,126 

Дин/кѕ 

0,150 
0,150 
0,150 
0,150 

1) мо т орен бензин од 86 октани 
2) моторен бензин од 98 октани 

Дин/лит.-
15,349 
13,610 

3) - дизел-гориво: 
6,476 
6,362 
6,096 
7,143 
7,044 
3,500 

8. На цените од точка 3 на оваа одлука се додава из-
носот за посебни намени, во согласност со самоуправната 
спогодба на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на нафтени деривати и организациите 
на здружен труд што се занимаваат со увоз на нафтени де-
ривати, и тоа за: 

Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка на Сојузната 
дирекција за стоковни резерви кај Службата на општестве-
ното книговодство до 15-ти во месецот за претходниот ме-
сец. 

9. На цените формирани според точ. 3 и 5 од оваа од-
лука се додава износ за посебни намени во согласност со 
прописите на надлежните органи на општествено-поли-
тичките заедници, и тоа за: 

гасно масло -
- Д - 1 
-Д-2 
- Д - з 

4) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) 
5) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 
6) масло за горење-мазут 
Средствата од став 1 на оваа точка организациите на 

здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати ќе ги уплатуваат на посебна сметка кај Службата 
на општественото книговодство до 20-ти во месецот за 
претходниот месец. 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со само-
управната спогодба на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со производство на нафтени деривати, 
организациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на нафтени деривати, организациите на здружен труд 
што се занимаваат со увоз на нафта, односно нафтени де-
ривати, организацијата на здружен труд Југословенски, на-
фтовод и банките што го следат увозот на нафта ќе се ко-
ристат: 

1) за покритие на трошоците на краткорочните 
странски кредити за увоз на нафта и нафтени деривати, во 
согласност^ енергетскиот биланс на Југославија за 1981, 
1982, 1983, 1984 и 1985 година, и тоа во периодот од 1 јану-
ари до 31 март 1985 година: 

2) за покритие на курснпте разлики во 1982, 1983, 1984 
и 1985 година, и тоа'во периодот од 1 јануари до 31 март 
1985 година по странските кредити што ги користела за 
изградба на југословенскиот нафтовод Организацијата на 
здружен труд Југословенски нафтовод; 

3) за покритие на разликата во цената, додатните 
транспортни трошоци и додатните манипулативни тро-
шоци, настанати по основ на позајмување на нафтени де-
ривати од стоковните резерви во 1981, 1982, 1983, 1984 и 
1985 година, односно до денот на враќањето, и тоа во пе-
риодот од 1 јануари до 31 март 1985 година; 

4) за покритие на трошоците по основ на курсните 
разлики настанати врска со работите на увозот на на-
фта во 1982, 1983, 1984 и 1985 година, и тоа во периодот од 
1 јануари до 31 март 1985 година, што се вршат како на-
плата на стоки и услуги извршени од страна на организа-
циите на здружен труд од Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. Налозите за користење на тие 
средства ги издава Народната банка на Југославија врз ос-
нбва на претходно извртената пресметка; 

5) за покритие на разликата помеѓу цената на нафта-
та што е увезена во 1983 и 1984 година и цената на нафта-
та остварена над цените на нафтените деривати утврдени 
со Одлуката за највисоките цени на нафтените деривати и 
за начинот на формирање на цените на нафтените дерива-
ти („Службен лист на СФРЈ", бр., 66/82), сђ Одлуката за 
начинот на формирање на цените и за определување на 
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највисокото ниво на цените на нафтата и нафтените дери-
вати, на средствата за ладење на мотори и на маслото за 
хидраулични кочници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/83), со Одлуката за начинот на формирање на цените и 
определување на највисокото ниво на цените за нафта и 
нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 48/83) 
и со Одлуката за начинот на формирање на цените и за оп-
ределување на највисокото ниво на цените на нафтата и 
дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/83) 
и со Одлуката за начинот на формирање ќа цените за на-
фта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/84). 

11. На цените на нафтените деривати, формирани 
според точ. 3 и 5 односно според точ. 4 и 5 од оваа одлука, 
се додава основен данок на промет на производи во сог-
ласност со прописите. 

12. На цените на нафтените деривати, формирани 
според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надомест за па-
тиштата во согласност со прописите на надлежните орга-
ни на општествено-политичките заедници, и тоа за: 

Дин/лит. 

1) моторни бензини: 
- од 86 октани 6,056 
- од 98 октани ' 5,875 

2) гасни масла - дизел-горива: 
- Д-1 5,987 
- Д-2 6,117 
-Д-3 , 6,300 

13. На цените на моторните бензини од 86 и 98 окта-
ни и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, фор-
мирани според точ. 3 и 5 од оваа одлука, се додава надо-
мест за патишта во согласност со соодветниот договор и 
со прописите на надлежниот орган на републиката однос-
но автономната покраина, и тоа за: 

Дин/лит. 

1) моторни бензини: 
- од 86 октани 5,200 
- од 98 октани 5,421 

2) гасни масла - дизел-горива: 
- Д-1 ^ 2,000 
- Д-2 2,000 
-Д-3 2,000 

Средствата од став 1 на оваа точка, согласно со дого-
ворот на републиките и автономните покраини ќе се ко-
ристат за повлекување на стрнски кредити за развој на со-
обраќајот, енергетиката и основното земјоделско произ-
водство. 

14. На цените на моторните бензини од 86 и 98 окта-
ни и на гасните масла - дизел-горива Д-1, Д-2 и Д-3, фор-
мирани според точ. 3 и 5 на оваа одлука, се додава надо-
мест за развеј на рудниците на јаглен во Југославија во 
износ од еден динар по еден литар, на цените на маслото 
за горење екстра-лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно-
-специјално (ЛС), формирани според точ. 3 и 5 на оваа од-
лука - износ од два динари по еден литар, а на цените на 
маслото за горење - мазут, формирани според точ. 3 и 5- на 
оваа одлука - износ од 0,60 динари по еден килограм. 

Ако маслото за горење -мазут служи како технолош-
ко гориво, на цените на маслото за горење - мазут, форми-
рани според точ. 2 и 4 од оваа одлука, се додава надомест 
за развој на рудниците на јаглен во Југославија од 0,25 
дин/к^. 

Под масло за горење." мазут што служи како техно-
лошко гориво, во смисла на став 2 од оваа точка, се под-
разбира масло за горење - мазут што се троши за техно-
лошки цели во следните процеси: во производството на 
сурово железо во високите печки; во производството на 

челик во Сименс-Мартиновите печки; во производството 
на алуминиум во сите фази (процес на разлагање на бокси-
тот со помош на натриумхидроксид, процес на запарува-
ње заради добивање глиница, процес на производство на 
глиница во фазата на калцинација, односно печење на алу-
миниумхидрат, процес во собирните печки за одржување 
на електролитен алуминиум во течна состојба на опреде-
лена температура, процес во собирните печки за леарски 
легури на алуминиум); во производството на бакренец во 
пламените печки; во топењето на влошки во рафинацијата 
во топилниците на олово, цинк и антимон; во производ-
ството на огноотпорни материјали во ротационите печки; 
во синтерирањето на керамички производи; во топењето 
на суровини (кварцен песок, доломит, натриумфелдспат, 
калцинирана сода и др.); во стакларските печки во произ-
водството на амбалажно и шупливо стакло; за потрошу-
вачка во термоелектраните на мазут што се вклучени во 
електроенергетскиот систем, а почнале да работат пред 31 
декември 1982 година. 

Како доказ дека маслото за горење - мазут служи ка-
ко технолошко гориво во смисла на став 3 од оваа точка 
се поднесуваат писмена изјава и писмена порачка од купу-
вачот. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка не се однесуваат 
на гасното масло - дизел-гориво Д-2 што земјоделските 
организации на здружен труд го набавуваат за погон на 
своите трактори и земјоделската механизација и за трак-
торите и земјоделската механизација на нивните коопе-
ранти - индивидуалните земјоделски производители. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се користат 
согласно со договорот и со прописите на републиките и 
автономните покраини за унапредување и развој на руд-
ниците на јаглен во Југославија. 

Ако големите потрошувачи набавуваат нафтени де-
ривати директно од производителот, производителот е 
должен износот на надоместите од ст. 1 и 2 на оваа точка 
да го уплати на посебна сметка во републиката односно 
автономната покраина во која се врши крајната потрошу-
вачка на нафтените деривати. 

15, Оваа одлука ќе се применува до 31 март 1985 го-
дина. 

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

Е. п. бр. 43 
21 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

150. 
Врз основа на член 217 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40-ТА ГОДИШНИНА НА ОБЕ-
ДИНЕТИТЕ НАЦИИ И 1985 ГОДИНА - ГОДИНА НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

1. Се формира Југословенски одбор за одбележување 
на 40-та годишнина на Обединетите нации и 1985 година -
година на Обединетите нации (во натамошниот текст: Од-
борот). 
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Задачата на Одборот е да ја организира и координи-
ра активноста во Социјалистичката Федеративна Репуб-
лика Југославија заради одбележување на 40-та годишни-
на на Обединетите нации и 1985 година - година на Обеди-
нетите нации. 

2. Задачите од точка 1 на оваа одлука и носителите на 
задачите и работите ќе се утврдат со програмата за актив-
ностите на Одборот. 

3. По истекот на одбележувањето на 40-та годишнина 
на Обединетите нации и 1985 година - година на Обедине-
тите нации, Одборот поднесува извештај за работата до 
Сојузниот извршен совет. 

4. Одборот има претседател, потпретседател и опре-
делен број членови, што ги именува Сојузниот извршен 
савет. 

5. Одборот го сочинуваат претставници на: 
1) Собранието на СФРЈ; 
2) Сојузниот извршен совет; 
3) Советот на федерацијата; 
4) Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 

на работниот народ на Југославија; 
5) Претседателството на Советот на Сојузот на син-

диактите на Југославија; 
6) Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на 

борците на Народноослободителната војна на Југослави-
ја; 

7) Конфе^енциајта на Сојузот на социјалистичката 
младина на Југославија; 

8) Конференциајта за прашања на општествената по-
ложба на жените на Југославија; 

9) Градската конференција на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Белград; 

10) Сојузниот општествен совет за меѓународни од-
носи; 

11) републичките и покраинските општествени сове-
ти за меѓународни односи; 

12) Сојузниот секретаријат за надворешни работи; 
13) Стопанската комора на Југославија; 
14) Сојузниот завод за меѓународна научна, просвет-

но-културна и техничка соработка; 
15) југословенските комисии за соработка со: 
а) Организацијата на Обединетите нации за просвета, 

наука и култура (УНЕСКО); 
б) Меѓународната организација на Обединетите на-

ции за помош на децата (УНИЦЕФ); 
в) Организацијата на Обединетите нации за исхрана 

и земјоделство (ФАО); 
г) Светската здравствена организација; 
16) Југословенската група на Интерпарламентарната 

унија; 
17) Југословенската лига за мир, независност и рам-

ноправност на народите; 
18) Југословенското здружение за меѓународно пра-

во; 
19) Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на 

Југославија; 
20) Новинската агенција ТАНЈУГ; 
21) Југословенското радио и телевизија; 
22) Институтот за меѓународна политика и стопан-

ство ; 
23) републичките и покраинските здруженија за Обе-

динетите нации; 
24) универзитетите. 
6. Стручните и административните работи за потре-

бите на Одборот ги врши Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи во непосредна соработка со Сојузното 
здружение за Обединетите нации на Југославија, Југосло-
венската комисија за соработка со Организацијата на Обе-
динетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) и 
Институтот за меѓународна политика и стопанство, во 
согласност со задачите утврдени со програмата за актив-
ностите на Одборот. 

7. Средства за извршување на програмата од точка 2 
на оваа одлука и средства за работа на Одборот ќе обезбе-
ди Сојузниот извршен совет, врз основа на претсметката 
што ќе ја поднесе Одборот. 

8) Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 53 
14 февруари 1985 година 

'Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

151. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/84), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ СРЕД-
СТВА ОД БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГО-
ДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАС-

ТЕНО ВОЗЕЊЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. На организациите на здружен труд што се занима-
ваат со превоз на патници во јавниот сообраќај (во ната-
мошниот текст: сообраќајните организации) им се испла-
тува надомест за превоз извршен во патничкиот сообраќај 
на лица кои, врз основа на сојузните прописи, имаат право 
на бесплатни и повластени превози (во натамошниот тек-
ст: повластици), и тоа: 

1) на членовите на Претседателството на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на делегатите 
на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот из-
вршен совет - врз основа на член 20 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи 
на делегатите /во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 62/79), за повластици што ги ко-
ристат врз основа на легитимација на член на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на легитимација на делегат на Собранието на 
СФРЈ односно на легитимација на член на Сојузниот из-
вршен совет; 

2) на членовите на Советот на федерацијата - врз ос-
нова на член 10 став 2 од Законот за Советот на федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74), за повластици 
што ги користат врз основа на легитимација на член на 
Советот на федерацијата; 

3) на народните херои - врз основа на чл. 15 и 16 од 
Законот за основните права на лицата одликувани со Ор-
ден на народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81); за повластици што ги корис-
тат врз основа на легитимација за бесплатно возење на но-
сителите на Орден на народен херој пропишани со Пра-
вилникот за користење на бесплатно и повластено возење 
на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/77) и на Орденска книшка 
на народен херој; 

4) на носителите на „Партизанска споменица 1941" -
врз основа на чл. 20 и 21 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), за 
повластици што ги користат врз основа на легитимација 
за бесплатно и повластено возење на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" пропишана со Правилникот за 
користење на бесплатно и повластено возење на носители-
те на „Партизанска споменица 1941" („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6/77); 
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5) на борците од Шпанската националноослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година - врз 
основа на чл. 21 и 22 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), за по-
властици што ги користат врз основа на легитимација за 
бесплатно и повластено возење на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна војна од 
1936 до 1939 година, пропишана со Правилникот за обра-
зецот на легитимацијата за бесплатно и повластено возе-
ње на борците од Шпанската националноослободителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/82); 

6) на лицата одликувани со орден на Караѓорѓева 
ѕвезда со мечови, со орден Бел орел со мечови и со Златен 
медал на Обилиќ установена во Црна Гора 1851 година -
врз основа на чл. 1а и 9 од Законот за основните права на 
лицата одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечо-
ви, со орден Бел орел со мечови и со Златен медал на Оби-
лиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 22/73, 33/76 и 
68/81), за повластици што ги користат врз основа на леги-
тимација за бесплатно возење на носителите на орден на 
Караѓорѓева ѕвезда со мечови, на орден Бел орел со мечо-
ви и на Златен медал на Обилиќ, пропишана со Правилни-
кот за користење на бесплатно возење на лицата одлику-
вани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечови, со орден Бел 
орел со мечови и со Златен медал на Обилиќ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 6/77); 

7) на воените инвалиди и на уживателите (корисници-
те) на семејна инвалиднина - врз основа на чл. 63 до 68 од 
Законот за основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/81 и 41/83), за повластици што ги користат врз ос-
нова на соодветна објава за бесплатно односно повласте-
но возење и на книшка за повластено возење на воените 
инвалиди, пропишана со Правилникот за начинот на ос-
тварување и користење на правото на бесплатно и повлас-
тено возење („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/82). 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им се испла-
тува на сообраќајните организации само за превоз из-
вршен во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релации-
те односно линиите предвидени во редот на возењето и по 
однапред утврдените редовни цени за превоз. 

3. Надоместот од точка 1 на оваа одлука им се испла-
тува на сообраќајните организации врз основа на докази 
за извршените превози на корисниците на повластица. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
надомест за бесплатен превоз на членовите на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на членовите на Советот на федерацијата, на 
делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Со-
јузниот извршен совет им се исплатува на железничките 
сообраќајни организации во паушален износ. Височината 
на тој надомест се утврдува со договор што го склучуваат 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
и Заедницата на југословенските железници, врз основа на 
бројот на корисниците на повластица, проценетиот број 
на патувања, проценетиот просечен превозен пат и изно-
сот на редовната цена на возната карта на просечен преве-
зен пат за едно патување во односниот период. 

4. Надоместот "вд точка 1 на оваа одлука се исплатува 
врз основа на барање за исплата на надомест, што сообра-
ќајната организација и го поднесува на службата на оп-
штественото книговодство кај која има жиро-сметка. 

5. Исплатата по барањето од точка 4 на оваа одлука 
ја врши Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија од средствата на Буџетот на федерацијата за 
1985 година, позиција 475 - Средства за покривање на об-
врските за повластено возење во патничкиот сообраќај. 

6. Сојузниот секретар за финансии, во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 

ќе го пропише начинот на исплатување на надоместот на 
сообраќајните организации за искористените бесплатни и 
повластени возења, како и документацијата што се подне-
сува кон барањето за исплата на надоместот. 

7. Надоместот според оваа одлука се исплатува за 
превоз што ќе се изврши од 1 јануари до 31 декември 1985 
година. 

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

Е.п. бр. 41 
7 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

152. 
Врз основа на член 2 од Законот за пригодни ковани 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕ-
НИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА 
VIII СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО СКИЈАЧКИ ЛЕТОВИ 

ВО 1985 ГОДИНА НА ПЛАНИЦА 

1. Народната банка на Југославија ќе издаде, по по-
вод одржувањето на VIII светско првенство во скијачки 
летови во 1985 година на Планина, пригодни златни кова-
ни пари во апоени од 10.000 динари и пригодни сребрени 
ковани пари во апоени од 1.000 и 500 динари. 

2. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни златни ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вку-
пен износ од 100,000.000 динари и во вкупна количина од 
10.000 парчиња. 

3. Народната банка на Југославија^ ќе издаде пригод-
ни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вку-
пен износ од 65,000.000 динари во следните количини и из-
носи по апоени, и тоа: 

1) 40.000 парчиња апоени од по 1.000 динари во две 
варијанти од по 20.000 парчиња - во вкупен износ од 
40,000.000 динари; 

2) 50.000 парчиња апоени од по 500 динари - во износ 
од 25,000.000 динари. 

4. Пригодните златни ковани пари од точка 2 на оваа 
одлука ќе бидат изработени од злато со финост од 
900/1000 во специјална техника, со високосјајни рамни по-
вршини и матирани релјефни детали на пригодни мотиви 
и ќе имаат тежина од 8 грама и пречник од 24 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на секое од-
делно парче пригодни златни ковани пари до 1% (отсто) 
над и 1 /оо (промил) под тежината наведена во став 1 на 
оваа точка. 

5. Пригодните сребрени ковани пари од точка 3 на 
оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост од 
925/1000, во специјална техника, со високосјајни рамни 
површини и матирани релјефни детали на пригодни моти-
ви и ќе ги имаат следните тежини и пречници: 

1) апоен од 1.000 динари - тежина од 23 грама и преч-
ник од 38 милиметри; 

2) апоен од 500 динари - тежина од 13 грама и преч-
ник од 30 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на секое од-
делно парче пригодни сребрени ковани пари до 1% (отсто) 
над и до 2 %о (промил) под тежините наведени во став 1 
на оваа точка. 
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6. Изгледот на пригодните златни ковани пари од 
точка 2 на оваа одлука е следниот: 

1) од лицето: во средината е симболот на Планица -
три чапји во лет, текстот испишан со латиница: Планина 
50" и ознаката на годината на издавањето: „1985". Околу 
тие обележја кружно е испишан текстот со латиница „VIII 
светско првенство у смучарским летовима";1 

2) од опачината: во средината е грбот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. Околу тоа обе-
лежје кружно се испишани: називот „СФР Југославија" со 
латиница и кирилица, бројната ознака на вредноста 
„10.000" и буквата „Д" со латиница и кирилица. 

7. Изгледот од лицето на пригодните сребрени кова-
ни пари од точка 3 на оваа одлука е следниот: 

1) апоен од 1.000 динари - една варијанта - во среди-
ната е портретот на инж. Станко Блоудек творец и гради-
тел на првата скокалница на Планина, текстот испишан со 
латиница: „Планина 50"; „Инж Блоудек" и ознаката на го-
дината на издавањето: „1985". Околу тие обележја кружно 
е испишан текстот со латиница: „VIII светско' првенство у 
смучарским летовима"; 

2) апоен од 1.000 динари - друга варијанта - во сре-
дината е зибелка - словенечка народна лулка, текстот ис-
пишан со латиница: „Планина 50" и ознаката на годината 
на издавањето: „1985". Околу тие облежја кружно е испи-
шан текстот со латница: „VIII светско првенство у сму-
чарским летовима"; 

3) апоен од 500 динари - во средината е симболот на 
Планица - три Чапји во лет, текстот испишан со латини-
ца: „Планина 50" и ознаката на годината на издавањето: 
„1985". Околу тие обележја кружно е испишан текстот на 
словенечки јазик: „VIII световно првенство в смучарских 
полетих". ' 

8. Изгледот од опачината на сите апоени на пригод-
ните сребрени ковани пари од точка 3 на оваа одлука е 
следниот: во средината е грбот на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, а околу тоа обележје 
кружно се испишани: називот „СФР Југославија" со лати-
ница и кирилица, бројната ознака на вредноста „1.000" 
или „500" и буквата „Д" со латиница и кирилица. 

9. Работ на пригодните златни и сребрени ковани па-
ри од точка 1 на оваа одлука е порабен со рецки. 

10. Пригодните златни и сребрени пари од точка 1 на 
оваа одлука ќе се продаваат по цени што ќе ги определи 
Народната банка на Југославија. 

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

Е.п.бр. 64 
7 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

153. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за формирање на 

Југословенски одбор за одбележување на 40-та годишнина 
од Обединетите нации и 1985 година - година на Обедине-
тите нации („Службен лист на СФРЈ", бр. 11 /85), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОДБОР 
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 40-ТА ГОДИШНИНА НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И 1985 ГОДИНА - ГОДИНА 

НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
1. За претседател на Југословенскиот одбор за одбе-

лежување на 40-та годишнина на Обединетите нации и 

1985 година - година на Обединетите нации (во натамош-
ниот текст: Одборот) се именува: 

- Лазар Мојсов, член на Претседателството на СФРЈ; 
2. За потпретседател на Одборот се именува: 
- Раиф Диздаревиќ, сојузен секретар за надворешни 

работи; 
3. За членови на Одборот се именуваат: 
1) Гојко Секуловски, претседател на Одборот за над-

ворешна политика на Сојузниот собор на Собранието на 

2) Живорад Ковачевиќ, член на Сојузниот извршен 
совет; 

3) Иво Вејвода, член на Советот на федерацијата; 
4) д-р Александар Грличков, член на Претседател-

ството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија и претседател на 
Секцијата за надворешно-политички прашања и меѓуна-
родни врски; 

5) Јосип Франиќ, член на Претседателството на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Југославија; 

6) Звонко Грахек, член на Претседателството на Со-
јузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на 
народноослободителната војна на Југославија и претседа-
тел на Комисијата за меѓународна соработка; 

7) Милорад Шќепановиќ, член на Претседателството 
на Сојузната конференција на Сојузот на социјалистичка-
та младина на Југославија и претседател на Комисијата за 
меѓународни врски и соработка; 

8) Танкосава Симиќ, претседател на Конференцијата 
за прашања на општествената положба на жените на Ју-
гославија; 

9) Богдан Шундериќ, претседател на Градската кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Белград; 

10) Мирко Остоиќ, претседател на Сојузниот општес-
твен совет за меѓународни односи; 

И) Мухидин Бегиќ, претседател на Републичкиот оп-
штествен совет за меѓународни односи на СР Босна и Хер-
цеговина; 

12) Јакша Петриќ, претседател на Претседателството 
на СР Хрватска и претседател на Републичкиот општес-
твен совет за меѓународни односи на СР Хрватска; 

. 13) д-р Гавро Перазиќ, член на Републичкиот општес-
твен совет за односи со странство на СР Црна Гора; 

14) Ристо Џунов, член на Претседателството на Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на СР Маке-
донија; 

15) д-р Марко Врхунец, претседател на Републичкиот 
општествен совет за меѓународни односи на СР Словени-
ја; 

16) Славко Зечевиќ, претседател на Републичкиот оп-
штествен совет за односи со странство на СР Србија; 

17) Живан Берисавлевиќ, претседател на Покраин-
скиот општествен совет за односи со странство на СР Вој-
водина; 

18) Камбер Авдиу, секретар на Покраинскиот оп-
штествен совет за односи со странство на САП Косово; 

19) Будимир Лончар, заменик на сојузниот секретар 
за надворешни работи; , 

20) Гавро Церовиќ, помошник на сојузниот секретар 
за надворешни работи; 

21) д-р Живоин Јазиќ, амбасадор во Сојузниот секре-
таријат за надворешни работи; 

22) Никола Чичановиќ, советник на сојузниот секре-
тар за надворешни работи; 

23) д-р Борут Бохте, началник на Службата за меѓу-
народноправни работи во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи; 
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24) Анте Зелиќ, член на Претседателството на Сто-
панската комора на Југославија; 

25) Миленко Зрелец, директор на Југословенскиот за-
вод за меѓународна научна, просветно-културна и технич-
ка соработка; 

26) д-р Бранислав Шошкиќ, претседател на Југосло-
венската комисија за соработка со Организацијата на Обе-
динетите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО); 

27) д-р Стеван Баљошевиќ, претседател на Југосло-
венската комисија за соработка со Меѓународната органи-
зација на Обединетите нации за помош на децата (УНИ-
ЦЕФ); 

28) Христо Христоманов, претседател на Југословен-
ската комисија за соработка со Организацијата на Обеди-
нетите нации за исхрана и земјоделство (ФАО); 

29) Вулнет Старова, претседател на Југословенската 
комисија за соработка со Светската здравствена организа-
ција; 

30) Исо Његован, претседател на Југословенската 
група на Интерпарламентарната унија; 

31) д-р Славко Комар, претседател на Југословенска-
та лига за мир, независност и рамноправност на народи-
те; 

32) д-р Бошко Јаковлевиќ, секретар на Претседател-
ството на Југословенското здружение за меѓународно пра-
во; 

33) Ељхами Нимани, претседател на Сојузот на 
здруженијата за Обединетите нации на Југославија и пре-
тседател на Покраинското здружение за Обединетите на-
ции на САП Косово; 

34) Михајло Шарановиќ, директор на Новинската 
агенција ТАНЈУГ; 

35) Златко Синобад, извршен секретар на Југословен-
ското радио и телевизија; 

36) д-р Милан Шаховиќ, раководител на Секцијата за 
меѓународно право во Институтот за меѓународна поли-
тика и стопанство; 

37) д-р Зоран Паиќ, претседател на Републичкото 
здружение за Обединетите нации на СР Босна и Херцего-
вина; 

38) д-р Радован Вукадиновиќ, претседател на Репуб-
личкото здружение на Обединетите нации на СР Хрват-
ска; 

39) д-р Зоран Лакиќ, претседател на Републичкото 
здружение за Обединетите нации на СР Црна Гора; 

40) Никола Матовски, претседател на Републичкото 
здружение на Обединетите нации на СР Македонија; 

41) Марија Вилфан, претседател на Републичкото 
здружение за Обединетите нации на СР Словенија; 

42) Милан Токовиќ, претседател на Републичкото 
здружение за Обединетите нации на СР Србија; 

43) Василие Станишиќ, претседател на Покраинското 
здружение за Обединетите нации на САП Војводина; 

44) д-р Борислав Благоевиќ, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

45) д-р Владимир Иблер, професор на Правниот фа-
култет во Загреб. 

4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 54 
14 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

154. 
Врз основа на член 49г од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 41/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84 и 7/85), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА 
ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ЌЕ ИСКАЖАТ ЗА-

ГУБА ВО РАБОТЕЊЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Основна организација на здружен труд, работна орга-
низација која во својот состав нема основни организации 
на здружен труд, договорна организација на здружен 
труд, основна задружна организација, земјоделска задруга 
која во својот состав нема основни задружни организации, 
основна организација на кооперанти, занаетчиска и друга 
организација (во натамошниот текст: организација) го ут-
врдува износот на средствата за исплата на аконтации на 
чисти лични доходи и на надомести на аконтации на чис-
ти лични доходи (во натамошниот текст: чистиот личен 
доход) на начинот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Организацијата што искажала загуба во периодична-

та пресметка, износот на средствата за исплата на чисти 
лични доходи го утврдува на образецот ЛДЗ-1 - Пресмет-
ка на средствата за исплата на чисти лични доходи во слу-
чај на искажана загуба во периодичната пресметка, во пе-
риодот од до 19 година, кој е отпеча-
тен кон овој правилник и е негов составен дел. 

Член 3 
Организацијата што искажала непокриена загуба во 

завршната сметка, износот на средствата за исплата на 
чисти лични доходи го утврдува на образецот ЛДЗ-2 -
Пресметка на средствата за исплата на чисти лични дохо-
ди во случај на искажана непокриена загуба во завршната 
сметка за 1 9 - - година, во периодот од - до -
19 година, кој е отпечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Член 4 
Организацијата што на денот на исплатата на чисти 

лични доходи има искажана загуба во периодичната пре-
сметка односно што искажала непокриена загуба во за-
вршната сметка за претходната година, составува и доста-
вува, на денот на исплатата, до Службата на општествено-
то книговодство, образец ЛДЗ-1, односно образец ЛДЗ-2 
во еден примерок, заедно со налозите за исплата на чисти 
лични доходи. 

Член 5 
Паричните вредности во обрасците од чл. 2 и 3 на 

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

I 
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II. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖА-

НА ЗАГУБА ВО ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА 

Член 6 
Организцијата составува образец ЛДЗ-1 врз основа 

на. податоците од периодичната пресметка во која ја ис-
кажала загубата во раббтењето и податоците што ќе ги ут-
врди на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот 
број 149 на образецот Деловен резултат во текот на годи-
ната - Биланс на успехот, кој е составен за периодот во кој 
е искажана загуба во работењето; 

2) под редниот број 2 го внесува износот од редниот 
број 94 на образецот Посебни податоци кон Деловниот ре-
зултат во текот на годината - Биланс на успехот, кој е сос-
тавен за периодот во кој е искажана загуба во работењето 
(во натамошниот текст: образецот Посебни податоци); 

3) под редниот број 3 го внесува износот на средства-
та што ги примила на жиро-сметката односно на интерна-
та сметка во согласност со член 22 став 2 точка 2 од Зако-
нот за санација и престанок на организациите на здружен 
труд (во натамошниот текст: Законот за санација); 

4) под редниот број 4 го внесува износот на просечни" ' 
от месечен чист личен доход по работник што ќе го ут-
врди според самоуправниот општ акт за периодот за кој 
составува пресметка. Организацијата го внесува подато-
кот под тој реден број, ако износот под редниот број 2 е 
ист или поголем од износот под редниот број 1; 

5) под редниот број 5 го внесува износот на просечни-
от месечен чист личен, доход по работник што ќе го ут-
врди според самоуправната спогодба со која е предвидена 
обврска за меѓусебно покривање на загубите со други ор-
ганизации, во согласност со член 22 став 2 точка 2 од Зако-
нот за санација. Организацијата го внесува податокот под 
тој реден број, ако збирот на износите под ред. бр. 2 и 3 е 
ист или поголем од износот под редниот број 1; 

6) под редниот број 6 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога од образецот Посебни податоци збирот на изно-
сите од ред. бр. 7 до 10 зголемен за износот од контото 257 
- Распоредени средства на чистиот доход за лични дохо-
ди, кој се однесува на чистиот личен доход исплатен во те-
ковниот пресметковен период по пресметката на личните 
доходи за претходниот пресметковен период, ќе го подели 
со бројот од редниот број 56 и така добиениот количник ќе 
го подели со бројот од редниот број 58. Организацијата го 
внесува податокот под тој реден број, ако износот под ред-
ниот број 1 е поголем од "збирот на износите под ред.бр. 2 
и 3; 

7) под редниот број 7 го внесува просечниот број на 
вработените врз основа на часовите на работа за периодот 
за кој се составува пресметка на образецот ЛДЗ-1, кој ќе го 
утврди така што бројот на остварените часови на работа и 
на часовите за кои работниците примаат надомест на лич-
ниот доход од средствата на организацијата ќе го подели . 
со бројот на можните часови на работа со полно работно 
време и со време пократко од полното работно време по 
работник; 

8) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците 
за кои составува пресметка на образецот ЛДЗ-1 (на при-
мер, организација која искажала загуба за пресметковниот 
период јануари-јуни, при исплата на личен доход во месец 
јули го внесува бројот 1, во месец август го внесува бројот 
2, а ако во месец август исплатува личен доход за два ме-
сеца го внесува бројот 2); 

9) под редниот број 9 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 4 или под редниот 

број 5 или под редниот број 6 ќе го помножи со броевите 
под ред. бр. 7 и 8; 

10) под редниот број 12 ја внесува разликата меѓу из-
носот под редниот број 9 и износот под редниот број 11 
или разликата меѓу износот под редниот број 10 и износот 
под редниот број 11, ако износот под редниот број 10 е по-
мал од износот под редниот број 9. 

Член 7 
Податоците за утврдување на бројот на вработените 

врз основа на часовите на работа се земаат од евиденција-
та што организацијата ја води, во смисла на прописите за 
евиденции во областа на трудот. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖА-
НА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

Член 8 
Организацијата го составува образецот ЛДЗ-2 врз ос-

нова на податоците од завршната сметка во која искажала 
непокриена загуба и врз основа на податоците што ќе ги 
утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува износот од редниот 
број 149 на образецот Биланс на состојбата, во кој е ис-
кажана непокриената загуба; 

2) под редниот број 2 го внесува износот на надомес-
тените средства на непокриената загуба во постапката за 
санација, во согласност со член 40 од Законот за санација, 
до денот на составувањето на овој образец; 

3) под редниот број 3 го внесува износот на чистиот 
личен доход по работник загарантиран со закон, кој е оп-
ределен со републичкиот односно покраинскиот закон. 
Организацијата го внесува податокот под тој реден број 
кога износот на средствата за исплата на чисти лични до-
ходи го утврдува во согласност со член 49 став 1 од Зако-
нот за санација; 

4) под редниот број 4 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога од образецот Посебни податоци, кој е составен 
за годината во која е искажана непокриената загуба, зби-
рот на износите од ред. бр. 7 до 10, зголемен за износот од 
контото 257 што се однесува на чистиот личен доход ис-
платен во тековната година по конечната пресметка на 
личните доходи за претходната година, ќе го подели со 
бројот од редниот број 56 и така добиениот количник ќе го 
подели со бројот од редниот број 58. Организцијата го 
внесува податокот под тој реден број кога износот на 
средствата за исплата на чисти лични доходи го утврдува 
во согласност со член 49 ст. 2 и 3 и со член 221 а од Законот 
за санација; 

5) под редниот број 5 внесува 50% од растежот на ис-
платените аконтации на чисти лични доходи по работник 
во областа на стопанството, што го утврдила и објавила 
службата за општествено книговодство за територијата на 
републиката односно на автономната покраина и што се 
применува на денот на кој се врши исплата на чисти лич-
ни доходи; 

6) под редниот број 6 го внесува податокот кога изно-
сот на средствата за исплата на чисти лични доходи го ут-
врдува во согласност со член 49 став 3 од Законот за сана-
ција; 

7) под редниот број 7 го внесува износот на просечни-
от месечен чист личен доход по работник што ќе го ут-
врди според самоуправната спогодба за меѓусебните одно-
си во санацијата, односно според одлуката на санаторите 
во согласност со член 49 став 3 и со член 50 од Законот за 
санација. Организацијата го внесува податокот под тој ре-
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ден број кога износот на средствата за исплата на чисти 
лични доходи го утврдува во согласност со член 49 став 3 
од Законот за санација; 

8) под редниот број 8 го внесува просечниот број на 
вработените врз основа на часовите на работа за периодот 
за кој составува пресметка кој ќе го утврди така што бро-
јот на остварените часови на работа и на часовите за кои 
работниците примаат надомест на личниот доход од сред-
ствата на организацијата ќе го подели со бројот на можни-
те часови на работа со полно работно време и со време по-
кратко од полното работно време; 

9) под редниот број 9 го внесува бројот на месеците 
за кои доставува пресметка на образецот ЛДЗ-2. (На при-
мер, организација која искажала непокриена загуба во за-
вршната сметка за 1984 година, при исплата на лични до-
ходи во месец март 1985 година го внесува бројот 1, во 
месец април го внесува бројот 2 ако во месец март ги ис-
платила аконтациите на личните доходи врз основа на об-
разецот ЛДЗ-2, а ако во месец април исплатува лични до-
ходи за два месеца, го внесува бројот 2); 

10) под редниот број 10 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 3 или под редниот 
број 4 или под редниот број 6 или под редниот број 7 ќе го 
помножи со бројот под ред.бр. 8 и 9 зависно од тоа во сог-
ласност со која одредба на член 49 од Законот за санација 
се утврдува износот на средствата за исплата на чисти 
лични ДФХОДИ ; 

11) под редниот број 11 го внесува износот на испла-
тените чисти лични доходи за периодот за кој го составу-
вала образецот Л Д 3-2. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 9 
Ако настанат промени во организирањето (спојување 

односно здружување), организацијата што продолжува со 
работа во својата пресметка ги опфаќа средствата за ис-
плата на чисти лични доходи и податоците на организаци-
ите што престанале да постојат поради статусна промена. 

Во случај на издвојување на организацијата, обврска-
та за внесување на податоци во образецот ЛДЗ-1 и образе-
цот ЛДЗ-2, што се однесуваат на организацијата што пре-
станала да постои поради статусна промена, се пренесува 
на организациите што продолжуваат да работат по ста-
тусната промена. / 

Член 10 
По исклучок од одредбата на член 8 точка 4 од овој 

правилник, во 1985 година, во образецот ЛДЗ-2 под редни-
от број 4 организацијата го внесува износот што ќе го ут-
врди кога од образецот Посебни податоци, кој е составен 
за 1984 година, збирот на износите од ред. бр. 4 до 7, зголе-
мен за износот од контото 257 што се однесува на чистиот 
личен доход исплатен во тековната година по конечната 
пресметка на личните доходи за претходната година, ќе го 
подели со бројот од редниот број 47 и така добиениот ко-
личник ќе го подели со бројот од редниот број 49. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист" на СФРЈ". 

Бр. 1-2060/1 
26 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

Образец ЛДЗ-1 

(назив и седиште на организацијата) 

(гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА ВО 
ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА, ВО ПЕРИОДОТ О Д -

Д О - 1 9 - - г о д и н а 

Реден Е л е м е н т и И з н о с 
број 

1 2 3 

1 Износ на загубата што е искажана во 
периодичната пресметка ^ 

2 Состојба на резервниот фонд 

3 Примени парични средства од други 
организации по основ на искажана за-
губа 

4 Просечен месечен чист личен доход по 
работник утврден според самоуправ-
ниот општ акт 

5 Просечен месечен чист личен доход по 
работник утврден според самоуправ-
ната спогодба 

6 Просечен месечен чист личен доход ис-
платен по работник во претходниот 
пресметковен период 

7. Просечен број на вработените врз ос-
нова на часовите на работа за перио-
дот за кој се составува пресметка 

8 Број на месеците за кои е составена 
пресметка 

9 Износ на средствата за исплата на чис-
ти лични доходи за периодот за кој е 
составена пресметка 

И Износ на средствата за исплата на чис-
ти лични доходи за периодот за кој е 
составена пресметка, во согласност со 
републичкиот односно со покраински-
от закон 

И Износ на исплатените чисти лични до-
ходи за периодот за кој е составена 
пресметка 

12 Разлика за исплата (реден број 9 или 
реден број 10 минус реден број 11) 

В о - - 1 9 - г о д . ' ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ 
- - - - - - - - - - - - (потпис на раководителот 
(потпис на раководителот на организацијата) 

на финансиската служба) 
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Образец ЛДЗ-2 

(назив и седиште на организацијата) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА ИСКАЖАНА НЕПОКРИЕН А 
ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 19 . ГО ЛИ-
НА ВО ПЕРИОДОТ ОД ДО 19 ГО ДИ-

НА 

Реден Е л е м е н т и И з н о с 
број 

1 2 3 

1 Износ на непокриената загуба во за-
вршната сметка 

2 Износ на надоместените средства во по-
стапката за санација 

3 Износ на чистиот личен доход по работ-
ник загарантиран со закон 

4 Просечен месечен чист личен доход по ра-
ботник за претходната година 

5 50% од растежот на аконтациите на чисти-
те лични доходи по работник во областа 
на стопанството 

6 Просечен месечен чист личен доход по ра-
ботник, зголемен за износот добиен со 
примена на процентот под редниот број 5 
(реден број 4 плус реден број 4 помножен 
со редниот број 5) 

7 Просечен месечен чист личен доход по ра-
ботник утврден според самоуправнауа 
спогодба 

8 Просечен број на вработени врз основа на 
часовите на работа за периодот за кој се 
составува пресметка 

9 Број на месеците за кои се составува пре-
сметка 

10 Износ на средствата за исплата на чисти 
лични доходи за периодот за кој се соста-
вува пресметка 

11 Износ на исплатените чисти лични дохо-
ди за периодот за кој се составува пре-
сметка 

12 Разлика за исплата (реден број 10 минус 
реден број 11) 

В о - 1 9 - г о д и н а 
(потпис на раководителот 

(потпис на раководителот на организацијата) 
на финансиската служба) 

155. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84), 
директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОТОЧНИ МЕ-
РИЛА НА ЗАФАТНИНА ЗА РАЗНИ ТЕЧНОСТИ, СО 

НЕПОСРЕДНО МЕРЕЊЕ НА ЗАФАТНИНАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат проточните мерила 
' на зафатнина за разни течности, со непосредно мерење на 
зафатнината (во натамошниот текст: проточно мерило). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознака М1ЈЅ-2-15/1. 

Член 2 
Под проточно мерило на зафатнина за разни течнос-

ти, со 'непосредно мерење на зафатнината, се подразбира 
склоп составен од мерен уред, показен уред и додатен 
уред што мери зафатнина на течност што протечува низ 
цевовод (во состојба во која течноста се наоѓа во момен-
тот на мерењето). 

Член 3 
Според конструкцијата, проточниге мерила со непос-

редно мерење на зафатнина на течност се делат на: 
1) проточни мерила со подвижни ѕидови; 
2) проточни мерила со подвижни комори. 
Проточни мерила со подвижни ѕидови се: 
1) протечи и мерила со елипсовидни запчаници; 
2) проточни мерила со лопатки; 
3) проточни мерила со клипови; 
4) проточни мерила со специјална конструкција. 
Проточни мерила со подвижни комори се: 
1) проточни мерила со тапан; 
2) проточни мерила со подвижна комора; 
3) проточни мерила со комора со специјална кон-

струкција. 

Член 4 
Проточните мерила можат да мерат разни течности, 

вклучувајќи го и течниот гас. 

Член 5 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) мерена течност е течноста која може да се мери со 

проточно мерило; 
2) работен опсег на проточното мерило е опсегот на 

протекот во кој грешките на покажувањето се во граници-
те дозволени со овој правилник и е ограничен со најмал 
(Ршш) и најголем (С)тах) проток; 

3) номинален отвор на мерилото е внатрешниот пре-
чник на приклучокот на проточното мерило; 

4) зафатнина на работен циклус (Ус) на проточното 
мерило со непосредно мерење на зафатнината е зафатни-
ната на течноста што одговара на работниот циклус на 
мерилото, односно на сите движења на подвижните дело-
ви на мерилото, почнувајќи од почетната положба, па се 
додека сите тие делови, освен показниот уред и посредна-
та трансмисија, повторно не ја заземат истата положба 
(како и на почетокот); 
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5) најмала зафатнина е најмалата зафатнина на теч-
ност што може да се мери со определено проточно мери-
ло; 

6) периодично отстапување е најголема можна разли-
ка која при повеќекратно мерење на само еден работен 
циклус може да се појави помеѓу зафатнината отчитана на 
показниот уред и зафатнината што одговаа на еден рабо-
тен циклус, кога показниот уред е поврзан со мерниот 
уред без зјај и мртов од; 

7) граница на дозволена грешка на проточно мерило 
е најголемото дозволено отстапување на вредноста што ја 
покажува проточното мерило од соодветната вредност 
што ја покажува еталонот со кој се врши проверување, не-
зависно од тоа колкава е мерната несигурност со која 
може да се утврди мерената вредност; 

8) фактор на компензација е односот на нето-зафат-
нина и бруто-зафатнина. 

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 6 
Границите на дозволената грешка на проточното ме-

рило се дадени во следната табела: 

Мерена зафатнина, во литри Граници на дозволена грешка 

од 0,02 до 0,1 ± 2 ш1 
од 0,1 до 0,2 ^ ± 2% од мерената за-0,1 

фатнина 
од 0,2 до 0,4 ± 4 ш1 
од 0,4 . до 1 ± 1% од мерената за-0,4 . 

фатнина 
од 1 , до 2 ± 10 ш1 
од 2 и повеќе ± 0,5% од мерената 

зафатнина 

Границите на дозволената грешка за најмала зафат-
нина се еднакви на двократната вредност на границата на 
дозволените грешки дадени во табелата од став 1 на овој 
член за зафатнини што и одговараат на таа најмала зафат-
нина. \ 

Границата на дозволената грешка на која и да е изме-
рена зафатнина не смее да биде поголема од границата на 
дозволената грешка за најмала зафатнина. 

Член 7 
Границите на дозволената грешка на проточно мери-

ло за мерење на течни гасови, на проточно мерило за ме-
рење на течност на температура пониска од - 100С или по-
висока од Н-500С и на проточно мерило чијшто најмал 
проток е најмногу еднаков на 1 с1ш3/ћ, се еднакви со двок-
ратните вредности на границите на дозволените грешки 
дадени во член 6 од овој правилник. 

Член 8 
Ако сите промени на грешките што се случуваат со 

промената на протокот имаат ист знак, најмалку една од 
тие грешки мора да биде помала или најмногу еднаква со 
една од следните вредности: 

1) со половината од апсолутната вредност на грани-
цата на дозволената грешка утврдена во член 6 или 7 на 
овој правилник; или 

2) со 0,3% од мерената зафатнина, односно 0,6% од 
мерената зафатнина за проточни мерила од член 7 на овој 
правилник. 

Член 9 
Границите на дозволената грешка на проточното ме-

рило при испитувањето на типот се еднакви со поголема-
та од следните две вредности: 

1) со половината од границата на дозволената греш-
ка утврдена во член 6 од овој правилник; или 

2) со ± 0,3% од мерената зафатнина. 

Член 10 
Границите на дозволената грешка при испитувањето 

на типот на проточното мерило за мерење на течни гасо-
ви , проточното мерило за мерење на течност на темпера-
тура пониска од - 100С или повисока од 4-500С и проточ-
ното мерило чијшто најмал проток е најмногу еднаков на 
1 (1ш3/ћ се еднакви со поголемата од следните вредности: 

1) со границата на дозволената грешка е утврдена во 
член 7 од овој правилник; или 

2) со ± 0,6% од мерената зафатнина. 

Член 11 
Границите на дозволената грешка за проточно мери-

ло што било во работа при испитувањето на типот при 
најголем проток 300 и повеќе саати, не смеат да бидат по-
големи од 0,2% од границите на дозволените грешки даде-
ни во член 9 на овој правилник. 

Член 12 
Границите на дозволената грешка на компензаторот 

на температурата се: 
1) ± 0,1% за течности или ± 0,2% за течни гасови под 

притисок на референтна температура и температура која 
од неа не се разликува повеќе од ± 50С; 

2) ± 0,2% за течности или ± 0,4% за течни гасови под 
притисок на други температури. ^ 

Границите на дозволената грешка при испитувањето 
на типот на компензаторог на температурата мораат да 
бидат двократно помали од грешките дадени во став 1 на 
овој член. 

Член 13 
Отстапувањето за компензатор на температура поме-

ѓу факторот на компензацијата што го дал производите-
лот и пресметаниот фактор на компензацијата, не смее да 
биде поголемо од следните вредности: 

1) 0,001 за течности; 
2) 0,002 за течни гасови под притисок. 

Член 14 
Грешката на нето-зафатнината настаната поради на-

гла промена на температурата на мерената течност од 
50С, при константен проток, за време од една минута по 
оваа промена, не смее да биде поголема од 0,5% од нето-
-зафатнината која би била регистрирана ако комлензато-
рот на температурата точно и без доцнење ја следеше про-
мената на температурата на мерената течност. 

Член 15 
Границите на дозволената грешка на компензатор на 

температура што при испитувањето на типот работел во 
склопот на проточного мерило 300 и повеќе саати, при 
најголем проток, а во текот на тоа време се извршени 1000 
промени на температурата (од најмала до најголема ра-
ботна температура), што траела, секоја посебно, најмалку 
10 минути, не смеат да бидат поголеми од двократната 
вредност на границата на дозволените грешки дадени во 
член 12 став 2 од овој правилник.' 

Член 16 
Најмалата испорака на проточното мерило мора да 

биде поголема Или еднаква со следните зафатнини: 
1) со зафатнината што одговара на оддалеченоста од 

2 ш т на скалата на првиот елемент на показниот уред или 
1/5 од вредноста на поделокот означен со број, ако првиот 
елемент на показниог уред се движи континуирано. 

2) со зафатнината што одговара на растојанието од 
два поделоци на скалата на првиот елемент на показниот 
уред, ако првиот елемент на показниот уред се движи дис-
континуирано. 
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Член 17 
Вредноста на најмалата испорака мора да биде изра-

зена во форма на 1 х 10пили 2x10" или 5 х 10п единица за-
фатнина, каде е п цел број - позитивен, негативен или ед-
наков на нула. 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 18 
Мерниот уред е дел на проточно мерило кој служи за 

прием и обработка на податоци за протечената зафатнина. 
Мерниот уред може да биде конструиран така што да 

го задвижува показниот уред со помош на механичка спој-
ница, перманентно-магнетни спојници и електрични им-
пулси. ' 

Член 19 
Показниот уред е дел од проточното мерило што ги 

искажува резултатите на мерењето. 
Показниот уред може да биде со тркалца, стрелки 

или може да работи врз принцип на електрично дејство. 
Секој показен уред мора да го има првиот елемент на по-
казниот уред или приклучок за тој елемент. Првиот еле-
мент на показниот уред е елемент што ја носи скалата која 
има најмала вредност на поделокот. V 

Член 20 
Показниот уред мора да биде конструиран така што 

зависно од начинот на работата, да покажува зафатнина 
на протечената течност во: 

1) кубни метри (т3); 
2) кубни дециметри (с!ш3) или литри (1); 
3) кубни центиметри (сш3) или милиметри (ш1). 

Член 21 
Показниот уред на проточното мерило го сочинува-

ат: 
1) основниот дел на показниот уред; 
2) првиот елемент или приклучок за тој елемент. 

Член 22 
Основниот дел на показниот уред се состои од тркал-

ца на чијшто обод рамномерно се распоредени и обе-
лежени броевите од 0 до 9. 

Задвижувањето на кое и да е тркалце за еден број, ос-
вен на првиот елемент, треба да уследи кога тркалцето на 
пониското место покаже број 9. 

Задвижувањто на првото тркалце за кој и да е број 
мора да уследи кога првиот елемент или приклучокот за 
првиот елемент направи полн обрт или десетти дел од по-
лниот обрт. 

Пречникот на тркалцето мора да изнесува најмалку 
16 шш. 

Член 23 
Показниот уред на проточното мерило може да биде 

механички, електромеханички или електричен (електрон-
ски). 

Член 24 
Првиот елемент може да има: 
1) тркалце обележено со броеви од 0 до 9 со подела 

или репер; или 
2) неподвижен бројченик со поделок и подвижна стре-

личка; или 
3) подвижен бројченик со поделба и репер. 
Вредноста на секој поделок на првиот елемент мора 

да биде дадена во форма 1 х 10" или 2 х 10п или 5x10" есН-
шс1 па гаГаШша, каде е п цел број, позитивен, негативен 
или нула. 

Цртите на по дел ата мораат да бидат јасни и еднооб-
разни. По поголемата должина мора да се обележат: 

1) секоја петта црта, ако вредноста на поделокот е 1 х 
10" ш3 или 2 х 10"ш3; 

2) секоја втора црта, ако вредноста на поделокот е 5 х 
10пш3. 

Растојанието помеѓу цртите на поделата не смее да 
биде помало од 2 шш и мора да биде рамномерно. 

Стрелката или реперот мораат да бидат доволно тен-
ки и мораат да лежат што поблиску до скалата за да се 
овозможи сигурно и лесно отчитување. 

Движењето на првиот елемент мора да биде контину-
ирано. 

Пречникот на тркалцата од точка 1 став 1 на овој 
член мора да биде еднаков со пречникот на тркалцата на 
основниот дел од показниот уред. 

Пречникот на бројченикот од точ. 2 и 3 став 1 на овој 
член мора да изнесува најмалку 32 шш. 

Член 25 
Приклучокот за првиот елемент е излезна команда на 

проточното мерило, која мора да биде сместена непосред-
но до основниот дел на показниот уред и покрај која, на 
соодветен начин мора да биде запишана вредноста на неј-
зината константа. 

Член 26 
Сите броеви на одделно тркалце или бројченик, за-

висно од нивната положба, мораат да ги означуваат куб-
ните метри или умношките или деловите на кубниот ме-
тар. 

Член 27 
Вредностите од показниот уред мораат да се очитува-

ат во кубни метри (ш3). 
Ако показниот уред има тркалце (или тркалца, од-

носно бројченик) кое означува делови на кубниот метар, 
покажувањето во кубни метри мора да се врши така што 
на плочата на показниот уред тоа тркалце јасно и видливо 
се одвојува со запирка од тркалцето што означува кубни 

-метри и нивните умношки и што тоа тркалце јасно се раз-
ликува, на пример по бојата на полето на плочата на по-
казниот уред од тркалцето што се наоѓа пред запирката. 

Ако првото тркалце или бројченикот на показниот 
уред ги сочинуваат умношките на кубниот метар, по-
кажувањето во кубни метри мора да се врши така што на 
плочата на показниот уред по првото тркалце или бројче-
никот се запишува една нула, две нули или повеќе нули. 

Член 28 
Дигиталните показни уреди мораат да ја покажуваат 

измерената вредност со цифри што едноподруго се поре-
дени во ист ред и чија височина мора да изнесува најмалку 
5 шш. 

Член 29 
Под додатни уреди, во смисла на член 2 од овој пра-

вилник се подразбираат: 
1) уред за враќање на нула; 
2) покажувач на вкупната зафатнина (тотализатор); 
3) додатен показен уред; 
4) покажувач на паричен износ; 
5) уред за печатење (печатач); 
6) предбдредувач на зафатнина и на парични износи; 
7) други додатни уреди. 

Член 30 
Бројот на тркалцата или на цифрите на покажувачот 

на вкупната зафатнина треба да биде толкав што да се 
обезбеди покажување на зафатнината на течноста што ќе 
протече низ проточното мерило за време од 1000 часови 
работа при најголем проток на проточното мерило ((Зтах)-
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Член 31 
Мерниот уред на проточното мерило мора да биде 

изработен од таков материјал и на таков начин што да ги 
поднесува сите работни притисоци и сите работни темпе-
ратури на течноста што проточното мерило ја мери. 

Најмалиот работен притисок (апсолутен) мора да би-
де поголем од атмосферскиот притисок и притисокот на 
заситената пареа на мерената течност. 

Опсегот на работните температури на мерената теч-
ност треба да изнесува од - 100С до -1-500С. 

Член 32 
Односот на најголемиот и најмалиот проток на про-

точното мерило мора да биде: 
1) најмалку 10 - за проточни мерила на зафатнина на 

течност; 
2) најмалку 5 - за проточни мерила з^ течни гасови. 

Член 33 

Проточните мерила мораат да имаат елемент за до-
терување на точноста на мерењето, што овозможува про-
мена на односите на показната зафатнина и стварната за-
фатнина на течноста што е мерена. 

Член 34 
Показниот уред на проточното мерило може да има 

додатен уред за враќање на покажувањето на нула. Враќа-
њето може да се врши рачно или автоматски. 

Со уредот за враќање на нула мора целосно да се от-
страни резултатот од мерењето' и да се замени со нули. 

Ако започнала постапката на враќање на нула, показ-
ниот уред мора да го покажува резултатот на последното 
мерење се додека. таа постапка не се заврши. 

Член 35 
Ако показниот уред со првиот елемент што се движи 

континуирано, по враќањето на нула го задржи остатокот 
на покажувањето, најголемото дозволено отстапување по-
меѓу тој остаток и нула не смее да биде поголемо од поло-
вината од ̂ апсолутната вредност на границата на дозволе-
ната грешка при најмала зафатнина што е испишана на 
плочата на показниот уред, односно не смее да ја,премине 
петтината од првиот елемент означен со број. 

При показниот уред со елемент што се движи дискон-
тинуирано, по враќањето на нула мора да се покаже нула-
та. 

Член 36 
Ако показниот уред на проточното мерило има уред 

за враќање на нула, на проточното мерило може да му се 
додаде покажувач на вкупната зафатнина, кој ги собира 
сите мерења од денот на пуштањето на проточното мери-
ло во употреба. 

Покажувачот на вкупната зафатнина мора да биде не-
зависен од уредот за враќање на нула. 

Член 37 
Покажувањето на покажувачот на вкупната зафатни-

на се искажува со броеви последовно поредени во ред. 
Вредноста на поделокот' на првиот елемент на по-

кажувачот на вкупната зафатнина, мора да биде дадена во 
форма 1 х 10п или 2.х 10" или 5 х 10" единици на зафатнина 
каде што п е цел број - позитивен, негативен или нула, и 
треба да биде еднаква или поголема од вредноста на поде-
локот во првиот елемент на показниот уред на проточно-
то мерило. 

Член 38 
Ако броевите на покажувачот на вкупната зафатнина 

и показниот уред на проточното мерило можат истовре-
мено да се видат, броевите на покажувачот на вкупната за-

фатнина мораат да бидат најмалку за половина помали од 
броевите на показниот уред на проточното мерило. 

Член 39 
Проточното мерило може да има повеќе показни уре-

ди. ' 
Поделоците на додатните показни уреди можат да 

бидат со различна вредност, а најмалата зафатнина мора 
да биде утврдена зависно од поделокот кому му одговара 
најголемата вредност на таа испорака и таа вредност тре-
ба да биде испишана на сите показни уреди на проточното 
мерило. 

Вредноста на покажувањето на различните показни 
уреди за сите измерени зафатнини не смеат да се разлику-
ваат повеќе отколку што изнесува апсолутната вредност 
на границата на дозволената грешка за најмалата зафат-
нина. \ 4 

Член 40 
Проточното мерило може да има покажувач на па-

ричниот износ, со кој зафатнината означена на показниот 
уред се пресметува во паричен износ. 

Механизмот на покажувачот на паричниот износ мо-
ра да го овозможи дотерувањето на цената. Цената по 
единица зафатнина мора да биде означена на видно место 
на мерниот склоп. 

Член 41 
Димензиите на броевите на покажувачот на парични-

от износ не смеат да се разликуваат од димензиите на бро-
евите на показниот уред на проточнотс мерило. 

Покрај покажувачот на паричниот износ мора да би-
де испишана паричната единица или нејзиниот симбол. 

Член 42 
Ако покажувачот на паричниот износ и показниот 

уред на проточното мерило имаат секој посебен уред за 
враќање на нула, тие уреди мораат да бидат поврзани "така 
што со вклучувањето на едниот автоматски да се вклучува 
и другиот.. 

Член 43. 
Ако вртењето на првиот елемент на покажувачот на 

паричниот износ е континуирано, паричниот износ на ко-
личината еднаква на апсолутната вредност на границата 
на дозволената грешка при најмала зафатнина мора да би-
де најмалку еднаков на петтина од вредноста на со број 
означениот поделок на првиот елемент на покажувачот на 
паричниот износ. / 

Аќо вртењето на првиот елемент на покажувачот на 
паричниот износ е дисконтинуирано, паричниот износ на 
количината, еднаква со апсолутната вредност на граница-
та на дозволената грешка при најмала зафатнина мора да 
биде еднаков најмалку на двократниот скок. на поделокот 
на покажувачот на паричниот износ. 

Член 44 
Отстапувањето помеѓу показниот паричен износ и 

паричниот износ што може да се пресмета како производ 
на означената цена по единица зафатнина со зафатнината 
што ја покажува показниот уред на проточното мерило не 
смее да го преминува паричниот износ за зафатнината ко-
ја е еднаква на апсолутната вредност на границата на 4до-
зволената грешка за најмалата зафатнина. 

Член 45 
Ако.на покажувачите на паричниот износ чијшто прв 

елемент се врти континуирано има остаток по враќањето 
на нула, најголемото дозволено отстапување помеѓу тоа 
покажување и нулевото покажување смее да биде најмногу 
еднакво на половината од паричниот износ на зафатнина-
та еднаква на апсолутната вредност на границата на до-
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зволената грешка за најмала зафатнина, а да не преминува 
петтина од вредноста на со број ^значениот под ел о к на 
првиот елемент на покажувачот на паричниот износ. 

На покажувачите на паричниов износ чијшто прв еле-
мент се движи дисконтинуирано, по враќањето на нула 
мора да се покаже нула. 

Член 46 ' 
Ако проточното мерило има уред за печатење на из-

дадените зафатнини - печатач, вредноста на поделокот на 
печатачот мора да има форма 1 х 10", 2 х 10" или 5 x 1 0 " 
единици зафатнина каде п е цел број - позитивен, негати-
вен или нула, а мора да биде еднаков најмногу на апсолут-
ната вредност на границата на дозволената грешка за нај-
малата зафатнина. 

Вредноста на поделокот на печатачот треба да биде 
означена на печатачот. 

Печатачот на тикетот мора да ја бележи испорачана-
та зафатнина во единици на зафатнината, редниот број, 
датумот, местото на мерењето и видот на течноста. 

Член 47 
Ако печатачот може да ги повтори печатените вред-

ности пред да започне ново мерење, последователно печа-
тените вредности мораат да бидат исти. 

Ако зафатнината се определува со разлика помеѓу 
две печатени вредности, извлекувањето на тикетот од пе-
чатачот не смее да биде можно додека трае мерењето. 

Ако печатачот и показниот уред на проточното мери-
ло имаат, секој посебно уред за враќање на нула, тие уреди 
мораат да бидат поврзани така што со вклучувањето на 
едниот автоматски да се вклучи и другиот. 

Член 48 
Отстапувањето помеѓу зафатнината покажана на по-

казниот уред на проточното мерило и отпечатената зафат-
нина не смее да биде поголема од вредноста на едниот 
поделок на печатачот. 

Член 49 
Освен испорачаната зафатнина печатачот може да пе-

чати и соодветен паричен износ или тој паричен износ и 
цената по единица зафатнина. 

Вредноста на поделокот за печатачот на паричниот 
износ мора да има форма 1 х 10" или 2x10" или 5 х 10" на 
паричните единици каде п е цел број - позитивен, негати-
вен или нула, и не смее да биде поголем од паричниот из-
нос на зафатнината еднаква на апсолутната вредност на 
границата на дозволената грешка за најмалата зафатнина. 

Член 50 
Ако пр!оточното мерило има покажувач на парични-

от износ, отстапувањето помеѓу покажаниот паричен из-
нос и печатениот паричен износ не смее да биде поголемо 
од вредноста на поделокот на печатачот. 

Ако проточното мерило нема покажувач на парични-
от износ, отстапувањето помеѓу печатениот паричен износ 
и паричниот износ пресметан како производ на означена-
та цена по единица зафатнина со зафатнината што го оз-
начува показниот уред на проточното мерило не смее да 
биде поголема од паричниот износ на зафатнината еднак-
ва со апсолутната вредност на, границата на дозволената 
грешка за најмалата зафатнина. 

Член 51 
Предодредувачот на зафатнината е уред кој овоз-

можува однапред да се одбере зафатнина за испорака и кој 
ав?оматски, со помошните уреди, го прекинува протокот 
на течноста штом истече избраната зафатнина. 

Избраната зафатнина се определува со помош на уре-
ди со скала и репери или со посредство на дигитален уред 
кој покажува зафатнина. 

Предодредувачите можат да бидат дотерани така 
што повторувањето на избраната зафатнина да не бара^ 
повторно подвижување на командите. ^ 

Член 52 
Ако броевите на предодредувачот на зафатнината и 

на показниот уред на проточното мерило можат да се ви-
дат истовремено, броевите на предодредувачот на зафат-
нината мораат да имаат помали димензии. 

Член 53 . 
Отстапувањето на определна зафатнина од зафатни-

ната што ја покажува показниот уред на проточното ме-
рило на крајот на мерењето не смее да биде поголемо од 
половината 'на апсолутната вредност на границата на до-
зволената грешка за најмалата зафатнина. 

Член 54 
Определената зафатнина и зафатнината што ја по-

кажува показниот уред на проточното мерило мораат да 
бидат изразени со иста единица, а единицата (или нејзини-
от симбол) мора да биде испишана на предодредувачот на 
зафатнината. 

Вредноста на најмалиот поделок на предодредувачот 
на зафатнината не смее да биде помала од вредноста на 
поделокот на првиот елемент на показниот уред на про-
точното мерило. 

Член 55 
Предодредувачите на паричниот износ се уреди што 

овозможуваат однапред да се избере паричниот износ за 
кој ќе се изврши испорака и кој автоматски, со помош на 
додатни помошни уреди, што го прекинуваат протокот на 
течноста во моментот кога испорачената зафатнина одго-
вара на однапред избраниот паричен износ. 

Предодредувачите на паричниот износ мораат да ги 
исполнуваат одредбите од чл. 51 до 54 на овој правилник. 

Член 56 
Проточното мерило може да има компензатор на 

температура кој, мерејќи ја температурата на течноста, 
автоматски ја сведува зафатнината измерена при постој-
ните услови на мерење (бруто-зафатнина) на зафатнината 
на течноста што одговара на референтната температура 
од 150С или 200С (нето-зафатнина). 

Член 57 
Проточните мерила на зафатнината кои имаат ком-

пензатор на температура мораат да имаат два показни 
уреди - еден за покажување на бруто зафатнина, а друг за 
покажување на џето зафатнина. 

Член 58 
Електричните проводници со кои меѓусебно се по-

врзуваат деловите на уредот, ако се користат при мерење-
то, мораат да бидат заштитени со заштитни цевки отпор-
ни на електромагнетни пречки. 

Член 59 
Сите делови на уреди на проточното мерило мораат 

да бидат заштитени од надворешни влијанија и оштетува-
ња. 

Член 60 
Со конструкцијата на проточното мерило мораат да 

бидат предвидени места за втиснување на жиг. 
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IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 61 
Натписите и ознаките на проточното мерило мораат 

да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на наро-
дите, односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 62 
На плочата на показниот уред или на посебна плочка 

на проточното мерило мораат да се испишат: 
1) фирмата односно називот и знакот на производи-

телот; 
2) серискиот број и годината на производството; 
3) службената ознака на типот на проточното мери-

ло, ако за него е извршено испитување на типот; 
4) номиналниот отпор во форма на НО... шш; 
5) најголемиот ((Зтах) и најмалиот ((Зтш) проток; 
6) најголемиот (ртах) и најмалиот (рт1П) работен при-

тисок; 
7) најголемата (1тах) и најмалата ( 1 т ј п ) работна темпе-

ратура; 
8) називот на течноста или на групата сродни течнос-

ти што можат да се мерат (на пример: маловискозни ми-
нерални масла) или најголемата и најмалата кинематичка 
или динамичка вискозност на течноста што може да се ме-
ри; 

9) единицата со која се изразува мерената зафатнина 
во форма на сш3, односно ш1, дш3, односно 1 или ш3; 

10) најмалата зафатнина на течноста чие мерење е до-
зволено во форма на: најмала зафатнина - - ст3 , од-
носно т1, с1т3, односно 1 или т 3 . ' 

Член 63 
На плочата на показниот уред или на посебна плочка 

на проточното мерило со непосредно мерење на зафатни-
ната можат да се испишат следните натписи: 

1) број на мерните комори во форма на: - - мерни 
комори, секоја по - . сш3 или с!ш3, 

2) зафатнина на работниот циклус на проточното ме-
рило во форма на: Ус - - сш3 или с!т3; 

Член 64 
На куќиштето на мерниот уред мора со стреличка на 

да се означи насоката на протечувањето на течноста. 

Член 65 
На секој дел од проточното мерило што може да се 

растави и на проточното мерило што се состои од повеќе 
независни склопови мора да се наоѓа ист сериски број и 
година на производството. 

Член бб 
На плочата на показниот уред или на посебна плочка 

на компензаторот на температурата мораат да се наоѓаат 
следните натписи и ознаки: 

1) фирма, односно назив или знак на производите-
лот; 

2) сериски број и година на производството; 
3) службена ознака на типот на компензаторот на 

температурата ако на него е извршено испитување на ти-
пот; 

4) најголема и најмала температура на мерената теч-
ност; 

5) референтна температура; 
6) назив на течноста или на групата на сродни теч-

ности и за која може да се употреби компензаторот на 
температурата. 

На показниот уред на бруто зафатнина мора да стои 
следниот натпис: „Зафатнина на температурата на мере-

њето", а на показниот уред на нето зафатнина мора да 
стојат следните натписи: „Зафатнина на . 0С". 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 67 
Проточните мерила што се наоѓаат во употреба ќе се 

прегледаат до 31 декември 1985 година ако ги исполнува-
ат условите во поглед на границата на дозволените греш-
ки пропишани со овој правилник. 

Член 68 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0404-3114/2 
11 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 

156. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), Сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за органите на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77), член 5 се 
менува и гласи: 

„На контата на група 02 - Исправка на вредноста на 
основните средства, се води исправка на вредноста на ос-
новните средства, согласно со одредбите на сојузниот за-
кон со кој се уредува амортизацијата на општествените 
средства, во височината на пресметаната амортизација." 

Член 2 
Во член 17 по став 3 се додаваат нови ст. 4, 5 и 6 кои 

гласат: 
„На контото 198 се искажуваат и наплатените износи 

на побарувањата по основ на приходите, со одобрение на 
контата на групите конта 71, 72 и 76. 

Ако во моментот на настанувањето на должничко-до-
верителскиот однос се изврши наплата во готово, се при-
ми чек или меница, или ако пред настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос се изврши наплата или 
се добие гаранција односно се отвори акредитив, не мора 
да се книжи приход преку контото 198, туку се задолжува-
ат соодветните конта на групите 10, И, 15 и 16, односно 
контото 230 - Обврски за аванси, со одобрение на соодвет-
ните конта на групата конта 71, 72 и 76. 

Врз основа на спецификациите составени во смисла 
на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоре-
дување на приходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84) 
(во натамошниот,текст: Закон за вкупниот приход) прихо-
дите што органите и организациите ќе ги наплатат по ис-
текот на пресметковниот период на кој се однесуваат, на 
крајот на пресметковниот период се книжат на товар на 
контото 198, со одобрение на соодветните конта на група-
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та конта 71, 72, 73 и 76. Ако органите и организациите на 
управата до крајот на пресметковниот период не ги 
книжеле побарувањата по овој основ, износот на тие поба-
рувања го книжат на товар на соодветните конта на групи-
те конта 12 и 16, а во корист на контото 298." 

Член 3 
Во член 25 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои 

гласат: 
„На контото 298 се водат и износи по издадени фак-

тури, сметки, пресметки и др. по основ на приходите, со 
задолжување на соодветните конта на групите 12, 13 и 16. 

На тоа конто не мора да се книжи по основ на прихо-
дите ако во моментот на настанувањето на должничко-до-
верителскиот однос наплатата е извршена во готово, е 
примен чек или меница или ако пред настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос е извршена наплата, до-
биена гаранција или е отворен акредитив/' 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 4 
Во член 32 став 5 зборовите: „во групата 10" се заме-

нуваат со зборовите: „во групата 01". 
По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„На контото 468 - се искажуваат и издатоците за ис-

храна на работниците во текот на работата ако за врше-
њето на работите не е формирана работна заедница, од-
носно ако работната заедница не остварува вкупен приход 
туку работниците во работната заедница непосредно стек-
нуваат доход со слободна размена на трудот, во соглас-
ност со член 96 став 2, односно член 97 од Законот за 
здружениот труд и член 26 став 1 точка 3 од Законот за 
вкупниот приход. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1918/1 
19 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

157. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за содржината на одделните конта 
во Контниот план за самоуправните интересни заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77) во член 19 по став 7 
се додава нов став 8, кој гласи: 

„Врз основа на спецификацијата составена во смисла 
на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоре-
дување на приходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84) 
- (во натамошниот текст: Законот за вкупниот приход), 
приходите што самоуравните интересни заедници ќе ги 
наплатат по истекот на пресметковниот период на кој се 
однесуваат, на крајот на пресметковниот период се 
книжат врз товар на контото 195 со одобрение на соодвет-

ните конта од групите конта 71, 72, 73, 74, 75 и 76. Ако са-
моуправните интересни заедници до крајот на пресмет-
ковниот период не ги книжеле побарувањата, по овој ос-
нов, износот од тие побарувања го книжат врз товар на 
соодветните конта од групите конта 12, 14 и 16, а во ко-
рист на контото 295 - Пресметани приходи". 

Досегашните ст. 8 и 9 стануваат ст. 9 и 10. 

Член 2 
Во член 35 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На контото 458 - Други расходи на самоуправната 

интересна заедница се искажуваат и издатоците за исхра-
на на работниците во текот на работата ако за вршење на 
работите не формирале работни заедници односно ако ра-
ботните заедници не го остваруваат вкупниот приход туку 
работниците во работните заедници непосредно стекнува-
ат доход со слободна размена на трудот, во согласност со 
член 96 став 2 од Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76 и 57/83) и член 26 став 1 точка 3 
од Законот за вкупниот приход". 

Член 3 
Во член 44 став 2 се менува и гласи: 
„Контата од групата 74 се одобруваат со задолжува-

ње на соодветните конта од групите конта 10 и 11 и на 
контото 195 односно на контото 240, како и соодветните 
конта на групата конта 14 и 16 ако приходот се утврдува 
според одредбите на член 12 од Законот за вкупниот при-
ход". 

Член 4 
Во член 45 став 2 се менува и гласи: 
„Контата од групата 75 се одобруваат со задолжува-

ње на соодветните конта од групата конта 10 и 11 и конто-
то 196, односно контото 240, како и конта од групите кон-
та 14 и 16, ако приходот се утврдува според одредбите на 
член 12 од Законот за вкупниот приход". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1748/1 
18 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

- 158. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-

ТНИОТ ПЛАН ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните конта 

во контниот план за заедниците на осигурувањето 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77 и 60/81), во член 21 по 
став 6 се додава нов став 7 кој гласи: 

„Врз основа на спецификацијата составена во смисла 
на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкуниот приход и на доходот и за утврдување и распоре-
дување на приходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84) 
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- (во натамошниот текст: Закон за вкупниот приход), при-
ходите што заедниците за осигурување ќе ги наплатат по 
истекот на пресметковниот период на кој се однесуваат, 
на крајот на пресметковниот период ги книжат на товар 
на контото 195, односно 198 со одобрување на соодветни-
те конта на групата конта 70, 73 и 76. Ако заедниците за 
осигурување до крајот на пресметковниот период не ги 
книжеле побарувањата по овој основ, износот на тие поба-
рувања ги книжат на товар на соодветните конта на група-
та конта 12, 13, 14, 16 и 17, а во корист на контото 295 -
Пресметана премија". 

Досегашниот став 7 станува став 8. 

Член 2 
Во член 40 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На товар на контото 458 - Други расходи, се книжат 

и исправките на финансискиот резултат од работењето за 
невнесена добивка во Југославија остварена со вршење на 
дејности во странство, во согласност со член 16 став 2 од 
Законот за вкупниот приход, а во корист на контото 298 -
Други пасивни временски разграничувања. Ако невнесена-
та добивка, по кој основ се извршени исправките на фи-
нансискиот резултат, се внесе во Југославија во годината 
кога се извршени тие исправки, за тој износ на контото 
458 се врши книжење по методата на црвеното сторно. 
Ако добивката се внесе во наредната година, извршените 
исправки на финансискиот резултат во претходната годи-
на се книжат во текуштата година на товар на контото 198 
- Други активни временски разграничувања, а во корист 
на контото 768 - Други приходи". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот/ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1749/1 
18 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

159. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-

ТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/71 и 43/78) во член 1 по бројот: „23/77" се става знакот, 
и се додаваат броевите: „27/78 и 9/85". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а кој гласи: 
„Втасаните ненаплатени побарувања и втасаните не-

намирени обврски во динари и девизи, по основ на креди-
тот, депозитот, здружување на средства и на други плас-
мани, односно обврски и по основ на меѓубанкарското ра-
ботење, банките и другите финансиски организации нај-
доцна до крајот на месецот на соодветни конта ги ис-
кажуваат втасаните ненаплатени побарувања односно за 
втасаните ненамирени обврски". 

Член 3 
Во член 6 по став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„На контото 036 - Средства примени во натура по ос-

нов на ненаплативи побарувања, се искажуваат залихите 
на материјалите, опремата, мебелот, објектите и другите 
материјални вредности примени по основ на ненаплати-
вите побарувања до нивната продажба или пренос на дру-
ги корисници на општествени средства". 

Член 4 
Во член 7 став 1 по зборовите: „во согласност со 

важечките прописи" се додаваат зборовите: „како и 
здружени средства на фондот на основни средства во сог-
ласност со член 197а од Законот за основите на кредитни-
от и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/77, 59/84 и 9/84)." 

Член 5 
Во член 8 став 3 се менува и гласи: 
„На контото 051 - Хартии од вредности од средства-

та на резервите, се искажуваат благајничките записи, об-
врзници, есконтирани меници и други хартии од вреднос-
ти што се купуваат со средствата на резервите". 

Член 6 
Во член 9 став 1 по зборовите: „на посебна сметка кај 

Службата" се додаваат зборовите: „здружени средства на 
солидарна одговорност". 

Став 2 се брише. 
, . Член 7 

По член 10 се додава нов член 10а, кој гласи: 
„На контото на група 08 - Сомнителни и спорни по-

барувања од деловните односи, се искажуваат сомнител-
ните и спорни побарувања ^ по основ на каматите и надо-
местите и по пласманите и другитепобарувња (во динари 
и девизи) според кои е поведена постапка кај надлежниот 
суд заради наплата или наплатата, по оцена на органите 
на управувањето на банката односно друга финансиска 
организација, станала сомнителна според називите на од-
делни конта на оваа група. 

На контото 081 - Исправка на вредноста на сомни-
телни и спорни побарувања по основ на каматите и надо-
местите и на контото 083 - Исправка на вредноста на сом-
нителни и спорни побарувања во девизи по основ на кама-
ти и надомести, се искажува исправка на вредностите на 
сомнителните и спорни побарувања извршени на товар на 
контото 625 - Отпиен на ненаплативи побарувања однос-
но на товар на контото 295 - Пресметани приходи. 

На контото 085 - Исправка на вредноста на сомни-
телни и спорни побарувања по пласмани и други побару-
вања и на контото 087 - Исправка на вредноста на сомни-
телни и спорни побарувања во девизи по пласмани и дру-
ги побарувања, се искажува исправката на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања извршена на товар 
на коното 625 - Отпиен на ненаплативи побарувања. 

Ако исправката на вредноста на сомнителните и 
спорните побарувања не може да се изврши на товар на 
приходите, односно на товар на контото 625, ќе се изврши 
на товар на контото 057 - Привремено користење на сред-
ствата на резервите за отпис на ненаплатливите побарув-
ња, односно на товар на контото 063 - Привремено корис-
тење на средствата на солидарната одговорност за отпис 
на ненаплативи побарувања". 

Член 8 
' Во член 11 ст. 4 до 8 се бришам, а ст. 9 и 10 стануваат 

ст. 4 и 5. 

Член 9 
Во член 12 став 1 на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „вклучувајќи го и проме-
тот на парични средства преку сметката на основната бан-
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ка кај Службата за вршење на работи на деловната едини-
ца на основната банка, во согласност со член 121 став 5 од 
Законот за основите на кредитниот и банкарскиот сис-
тем". 

Член 10 
Во член 17 став 3 се брише? 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 
Став 6 се брише. 
Досегашниот став 7 станува став 5. 

Член 11 
Член 17а се менува и гласи: 
„На контата на група 16 - Побарувања за плаќања из-

вршени по дадени авали на хартии од вредности и дадени 
гаранции, се искажуваат побарувањата за плаќањата (во 
динари и девизи) што банката или друга финансиска орга-
низација ги извршила по дадени авали на хартии од вред-
ности и дадени гаранции, во согласност со важечките про-
писи, според називите на контата на оваа група." 

Член 12 
Вочлен 20 став 4 се менува и гласи: 
„На контата 192 - Побарувања во пресметка од де-

ловните односи, 193 - Побарувања во пресметка по рабо-
ти со населението и 194 - Трошоци од работењето, се ис-
кажуваат побарувањата настанати од работењето на бан-
ката и на друга финансиска организација, која во момен-
тот на создадената деловна промена не можела да се ис-
каже на соодветно конто на средствата односно на плас-
маните". 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Врз основа на спецификацијата составена во соглас-

ност со член 13 во Законот за утврдувањето и распореду-
вањето на вкупниот приход и доход и за утврдувањето и 
распоредувањето на приходите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/84) - (во понатамошниот текст: Законот за вкупни-
от приход), приходите што настанале по истекот на пре-
сметковниот период, а се однесуваат на тој пресметковен 
период, банката или друга финансиска организација ги 
книжи на крајот од пресметковниот период односно на 
крајот од годината на товар од контото 195 со одобрение 
на соодветните конта во групата конта 65, бб, 67 и 68". 

Досегашниот став 7 станува став 8. 

Член 13 
Член 21 се менува и гласи: 
„На контата на групата 2- - Обврски од приходите, се 

искажуваат обврските спрема работната заедница и об-
врските за даноците и придонесите и другите обврски од 
приходите на банката или друга финансиска организација 
според називите на одделни конта од оваа група". 

Член 14 
Член 25а се менува и гласи: 
„На контата на група 26 - Обврски спрема други бан-

ки за плаќања извршени по основ на авалите на хартии од 
вредности и гаранции, се искажуваат обврските за плаќа-
њата (во динари и девизи) што за сметката на банката или 
друга финансиска организација ги извршила друга банка 
или друга финансиска организација по основ на авалот на 
хартијата од вредност и гаранцијата, вб согласност со 
важечките прописи според називите на контата на оваа 
група." - - ' ' 

Член 15 
Во член 28 став 4 се менува и гласи: 
„На контата 292 - Обврски во пресметка од деловни-

те односи, 293 - Обврски во пресметка по работи со насе-
лението и 294 - Пресметани трошоци на работењето, се 
искажуваат обврските настанати од работењето на банки 
или други финансиски организации што во моментот на 

настанувањето на деловната промена, од оправдани при-
чини не можеле да се искажат на соодветно конто на изво-
рот на средствата." 

Во став 5 по зборовите: „се водат износите", се дода-
ваат зборовите: „втасани за наплата". 

Член 16 
Член 42 се менува и гласи: 
„На контата на група 44 - Краткорочни здружени 

средства и други краткорочни пласмани, се искажуваат 
побарувањата за здружени средства што банката односно 
друга финансиска организација ги здружила со средствата 
на организациите на здружен труд и на други корисници 
на општествени средства, за средствата вложени кај 
странски лица, за краткорочни орочени средства и други 
краткорочни пласмани кај домашни и странски лица, чиј 
рок за враќање е покус од една година според називите на 
одделни конта на оваа група." 

Член 17 
По член 46 се додава нов член 46а кој гласи: 
„На контата на група 49 - Краткорочни кредити на 

интерните банки од средствата користени кај основните 
банки, се искажуваат краткорочните кредити што интер-
ната банка ги дава на своите членови од средствата што 
ги обезбедила кај основните банки". 

Член 18 
Член 52 се менува и гласи: 
„На контата на група 54 - Долгорочно здружени и от-

стапени средства и други долгорочни пласмани, се ис-
кажуваат побарувањата за здружени средства што банката 
или друга финансиска организација ги здружила со сред-
ствата на организациите на здружен труд и на други ко-
рисници на општествени средства, за вложени средства кај 
странски лица и за долгорочно орочени средства и други 
долгорочни пласмани кај домашни странски лица, чиј рок 
за враќање е подолг од една година како и побарувањата 
за отстапени средства без обврска за враќање на организа-
циите на здружен труд и на други корисници на општес-
твени средства, според називите на одделни конта на оваа 
група. 

Член 19 
По член 56 се додава нов член 56а кој гласи: , 
„На контата од група 59 - Долгорочни кредити на ин-

терни банки од средствата користени кај основните банки, 
се искажуваат долгорочни кредити што интерната банка 
им ги дала на своите членови од средствата што ги обезбе-
дила кај основните банки". 

Член 20 
Во член 60 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4 кои гласат: 
„На товар на контото 628, а во корист на конто 298 се 

книжат исправки на финансискиот резултат од работење-
то за невнесена добивка во Југославија остварена со врше-
ње на дејности во странство во согласност со член 16 став 
2 од Законот за вкупниот приход. Ако невнесената добив-
ка, по кој основ се извршени исправки на финансискиот 
резултат, се внесе во Југославија во годината кога се из-
вршени тие исправки, за тој износ на контото 628 се врши 
книжење на методот со црвен стори. Ако добивката се вне-
се во наредната година, извршените исправки на финан-
сискиот резултат во претходната година се книжат во те-
куштата година на товар на контото 198 а во корист на 
контото 688 - Други приходи. 

На контото 628, банката или друга финансиска орга-
низација ги искажува и издатоците за исхрана на работни-
ците во текот на работата во согласност со член 26 од За-
конот за вкуниот приход иако за вршење на работите не 
формирала работна заедница, односно ако работната за-
едница не остварува вкупен приход туку работниците во 
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работната заедница непосредно стекнуваат доход со сло-
бодна размена на трудот во согласност со член 96 од Зако-
нот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/76 и 67/83). 

Член 21 
Во член 63 по зборовите: „на дадени кредити", на обе-

те места се додаваат зборовите: „и на дру1ги пласмани". 

Член 22 
Во член 65 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На контото 680 - Приходи од казнени камати, се ис-

кажуваат приходите што се остваруваат од казнени кама-
ти по сите основи по кои се остварува и редовната камата 
искажана наконтата на група бб односно по основ на даде-
ните кредити и на други пласмани како и казнената кама-
та по други основи." 

Член 23 
Во член 79 по став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„На контото 822 - Обврски по интерна сметка, се во-

дат во книговодството на интерната банка на посебни ана-
литички конта обврските спрема членовите на интерната 
банка по интерна сметка, односно побарување за искорис-
тен рамковен кредит од интерната банка на интерната 
сметка по принцип на текушта сметка". 

Член 24 ' 
Банките и другите финансиски организации ќе го 

усогласат водењето на книговодството со одредбите на 
овој правилник најдоцна до 31 март 1985 година. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Број 1-1747/1 , 
18 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар за финан-
сии, 

Владо Клеменчич, с. р. 

160. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81) сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните конта 

во Контниот план за другите корисници на општествени 
средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/81) член 5 се ме-
нува и гласи: 

„На контата на групата 02 - Исправка на вредноста 
на основните средства, се води исправката на вредноста 
на основните средства, согласно со одредбите на сојузни-
от закон со кој се уредува амортизацијата на општестве-
ните средства, во височина на пресметаната амортизаци-
ја"' 

Член 2 
Во член 19 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„Врз основа на спецификацијата составена во смисла 
на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и доход и за утврдувањето и распореду-
вањето на приходите („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84) 
- (во натамошниот текст: Законот за вкупниот приход), 
приходите што другите корисници на општествени сред-
ства ќе ги наплатат по истекот на пресметковниот период 
на кој се однесуваат, на крајот на пресметковниот период 
се книжат врз товар на конто 195 со одобрение на соодвет-
ните конта на групата конта 71, 72, 73 и 76. Ако другите 
корисници на општествени средства до крајот на пресмет-
ковниот период не ги книжеле побарувањата по овој ос-
нов, износот на тие побарувања се книжат врз товар на со-
одветните конта на групата конта 12, 14 и 16 а во корист 
на контото 295 - Пресметковни приходи". 

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

Член 3 
Во член 35 по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„На конто 468 се искажуваат и издатоците за исхрана 

на работниците во текот на работата ако за вршење на ра-
ботите не е формирана работна заедница, односно ако ра-
ботната заедница не го остварува вкупниот приход туку 
работниците во работната заедница непосредно стекнува-
ат доход со ослободна размена на трудот, во согласност 
со член 96 став 2 од Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76 и 57/83) и член 26 
став 1. точка 3 од Законот за вкупниот приход". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1917/1 
19 февруари 1^85 година 

Белград 

Сојзен секретар за 
финансии, 

Владо Клем^нчич, с. р. 

161. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОН-
ТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТОКОВНИ 

РЕЗЕРВИ 
Член 1 

Во Правилникот за содржината на одделни конта во 
контниот план за организациите на општествено-политич-
ките заедници з^ стоковни резерви („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/78) во член 18 по став 3 се додава нов став 4, 
кој гласи: 

„Врз основа на спецификацијата составена во смисла 
на член 13 од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход и на доходот и за утврдување и распоре-
дување на приходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/84), 
приходите кои организациите за стоковни резерви ќе ги 
наплатат по истекот на пресметковниот период на кој се 
однесуваат, на крајот на пресметковниот период ги 
книжат на товар на контото 195 со одобрување на соодвет-
ните конта на групите конта 75 и 77. Ако организациите за 
стоковни резерви до крајот на пресметковниот период не 
ги книжеле побарувањата по овој основ, износот на тие 
побарувања го книжат на товар на соодветните конта од 
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групата конта 12, 13 и 16, а во корист на контото 295 -
Пресметани приходи." 

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

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1750/1 
18 јануари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клемеичич, с. р. 

162. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТОР-
НИ ВОЗИЛА СО НАЈМАЛКУ ТРИ ТРКАЛА ВО ПО-
ГЛЕД НА ЗАШТИТНИТЕ УРЕДИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

НА НЕОВЛАСТЕНА УПОТРЕБА НА ВОЗИЛА 

1. На задолжителна хомологација подлежат мотор-
ните возила со најмалку три тркала во поглед на заштит-
ните уреди за спречување на неовластена употреба на воз-
ила (во натамошниот текст: заштитните уреди). 

2. Карактеристиките на квалитетот на моторните 
возила со најмалку три тркала во поглед на заштитните 
уреди што подлежат на испитување, методите на испиту-
вање, постапката и начинот на земање на мостри, контро-
лата на сообразноста на сериски произведените возила со 
хомологиран тип, постапката за задожителна хомолога-
ција, содржината на извештајот за испитувањето заради 
издавање на соопштенија за хомологација, изгледот на хо-
мологационата ознака и обрасците на соопштението за 
хомодотација се дадени во Еднообразните услови за испи-
тување и спроведување на задолжителната хомологација 
на моторните возила со најмалку три тркала во поглед на 
заштитните уреди за спречување на неовластена употреба 
на возила, што се изработени врз основа на Правилнот бр. 
18 донесен врз основа на Спогодбата за прифаќање на ед-
нообразни услови за хомологација и заемно признавање 
на хомологацијата на опремата и деловите за моторни 
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр, 5/62 - Меѓународни 
договори и други спогодби) и претставуваат составен дел 
на оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација. 

ѕ 3) Задолжителната хомологација на моторни возила 
со три тркала во поглед на заштитните уреди, се врши на 
мостри што претставуваат тип на возила опфатени со 
оваа наредба. 

4. За типот на моторно возило со најмалку три трка-
ла што во оглед на заштитните уреди, според извештајот 
за испитувањето на односниот тип, ги исполнува пропи-
шаните услови, Сојузниот завод за стандардизација изда-
ва соопштение за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на сериски произведе-
ните возила со хомологиран тип ја врши организацијата 
на здружен труд овластена за хомологациони испитувања 
на моторни возила со најмалку три тркала во поглед на 
заштитните уреди, 

6. За вршење на хомологациони испитувања на мо-
торни возила со најмалку три тркала во поглед на заштит-
ните уреди, може да се овласти организација на здружен 

труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стан-
дардизацијата, ги исполнува и следните посебни услови, и 
тоа: 

1) да располага со алати и со уред за испитување на 
отпорноста на абењето на заштитниот уред кој дејствува 
врз механизмот за управување според Еднообразните ус-
лови за испитување и спроведување на задолжителната 
хомологација на моторни возила со најмалку три тркала 
во поглед на заштитните уреди за спречување на неовлас-
тена употреба на возила; 

2) да има работници за работи на испитувањата кои 
ги имаат следните стручни квалификации и работно иску-
ство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока, со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз моторните вози-
ла со најмалку три тркала ок нови типови по истекот од 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а за возилата што се наоѓаат во сериско произ-
водство - по истекот на една година од денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. 32-15202/1 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Директор , 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

163. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА МОТОР-
НИ ВОЗИЛА ВО ПОГЛЕД НА БРЗИНОМЕРОТ И НЕ-

ГОВОТО ВГРАДУВАЊЕ ВО ВОЗИЛО 

1. На задолжителна хомологација подлежат мотор-
ните возила во поглед на брзиномерот и неговото вграду-
вање во возило. 

2. Карактеристиките на квалитетот на моторните 
возила во поглед на брзиномерот и неговото вградување 
во возило што подлежи на испитување, методите на испи-
тување, постапката и начинот на земање на мостри, кон-
тролата на сообразноста на сериски произведените возила 
со хомологиран тип, постапката за задолжителна хомоло-
гација, содржината на извештајот за испитувањето заради 
издавање на соопштенија за хомологација, изгледот на хо-
мологационата ознака и образецот на соопштението за 
хомологација се дадени во Еднообразните услови за испи-
тување и спроведување на задолжителната хомологација 
на возилата во поглед на брзиномерот и неговото вграду-
вање во возило што се изработени врз основа на Правил-
никот бр. 39 донесен врз основа на Спогодбата за прифа-
ќање на еднообразни услови за хомологација и заемно 
признавање на хомологацијата на опремата и деловите за 
моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓ-
ународни договори и други спогодби) и претставуваат 
составен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно 
издание на Сојузниот, завод за стандардизација. 

3. Задолжителната хомологација на моторните вози-
ла во прглед на брзиномерот и неговото вградување во 



Петок, 8 март 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 11 - Страна 483 

возило се врши на мострите што претставуваат тип на 
возила-опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на моторно возило во поглед на брзино-
мерот и неговото вградување во возило што, според из-
вештајот за испитувањето на односниот тип, ги исполнува 
пропишаните услови, Сојузниот завод за стандардизација 
издава соопштение за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на сериски произведе-
ните моторни возила со хомо дотиран тип ја врши органи-
зацијата на здружен труд овластена за хомологациони ис-
питувања во поглед на брзиномерот и неговото вградува-
ње во возило. 

6. За вршење на хомологациони испитувања на мо-
торни возила во поглед на брзиномерот и неговото вгра-
дување во возило, може да се овласти организација на 
здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот 
за стандардизацијата, ги исполнува и следните посебни ус-
лови, и тоа: 

1) да располага со динамометар со валјаци чиј преч-
ник мора да биде најмалку 2 т , ако испитувањето не се 
врши на пат; 

2) да има работници за работи на испитувањето кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока, со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари, 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз моторните вози-
ла од нови типови по истекот на триесет дена од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а за моторните 
возила што веќе се наоѓаат во сериско производство - по 
истекот на една година од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. 32-15200/1 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

164. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава; 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ПНЕВМА-
ТИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА И НИВНИТЕ ПРИКОЛ-

КИ, ОСВЕН ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат пневма-
тиците за моторни возила и нивните приколки, освен за 
патнички автомобили. 

2. Карактеристиките на квалитетот на пневматиците 
за моторни возила и нивните приколки, освен за патнички 
автомобили, кои подлежат на испитување, методите на ис-
питувањето, постапката и начинот на земање на мостри, 
контролата на сообразноста на сериски произведените 
пневматици од хомологиран тип, постапката за за-
должителна хомологација, содржината на извештајот за 
испитувањето заради издавање на соопштенија за хомоло-
гација, изгледот на хомологационата ознака и обрасците 
на соопштението за хомологација се дадени во Еднообраз-
ните услови за испитување и спроведување на задолжител-
ната хомологација на пневматици за моторни возила и 

нивните приколки, освен за патнички автомобили, што се 
изработени врз основа на Правилникот бр. 54 донесен врз 
основа на Спогодбата за прифаќање на еднообразни усло-
ви за хомологација и заемно признавање на хомологација-
та на опремата и деловите за моторни возила („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/62, - Меѓународни договори и други 
спогодби), и претставуваат составен дел на оваа наредба, 
а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на пневматици за мо-
торни возила и нивните приколки, освен за патничките ав-
томобили, се врши на мостри што претставуваат тип на 
пнематиции опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на пневматици за моторни возила и ни-
вните приколки, освен за патнички автомобили кои, спо-
ред извештајот за испитувањето на однисниот тип, ги ис-
полнуваат пропишаните услови, Сојузниот завод за стан-
дардизација издава соопштение за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на сериски произведе-
ните пневматици со хомологиран тип ја врши организаци-
јата на здружен труд овластена за хомологациони испиту-
вања на пневматици за моторни возила и нивните прикол-
ки, освен за патнички автомобили. 

6. За вршење ца хомологациони испитувања на пнев-
матици за моторни возила и нивните приколки, освен за 
патнички автомобили, може да се овласти организација на 
здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот 
за стандардизацијата, ги исполнува и следните посебни ус-
лови, и тоа: 

1) да располага со уреди за испитување на к'аракте-
ристиката носивоста/брзината и за димензионална кон-
трола на пневматиците; 

2) да има работници за работи на испитувањата кои 
ги имаат следните стручни квалификации и работно иску-
ство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока, со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува по истекот на осум 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

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

Бр. 32-15201/1 
23 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

165. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛА 
СО ДИЗЕЛ-МОТОРИ ВО ПОГЛЕД НА ЕМИСИИТЕ 

НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СОСТОЈКИ ОД МОТОР 

1. На задолжителна хомологација подлежат возилата 
со дизел-мотори во поглед на емисиите на загадувачките 
состојки од мотор. 



Страна 484 - Број 11^^^. СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 март 1985 

2. Карактеристиките на квалитетот на возилата со 
дизел-мотори во поглед на загадувачките состојки од мо-
тор што подлежат на испитување, методите на испитува-
ње, постапката и начинот на земање на мостри, контрола-
та на сообразноста на сериски произведените возила со 
дизел-мотори на хомологиран тип, содржината на извеш-
тајот за испитувањето заради издавање на соопштение за 
хомологација, изгледот на хомологационата ознака и об-
расците на сооштението за хомологација се дадени во Ед-
нообразните услови за испитување и спроведување на за-
должителната хомологација на возилата со дизел-мотори 
во погед на емисиите на загадувачките состојки од мотор, 
што се изработени врз основа на Правилникот бр. 24 доне-
сен врз основа на Спогодбата за прифаќање на еднообраз-
ни услови за хомологација и заемно признавање на хомо-
логацијата на опремата и деловите за моторни возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни дого-
вори и други спогодби) и претставуваат составен дел на 
оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителната хомологација на возила со дизел-
-мотори во поглед на емисиите на загадувачките состојки 
од мотор се врши на мостри што претставуваат тип на 
возила со дизел-мотори опфатени со оваа наредба. 

4. За типот на возило со дизел-мотори во поглед на 
емисиите на загадувачките состојки од мотор, што според 
извештајот за испитувањето на односниот тип, ги испол-
нува пропишаните услови, Сојузниот завод за стандарди-
зација издава сооптение за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на сериски произведе-
ните возила со дизел-мотори во поглед на емисиите на за-
гадувачките состојки од мотор со хомолагиран тип ја 
врши организацијата на здружен труд овластена за хомо-
логациони испитувања на возила со дизел-мотори во по-
глед на емисиите на загадувачките состојки од мотор спо-
ред оваа наредба. 

6. За вршење на хомологациони испитувања на вози-
ла со дизел-мотори во поглед на емисиите на загадувачки-
те состојки од мотор може да се овласти организација на 
здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот 
за стандардизацијата, ги исполнува и следните посебни ус-
лови, и тоа: 

1) да располага со уреди за определување на нето-мо-
ќноста и капацитетот на издувните гасови; 

2) да има работници за работи на испитувањата кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока, со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз новоконструира-
ните возила од дизел-мотор и нови типови по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ", а за возилата со дизел-мотори што се наоѓаат 
во сериско производство - по истекот на една година од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. 32-16808/1 
13 октомври 19984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

166. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЏИЈА НА ДИЗЕЛ-
-МОТОРИ ВО ПОГЛЕД НА ЕМИСИИТЕ НА ГАСОВИ-

ТИ ЗАГАДУВАЧИ 

1. На задолжителна хомологација подлежат дизел-
-моторите во поглед на емисиите на гасовити загадувачи. 

2. Карактеристиките на квалитетот на дизел-мотори-
те во поглед на емисиите на гасовити загадувачи што под-
лежат на испитување, методите на испитување, постапка-
та и начинот на земање на мостри, контролата на сообраз-
носта на сериски произведените дизел-мотори во поглед 
на емисиите на гасовити загадувачи во хомологиран тип, 
постапката за задолжителна хомологација, содржината на 
извештајот за испитувањето заради издавање на соопште-
ние за хомологација, изгледот на хомологационата ознака 
и обрасците на соопштението за хомологација се дадени 
во Еднообразните услови за испитување и спроведување 
на задолжителната хомологација на дизел-моторите во 
поглед на емисиите на гасовити загадувачи што се изгра-
дени врз основа на Правилникот бр. 49 донесен врз основа 
на Спогодбата за прифаќање на еднообразни услови за хо-
мологација и заемно признавање на хомологацијата на 
опремата и деловите за моторни возила („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни договори и други спо-
годби) и претставуваат составен дел на оваа наредба, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

3. Задолжителната хомологација на дизел-мотори во 
поглед на емисиите на гасовити загадувачи се врши на 
мострите што претставуваат тип на дизел-мотори опфате-
ни со оваа наредба. 

4. За типот на дизел-моторот во поглед на емисиите 
на гасовити загадувачи кој, според извештајот за испиту-
вањето на односниот тип, ги исполнува пропишаните ус-
лови, Сојузниотзавод за стандардизација издава соопште-
ние за хомологација. 

5. Контролата на сообразноста на сериски произведе-
ните дизел-мотори во поглед на емисиите на гасовити за-
гадувачи со хомологиран тип ја врши организацијата на 
здружен труд овластена за хомологациони испитувања на 
дизел-мотори во поглед на емисиите на гасовити загадува-
чи. 

6. За вршење на хомологациони испитувања на ди-
зел-мотори во поглед на емисиите на гасовити загадувачи 
може да се овласти организација на здружен труд која, по-
крај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, 
ги исполнува и следните посебни барања, и тоа: 

1) да располага со уреди за определување на нето-мо-
ќноста и загадувачките состојки од издувни гасови; 

2) да има работници за работи на испитувањата кои 
ги имаат следните квалификации и работно искуство: 

- ако е во прашање работник кој раководи со испиту-
вањата - дипломиран инженер од техничка насока, со нај-
малку три години работно искуство; 

- ако се во прашање стручни работници - техничари 
со најмалку пет години работно искуство. 

7. Оваа наредба ќе се применува врз дизел-моторите 
од нови типови по истекот на триесет дена од денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а врз дизел-мото-
рите што веќе се наоѓаат во сериско производство - по ис-
текот на една година од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. 32-16809/1 
13 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

167. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за извршува-

ње на Буџетот на федерацијата за 1985 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 71/84), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА, РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХО-
ДИ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА 
ДЕЈНОСТ 

1. Органите и организациите на федерацијата кои со 
својата дејност ги остваруваат приходите се должни до 15 
во месецот, за претходниот период, да достават до Сојуз-
ниот секретаријат за финансии извештај за остварените 
приходи. 

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да 
содржи: план на приходите за текуштата година; салдо од 
ненаплатените побарувања по-завршната сметка, од пора-
нешните години - по годините; фактурирани услуги во те-
куштата година; наплатени побарувања од поранешните 
години; наплатени побарувања од текуштата година; из-
нос од ненаплатените побарувања од текуштата година 
покриен со инструментите за плаќање согласно со Зако-
нот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на 
општествени средства (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84); износ од 
ненаплатените побарувања од текуштата година што не е 
покриен со инструменти на плаќањето, согласно со Зако-
нот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на 
општствени средства, ако истекол рокот од 15 дена од де-
нот на настанување на должничко-доверителниот однос; 
износ од побарувањата што не е платен во рок од 15 дена 
од денот на настанување на должничко-доверителниот од-
нос; износ на средствата уплатен во буџетот на федераци-
јата до крајот на извештајниот период и состојбата на 
средствата на евидентната сметка последниот ден во пе-
риодот за кој се доставува тој извештај. 

3. Извештајот, за остварените приходи нџ сојузните 
органи и организации се доставува до Сојузниот секрета-
ријат за финансии на Образец и, кој е отпечатен кон ова 
упатство и е негов составен дел. 

4. Извештајот за остварените приходи го потпишува-
ат функционерот што раководи со сојузниот орган однос-
но сојузната организација и сметкополагачот. 

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

Бр. 7-1487/1-85 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 
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168. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

с п и с о к 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СИНЏИРИ И СОСТАВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ НА СИНЏИРИ 
За атестирање на синџири и составни елементи на 

синџири, во смисла на Наредбата за задолжително атести-
рање на синџирите и на составните елементи на с^инџири-
те („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/83), овластени се след-
ните организации на здружен труд, и тоа: 

1) Словенске железарне - Металуршки иншгитут, со 
потполна одговорност, Љубљана, Лепи пот 11; 

2) Основна организација удруженог рада за техно-
лошка испитивања, Зеница, Матије Гупца 7, со неограни-
чена солидарна одговорност, во состав на РМК - Зеница, 
Радна организација Металуршки институт „Хасан 
Бркиќ", со неограничена солидарна одговорност, Зеница, 
Матије Гупца 7. 

Бр. 50-18181/1 
14 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

169. 
Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-

ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖИШТА 
За атестирање на тркални лежишта, во смисла на На-

редбата за задолжително атестирање на тркални лежишта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/83), овластени се следни-
те организации на здружен труд, и тоа: 

1) Основна организација удруженог рада „Развој", со 
ограничена супсидијарна одговорност, во состав на 
„УНИС" - Радна организација Творница ваљачних лежаја 
УТЛ, со неограничена солидарна одговорност, Вогошћа, 
Игманског марта бб, за атестирање на конуснотркални, 
тркални и игличести лежишта; 

2) Основна организација удруженог рада „Марке-
тинг", со неограничена солидарна одговорност., во состав 
на радка организација Индустрија котрљајуќих лежаја, со 
неограничена солидарна одговорност, Белград, Кнез Да-
нилова 23-25, за атестирање на куглични и бочвести 
лежишта. 

Бр. 50-18180/1 
14 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

170. 
Врз основа на член 265 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Словенија, 
Собранието на Социјалистичка Република Србија, Сабо-
рот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието 
на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собра-
нието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА 

ѕ' 
^ I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Републиките и автономните покраини (во натамош-
ниот текст: учесниците на Договорот) се обврзуваат дека, 
заради остварување на определбите од Долгорочната про-
грама за економска стабилизација од областа на даночни-
от систем и даночната политика, како и заради остварува-
ње на Договорот за усогласување на даночниот систем, со 
свои прописи и мерки, ќе обезбедат усогласување на осно-
вите на даночната политика со одредбите на овој договор. 

Член 2 

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека ќе обез-
бедат намалување на издвојувањата по основ на данокот 
во согласност со политиката утврдена со резолуцијата за 
општествено-екопомекиот развој на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија за односната година, ка-
ко и со други акти и мерки утврдени во Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Член 3 
, Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во пери-

одот од 1985 до 1990 година во рамките на вкупното нама-
лување на данокот ќе извршат постепена промена на кван-
титативните-односи на посредните и непосредните даноци 
во структурата на вкупните приходи по основ на данокот. 

Член 4 

Учесниците на Договорот се обврзуваат, со даночна-
та политика да обезбедат остварување на уставниот прин-
цип за плаќање на данокот сразмерно на економската си-
ла на даночниот обврзник. 

Член 5 

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со да-
ночната политика ќе придонесат за остварување на по-
брзиот општествено-економски развој на дејностите што 
имаат приоритетно значење во општествениот план на Ју-
гославија и во договорите за реализација на општествени-
от план. 

Член 6 

- Учесниците на Договорот се обврзуваат, заради обез-
бедување на порамноправна положба на даночните об-
врзници на единствениот југословенски пазар да ги усог-
ласат височината на даночните стапки, височината на да-
ночните олесненија и ослободувањата според одредбите 
на овој договор. 
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Посебен данок на промет на производи и услуги во 
прометот 

Член 7 

Учесниците на Договорот се обврзуваат, заради изед-
начување на условите за стопанисување и обезбедување на 
единствен југословенски пазар, да ја усогласат политиката 
на посебниот данок на промет на производи и услуги во 
прометот според одредбите; на овој договор. 

Член 8 

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, почну-
вајќи од 1985 година, ќе вршат годишно намалување и 
изедначување на збирните општи републички, односно по-
краински и општински стапки на посебниот данок на про-
мет на производи и услуги во прометот. Со рамномерно 
годишно намалување ќе се обезбеди просечните збирни 
општи стапки до 1990 година да изнесуваат 10%, освен во 
СР Македонија, каде што просечната збирна општа стап-
ка може да изнесува до 13%. 

Член 9 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
вкупната збирна стапка на посебниот републички односно 

' покраински и општински данок на промет на алкохолни и 
безалкохолни пијачки од тар. број 4 на Тарифата на основ-
ниот данок на промет да биде за: 

-вино од 5% до 10% 
- природна ракија и вињак од 20% до 30% 
- други жестоки алкохолни пијачки од 45% до 60% 
- пиво од 20% до 30% 
- безалкохолни пијачки, минерална 
и газирана вода од 5% до 10% 

Член 10 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
посебниот републички, односно покраински и општински 
данок на промет на производите од тар. број 5 на Тарифа-
та на основниот данок ма. промет да се плаќа во износ од 
2,00 динари за еден хектолитарски степен чист алкохол. 

Член 11 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
посебниотрепублички, односно покраински и општински 
данок на промет на патнички автомобили од тар. број 6 на 
Тарифата на основниот данок на промет да се плаќа по 
збирна стапка од 10%, со тоа што за употребувани автомо-
били стапката може да биде и повисока. 

Член 12 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
посебниот републички, односно покраински и општински 
данок на промет на производи што не се од суштествено 
значење за стандардот на граѓаните (козметички произво-
ди, украсни стоки и др.) од тар. бр. 7, 8,9 и 10 на Тарифата 
на основниот данок на промет да се плаќа според општата 
стапка на посебниот данок на промет. 

Член 13 

Учесниците на Договорот се обврзуваат, со рамно-
мерно годишно намалување на посебниот републички од-
носно покраински и општински данок на промет на произ-
води од пошироко значење за стандардот на граѓаните 
(облека, обувки, бела техника, мебел) од тар. бр. 11 и 12 на 
Тарифата на основниот данок на промет, да обезбедат 
просечната збирна стапка во 1990 година да изнесува од 
6% до 8%. 

Данок на промет на недвижности и права 

Член 14 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно да обезбедат стапката на данокот на промет-
ната вредност на градежен објект да биде пропорционал-
на и да изнесува најмалку 15%, а стапката на разликата 
меѓу прометната и градежната вредност да биде прогре-
сивна и да не може да биде повисока од 50% на разликата 
меѓу прометната и градежната вредност. Ако разликата 
меѓу прометната вредност и градежната вредност по 1т2 

од површината на објектот, се плаќа на име на данокот: 

Динари 

над до 

Динари Стапка 
на данок 

1.000 15% на основица преку 
1.000 3.000 150 4- 20% 1.000 дин. 
3.000 5.500 550 Н- 25% 3.000 дин. 
5.500 8.500 1375 Ч- 30% 5.500 дин. 
8.500 11.500 2.375 40% 8.500 дин. 

11.500 - 3.475 50% 11.500 дин. 

Член 15 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
на прометот на земјиште да се плаќа данок по следните 
стапки: 

- на прометната вредност на земјоделско зем-
јиште по квадратен метар, до 15% 

на прометната вредност на градежно земјиш-
те и на друго земјише кое не служи за земјо-
делски цели по квадратен метар, и тоа на ос-
новицата до 50 динари - најмалку 10%, а на 
основицата преку 500 динари - најмалку 55% 

Член 16 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
обврска за валоризација на вредноста на основицата на 
недвижностите од чл. 14 и 15 на овој договор, што е пред-
мет на прометот во рокови што не можат да бидат подол-
ги од две години. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат валоризаци-
ј а на градежни објекти да се врши врз основа на индек-
сот на растежот на цените на градежните објекти во оп-
штествениот сектор во претходната година во републики-
те односно во автономните покраини. 

- Учесниците на Договорот се обврзуваат дека валори-
зацијата на прометната вредност на земјоделско земјиште 
ќе се врши врз основа на растежот на индексот на цените 
на земјоделските производи во претходната година во ре-
публиките односно автономните покраини. 

Член 17 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат, 

данокот на промет на недвижност чија продажба се врши 
пред истекот на рокот од пет години од претходното купу-
вање да се плаќа по зголемени стапки од 20% до 50%. 

Член 18 

Учесниците на Договорот се обврзуваат при замена 
на една недвижност за друга недвижност (станови, станбе-
ни згради, земјоделско и градежно земјиште) да обезбедат 
данок да се плаќа само на разликата на вредноста на не-
движностите што се заменуваат. 
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Член 19 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
данокот на промет на недвижности и права да не се плаќа 
кога правото на сопственост на недвижности се пренесува 
врз давачот на доживотно издржување кој во однос на 
примачот на издржувањето се наоѓа во првиот наследен 
ред, и тоа само на дел од недвижноста што би го наследил 
според Законот за наследувањето. 

Член 20 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
данокот на промет на недвижности да не се плаќа кога се 
врши прва продажба на граѓанин на уште невселена стан-
бена зграда, односно стан ако е изграден со средства на. 
општествено-правни лица, под услов купувачот да нема 
друг стан во сопственост, односно ако е носител на ста-
нарско право на стан во општествена сопственост тој да 
го ослободи по купувањето на станот во сопственост, или 
ако се врши замена на помал стан за поголем стан, однос-
но на помала станбена зграда за поголема станбена згра-
да. 

Член 21 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
преносот на правото на користење на недвижност меѓу ко-
рисниците на општествени средства да не се смета како 
промет на недвижности. 

Член 22 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
продажбата односно замената на градежно земјиште, на 
семејна станбена зграда или стан, како и на други не-
движности, да се ослободи од плаќање данок на промет на 
недвижности и права, што ќе се извршат на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
под условите пропишани со закон на републиката, однос-
но автономната покраина и под услов лицето што прода-
ва односно врши замена на наведените недвижности со 
средства добиени со таква продажба, односно замена, во 
рок од две години од денот на извршената продажба од-
носно замена, да купи станбена зграда или стан или да ги 
вложи во изградба на семејна станбена зграда или стан за-
ради решавање на своето станбено прашање или станбе-
ното прашање на членовите на своето потесно семејство. 

Данок од доходот на организациите на здружен труд 

Член 23 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
просечната стапка на денокот од доходот на организации-
те на здружен труд во 1985 година да изнесува најмногу 
3,5%, со тоа што најниската стапка на данокот од доходот 
да не може да биде пониска од 0,30%. 

Член 24 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
во периодот од 1985 до 1990 година постепено да се нама-
луваат стапките на данокот од доходот на организациите 
на здружен труд рамномерно годишно, така што просеч-
ната стапка на данокот од доходот на организациите на 
здружен труд во 1990 година да изнесува најмногу до 2,5%. 

Член 25 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
олесненија од плаќањето на данокот од доходот сразмер-

но на учеството на остварениот приход по основ на про-
метот на стоки и услуги со странство во вкупниот приход 
на даночниот обврзник, најмалку, и тоа: 

- ако учеството е до 10%, олеснението изнесува од 5 
до 10%; 

- ако учеството е до 20%, олеснението изнесува од 10 
до 20%; 

- ако учеството е до 30%, олеснението изнесува од 20 
до 50%; 

- ако учеството е до 40%, олеснението изнесува од 50 
до 80%. 

Член 26 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
ослободување од плаќање данок од доходот за: 

- организациите на здружен труд во рудниците со 
јамски коп; 

- организациите на здружен труд за дел од доходот 
што е остварен со зголемување на бројот на вработените, 
а посебно со воведување на нови смени (втора, трета и 
четврта) за една година од воведувањето на новата смена; 

- организациите на здружен труд на дел од доходот 
остварен по основ на производство на домашни Ракотвор-
би (сиц-работи); 

- организациите на здружен труд на дел од доходот 
издвоен за научниостражувачка работа, пронаоѓаштво и 
рационализаторство; 

- организациите на здружен труд на дел од доходот 
што вложуваат средства на недоволно развиените подрач-
ја; 

- организациите на здружен труд, задругите и други-
те организации од областа на земјоделството, на дел од 
доходот што е остварен од втората и третата жетва; 

- како и да пропишат и други олесненија и ослободу-
вања. 

Данок од личниот доход на работниците 

Член 27 ^ 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
во периодот од 1985 до 1990 година, просечната стапка на 
данокот од личниот доход на работниците во 1990 година 
да може да изнесува најмногу 2,50%. 

Член 28 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
стапката на данокот од личниот доход на работниците по 
основ на работа подолга од полното работно време, освен 
кога работникот бил должен да работи подолго од полно-
то работно време по основ на закон, да изнесува најмалку 
32,00%. 

Член 29 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
ослободување од плаќање данок од личниот доход на ра-
ботниците, и тоа за: 

- личниот доход на приправниците; 
- личниот доход на работниците во рудник, со јамски I 

коп; 
- лично примање остварено во организација на 

здружен труд по основ на пронаоѓаштво, иноваторство и 
рационализаторство; 

- дел од личниот доход што работниците го даваат 
за отстранување на последици од елементарни непогоди. 
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Данок од личниот доход од земјоделска дејност 

Член 30 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат просечната збирна 
стапка на данокот од личниот доход од земјоделска деј-
ност што се плаќа според катастарскиот приход да не 
може да биде пониска од 3%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат за обврзниците на 
данокот од личниот доход од земјоделска дејност на кои 
земјоделството не им е основна дејност најниската стапка 
на данокот да изнесува до височината на збирната стапка 
на данокот и придонесот на обврзниците на данокот на 
кои земјоделството им е основна дејност. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
дека земјоделството е основна дејност на обврзникот на 
овој данок во чие домаќинство барем еден член од дома-
ќинството е осигурен според прописите за здравственото, 
односно пензиското осигурување на земјоделците. 

Член 31 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
данокот од личниот доход од земјоделска дејност според 
фактичкиот личен доход да го плаќа обврзникот кој ќе ос-
твари вкупен приход од земјоделска дејност во годината 
за која се врши разрез на данокот, и тоа: 

- од сточарското производство - преку 4,000.000 ди-
нари; 

- од друго производство - преку 2,000.000 динари; 
- од вкупното земјоделско производство - преку 

6,000.000 динари; 
Учесниците на Договорот се обврзуваат годишната 

валоризација на износот од претходниот став да се врши 
во согласност со порастот на цените на земјоделските про-
изводи. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат за обврзни-
кот на данок од личниот доход од земјоделска дејност кој 
овој данок го плаќа според фактичкиот личен доход, да 
пропишат водење на деловни книги или друг начин на ут-
врдување на фактичкиот доход и на трошоците за работе-
ње. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат просечната збирна 
стапка на данокот од личниот доход од земјоделска деј-
ност што се плаќа според фактичкиот личен доход да не 
може да биде пониска од 2,5%. ч 

Учесниците на Договорот се обврзуваат со договорот 
за усогласување на даночната политика на општините да 
обезбедат што поусогласено ниво на стапките на данокот 
од личниот доход од земјоделска дејност. 

Член 32 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
односно со договорот за усогласување на даночната поли-
тика на општините да обезбедат олесненија во вид на на-
малување на разрежаниот данок од личниот доход од зем-
јоделска дејност за договорено и земјоделско производ-
ство испорачено земјоделско производство на организаци-
ите на здружен труд и на задругите. 

Член 33 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат ослободување од 

плаќање данок од личниот доход од земјоделска дејност 
за обврзникот на кој земјоделството му е основна дејност, 
а чиј катастарски приход не преминува износ од најмалку 
2.000 динари по член на домаќинството. Учесниците на 
Договорот се согласни да вршат годишна валоризација на 
овој износ сразмерно со растежот ќа катастарскиот при-
ход. 1 

Член 34 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да му обезбедат на здружениот 
земјоделец даночно олеснение во вид на намалување на 
разрежаниот данок до 90%, зависно од обемот и должина-
та на траењето на соработка. 

Член 35 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да му обезбедат на обврзникот на 
данок од личниот доход од земјоделската дејност што 
вложува средства во мелиорација, комасација и арондаци-
ја олеснение од плаќање на тој данок од 50% од износот на 
разрежаниот данок во времето на траењето на постапката 
за мелиорација, арондација и комасација. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да му обезбедат на обврзникот на 
данок од личниот доход од земјоделската дејност што 
вложува средства во економски згради и земјоделска опре-
ма, освен комбајни и расплоден материјал, олеснение во 
вид на намалување на разрежаниот данок до 80%, зависно 
од височината и рокот на вложувањето. ' 

Член 36 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да му обезбедат олеснение во вид 
на намалување на разрежанЦот данок од личниот доход 
од земјоделска дејност сразмерно со намалувањето на ка-
тастарскиот приход ако, поради елементарни непогоди го-
дишниот катастарски приход се намали најмалку за 25%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат ослободување до 
100% од плаќање данок од личниот доход од земјоделска-
та дејност на обврзникот на данок на кој земјоделството 
му е основна дејност, како и на ^земјоделецот кој посто-
јано живее на тоа подрачје и ја обработува зејата за дохо-
дот Остварен од земјоделска дејност во ридско-планинско-
то и пограничното подрачје. 

Член 37 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да му обезбедат олеснение во вид 
на намалување на разрежаниот данок од личниот доход 
од земјоделска дејност на обврзникот на тој данок за зем-
јиштето дадено во закуп на земјоделска задруга или на ор-
ганизација на здружен труд, зависно од должината на тра-
ењето на закупот, и тоа: 

- 30% за закуп преку една до три години; 
- 50% за закуп преку три до пет години; 
- 70%1за закуп преку пет до седум години; 
- 100% за закуп преку седум години. 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за даночната политика на оп-
штините да обезбедат ослободување од плаќање на данок 
од личниот доход од земјоделска дејност за земјиште да-
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дено во закуп Да организација на здружен труд или на дру-
га организација за земјоделско производство ако сопстве-
никот на земјиштето^ врз основа на договор, доживотно 
прима закупнина, а земјиштето по неговата смрт преми-
нува во општествена сопственост. 

Данок од личниот доход од стопанска дејност 

Член 38 

Учесниците на Дог9ворот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат најниската стапка на 
данокот од личниот доход од стопанска дејност што се 
плаќа според фактичкиот личен доход да изнесува 5%, ос-
вен следните дејности, за кои најниската стапка изнесува: 

- 10% - за лекарска, слаткарска, козметичарска, фри-
зерска (за жени), цвеќарека; 

- 12% - за златарска, месарска, трговска, автомехани-
чарска, автолакирерска, автоелектричарска, автолимар-
ска; 

- 15% - за градежна, услуги за--градежна механизаци-
ја, автопревозничка, пластичарска, за бутици (конфекција) 
и угостителство. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
од личниот доход од стопанска дејност што се плаќа во 
процент од секој поединечно остварен бруто-приход да 
биде од 5% до 60%, зависно од вид^т на занимањето. 

- Учесниците на Договорот сѓ обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат годишниот пауша-
лен износ на данокот од личниот доход од стопанска деј-
ност, да изнесува најмалку 2% од годишниот просечен ли-
чен доход на работниците во здружениот труд во републи-
ката, односно автономната покраина во претходната го-
дина. 

Член 39 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат данокот од личниот 
доход од стопанска дејност да не го плаќа обЈзрзникот на 
тој данок во периодот од една година од почетокот на 
вршењето на дејноста, освен ако врши дејност која со до-
говорот за даночната политика на општините во републи-
ката, односно автономната покраина е изземена од ова ос-
лободување. 

Член 40 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат разрежаниот данок 
од личниот доход од стопанска дејност да му се намали на 
обврзникот кој првпат почнал да врши дејност, освен ис-
клучените предвидени со договорот за даночната полити-
ка на општините во републиката, односно автономата по-
краина и тоа: 

- за втората година 50%; 
- за третата година 25%. 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат разрежаниот данок 
од личниот доход од стопанска дејност односно основица-
та, ако не е иста за данокот и придонесите да се намали до 
25%, во траење до пет години, на обврзникот на тој данок 
што ќе изврши вложување во опрема, реконструкција и 
модернизација на дуќан заради унапредување на дејноста 
во согласност со општествениот план на општината. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат разрежаниот данок 
од личниот доход од стопанска дејност да се намали за 
10% за секој нововработен работник со кој се зголемува 
бројот на вработените работници, во годината во која ра-
ботникот е вработен, и тоа така што вкупното намалува-
ње на разрежаниот данок да може да изнесува најмногу 
50%. 

Данок од личниот доход од професионални дејности 

Член 41 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат најниската стапка на 
данокот Од личниот доход од професионална дејност, кој 
се плаќа според фактичкиот личен доход, да изнесува 5%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
од личниот доход од професионална дејност, кој се плаќа 
во процент од секој поединечно остварен бруто приход, да 
изнесува од 5% до 60%, зависно од видот на дејноста. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат годишниот пауша-
лен износ на данокот од личниот доход од професионална 
дејност да изнесува најмалку 2% од годишниот просечен 
личен доход на работниците во здружениот труд во репуб-
ликата односно автономната покраина. 

Член 42 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините, да обезбедат данокот од личниот 
дохоА од професионалната дејност, да не го плаќа об-
врзникот на ТОЈ данок во периодот од една година од поче-
токот на вршењето на дејноста, освен ако' врши дејност 
која со договорот за даночната политика на општините во 
републиката односно автономната покраина е изземена од 
ова ослободување. 

Член 43 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат разрежаниот данок 
од личниот доход од професионална дејност, да му се на-
мали на обврзник кој првпат почнал ца врши дејност ос-
вен исклучоците предвидени со договорот за даночната 
политика на општините во републиката односно автоном-
ната покраина, и тоа: 

- за втората година 50%; 
- за третата година 25%. 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат, разрежаниот данок 
од личниот доход од професионална дејност односно ос-
новицата ако не е иста за данокот и придонесите, да се на-
мали за 25% во траење до пет години, на обврзникот на тој 
данок што ќе изврши вложување во изградбата на дловен 
простор, набавка на нова опрема и модернизација на дуќа-
нот, заради унапредување на дејноста во согласност со оп-
штествениот план на општината. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините Уа обезбедат разрежаниот данок 
од личниот доход од професионална дејност да се намали 
до 10% за секој нововработен работник со кој се зголемува 
бројот н^ вработените работници во годината во која ра-
ботникот е вработен и тоа така што вкупното намалување 
на разрежаниот данок да може да изнесува најмногу 50%. 
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Данок од надомест од авторски права, патенти и технички 
унапредувања 

Член 44 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 

односно со договорот за усогласување на даночната поли-
тика на општините да обезбедат просечна стапка на дано-
кот од надомест од авторски права, патенти и технички 
унапредувања, според фактичкиот личен доход, на надо-
мести од авторски права да изнесува најмалку 1%, а на 
надомести по основ на патенти и технички унапредувања 
да изнесува до 5%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на надомести од авторски права, патенти и технички унап-
редувања кој се плаќа во процента од секој поединечно ос-
тварен за бруто приходите, на надомести од авторски пра-
ва да изнесува најмалку 7%, а на надомести за патенти и 
технички унапредувања да изнесува до 3%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на надомести од авторски права, патенти и технички унап-
редувања да се зголемува за 50% на обврзник на тој данок 
што ќе оствари надомест по основ на пренесено односно 
наследено авторско право. 

Член 45 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на надомести од авторски права, патенти и технички унап-
редувања, кој се плаќа во процент од секој поединечно ос-
тварен износ бруто-приход, за странско физичко или прав-
но лице да изнесува 20%. 

Член 46 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат ослободување од 
плаќање данок на надомести од авторски права, патенти и 
технички унапредувања, на обврзник кој со СВОЈ, патент 
или лиценца, ги продаде или отстапи на користење на до-
машна организација на здружен труд. 

Данок на приход од имот и имотни права 

Член 47 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапките на данокот 
на приход од имот и имотни права според фактичкиот до-
ход да се движат од 15% на основица до 50.000 динари, до 
70% на основица поголема од 300.000 динари. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
односно со договорот за усогласување на даночната поли-
тика на општините да обезбедат стапката на данокот на 
приход о^ имот и имотни права што ја плаќа странско фи-
зичко или правно лице да изнесува 20%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да ја определат височината на 
приходите од имотот до која тој данок се плаќа во годи-
шен паушален износ, стапката на данокот по одбивањето, 
како и олесненијата од социјален карактер. 

Данок на имот 

Член 48 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 

политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на имот за. станбени згради, на станови и гаражи да не 
може да биде пониска од 0,10% на основица до 1,000.000 
динари, а на основица поголема од 10,000.000 динари стап-
ката на тој данок да не може да биде помала од 1,0%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 
стапката на данокот на имот по основ на деловен простор 
што сопственикот и членовите на неговото семејство не го 
користат за вршење на дејноста да, не може да биде понис-
ка од 0,15% на основица до 1,000.000 динари, а на основица 
поголема од 5.000.000 динари да не може да биде пониска 
од 1,25%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на имот за зграда или стан за одмор и рекреација да не 
може да биде пониска од 0,20% на основица од 1,000.000 
динари, а на основица поголема од 10,000.000 динари стап-
ката на тој данок да не може да биде пониска од 1,5%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да определат паушален износ на 
данокот на подвижен имот зависно од видот и вредноста 
на имотот. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека валори-
зацијата на основицата на градежни објекти ќе се врши 
врз основа на индексот на растежот на цените на гра-
дежните објекти во општествениот сектор со номинален 
растеж на личните доходи во стопанството на република-
та, односно на автономната покраина. 

Данок на наследство и подарок 

Член 49 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на наследство и подарок за подвижен имот, предмети и 
пари да не може да биде пониска од 5% на основица до 
200.000 динари, а на основица поголема од 3,000.000 дина-
ри стапката на тој данок да не може да биде пониска од 
30%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на наследство и подарок за обврзник кој не е законски на-
следник, а кој ќе наследи или прими на подарок недвижен 
имот, стапката да биде иста како стапката на данокот на 
промет на недвджности и права. 

Учесниците на Договорот се согласни да пропишат, 
односно со договорот за усогласување на даночката поли-
тика на општините да обезбедат стапката на данокот на 
наследство и подарок да биде пониска од стапката на да-
нокот на промет на недвижности и права. 

Данок на добивка од игри на среќа 

Член 50 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
на добивка од игри на среќа да изнесува 15%. 

Данок на вкупниот приход на граѓаните 

Член 51 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
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политика на општините да обезбедат данокот на вкупниот 
приход на граѓаните, по одбивањето на трократниот про-
сечен чист личен доход на вработените во стопанството на 
републиката, односно на автономната покраина, на осно-
вица до 40.000 динари, да се плаќа по стапка 3%, а на осно-
вица поголема од 1,000.000 динари - по стапка од 80%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
даночно олеснение на обврзник на данокот на вкупен при-
ход во вид намалување на даночната основица во височи-
на од 60% од просечниот чист личен доход на вработените 
во стопанството на републиката, односно на автономната 
покраина за секој издржуван член на потесното семејство 
кои, обврзникот по законот е должен да ги издржува. 

Данок од доход на странско лице од стопанска и професио-
нална дејност 

Член 52 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат стапката на данокот 
од доход на странско лице од стопанска и професионална 
дејност за странско правно лице да изнесува 3,5%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-
шат, односно со договорот за усогласување на даночната 
политика на општините да обезбедат, најниската стапка 
на данокот од доходот на странско лице од стопанска и 
професионална дејност за странско физичко лице да изне-
сува 10%. 

Данок на добивка на странско лице по основ на вложува-
ње средства во домашна организација на здружен труд 

Член 53 
Учесниците на Договорот се обврзуваат на добивка 

остварена по основ на вложување средства на странско 
лице во организација на здружен труд да пропишат стапка 
на данок од, 10%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
олесненија за плаќање данок на добивка остварена по ос-
нов на вложување средства на странско лице во организа-
ција на здружен груд. Ако странско лице реинвестира или 
депонува кај банка, дел од остварената добивка се ослобо-
дува од плаќање данок на адекватно на реинвестираниот, 
односно депонираниот дел. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
меѓународните корпорации за инвестиции во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во чиј капитал 
учествуваат организациите на здружен труд и меѓународ-
ни организации кои според меѓународни договори се ос-
лободени од плаќање данок, се ослободуваат од плаќање 
данок на добивка остварена на територијата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за вложени 
средства како дел од учеството на тие корпорации во до-
ходот остварен со заедничко работење, сразмерно на учес-
твото на средствата на организациите на здружен труд и 
на такви меѓународни организации и во вкупниот капитал 
(фондови) на тие корпорации. 

Данок на приход остварен од превознички дејност на 
странско лице кое нема претставништво на територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Член 54 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропи-

шат, данокот на приход остварен од превозничка дејност 
на странско лице што нема претставништво на територи-

јата на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија да се плаќа по стапка од 5%. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да пропишат 
пониска или повисока стапка од 5%, за обврзници на данок 
кои припаѓаат на земји што на југословенските превозни-
ци им наплатуваат соодветен данок според пониски или 
повисоки стапки. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 55 
Учесниците на Договорот се обврзуваат, најдоцна во 

рок од шест месеци да ги усогласат своите прописи со об-
врските преземени со овој договор. 

Член 56 
Со влегувањето во сила на овој договор престанува 

да важи Договорот за усогласување на мерките на даноч-
ната политика заради поттикнување на развојот на науч-
ноистражувачката работа, пронаоѓаштвото и техничките 
унапредувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/76), Дого-
ворот за усогласување на даночната политика во облста 
на самостојното вршење на стопански и нестопански деј-
ности со средства на трудот во сопственост на граѓани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/77) и Договорот за усог-
ласување на мерките на даночната политика заради по-
ттикнување на станбената изградба со ангажирање на лич-
ни средства на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/81). 

Член 57 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на собранијата на републиките и 
собранијата на автономните покраини. 

Член 58 
Учесниците на Договорот се обврзуваат измените и 

дополненијата на овој договор да се вршат на начинот и 
по постапката што се предвидени за неговото донесување. 

Член 59 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

Белград, ј 28 декември 1984 
година 

За Собранието на СРБосна и 
Херцеговина, 

Салко Оруч, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Негре Новаковски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Нуиш Кершован, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Борислав Атанацковиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Љубомир Симиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Љубомир Марковиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

' За Собранието на САП Косово, 
Азем Хајдини, с. р. 
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171. 
Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, тргнувајќи 
од заедничката одговорност за успешно остварување на 
кадровската политика во сојузните органи на управата, 
сојузните организации и стручните служби на Сојузниов 
извршен совет, а во согласност со чл. 3 и 11 од Општестве-
ниот договорот за остварување на кадровската политика 
во органите и организациите на федерацијата и во органи-
те на општествено-политичките организации во федераци-
јата („Службен лист на СФРЈ", бр. 62/81), Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Бос-
на и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршни-
от совет на Собранието на СР Србија. Извршниот совет 
на Собранието на САП Косово и Извршниот совет на 
Собранието на САП Војводина склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА И 
ПРИМЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ НА КАДРОВСКАТА 
ПОЛИТИКА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ФУНКЦИОНЕРИ И РАКОВОДНИ РАБОТНИЦИ ВО 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, КОИ ГИ НА-

ЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради поорганизирано водење и остварување на ут-
врдената кадровска политика во сојузните органи на упра-
вата, во сојузните организации и во стручните служби на 
Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: сојузни 
органи на управата) со овој договор се утврдува: 

1) начинот на остварување на меѓусебните права, об-
врски и одговорности на Сојузниот извршен совет, на из-
вршните совети на собранијата на социјалистичките ре-
публики и на извршните совети на собранијата на соција-
листичките автономни покраини (во натамошниот текст: 
учесници на Договорот) во водењето и остварувањето на 
таа политика; 

2) начинот на остварување на начелата и примена на 
критериумите на кадровската политика; 

3) постапката која, врз основа на Законот за основите 
за ситемот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузине органи на управата, се спроведува заради 
назначување функционери и раководни работници кои ги 
назначува Сојузниот извршен совет (во натамошниот тек-
ст: функционери и раководни работници) во сојузните ор-
гани на управата. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни, заради оства-

рување на заедничките интереси и цели во областа на кад-
ровската политика, во спроведувањето на утврдената кад-
ровска политика да обезбедат доследно применување на 
нејзините начела и критериуми во подготвувањето на 
предлози и изборот на кадри за функционери и раководни 
работници во сојузните органи на управата. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат за функцио-
нери и раководни работници во сојузните органи на упра-
вата да предлагаат и да избираат лица кои со својата ра-
бота и со резултатите од работата се имаат потврдено и 
кои имаат работни, стручни и други способности за врше-
ње на задачите и работите што им се доверуваат, како и во 
постапката на предлагање и избор на кандидати и назна-
чување на функционери и раководни работници во сојуз-
ните органи на управата доследно да остваруваат јавност 
на работата и да ја унапредуваат и развиваат демократ-
ската практика на договарање и одлучување за кадровски 
прашања. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни соработката и 

меѓусебното известување за кадровските прашања од заед-
ничка дејност да се развиваат и да се остваруваат на начи-
нот и во формата кои овозможуваат успешно остварување 
на начелата и критериумите на утврдената кадровска по-
литика. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат начелата и 
критериумите на кадровската политика доследно да ги 
применуваат и натаму творечки да ги разработуваат во 
сите фази на постапката на предлагање и избор на канди-
дати и назначување на функционери и раководни работни-
ци во сојузните органи на управата. 

II. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОЛИТИКА ВО ПОДГОТВУВАЊЕТО И ПРЕДЛАГА-
ЊЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ФУНКЦИОНЕРИ И РАКО-

ВОДНИ РАБОТНИЦИ 

Член 4 
Извршните совети на собранијата на социјалистички-

те републики и извршните совети на собранијата на соци-
јалистичките автономни покраини, согласно со својата 
улога и одговорност за кадровската оспособеност на сојуз-
ните органи на управата, се обврзуваат подолгорочно да 
планираат, евидентираат и подготвуваат стручни и спо-
собни кадри за работа во сојузните органи на управата и 
врз потрајни основи и навремено да ги решаваат статус-
ните и други прашања на функционерите и раководните 
работници во сојузните органи на управата по нивното 
разрешување. 

Сојузниот извршен совет се обврзува дека пооргани-
зирано и поефикасно ќе создава услови за решавање на ма-
теријалните и други прашања на функционерите и рако-
водните работници во сојузните органи на управата, осо-
бено услови за поадекватно наградување и побрзо решава-
ње на станбените и други прашања кои се од значење за 
нивната работа. 

Член 5 
Имајќи го предвид општественото значење на задачи-

те и работите што ги вршат сојузните органи на управата 
и потребата за функционери и раководни работници во со-
јузните органи на управата да се истакнуваат кандидати 
со високи стручни квалитети, извршните совети на собра-
нијата на социјалистичките републики и извршните сове-
ти на собранијата на социјалистичките автономни покраи-
ни се обврзуваат: 

1) навремено и организирано да подготвуваат канди-
дати за соодветни должности односно задачи и работи во 
сојузните органи на управата, врз основа на плановите и 
потребите од кадри од определени профили што ќе ги ут-
врдат сојузните органи на управата, согласно со задачите 
и работите што произлегуваат од делокругот на тие орга-
ни; 

2) да ја следат работата и стручниот развој на тие 
кандидати во фазата на подготвување, заради оценување 
на нивната оспособеност за должностите и задачите и ра-
ботите за кои ќе бидат предлагани; 

3) да подготвуваат кадри од органите на општестве-
но-политичките заедници и на општествено-политичките 
организации и од организации на здружен труд, од струч-
ни и научни организации и заедници, како и од други сре-
дини, земајќи ги предвид и кадрите во сојузните органи на 
управата кои со својата работа се здобиле со стручни, ор-
ганизациони, самоуправни и други знаења и способности 
за успешно вршење на задачите и работите за должности 
на функцонери и раководни работници за кои ќе се пред-
лагаат; 

4) да предлагаат повеќе кандидати за одделни задачи 
и работи на раководни работници заради создавање усло-
ви за поширок избор на кадри од соодветен профил и 
стручност; 

\ 
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5) да пројавуваат подеднаква заинтересираност за си-
те функции, како и за задачи и работи на раководни работ-
ници во сите сојузни органи на управата. 

Се задолжува Сојузниот извршен совет за долгороч-
ните и среднорочните планови на потребите од кадри од 
'определени профили, како и за текуштите актуелни кад-
ровски прашања на сојузните органи на управата навреме-
но да ги известува извршните совети на собранијата на со-
цијалистичките републики^ извршните совети на собра-
нијата на социјалистичките автономни покраини. 

Член 6 
Извршните совети на собранијата на социјалистички-

те републики и извршните совети на собранијата на соци-
јалистичките автономни покраини се задолжуваат за 
функционери и раководни работници во сојузните органи 
на управата да истакнуваат кандидати кои работно, струч-
но и идејно-политички се потврдија во самоуправната 
практика, кои имаат соодветна стручна подготовка и ви-
сок степен на стручно знаење, кои се стручно оспособени 
за вршење задачи и работи во соодветна област и кои со 
своето самоуправно однесување, со работата и личната 
одговорност и со односот спрема општествените средства 
стекнале углед и доверба во средината во која живеат и ра-
ботат. 

Учесниците на Договорот се согласни одделно да се 
вреднува придонесот на кандидатите во развивањето на 
колективната работа и одлучувањето и во личната и заед-
ничката одговорност и способност за ефикасно договара-
ње, како и нивната готовност, во согласност со Уставот на 
СФРЈ и со сојузните закони, совесно и одговорно да ги 
вршат задачите и работите од заеднички интерес за сите 
републики и автономни покраини, за народите и народ-
ностите на Југославија и за општествената заедница во це-
лост. 

За стручните и други квалитети на кандидатите кои 
се предлагаат и се назначуваат за функционери и раковод-
ни работници во сојузните органи на управата подеднакво 
се одговорни извршните совети на социјалистичките ре-
публики и извршните совети на социјалистичката авто-
номни покраини и Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се задолжуваат при истак-

нувањето на кандидатите за функционери и раководни ра-
ботници во сојузните органи на управата да се ориентира-
ат кон помлади кадри и да не предлагаат лица кои по 
годините на живот или стажот на осигурување не можат 
да поминат најмалку еден мандатен период на должноста 
за која се предлагаат. 

Функционери и раководни работници во сојузните 
органи на управата кои се наоѓаат пред стекнувањето ус-
лови за пензија можат по исклучок да се предложат за на-
значување на иста должност, но најдолго до исполнување-
то на условите за престанување на работниот однос по 
сила на законот. 

Извршните совети на собранијата на социјалистички-
те републики и извршните совети на собранијата на соци-
јалистичките автономни покраини се обврзуваат дека, во 
рамките на рокот предвиден со закон, ќе обезбедат враќа-
ње на функционерот односно раководниот работник кој е 
разрешен од должноста во републиката односно автоном-
ната покраина, организација на здружен труд и друга са-
моуправна организација и заедница. 

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЧЕЛАТА НА 
КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА 

Член 8 
Тргнувајќи од општественото значење и природата 

на задачите и работите во сојузните органи на управата, 
од условите за вршење на одделни функции и задачи и ра-

боти на раководните работници во тие организации и од 
потребата за функционери и раководни работници да се 
назначуваат кадри со високи стручни и други квалитети, 
учесниците на договорот се согласни, согласно со законот, 
да се води сметка за принципот на републичката и покра-
инската односно националната застапеност при назначу-
вањето на функционери и раководни работници во сојуз-
ните органи на управата, така што застапеноста на секоја 
република односно автономна покраина во сојузните ор-
гани на управата да се остварува во потполност и во од-
делни области на дејноста, зависно од стурчните, и други 
квалитети на кадрите кои републиките и автономните по-
краини ги истакнуваат за одделни функции односно за од-
делни задачи и работи на раководни работници. 

Сојузниот извршен совет ќе води сметка за соодвет-
ната застапеност на секоја република и автономна покраи-
на, по области на дејноста и во вкупниот состав на фун-
кционерите и раководните работници на работа во сојуз-
ните органи на управата, а извршните совети на собрани-
јата на републиките и извршните совети на собранијата на 
автономните покраини ќе обезбедат, при истакнувањето 
на кандидати за функционери и раководни работници, 
вкупниот состав на нивните кадри на работа во сојузните 
органи на управата да и одговара на структурата на наци-
оналниот состав на соодветната република односно авто-
номна покраина. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни принципот на 

републичката и покраинската односно националната за-
стапеност на кадрите да се остварува: 

1) во однос на функционерите кои раководат со соју-
зен орган на управата и на нивните заменици - во вкупна-
та застапеност на тие кадри од социјалистичките републи-
ки и социјалистичките автономни покраини, со тоа што во 
еден сојузен орган на управата, во периодот за кој се на-
значени, функционерот и неговиот заменик да не можат, 
по правило, да бидат од иста република односно автоном-
на покраина; 

2) во однос на раководните работници (потсекретар, 
помошник и советник) во сојузните органи на управата -
во вкупниот состав на тие кадри, зависно од потребите на 
органот и од задачите и работите што треба да ги вршат и 
од нивните стручни и други квалитети, со тоа што при на-
значувањето ќе се обезбеди раководните работници од ис-
та република односно автономна покраина да не се кон-
центрираат во еден сојузен орган на управата или на слич-
ни задачи и работи од иста област на дејност во повеќе 
сојузни органи и организации. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни во применува-

њето на принципот на ограничено траење на мандатот на 
функционерите и повторно назначување на раководните 
работници во сојузните органи на управата да обезбедат 
функционерите и раководните работници да се назначува-
ат, согласно со законот, за соодветен период и притоа да 
се овозможи нивната неопходна изменливост од гледиште 
на потребите на сојузните органи на управата и развојот 
на тие кадри и да се создадат услови сите функции и зада-
чи и работи на раководните работници во сојузните орга-
ни на управата да им бидат достапни до најспособните 
кадри од тие органи и од сите републики и автономни по-
краини. 

Член 11 
Тргнувајќи од тоа дека функционерите кои раководат 

со сојузни органи на управата и нивните заменици, по за-
конот, можат да се назначуваат на иста должност најмно-
гу двапати, учесниците на Договорот се согласни функци-
онерот кој раководи со сојузен орган на управата односно 
неговиот заменик да може повторно да се предложи и да 
се назначи на истата должност ако овластениот предла-
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гач, односно Сојузниот извршен совет оцени дека тој во 
претходниот мандатен период во извршувањето на зада-
чите и работите покажал способност во раководењето со 
органот, односно успешно, ефикасно и одговорно ја 
вршел функцијата во согласност со Уставот на СФРЈ и со 
сојузните закони. 

Член 12 
Учесниците на Договорот се согласни можноста за 

повторно назначување на раководни работници (потсекре-
тар, помошник и советник) во сојузните органи на управа-
та, по истекот на периодот за кој се назначени, да се оства-
рува во согласност со законот, тргнувајќи од потребата со 
примена на таа институција да се обезбеди постојано по-
добрување на стручните и други квалитети на раководни-
те работници и тие кадри да се задржуваат на соодветните 
задачи и работи толку колку што тоа е неопходно поради 
потребите на органот и развојот на тие кадри. Исто така, 
мора да се овозможи задачите и работите на раководните 
работници да им бидат достапни до најспособните кадри 
од сојузните органи на управата и од сите републики и ав-
тономни покраини. 

Учесниците на Договорот се согласни: 
1) раководниот работник да се назначува на истата 

должност, по истекот на периодот за кој е назначен, врз 
основа на оцената за работата и придонесот во извршува-
њето на доверените задачи и работи во претходниот пери-
од, врз основа на стручноста и способноста во раководе-
њето со задачите и работите на својот сектор на работа, 
како и врз основа на оцената за одговорноста, однесување-
то и општествениот углед на тој работник во текот на 
вршењето на должноста; 

2) раководниот работник да може да се предлага и да 
се назначува на истата должност и повеќе пати едноподру-
го, ако се утврди дека во работата има постигнато особе-
ни резултати и пројавено посебна стручност, вис^к степен 
на знаење, способност и самостојност и голема ефикас-
ност и одговорност и ако се оцени дека, со оглед на зада-
чите и работите што ги врши, би било целесообразно по-
вторно да се назначи. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се согласни да обезбедат 

повторното назначување ќа раководни работници во со-
јузните органи на управата да се врши во роковите пред-
видени со закон и раководните работници кои пред тоа 
биле на исти должности да учествуваат, како можни кан-
дидати, во конкуренција со другите кандидати кои се ис-
такнуваат за тие задачи и работи на тие должности. 

Сојузниот' извршен совет пред истекот на пропиша-
ниот период за кој функционерот односно раководниот 
работник е назначен, навремено ќе ги извести надлежните 
органи во републиките и автономните покраини кога исте-
кува периодот за назначување на тие функционери и рако-
водни работници, а извршните совети на собранијата на 
социјалистичките републики и извршните совети на соб-
ранијата на социјалистичките автономни покраини, во 
рамките на утврдениот рок, ќе ги истакнат кандидатите, 
во согласност со условите што се предвидени за односни-
те функции односно задачи и работи на раководните ра-
ботници. 

IV. ПОСТАПКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВА-
ЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИ И РАКОВОДНИ РАБОТНИ-

ЦИ 

Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни постапката за 

истакнување кандидати за функционери кои раководат со 
сојузни органи на управата и за нивни заменици, како и за 
раководни работници да ја поведе комисијата на Сојузни-
от извршен совет која е надлежна за кадровски прашања. 

Комисијата од став 1 на овој член ќе ги извести, во 
почетокот на текуштата година, функционерите на соод-
ветни сојузни органи на управата и надлежните тела на 
извршните совети на собранијата на социјалистичките ре-
публики и извршните совети на собранијата на социјалис-
тичките автономни покраини за кадрите на кои во текот 
на наредната година им истекнува периодот за кој се на-
значени, како и за испразнетите функции односно задачи и 
работи на раководни работници во сојузните органи на 
управата кои се пополнуваат. 

Член 15 
Во актот со кој се поведува постапка за истакнување 

кандидати се наведува називот на функцијата односно 
должноста на раководниот работник, условите кои треба 
кандидатот да ги исполнува и описот на задачите и рабо-
тите што треба да ги врши во сојузните органи на управа-
та. 

Со предлогот за поведување постапка се даваат соод-
ветни податоци, прегледи за застапеноста на кадрите од 
републиките и автономните,покраини во соодветен соју-
зен орган на управата, во определена област на дејност и 
во целата сојузна управа, евентуално мислење на функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата, како 
и други податоци кои го олеснуваат орпеделувањето при 
изборот и предлагањето на кандидати. 

Член 16 
Учесниците на Договорот се согласни можните кан-

дидати за функционери и раководни работници во сојуз-
ните органи на управата да ги истакнуваат извршните со-
вети на собранијата на републиките, извршните совети на 
собранијата на автономните покраини и овластените фун-
кционери на сојузните органи на управата. 

Овластените функционери 'на сојузните органи, кога 
истакнуваат кандидати за функционери и раководни ра-
ботници, се должни својот предлог да му го образложат 
на надлежниот орган на соодветната република односно 
автономната покраина од која прибавуваат мислење пред1 

видено со законот. 
Кандидати можат да се истакнуваат само за функции-

те што се предвидени со прописи, а за задачите и работите 
на раководните работници - ако тие се утврдени во актите 
за организацијата и работата и за систематизацијата на 
задачите и работите во сојузните органи на управата. 

Член 17 
Предлозите на извршните совети на собранијата на 

републиките и на извршните совети на собранијата на ав-
тономните покраини со кои се дава иницијатива за назна-" 
чување на функционери и нивни заменици, како и за назна-
чување на раководни работници, кон кои се прилагаат и 
биографски податоци за предложените кандидати, со мис-
лење за нивните стручни и други квалитети, комисијата на 
Сојузниот извршен совет, надлежна за кадровски праша-
ња, ги доставува до функционерите кои раководат со соод-
ветните сојузни органи на управата и до други со закон 
овластени предлагачи, со барање да ги разгледаат и, по 
нивното определување, во рамките на својата надлежност, 
да поднесат до Со јузниот извршен совет предлог за назна-
чување. 

За кандидатите предложени за функционери кои ра-
ководат со сојузни органи на управата се прибавува мис-
лење односно предлог од овластениот предлагач, а за фун-
кционер кој раководи со работата ца орган ^о состав на 
сојузен орган на управата - од функционерот кој раководи 
со тој сојузен орган на управата. 

Член 18 
При поднесувањето предлог за назначување раково-

ден работник, со закон овластените предлагачи се должни 
да водат сметка за условите што се пропишани во актите 
за систематизација на задачите и работите и за начелата и 
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критериумите на кадровската политика утврдени во Оп-
штествениот договор за остварување на кадровската по-
литика во органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичките организации во фе-
дерацијата, како и за начинот , на нивното спроведување 
утврден со овој договор. 

Функционерот односно овластениот предлагач има 
право и должност да ги'Оцени стручните, работните и дру-
ги квалитети на кандидатот кој се предлага за вршење на 
соодветни задачи и работи и, врз основа на своето опреде-
лување, да го утврди предлогот за назначување и е одгово-
рен за предлогот што го поднесува до Сојузниот извршен 
совет. 

Доколку во постапката на разгледување на предлози-
те со кои се дава иницијатива за назначување утврди дека 
кандидатот или кандидатите не даваат гаранција дека ус-
пешно и квалитетно ќе ги вршат задачите и работите за 
кои се предложени, функционерот односно овластениот 
предлагач за тоа ќе ги извести органите кои го истакнаа 
кандидатот, со образложение за причините поради кои не 
го прифатил предлогот и од нив односно и од надлежните 
органи на другите републики и автономни покраини ќе 
побара да предложат нови кандидати за тие задачи и рабо-
ти. 

Член 19 
За функциите, задачите и работите на раководните 

работници во сојузните органи на управата, за кои во по-
стапката на истакнување на кандидати се добиени предло-
зи од повеќе републики и автономни покраини, функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата и друг 
овластен предлагач, непосредно или преку комисијата на 
Сојузниот извршен совет надлежна за кадровски праша-
ња, ги известува соодветните органи на републиките од-
носно на автономните покраини за своето определување 
за кандидатот кого ќе го предложи, по што поднесува до 
Сојузниот извршен совет предлог за назначување. 

Член 20 
Предлозите за назначување функционери и раковод-

ни работници, кои ги поднесуваат претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет и функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата, ги разгледува комисијата на Со-
јузниот извршен совет надлежна за кадровски прашања и 
за секој предлог дава мислење до Советот од гледиште на 
нивната усогласеност со начелата и критериумите на кад-
ровската политика утврдени во Општествениот договор 
за остварување на кадровската политика во органите и ор-
ганизациите на федерацијата и во органите на општестве-
но-политичките организации во федерацијата, како и за 
тоа дали тие начела и тие критериуми се спроведуваат на 
начинот утврден со овој договор. 

Член 21 
За предлогот кој се поднесува до Сојузниот извршен 

совет за разрешување на функционер односно раководен 
работник во сојузен орган на управата, комисијата на-Со-
јузниот извршен совет надлежна за кадорвски прашања е 
должна да го запознае и надлежниот орган на република-
та односно на автономната покраина од која е функционе-
рот односно раководниот работнки, заради прибавување 
на со законот предвидено мислење. 

Член 22 
Учесниците на Договорот се спласни дека функцио-

нерот кој раководи со сојузен орган на управата односно 
друг овластен предлагач е должен предлогот за повторно 
назначување на функционер или раководен работник на 
иста функција односно на задачи и работи на раководен 
работник да го поднесе најдоцна 30 дена пред денот на ис-
текот на мандатот на тој функционер односно на перио-
дот за кој тој раководен работник е назначен. 

Доколку предлогот за повторно назначување однос-
но разрешување на функционер односно раководен работ-
ник не се поднесе во рокот од ставот 1 на овој член, коми-
сијата на Сојузниот извршен совет што е надлежна за кад-
ровски прашања ќе го извести Советот за тоа. 

V. НАЧИН НА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ОВОЈ ДОГОВОР ВРЗ ПРЕДЛАГАЊЕТО КАНДИДАТИ 
ЗА РАКОВОДИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТСКИ, КОНЗУЛ-
РНИ И ДРУГИ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СФРЈ ВО 
СТРАНСТВО И ЗА ФУНКЦИОНЕРИ ВО УСТАНОВИ-
ТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА 

Член 23 
Одредбите на овој договор сообразно ќе се примену-

ваат врз постапката на предлагање кандидати за раково-
дители на дипломатски, конзуларни и други претставниш-
тва на СФРЈ во странство чие именување и разрешување 
Сојузниот извршен совет му го предлага на Претседател-
ството на СФРЈ односно кои Сојузниот извршен совет ги 
назначува и разрешува. 

Сообразно применување на овој договор врз предла-
гањето на кандидати од став 1 на овој член ќе се остварува 
во согласност со критериумите утврдени со одлука на 
Претседателството на СФРЈ односно на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 24 
Учесниците на Договорот се согласни начелата и 

критериумите на кадровската политика утврдени со Оп-
штествениот договор за остварување на кадровската по-
литика во органите и организациите на федерацијата и во 
органите на општествено-политичките организации во фе-
дерацијата, и начинот на нивното спроведување предви-
ден со овој договор, сообразно да се применуваат и при 
предлагањето и назначувањето на кандидати за функцио-
нери во установите, организациите и заедниците во феде-
рацијата, кои ги назначува Сојузниот извршен совет или 
за чие именување односно назначување дава согласност 
Сојузниот извршен совет. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Спроведувањето на овој договор го следат надлежни-

те работни тела за кадровски прашања на учесниците на 
Договорот и за тоа ги известуваат учесниците на Догово-
рот. 

Член 26 
Измени и дополненија на овој договор се вршат по 

постапката по која е склучен овој договор. 

Член 27 
Овој договор се смета деќа е склучен кога ќе го пот-

пишат овластените претставници на сите учесници на До-
говорот. 

Член 28 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

С.п.п. бр. 8 
Сараево, 21 февруари 1985 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Боро Денков, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Босна и Херцеговина, 
Божо Раковиќ, с. р. 
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За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Црна Гора, 
Владимир Секулиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска 

Гојко Штековиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Македонија, 
Кочо Тулевски, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Словенија, 
Мартин Кошир, с. р. 

За Извршниот совет на 
Собранието 

на СР Србија, 
Милка Шќепановиќ, с. р. 

За Извршниот совет на САП 
Косово, 

Љубомир Поповиќ, с. р. 

За Извршниот совет на 
САП Војводина, 

Ѓорѓе Миладиновиќ, с. р. 

172. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Босна и Херцегови-
на, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, 
Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Словенија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Србија, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Собрание-
то на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија, Конференцијата на Сојузот на 
социјалистичката младина на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Задружниот сојуз на Југославија, 
Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработу-
вање на Југославија и Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за насочено образование на Југославија склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА ВО 
ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО И ЗА НИВНОТО 
ОСТВАРУВАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците на Општествениот договор за основите 

^на заедничката политика во областа на вработувањето и 
за нивното остварување во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот текст: Догово-
рот) се обврзуваат, во рамките на своите права и должнос-
ти, да преземаат мерки и активности заради создавање на 
општествено-економски услови до крајот на 1985 година 
да се запре натамошниот растеж на невработеноста, да за-
почне постепено намалување на бројот на невработените 

и до 1995 година да се постигне полна економски оправда-
на вработеност на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, како една од основ-
ните цели на долгорочниот развој врз основите утврдени 
со Договорот. 

Член 2 
Заради остварување на заедничката политика во об-

ласта на вработувањето утврдена со Договорот, учесници-
те на Договорот се обврзуваат да преземаат мерки и ак-
тивности за остварување на одговорноста на сите субјекти 
во општеството, особено на работниците во здружениот 
труд и за нејзината конкретизација и спроведување во пла-
новите на општествено-економскиот развој, во прописите, 
во општествените договори, во самоуправните спогодби и 
во други самоуправни општи акти на органиазциите на 
здружен труд и во програмите за вработување. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни дека оствару-

вањето на политиката во областа на вработувањето е од 
најширок заеднички и општ општествен интерес и дека 
може да се обезбеди, пред се, со подинамичен и постаби-
лен општествено-економски развој, при уважување на оп-
штествено договорената солидарност и заемност, како и 
дека создавањето на поголеми можности за вработување и 
решавање на проблемите на невработеноста е должност 
на републиките и автономните покраини и на сите субјек-
ти што управуваат или располагаат со општествени сред-
ства. 

II. ОСНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА ВО ОБ-
ЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни остварувањето 

на заедничките интереси и цели во областа на вработува-
њето да се обезбедува, пред се во: плановите, програмите 
и мерките на општествено-економскиот развој, во кои 
продуктивната вработеност, особено во материјалното 
производство, е суштествен фактор за развој; со поцелос-
но користење на материјалната основа на трудот, со нејзи-
но постојано проширување и порамномерно разместува-
ње, во согласност со потребите на стопанскиот развој и на 
демографските услови; со поттикнување на здружување 
на труд и средства на организациите на здружен труд осо-
бено од стопански развиените и стопански недоволно раз-
виените подрачја; со проширување на материјалната ос-
нова на трудот со поттикнување на здружување и собира-
ње на средства на граѓани; со воведување на повеќе смени 
и разни форми на скратување на работното време; со сис-
темски решенија со кои ќе се стимулира посестраниот раз-
вој на малото стопанство; со унапредување на социјално-
-економските услови за живот и работа во земјоделството 
и на село; со усогласување на образовниот систем со по-
требите на општеството; со преквалификација и стручно 
оспособување за дефицитарни занимања во здружениот 
труд; со стимулирање на организирана територијална 
подвижност на работниците; со утврдување на единствени 
критериуми за приоритетите при вработувањето; со усог-
ласување на условите за стекнување право на материјално 
обезбедување за време на привремена невработеност и со 
обезбедување на социјална заштита на работниците за 
време на привремена невработеност, како и со соодветна 
популациона политика. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА 
ВО ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 5 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности самоуправното планирање на разво-
јот на основните и друг организации на здружен труд и на 
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други самоуправни организации и заедници на општестве-
но-политичките заедници да биде усогласено со целите и 
задачите на развојната политика и на политиката во об-
ласта на вработувањето, како и носителите на општестве-
но-економскиот развој да утврдат програми за вработува-
ње, со мерки и рокови за извршување, со кои ќе се обезбе-
ди поцелосно ангажирање на постојните технички и ра-
ботни потенцијали, заради побрзо и постабилно зголему-
вање на вработеноста. 

Заради водење на активна популациона политика, 
учесниците на Договорот се обврзуваат во своите долго-
рочни планови за развој да ги утврдат елементите на по-
пулационата политика, согласно со карактеристиките на 
сопствениот демографско-економски развој. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да го следат 
остварувањето на плановите и програмите за вработува-
ње и да презамаат мерки и активности за нивно остварува-
ње. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбедат 

поцелосно користење на постојната материјална основа 
на трудот и нејзино проширување, со рационализација на 
општата и заедничката потрошувачка во согласност со по-
требите на општествено-економскиот развој и на вработу-
вањето. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат, со соодвет-
ни мерки (даноци, придонеси, царинска, девизна, монетар-
на и кредитна политика, скратување на работното време) 
да стимулираат поцелосно користење на инсталираните 
капацитети и воведување на повеќе смени, особено во про-
изводството за извоз, како и во производството засновано 
врз користење на домашни суровини и знаења. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 
мерки и активности во организациите на здружен труд да 
се утврдат конкретни програми за воведување на повеќе 
смени и реализацијата на тие програми да се поттикнува 
со соодветни мерки на економската политика на општес-
твено-политичките заедници. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 
мерки и активности во сите организации на здружен труд 
да се преиспита степенот на искористеноста на производ-
ствените капацитети и да се изработат програми за што 
поголемо искористување на тие капацитети. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 
соодветни мерки неискористените средства за работа и 
опрема да им се отстапат на организациите на здружен 
труд заради нивна рационална употреба, а нерационални-
от однос спрема средствата за производство да се санкци-
онира со економски мерки, пред се со соодветни мерки во 
областа на кредитната и даночната политика. 

Член 7 
Учесниците на Договорот се обврзуваат, со полити-

ката на распределбата, со соодветна организациона рабо-
та, со порационален развој на општествените дејности и 
со приспособување на нивното работно време, со подобра 
заштита при работата и со зголемување на степенот на од-
говорноста на вработените, да обезбедат услови за поце-
лосно користење на работното време, и со тоа поголемо 
вработување. 

Учесниците на договорот се обврзуваат да преземаат 
мерки и активности заради создавање услови за скратува-
ње на работното време на работи и задачи што се вршат 
под тешки и за здравјето штетни услови, како и за работа 
во смени. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности со соодветна економска политика да 
се овозможи поголемо вработување во подрачјата со голе-
ма невработеност,, со изградба на работно интензивни 
производствени капацитети, со современа технологија, 
приспособена кон тие потреби. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности инвестиционите вложувања повеќе да 
се насочуваат во стопански недоволно развиените подрач-
ја, а посебно во Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, и во подрачја со недоволно вработено работноспо-
собно население, тргнувајќи од усогласените планови за 
развој и од доходовното поврзување на организациите на 
здружен труд. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат со соодветни 
мерки да се стимулираат организациите на здружен труд 
за развивање на сите форми на здружување на труд и сред-
ства, особено со организациите на здружен труд во сто-
пански недоволно развиените подрачја, првенствено за из-
градба на капацитети кои обезбедуваат поголемо вработу-
вање. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 
мерки, во согласност со законот, средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини да се насочуваат првенствено во проекти со кои се 
обезбедува вработување за поголем број работници. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да стимули-
раат заминување на стручни лица во стопански недоволни 
развиените подрачја и да ги отстрануваат причините за за-
минување на стручни кадри од тие подрачја, посебно од 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности во општествено-политичките заедни-
ци, во согласност со потребите и можностите, да се корис-
тат сите погодни форми на здружување и собирање на 
средства на граѓани, заради проширување на материјална-
та основа на здружениот труд и за создавање можности за 
вработување. 

Заради проширување на материјалната основа на 
трудот и заради отворање на нови работни места, учесни-
ците на Договорот се обврзуваат, во рамките на своите 
права и должности, да преземаат мерки и активности ор-
ганизациите на здружен труд повеќе да ги користат 
можностите за здружување и собирање на средства на гра-
ѓани и за проширување на обемот на олесненијата на граѓ-
аните на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија на привремена работа во странство во поглед на уво-
зот на опрема, како и за стимулирање на тие граѓани свои-
те девизни заштеди и средства за работа во странство да 
ги вложуваат во проширување на материјалната основа 
на здружениот труд, за да остварат право на вработување 
по основ на вложени средства. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се собираат и ќе 
се здружуваат врз основа на соодветни програми, со склу-
чување на договор за начинот и условите за вложување. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да ги поттик-
нуваат организациите на здружен труд да ја прифаќаат об-
врската за засновање на работен однос со граѓани што 
вложуваат средства, ако со тоа се создаваат можности за 
нивно вработување и за вработување на други невработе-
ни, лица. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности организациите на здружен труд да го 
растеретуваат своето производство на широк асортиман 
со основање на организации на здружен труд во малото 
стопанство, со мерки на економската политика (кредити, 
царини, даноци, осигурување на работен простор и др.) да 
се поттикнуваат организациите на здружен труд да под-
готвуваат проекти за отворање на капацитети во малото 
стопанство и работа со средства во сопственост на граѓа-
ни и да се основаат договорни организации на здружен 
труд и разни форми на задругарство. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 
мерки во програмите за развој на малото стопанство да се 
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предвиди особено: ослободување на поголемите организа-
ции на здружен труд од производство и услуги кои, според 
природата на процесот, се поефикасни во малото стопан-
ство, донесување мерки на стимулативна политика на да-
ноци и придонеси; поедноставување на постапката за 
одобрување на работа со средства во сопственост на граѓ-
ани и основање на договорни организации на здружен 
труд; развој на туристичката дејност во рамките на мало-
то стопанство; обезбедување на потребни кадри; доградба 
на прописите со кои се уредува стекнувањето, користење и 
кредитирање на изградбата на деловен простор за малото 
стопанство, вклучувајќи го и користењето на дел од стан-
бениот простор за вршење на занаетчиски и слични деј-
ности; обезбедување од царински олесненија во врска со 
основањето и работата на организациите на малото сто-
панство, особено на повратниците од привремена работа 
во странство и основање организации на малото стопан-
ство во селските подрачја. 

Член 12 
Заради создавање услови за поголемо ангажирање и 

вработување на работноспособното население во земјо-
делството и на село, учесниците на Договорот се обврзува-
ат да преземаат мерки и активности за унапредување на 
земјоделското производство и за подобрување на социјал-
но-економските услови за живот и работа на село, со по-
ттикнување на здружувањето на земјоделците и нивното 
вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, 
со подигање на техничкото ниво на работата во земјодел-
ството, со потикнување на развојот на преработувачките и 
други капацитети во земјоделските, брдско-планинските и 
пограничните региони во согласност со развојот на при-
марното производство, со поголема специјализација на 
производството и со поорганизирано договарање, со раз-
вој на дејностите од малото стопанство за потребите на 
селото и селскиот туризам, со стимулативна и селективна 
даночна и кредитна политика, со оспособување на кадри, 
со целосно здравствено осигурување и со создавање усло-
ви за пензиско-инвалидско осигурување на земјоделците, 
со давање во закуп на неискористено земјоделско земјиш-
те и со создавање на можност за вработување кај земјодел-
ците. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности со прописи, со Општествени договори, 
со самоуправни спогодби и со други самоупавни општи 
акти на организациите на здружен труд и на другите само-
управни организации и заедници !да создаваат услови за 
поголемо вработување на стручни лица; особено на упраз-
нетите места на стручни извршители на работи и задачи 
да се примаат првенствено невработени стручни лица; са-
моуправните интересни заедници за вработување и орга-
низациите на здружен труд на кои им се потребни кадри 
да обезбедат услови за преквалификација на невработени 
стручни лица и за развој на професионалната ориентаци-
ја; во самоуправните општи акти на организациите на 
здружен труд работно искуство се предвидува само за ра-
боти и задачи за кои тоа е неопходно поради нивната 
сложеност и ако тоа е предвидено со Законот; како услов 
за вршење на определени работи и задачи во самоуправ-
ните општи акти на организациите на здружен труд' се 
предвидува еден степен на стручна подготовка односно 
два степена на стручна подготовка ако се во прашање де-
фицитарни кадри; да се создадат услови за порано вклучу-
вање во работа на лица што се школуваат како и поповол-
ни услови за школување со работата и во текот на работа-
та, посебно кога е во прашање специјализација за конкрет-
ни потреби на здружениот труд. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат при спрове-
дувањето на мерките и активностите од став 1 на овој 
член да се создадат услови за поголемо и побрзо вработу-
вање на млади стручни кадри и жени. 

Член 14 
Заради подобрување на квалификационата структура 

и заради зголемување на продуктивноста на трудот, учес-
ниците на Договорот се обврзуваат да преземаат мерки и 
активности со кои ќе се обезбеди организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации и заед-
ници секоја година да засноваат работен однос на неопре-
делено време со определен број приправници, во соглас-
ност со своите текушта и долгорочни потреби и со бројот 
на вработените работници, како и ако од објективни при-
чини тоа не е можно, да здружуваат средства со други ор-
ганизации на здружен труд или со други самоуправни ор-
ганизации и заедници, на начин утврден со закон, што ќе 
се користат за вработување на приправници. 

Заради оспособување на стручни лица за самостојно 
вршење на работи и работни задачи, учесниците на Дого-
ворот се обврзуваат да преземаат мерки и активности ор-
ганизациите на здружен труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници секоја година да засноваат работен 
однос на определено време со соодветен број на приправ-
ници. 

Член 15 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности мрежата и капацитетите на организа-
циите за насочено образование, како и содржината на пла-
новите и програмите за образование, да се усогласуваат со 
потребите на организациите на здружен труд и на други 
самоуправни организации и заедници за кадри, како и со 
развојот на технологијата и општествено-економските ус-
лови. 

Заради поголемо и поефикасно вработување и работ-
но ангажирање на стручни лица, учесниците на Договорот 
се обврзуваат да преземаат мерки и активности плановите 
на организациите за насочено образование за упис на нови 
посетители да се усогласуваат со потребите на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници. 

Учесниците на Договорот ќе преземаат мерки и ак-
тивности за унапредување на работата на кадровските 
служби во организациите на здружен труд и во други са-
моуправни организации и заедници на стручните служби 
во заедниците за вработување и на стручно-развојните 
служби во воспитно-образовните организации. 

Член 16 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности да се утврдат критериуми за приори-
тетите при вработувањето, при што, со исполнувањето на 
основните услови што се бараат за вршење на работи и ра-
ботни задачи, првенството во вработувањето треба да се 
утврдува врз основа на времето на чекање на вработува-
ње, постигнатиот успех во школувањето, социјално-еко-
номската положба и прифаќањето на определено време на 
работи со понизок степен на стручна подготовка особено 
надвор од местото на живеалиштето и во недоволно раз-
виените подрачја. 

Член 17 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да создаваат 

услови за организирана територијална подвижност на ра-
ботниците на целата територија на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Заради поголемо меѓурепубличко - покраинско вра-
ботување, учесниците на Договорот се обврзуваат да раз-
виваат современ систем на информирање за можностите 
за вработување и за потребите за работници. 

Учесниците на Договорот ќе преземаат мерки и ак-
тивности, најдоцна во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на Договорот, да се донесе програма за 
воведување на современ систем за информирање за пону-
дите и потребите за вработување. 
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Учесниците на Договорот се обврзуваат дека ќе пре-
земаат мерки и активности организациите на здружен 
труд и други самоуправни организации и заедници да ја 
стимулираат организираната економски оправдана тери-
торијална подвижност на работниците и со други мерки, а 
особено: со обезбедување сместување и исхрана, со созда-
вање услови за школување на деца, со стручно оспособува-
ње и вклучување на работниците во општествениот живот 
на средината во која работат, кое ќе се уреди со општес-
твен договор, со самоуправна спогодба и со друг самоуп-
равен општ акт до крајот на 1985 година. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

мерки и активности да се оневозможи дополнителната ра-
ботава таму каде што е тоа неизводливо да се сведе во не-
опходни рамки, како и да се оневозможи вработувањето 
на пензионери. 

Член 19 
Учесниците на Договорот се обврзуваат со припиен и 

со други мерки и активности да обезбедуваат поголема 
еластичност во поглед на засновањето на работниот однос 
и работното време на вработените, со создавање на по-
требни услови за работа пократка од полното работно 
време и со стимулирање на вработувањето по основ на 

' преземање и здружување на средства во општествена соп-
ственост што не се користат. 

Член 20 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да преземаат 

поефикасни мерки и активности да се зголеми одговорнос-
та на работниците во користењето на материјалните фак-
тори на производството. 

Член 21 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека матери-

јалното обезбедување на работниците за време на привре-
мена невработеност ќе го постават така што да им обезбе-
дува материјална и социјална сигурност на привремено 
невработените работници и да ја стимулира нивната до-
квалификација, преквалификација и повторно вработува-
ње. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат материјална-
та и социјалната сигурност на привремено невработените 
работници да ја обезбедуваат: 

1) со право на паричен надомест и здравствено осигу-
рување врз начелото на заемност и солидарност, со тоа 
што остварувањето право на паричен надомест не смее да 
зависи од имотната состојба на привремено невработени-
от работник и на членовите на неговото семејство во вре-
ме на исплатата на паричниот надомест; 

2) со соодветна стручна и материјална помош за вре-
ме на привремена невработеност на работникот и при не-
гово повторно вработување; 

3) со стручно оспособување и со преквалификација 
заради вработување; 

4) со признавање на времето на невработеноста за кое 
е остварувано право на паричен надомест во стаж за по-
вторно остварување право на паричен надомест за време 
на привремена невработеност. 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни со пропишува-

ње на услови за остварување право на паричен надомест 
за време на привремена невработеност треба да се обезбе-
дат приближно еднакви основи на социјална сигурност на 
работниците на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и ќе се залагаат да се уреди 
со прописи: 

1) времето на користење на правото на паричен надо-
мест да изнесува најмалку три месеци за девет месеци не-

прекината работа односно за 12 месеци работа со прекини 
во последните 18 месеци; 

2) најнискиот износ на паричниот надомест да не 
може да биде помал од 75% од загарантираниот личен до-
ход утврден со закон на републиката односно на автоном-
ната покраина, ниту повисок од просечниот личен доход 
по работник остварен во стопанството на општината во 
која се остварува правото на надомест; 

3) на работникот кој има право на паричен надомест 
да може, под услови определени со закон, да му се испла-
ти еднократен паричен надомест или помош, да му се даде 
кредит и сл., со тоа што тие средства да ги користи за сво-
ето работно ангажирање врз основа на личниот труд во 
занаетчиството, туризмот, земјоделството и сл.; 

4) корисникот на паричен надомест да го губи право-
то на тој надомест ако не прифати вработување во место-
то на своето живеалиште или надвор од местото на своето 
живеалиште и ако не ги исполнува другите обврски ут-
врдени со законот; 

5) по престанување на правото на паричен надомест 
работникот може повторно да стекне право на паричен на-
домест, ако ги исполнува условите за стекнување на тоа 
право утврдено со закон. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека ќе се за-
лагаат, во рамките на своите права и должности, на при-
времено невработено лице кое не се вработило за време на 
примањето на паричниот надомест, а е во неповолна соци-
јално-економска положба, да му се обезбеди парична по-
мош. 

Член 23 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да обезбеду-

ваат услови лицата кои имаат право на материјално обез-
бедување за време на привремена невработеност да можат 
ова право да го користат во местото на своето живеалиш-
те, под условите што важат во местото во кое тоа право го 
оствариле односно каде што за нив е уплатуван придонес, 
а издатоците за овие намени самоуправните интересни за-
едници за вработување, здравство и детска заштита меѓу-
себно да ги рефундираат. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 24 
Заради обезбедување на податоци за невработените 

лица меѓу лицата што бараат вработување и согледување 
на обемот на невработеноста во земјата, учесниците на 
Договорот се согласни да ги утврдат критериумите врз ос-
нова на кои самоуправните интересни заедници за врабо-
тување ќе обезбедуваат податоци за невработените лица. 

Учесниците на Договорот се согласни да се усоврши 
единствен систем за евиденција на невработените заради 
објективно искажување на невработеноста. 

Член 25 
Учесниците на Договорот се согласни како лица што 

бараат вработување да се сметаат сите лица што ќе се при-
јават до надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување заради барање на вработување, освен редов-
ните ученици и редовните студенти. 

Меѓу лицата што бараат вработување, како неврабо-
тено лице, во смисла на Договорот, се смета лицето кое ги 
исполнува следните услови: 

1) кое нема можност со свој труд да обезбеди за себе, 
односно за своето семејство средства неопходни за живот; 

2) кое во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија го прифаќа секое вработување кое му одговара 
на неговите работни и стручни способности и семејни при-
лики ; 

3) кое е пријавено или редовно и се пријавува на са-
моуправната интересна заедница за вработување на тери-
торијата на која се наоѓа неговото живеалиште односно 
местото на последното престанување на работниот однос; 
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4) кое прифаќа понудена можност стручно да се оспо-
соби или преквалификува ако тоа е општествено-економ-
ски оправдано, и ако врз основа на тоа му е обезбедено 
вработување. 

Член 26 
Како лице кое нема можност со свој труд да обезбеду-

ва за себе односно за своето семејство средства неопходни 
зћ живот, во смисла на Договорот се смета: 

1) лице кое не е сопственик или корисник на земјодел-
ско земјиште и не живее во земјоделско домаќинство кое 
поседува или има во сопственост земјоделско земјиште, а 
кое: 

а) не е во работен однос; 
б) не е уживател на лична или семејна пензија; 
в) не е регистрирано да врши дејност со личен труд 

со средства на трудот во сопственост на граѓани односно 
самостојно да врши со личен труд професионална дејност 
и не врши дејност која не се регистрира како вршење деј-
ности со личен труд со средства во сопственост на граѓани 
односно како вршење на професионална дејност со личен 
труд; 

2) лице кое е сопственик или корисник на земјоделско 
земјиште или живее во домаќинство кое поседува или има 
во сопственост земјоделско земјиште, а: 

а) кое преку насочено образование ќе се оспособи за 
вршење на определено занимање; . 

б) чии приходи од земјоделство за дадена година по 
член на домаќинство кое живее од земјоделството изнесу-
ваат месечно најмногу до 50% од загарантираниот личен 
доход утврден во општината во која живее, со тоа што 
приходот, во смисла на Договорот, да се утврдува со вало-
ризација на катастарскиот приход со примена на коефици-
ентот што го изразува односот помеѓу народниот доход 
на индивидуалниот сектор на земјоделството и катастар-
скиот приход во општината. 

Учесниците на Договорот се согласни фактите од 
точ. 1 и 2 на овој член/да се докажуваат со јавна исправа. 

Член 27 
Како лице кое е готово да прифати вработување во 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 
смисла на Договорот, се смета лицето кое бара вработува-
ње и кое: 

1) прифаќа секое вработување на определено или не-
определено време во местото на живеалиштето или во 

-друго место во кое може да дојде на работа и од кое може 
да се врати по работата во текот на денот, ако тоа врабо-
тување му одговара на неговата стручна подготовка и на 
работните способности стекнати со работата; 

2) прифаќа секое вработување на неопределен време 
надвор од своето живеалиште, под услов тоа вработување 
да му одговара на неговата стручна подготовка и на ра-
ботните способности, притоа да се води сметка за негова-
та семејна состојба и за обврските спрема семејството, да 
му се обезбеди, или дека ќе му се обезбеди соодветно смес-
тување односно стан за семејството, услови за школување 
на децата и други услови за живот и работа во согласност 
со општествените договори што се склучуваат во републи-
ките и автономните покраини односно со самоуправните 
спогодби што се склучуваат во општините односно за по-
веќе општини. 

Член 28 
Заради обезбедување на податоци за невработени ли-

ца што бараат вработување, Сојузот на заедниците за вра-
ботување на Југославија, како потписник на Договорот, се 
обврзува да презема мерки и активности во рок од шест 
месеци од денот на потпишувањето на Договорот да се ут-
врди минимумот на единствените методолошки основи за 
утврдување на лицата ^ и можат да се сметаат како невра-
ботени, во согласност со критериумите што се утврдени 
со Договорот. 

V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Член 29 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека по пот-

пишувањето на Договорот ќе ги утврдат мерките и зада-
чите заради извршување на обврските преземени со Дого-
ворот. 

Учесниците на Договорот се обврзуваат, во рок од 
два месеца од денот на потпишувањето на Договорот, да 
формираат одбор за следење на спроведувањето на Дого-
ворот (во натамошниот текст: Одборот). 

Одборот се состои од 16 членови. 
Секој член на Одборот има заменик, кој во случај на 

спреченост или отсутност го заменува, со сите права и ов-
ластувања на член на Одборот. 

Мандатот на членовите на Одборот им трае четири 
години. 

Член 30 
Одборот го следи спроведувањето на Договорот и за 

тоа ги известува учесниците на Договорот најмалку еднаш 
годишно. 

Одборот донесува деловник за својата работа. 
Стручните и административно-техничките работи за 

потребите на Одборот ќе ги врши стручната служба на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита. 

Член 31 
Измени и дополненија на Договорот може да пред-

ложи Секој учесник на Договорот. 
Измените и дополненијата на Договорот се вршат по 

истата постапка која важи за неговото донесување. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, во рок 

од шест месеци од денот на потпишувањето на Догово-
рот, ќе преземат мерки заради усогласување на соодветни-
те прописи и самоуправни општи акти со одредбите на 
Договорот. 

Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија 
презема обврска во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на Договорот да поведе постапка за престанок 
на важењето на Општествениот договор за основите на за-
едничката политика на вработувањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/77) и на Општествениот договор за крите-
риумите за обезбедување на податоци за невработените 
лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/80). I 

Член 33 
Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

За Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна 

Република Југославија, 
Стојан Бјелајац, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Република 

Босна и Херцеговина, 
Мато Пачак, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Република 

Црна Гора, 
Драгослав Турановиќ, с. р. 

За Соборот на Социјалистичка 
Република 
Хрватска, , 

д-р Берислав Шефер, с. р. 
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За Собранието на Социјалис-
тичка Република 

Македонија, 
Андон Мојсов, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Република 

Словенија, 
Ана Поповиќ, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Република 

Србија, 
Марија Тодоровиќ, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Автономна 
Покраина Косово, 

Ибиш Красниќи, с. р. 

За Собранието на Социјалис-
тичка Автономна 

Покраина Војводина, 
Иштван Тот, с. р. 

За Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот 

Срјуз на работниот народ на Ју-
гославија, 

Рефки Даути, с. р. 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на 

Југославија, 
Здравко Крвмна, с. р. 

За Конференцијата на Сојузот 
на Социјалистичката младина 

на Југославија, 
Благоја Митановски, с. р. 

За Стопанската комора на 1 

Југославија, 
Емин Добарџиќ, с. р. 

За Задружниот Сојуз на Југосла-
вија, 

Климе Чорбе, с. р. 

За Сојузот на Самоуправните 
интересни заедници 

за вработување на Југославија 
Андрија Влаховиќ, с. р. 

За Сојузот на Самоуправните 
интересни заедници за насоче-
ното образование на Југослави-

ј а 
Бранко Гакуловиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во Правилникот за техничките нормативи за 
скилифтови, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85, 
се поткраднаа долу наведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ 

ЗА СКИЛИФТРВИ 
Во член 22 став 4 наместо зборот: „излагањето" тре-

ба да стои зборот: „налегањето". 
Во член 27 наместо ознаката: „ В у" треба да стои оз-

наката: „Оѓу". 

Во член 39 став 1 точка 1 наместо ознаките: „ б^р" и 
„ 6 / ' треба да стојат ознаките „ сУдор и „б„". 

Во точка 2 наместо ознаките „ б ^ " и 6У" треба да 
стојат ознаките: „ б6ор и б„". 

Во став 3 наместо зборовите: „дополнителни ознаки 
за оптоварувања" треба да стојат зборовите: „ознаки за 
дополнителни оптоварувања". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 21 
февруари 1985 година 
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148̂  Уредба за звањата на работниците што вршат 
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-политичките заедници 477 

157. Правилник за измени и дополненија на Правил-
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Контниот план за самоуправните интересни за-
едници 478 
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161. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за содржината на одделни конта во Кон-
тниот план за организациите на општествено-
-политичките заедници за стоковни резерви - 481 

162. Наредба за задолжителна хомолОгациЈа на мо-
торни возила со најмалку три тркала во поглед 
на заштитните уреди за спречување на неовлас-
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