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823. 
Врз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

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

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

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

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

ганизациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 3/85,45/86 и 13/87) во Контниот план за организации-
те на здружен труд што е составен дел на Уредбата за кон-
тниот план и за билансите за организациите на здружен 
труд, се вршат следните измени и дополненија: 

1) групата конта 25 - Лични доходи, се менува и гла-
си: 

„25 - Пресметани бруто лични доходи 
250 - Бруто лични доходи по основ на текуш-

тиот труд 
251 - Надомести на бруто лични доходи по 

основ на текуштиот труд 
252 - Бруто лични доходи по основ на управу-

вање и стопанисување со општествени 
средства 

256 - Разграничени бруто лични доходи 
257 - Распоредени средства на чистиот доход 

за бруто лични доходи 
258 - Надоместени пресметани бруто лични 

доходи и надомести на бруто лични до-
ходи од други извори“; 

2) групата конта 28 - Обврски за лични доходи и на-
домести на личните доходи, се менува и гласи: 

„28 - Обврски за бруто лични доходи и надомести 
на личните доходи 
280 - Обврски за чист личен доход по основ 

на текуштиот труд 
281 - Обврски за надомести на чистиот личен 

доход по основ на текуштиот труд 
282 - Обврски за чист личен доход по основ 

на управување и стопанисување со оп-
штествени средства 

285 - Пресметани придонеси од бруто лични-
от доход по основ на текуштиот труд 

286 - Пресметани придонеси од бруто лични-
от доход по основ на управување и сто-
панисување со општествени средства 

287 - Издвојувања од бруто личниот доход по 
основ на текуштиот труд за непосредна 
заедничка потрошувачка 

288 - Издвојувања од бруто личниот доход по 
основ на управување и стопанисување 
со општествени средства за непосредна 
заедничка потрошувачка“; 

3) во групата конта 76 - Приходи од продадени про-
изводи и услуги, во називот на контото 765 на крајот се 
додаваат зборовите: „во рамките или преку самоуправна 
интересна заедница“; 

4) групата конта 83 - Распоред на дел од доходот за 
општи општествени и заеднички потреби, се менува и гла-
си: 

„83 - Распоред на делот од доходот кој е резултат од 
исклучителни погодности по основ на развој-
ната премија 
830 - Дел од доходот што е резултат од ис-

клучителни погодности, за деловниот 
фонд 

831 - Дел од доходот што е резултат од ис-
клучителни погодности, за развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд 
во ОПЗ 

832 - Дел од доходот што е резултат од ис-
клучителни погодности, за резервниот 
фонд 

833 - Дел од доходот остварен по основ на 
развојната премија“; 

5) групата конта 84 - Распоред на делот од доходот 
за други обврски, се менува и гласи: 

„84 - Распоред на делот од доходот за обврски од 
доходот што не зависат од големината на ос-
тварениот доход 
840 - Обврски спрема работните заедници 
841 - Обврски за посебни надомести на работ-

ниците по основ на иновација, рациона-
лизација или други видови творештва 

842 - Обврски по основ на камати 
843 - Обврски за парични казни 
844 - Обврски за премии за осигурување на 

општествени средства 
845 - Обврски за општонародна одбрана и on- ѕ 

штествена самозаштита што се утврде-
ни со закон односно со општествен дого-
вор 

848 - Други обврски пропишани со сојузен за-
кон“; 

6) групата конта 85 - Распоред на делот од доходот 
за определени намени, се менува и гласи: 

„85 - Распоред на делот од доходот за обврски од 
доходот што зависат од големината на оства-
рениот доход 
850 - Обврски спрема работните заедници 
85? -Обврски спрема организациите на 

здружен труд што вршат општествени 
дејности 

852 - Обврски со кои се обезбедува социјална 
сигурност на работниците 

853 - Обврски за задоволување на општите 
општествени потреби 

854 - Обврски спрема високошколските орга-
низации во земјата и во странство за на-
учно усовршување на работници 

855 - Обврски за членарини и придонеси на 
здруженија 

856 - Обврски за општонародна одбрана и оп-
штествена самозаштита што не се ут-
врдени со закон односно со општествен 
договор 

857 - Обврски за зачувување, унапредување и 
заштита на човековата работна и живот-
на средина што се надоместуваат од до-
ходот 
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858 - Обврски спрема самоуправните интерес-
н и заедници на материјалното произ-
водство 

859 - Други обврски определени со закон“; 
7) групата конта 87 - Распоред на делот од чистиот 

доход за лична и заедничка потрошувачка, се менува и 
гласи: 

„87 - Распоред на делот од чистиот доход за лични 
доходи и заедничка потрошувачка 
870 - Дел од чистиот доход за бруто лични до-

ходи по основ на текуштиот труд 
871 - Дел од чистиот доход за бруто лични до-

ходи по основ на управување и стопани-
сување со општествени средства 

872 - Дел од чистиот доход за бруто лични до-
ходи на работниците на други организа-
ции 

873 - Дел од чистиот доход за инвестициона 
заедничка потрошувачка за потребите 
на домувањето 

874 - Дел од чистиот доход за инвестициона 
заедничка потрошувачка за други потре-
би“ ; 

8) групата конта 88 - Распоред на делот од чистиот 
доход за унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот и резервите, се менува и гласи: 

„88 - Распоред на делот од чистиот доход за други 
намени. 
880 - Д е л од чистиот доход за деловниот 

фонд (за проширување на материјалнаг-
та основа на трудот) 

881 - Дел од чистиот доход за унапредување 
на материјалната основа на трудот 

882 - Дел од чистиот доход за резервниот 
фонд 

883 - Дел од чистиот доход за покривање на 
загуба на други ОЗТ 

884 - Дел од чистиот доход за развој на мате-
ријалната основа на трудот на други ор-
ганизации и заедници 

885 - Дел од чистиот доход што му припаѓа 
на основачот на единица односно прет-
пријатие во странство 

886 - Дел од чистиот доход што му припаѓа 
на странско лице по основ на надомест 
за стопанисување со вложените средства 

887 - Дел од чистиот доход за други потреби 
888 - Дел од чистиот доход за други фондо-

ви“. 

Член 2 
Во образецот Биланс на состојбата на 

1Q година, кој е составен дел на Уредбата за контни-
от план и за билансите за организациите на здружен труд, 
ред. бр. 269 до 275 се заменуваат со седум нови редни бро-
еви, кои гласат: 

„269 280 Обврски за чист личен доход по основ на 
текуштиот труд 

270 281 Обврски за надомести на чистиот личен до-
^од по основ на текуштиот труд 

271 282 Обврски за чист личен доход по основ на 
управување и стопанисување со општестве-
ни средства 

272 285 Пресметани придонеси од бруто личниот 
доход по основ на текуштиот труд 

273 286 Пресметани придонеси од бруто личниот 
доход по основ на управување и стопанису-
вање со општествени средства 

274 287 Издвојување од бруто личниот доход по ос-
нов на текуштиот труд за непосредна заед-
ничка потрошувачка 

275 288 Издвојувана од бруто личниот доход по ос-
нов на управување и стопанисување со оп-
штествени средства за непосредна заеднич-
ка потрошувачка“. 

Член 3 
Образецот Деловен резултат во текот на годината -

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

„Основна организација на здружен труд. 

Организација на здружен труд —, 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

од 1 јануари до 19 — година 

Реден 
број 

И з н о с 

Група на 
конта, 
конто 

Е л е м е н т и во претход- во текушта-
ната година та година 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСХОДИ 
60,63 Залихи на производство и на готови производи (вредност на супстанци-

без конта јата) на почетокот на годината 
608 и 638 

а) Материјални трошоци 

400 Потрошени суровини и материјал 
401 Потрошена енергија 
402 Транспортни услуги 

1 2 3 4 5 

1 

2 
3 
4 
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5 403 Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства 
6 404 Други производствени услуги 
7 405 Отпис н^ ситен инвентар и амбалажа 
8 406 Материјални трошоци за освојување на ново производство и ис-

тражувања и откривања на рудни и други материјални блага 
9 407 Трошоци за текушти потреби за заштита при работа и заштита на ра-

ботната средина 
10 408 Други материјални трошоци 
И 409 Ревалоризација на потрошените залихи на суровини и материјали, ре-

зервни делови, систен инвентар, авто-гуми и амбалажа 
12 410 ^производствени услуги 
13 411 Трошоци за текушта потреби за стручно образование 
14 412 Трошоци за текушти потреби за научноистражувачка работа 
15 413 Авторски хонорари 
16 414 Трошоци на привремени и повремени работи 
17 415 Закупнина за средства на трудот на граѓани 
18 416 Надомести за банкарски услуги и услуги на платниот промет 
19 420 Преземени вредности на производи односно на услуги од земјоделци 
20 421 Преземени вредности на производи односно на услуги од други работ-

ни луѓе 
21 ВКУПНО (ред. бр. 2 до 20) 

б) Трошоци за амортизација 

22 430 Амортизација до височината на стапките пропишани со републички 
односно покраински закон 

23 431 Амортизација над стапките пропишани со републички односно покра-
ински закон 

24 438 Ревалоризација на пресметаната амортизација 
25 ВКУПНО (ред. бр. 22 до 24) 

в) Други трошоци на работењето 

26 450 Дневници за службени патувања 
27 451 Надомести за трошоците на превозот на службено патување 
28 452 Надомести за трошоците на превозот до работа и од работа 
29 453 Надомести за сместување и исхрана на терен и надомести за одвоен 

живот 
30 454 Трошоци за реклама и пропаганда 
31 455 Трошоци за репрезентација 
32 456 Трошоци за исхрана на работниците 
33 457 Надомести на трошоците за работење на работната заедница 
34 458 Надомести за работниците за други трошоци 
35 462 Надомести за штети сторени на други лица 
36 464 Дополнително утврдени материјални трошоци од работењето во пора- , 

нешните години 
37 465 Отпишани побарувања и исправка на вредноста на сомнителни и спор-

ни побарувања 
38 466 Покривање на загубите на претпријатија во странство 
39 467 Покривање на загубите на работни односно деловни единици во стран-

ство 
40 468 Покривање на загубите на банки и други финансиски организации во 

делот што го поднесува основната организација 
41 471 Исправка на вредноста и надомест на кусоците на залихи на суровини 

и материјали, ситен инвентар, амбалажа, стоки и други материјални 
вредности 

42 . 472 Надомести на штети на обртните средства 
43 473 Надомести на штети и оштетувања на неамортизирана вредност на ос-

новните средства 
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44 474 Издатоци за санирање на оштетувања на основните средства 
45 475 Надомести на неамортизираната вредност на основни средства прода-

дени по пониска цена, пренесени без надомест или расходувани 
46 478 Други издатоци што повремено ќе се јават, а што се непосреден услов 

за работа во производството 
47 480 Ревалоризација на реализираните производи и извршени услуги 
48 481 Ревалоризациони расходи што не се надоместени со ревалоризациони-

те приходи 
49 482 Ревалоризација на трајните извори на деловни средства 
50 ВКУПНО (ред. бр. 26 до 49) 

г) Набавна вредност на продадени стоки 

51 720 Набавна вредност на продадени стоки 
52 725 Набавна вредност на продаден материјал и отпадоци 
53 728 Ревалоризација на продадени залихи на материјали о отпадоци 
54 ВКУПНО (ред. бр. 51 до 53) 
55 ВКУПНО (ред. бр. 21, 25, 50 и 54) 

56 60,63 Залихи на производството и на готови производи (вредност на супстан-
без конта цијата) на крајот на периодот 
608 и 638 ѕ 

57 ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА 
(ред. број 1 плус ред. број 55 минус ред. број 56^ 

58 ДОХОД 
(ред. број 83 минус ред. број 57 - ред. бр. 86 + 87 + 88 + 89+137) 

59 ВКУПНО (ред. број 57 плус ред. број 58) 

II. ПРИХОДИ 
60 760 Приходи остварени со продажба на домашниот пазар 
61 761 Приходи остварени на странскиот пазар 
62 762 Приходи остварени во рамките на РО 
63 763 Приходи остварени од заеднички приход на домашниот пазар 
64 764 Приходи остварени по основ на употребата на производи и услуги за 

сопствени потреби 
65 765 Приходи остварени со слободна размена на трудот во рамките или пре-

ку самоуправна интересна заедница 
бб 766 Приходи остварени во ОЗТ од општествени дејностси, од граѓани 
67 767 Приходи остварени од заеднички приходи на странскиот пазар 
68 -768 Приходи остварени од приход по основ на продажба на стоки во кон-

сигнација и комисион 
69 770 Приходи остварени со продажба на,стоки на големо 
70 771 Приходи остварени со продажба на стоки на мало 
71 772 Приходи остварени со продажба на стоки на странски пазар , 
72 773 Приходи остварени со продажба на стоки во рамките на РО 
73 774 Приходи остварени со употребата на стоки за сопствени потреби 
74 775 Приходи остварени со продажба на материјали и отпадоци 
75 780 Приходи од камати 
76 781 Приходи од дотации, субвенции, компензации, регреси, премии и др. 
77 783 Вишоци на суровини и материјали, ситен инвентар, амбалажа и стоки 
78 784 Приходи по основ на учество во заеднички доход кој е остварен во бан-

ка 
79 785 Приходи по основ на учество во заеднички доход кој е остварен во ОЗТ 

и кај други КОС 
80 786 Приходи од работни односно деловни единици во странство 
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81 787 Приходи од претпријатија во странство 
82 788 Други приходи 
83 ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 60 до 82) 
84 ПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА ^НАДОМЕСТЕНИ ОД ВКУПНИОТ 

ПРИХОД 
(ред. број 57 минус ред. број 83) 

85 ВКУПНО 
(ред. број 83 плус ред. број 84 - ред. број 59) 

Б. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДОХОД 

86 810 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ по основ на 
надомест за стопанисување со здружени средства 

87 811 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и на други 
работни луѓе по основ на надомест за стопанисување со здружени сред-
ства 

88 813 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на други ОЗТ за враќање на 
вредноста на здружени средства 

89 814 Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на земјоделците и на други 
работни луѓе за враќање на вредноста на здружени средства 

90 819 Дел од заедничкиот Хоход што им припаѓа на ОЗТ 
91 ВКУПНО (ред. бр. 86 до 90) 

II. ЗАЕДНИЧКИ ДОХОД ОДНОСНО ЗАГУБА ВО ЗАЕДНИЧКОТО 
РАБОТЕЊЕ 

92 800 Заеднички доход 
(ред. број 91 минус ред. број 93) 

93 809 Загуба во заедничкото работење 
(ред број 91 минус ред. број 92) 

В. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ ПО НАМЕНА 

а) Распоредување на доходот за обврски 

94 830 Дел од доходот што е резултат од исклучителни погодности, за делов-

95 831 
ниот фонд 

95 831 Дел од доходот што е резултат од исклучителни погодности, за развој 
на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ 

96 832 Дел' од доходот што е резултат од исклучителни погодности, за резер-
вниот фонд 

97 833 . Дел од доходот остварен по основ на развојна премија 
98 Вкупно (ред. бр. 94 до 97) 
99 840 Обврски спрема работните заедници 

100 841 Обврски за посебни надомести на работниците по основ на иновација, 
рационализација или други видови творештво 

101 842 Обврски по основ на камати 
102 843 Обврски за парични казни 
103 844 Обврски за премии за осигурување на општествени средства 
104 845 Обврски за општонародна ордбана и општествена самозаштита што се 

утврдени со закон односно со општествен договор 
105 848 Други обврски пропишани со сојузен закон 
106 Вкупно (ред. бр. 99 до 105) 
107 850 Обврски спрема работните заедници 
108 851 Обврски спрема организациите на здружен труд што вршат други деј-
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109 852 Обврски со кои се обезбедува социјална сигурност на работниците 
НО 853 Обврски за задоволување на општите општествени потреби 
i l l 854 Обврски спрема високошколските организации во земјата и во стран-

ство за научно усовршување на работници 
112 855 Обврски за членарини и придонеси на здруженија 
113 856 Обврски за општонародна одбрана и општествена самозаштита што не 

се утврдени со закон односно со општествен договор 
114 857 Обврски за зачувување, унапредување и заштита на човековата работна 

и животна средина што се надоместуваат од доходот 
115 858 Обврски спрема самоуправните интересни заедници на материјалното 

производство 
116 859 Други обврски определени со закон 
117 Вкупно (ред. бр. 107 до 116) 
118 ВКУПНО (ред. бр. 98, 106 и 117) 

б) Распоредување на чистиот доход 

119 870 Дел од чистиот доход за бруто лични доходи по основ на текушт труд 
120 871 Дел од чистиот доход за бруто лични доходи по основ на управување и. 

стопанисување со општествени средства 
121 872 Дел од чистиот доход за бруто лични доходи на работниците на други 

организации 
122 873 Дел од чистиот доход за инвестициона заедничка потрошувачка за по-

требите на домување 
123 874 Дел од чистиот доход за инвестициона заедничка потрошувачка за дру-

ги потреби 
124 Вкупно (ред. бр. 119 до 123) 
125 880 Дел од чистиот доход за деловен фонд (за проширување на материјал-

ната основа на трудот) 
126 881 Дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на 

трудот 
127 882 Дел од чистиот доход за резервен фонд 
128 883 Дел од чистиот доход за покривање на загубата на други ОЗТ г 

129 884 Дел од чистиот доход за развој на материјалната основа на трудот на 
други организации и заедници 

130 885 Дел од чистиот доход што му припаѓа на основачот на единица однос-
но претпријатие во странство 

131 886 Дел од чистиот доход што му припаѓа на странско лице по основ на 
надомест за стопанисување со вложени средства 

132 887 Дел од чистиот доход за други потреби 
133 888 Дел од чистиот доход за други фондови 
134 Вкупно (ред. бр. 125 до 133) 
135 Распореден чист доход (ред. број 124 плус ред. број 134) 
136 Распореден доход (ред. број 118 плус ред. број, 135) 

И. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ И ЗАГУБАТА 

137 дел 820 Остварен доход (ред. број 58 минус ред. бр. 86 до 89) 
138 дел 820 Зголемување на доходот 
139 дел 820 Намалување на доходот 
140 820 Доход за распоредување (ред. број 137 плус ред. број 138 минус ред. 

број 139) 
141 860 Остварен чист доход 
142 Непокриени обврски од доходот (ред. број 118 минус ред. број 140) 
143 Исплатени аконтации на бруто личните доходи и на другите обврски 

непокриени со чист доход (ред. број 135 минус ред. број 141) 
144 Вкупно (ред. број 142 плус ред. број 143) 
145 Распореден доход (ред. број 140 плус ред. број 144 - ред. број 136) 
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Г. ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 

I. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 

146 Покривање на загубата на резервите 
147 Покривање на загубата од средствата на заеднички резерви на ОЗТ 
148 Покривање на загуба по основ на заеднички ризик 
149 дел 096 Покривање на загубата врз товар на деловниот фонд до износот на вне-

сениот чист доход во претходната година 
150 дел 097 Покривање на загубата од деловниот фонд до износ од 50% од пресме-

таната амортизација 
151 Покривање на загубата од други извори без обврска за враќање 
152 дел 095 Непокриена загуба од текуштата година 
153 ВКУПНО (ред. бр. 146 до 152 - ред. број 154) 

II. ЗАГУБА 

154 890 Загуба 

Д. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ 

I. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РАСХОДИ 

155 дел 190 Пресметани камати на динарски обврски 
156 дел 190 Ревалоризација на динарски обврски 
157 дел 190 Намалување на продажните цени на стоки на залиха 
158 дел 190 Негативни курсни разлики 
159 дел 190 Ревалоризациони расходи по други основи 
160 дел 190 Пренос во деловнот фонд 
161 ВКУПНО (ред. бр. 155 до 160) 

И. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ ПРИХОДИ 

162 дел 290 Ревалоризација на основни средства и материјални права 
163 дел 290 Ревалоризација на суровини и материјали, резервни делови, ситен ин-

вентар, автогуми и амбалажа 
164 дел 290 Ревалоризација на производството и на готови производи 
165 дел 290 Ревалоризација на стоки 
166 дел 290 Ревалоризација на амортизација 
167 дел 290 Приходи по основ на дел од каматите од динарски побарувања 
168 дел , 290 Ревалоризација на динарски побарувања 
169 дел 290 Позитивни курсни разлики 
170 дел 290 Вишок на ревалоризациони расходи надоместен врз товар на други 

трошоци на работењето ч 

171 дел 290 Ревалоризација на трајни извори на деловни средства 
172 ВКУПНО (ред. бр. 162 до 171) 

На i 19 - „ година ѕ ' 
- (М.П.) (Раководител на организација на здружен труд) 

(Раководител на книговодството) 

ЗАБЕЛЕШКИ^ Кратенките употребени во овој образец ги имаат следните значења: 
1) ОЗТ - организација на здружен труд 
2) ОПЗ - општествено-политичка заедница“ 

Член 4 
Образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината - Биланс на успехот од 1 јануари 

до 19 година, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за организа-
циите на здружен труд, се менува и гласи: v 



) 
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„Основна организација на здружен труд. 

Организација на здружен труд 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

од 1 јануари до 19 година 

Реден 
број 

Група на 
конта, 
конто 

Е л е м е н т и 

И з н о с 

во претходи во текушта-
ната година та година 

1 2 3 4 5 

1 дел ООО Земјоделско земјиште 
2 014,015 Вложувања во инвестиции во текот на годината 

016 
3 014,015 Основни средства ставени во употреба 

016 
4 дел 014 Употребени сопствени производи, стоки и услуги за инвестиции во те-

015, 016 кот на годината 
5 200 Запрен данок на промет 
6 201 Запрени давачки наплатени со продажната цена 
7 280 Пресметани чисти лични доходи по основ на текушт труд 
8 281 Пресметани надомести на чисти лични доходи по основ на текушт труд 
9 282 Пресметани чисти лични доходи по основ на управување и стопанису-

вање со општествени средства 
10 285 Пресметани придонеси од бруто личните доходи по основ на текушт 

труд 
11 286 Пресметани придонеси од бруто личните доходи по основ на управува-

ње и стопанисување со општествени средства 
12 287 Издвојувања од бруто личниот доход по основ на текушт труд за не-

посредна заедничка потрошувачка џ 

13 288 Издвојувана од бруто личниот доход по основ на управување и стопа-
нисување со општествени средства за непосредна заедничка потрошу-
вачка 

14 280, 281 Исплатени чисти лични доходи и надомести на чистиот личен доход по 
основ на текушт труд 

15 282 Исплатени чисти лични доходи по основ на управување и стопанисува-
ње со општествени средства 

16 Исплатени чисти лични доходи за работа подолга од поленото работно 
време 

17 дел 232 Исплатени надомести на работници од делот од доходот што е резул-
тат од примена на иновација, рационализација или други видови тво-
рештво 

18 302 Царини и други увозни давачки за суровини и материјал 
19 303 Данок на промет на суровини и материјал 
20 309 Пресметкана набавна вредност на суровини и материјал 
21 652 Царини и други увозни давачки за стоки 
22 659 Пресметана набавна вредност на стоките 
23 дел 850 Обврски од доходот по основ на непосредна слободна размена на труд 

со основни организации што вршат здравствена дејност 
24 920 Искористени долгорочни кредити за основни средства во земјата - во 

текот на годината 
25 921 Искористени долгорочни стоковни кредити за основни средства во зем-

јата - во текот на годината 
26 922 Искористени долгорочни кредити за основни средства од странство -

во текот на годината 
27 927 Искористени долгорочни стоковни кредити за основни средства од 

странство - во текот на годината 
28 272 Искористени други долгорочни кредити за основни средства - во текот 

и дел 263 на годината 
29 920, 921, Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства 

922, 927, 
272 и 
дел 263 

30 923, 924, Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства 
925, 926, 
273 и 
дел 263 
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31 928, 938 
и 264 

Извршени отплати по кредити за санација 

32 929 и 
делови 
269 и 279 

Втасани а неплатени долгорочни кредити 

33 939 и 
делови 
269 и 279 

Втасани а неплатени краткорочни кредити 

34 Отплати по долгорочни кредити што втасуваат во наредната година 
35 Приходи наплатени по истекот на пресметковниот период 
36 Непотрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена изград-

ба, пренесени од претходната година 
37 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена изградба 

- во текот на годината 
38 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена изградба 

на работниците во приватна сопственост - во текот на годината 
39 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за други инвестиции -

во текот на годината 
40 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за други потреби - во 

текот на годината 
41 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за исхрана на работ-

ниците - во текот на годината 
42 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за регрес за годишен 

одмор - во текот на годината 
43 Други лични примања врз товар на средствата за заедничка потрошу-

вачка - во текот на годината 
44 Обврски од средствата за заедничка потрошувачка за потребите на до-

мување 
45 Покривање на загуба од претходната година и од поранешни години 

извршено во текуштата година без обврска за враќање 
46 Покривање на загуба од претходната година и од поранешни години 

извршено во текуштата година со санационен кредит 
47 Заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 

стопански недоволно развиените републики и автономни покраини 
48 Заем според прописите на ОПЗ 
49 Просечно користени деловни средства 
50 Просечно користени основни средства 
51 Просечен број на вработени работници во пресметковниот период врз 

база на часови на работа 
52 Просечен број на вработени работници во пресметковниот период врз 

база на состојба кон крајот на месецот 
53 Просечен број на вработени работници во последното тримесечје на 

пресметковниот период врз база на часови на работа 
54 Број на месеци на работење 
55 Планиран вкупен приход 
56 Планиран доход 
57 Планиран чист доход 
58 Планиран личен доход 
59 Планирана акумулација 
60 Планиран дел од доходот што е резултат од исклучителни погодности 
61 Планиран дел од дохотот по основ на развојни премии и по други ос-

нови за определени намени 
62 Издатоци за услуги на научноистражувачка работа платени на регис-

трирани научноистражувачки и високошколски организации 
63 Издатоци за услуги на научноистражувачка работа платени на нерегис-

трирани научноистражувачки организации 
64 Трошоци и вложување во рамките на организацијата - заедницата сто-

рени за научноистражувачка работа, заради унапредување на производ 
ството, продуктивноста на трудот, иновации и сл. 

65 Издатоци за набавка на патенти, лиценци и техничка документација од 
странство 

бб Издатоци за набавка на патенти, лиценци и техничка документација од 
други организации во земјата 1 

67 Издатоци за научноистражувачка работа преку самоуправна интере-
совна заедница 
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68 Трошоци и вложувања во специјалистички, магистарски и докторски 
студии 

69 Пласмани по основ на задолжителни заеми и задолжително здружува-
ње 

70 100 Жиро-сметка 
71 100 Обврски за искористен рамковен кредит на жиро-сметка по принципот 

на текушта сметка 
72 102 Девизна сметка 
73 010, 101, Други парични средства и хартии од вредност 

104, 106, 
107, 108, 
112, 118 

74 110 Чекови 
75 111 Меници 
76 105 Интерна сметка 
77 105 Обврска за искористен рамковен кредит на интерна сметка по принци-

пот на текушта сметка 
78 120, 121 Покриени побарувања 
79 122, 123 Покриени побарувања од купувачи во странство 
80 125, 126 Непокриени побарувања 
81 127, 128 Побарувања од купувачи во странство 
82 124 Побарувања на контокорентна сметка со домашни лица 
83 124 Обврски на контокорентна сметка со домашни лица 
84 129 Побарувања на контокорентна сметка со странски лица 
85 129 Обврски на контокорентна сметка со странски лица 
86 011 Побарувања за аванси по основ на инвестиции 

, 8 7 130 Побарувања за аванси 
88 134 Побарувања по основ на пресметани камати 
89 135 Побарувања по основ на ревалоризационн приходи 
90 210,211 Обврски по чекови и меници 
91 22 Обврски спрема добавувачи 
92 230,231 Обврски за аванси 
93 235 Обврски по основ на ревалоризациони расходи 
94 31,35,36 Залихи на^суровини и материјали, ситен инвентар и амбалажа 
95 60 4 Залихи на недовршено производство 
96 63 Залихи на готови производи, 
97 бб, 67 Залихи на стоки 
98 90 без Трајни извори на деловни средства 

909 
99 91, 94 Здружени и вложени средства 

265, 266 
100 920,921, Кредити за основни средства 

922, 927, 
930, 931, 
932, 270, 
272 и 
делови 
262 и 263 

101 923, 924, Долгорочни кредити за обртни средства 
925, 926, 
273 и дел 
263 

102 933, 934, Краткорочни кредити за обртни средства 
935, 936, 
271 и дел 
262 

103 928,938, Кредити за санација 
264 

104 950 Резервен фонд 

105 294 минус Ненаплатени заеднички приходи 194 
106 295 минус Ненаплатени приходи 

195 
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107 297 минус Разграничени приходи по основ на дополнителни и други издатоци 
197 

108 дел 095 Непокриена загуба од претходната година и од поранешни години 

На 19 година 

Раководител 
Раководител на книговодството, (М. П.) на основната организација на здружен труд, 

Член 5 
Организациите на здружен труд ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите на оваа уредба нај-

доцна до 30 септември 1987 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 317 
15 септември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, с. р. 

824. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ 
ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И ДВОНА-

МЕНСКИ ОБЈЕКТИ 
1. На задолжително атестирање подлежи системот за 

проветрување на засолништа и двонаменски објекти (во 
натамошниот текст: систем за проветрување) и тоа: 

1) шмукални отвори; 
2) противударен вентил; 
3) песочен односно механички претфилтер; 
4) шмукален цевовод; 
5) филтровентилационен уред, кој се состои од: фил-

тер за груб прав, филтер за колективна заштита, брзозат-
ворачки вентил, вентил за промена на начинот на провет-
рување, еластични врски, вентилатор, потисен цевовод, 
мерач на протокот и регулатор на протокот; 

6) цевовод за распределба на воздухот; , 
7) регулациона клапна; 
8) анемостат; 
9) цевовод за одведување на воздухот; 
10) вентил за регулација на натпритисокот; 
11) противударен вентил за регулација на натприти-

сокот; 
12) средства за затворање на отворот. 
2. Постапката за испитување што се врши заради за-

должително атестирање на системот за проветрување се 
спроведува поединечно за секое засолниште, а во двона-
менски објекти испитувањето се врши со исклучен и хер-
метички затворен систем за мирновременско проветрува-
ње. 

3. На испитување заради задолжително атестирање, 
подлежат следните карактеристики на квалитетот на сис-
темот за проветрување: 

1) функционалност; 
2) условно траење на натпритисокот во засолниште-

то; 
3) натпритисок во засолништето при заштитно про-

ветрување; 
4) вкупно количество на воздухот при заштитно про-

ветрување; 

5) пад на притисокот на песочниот, односно на меха-
ничкиот претфилтер; 

6) вкупно количество на воздухот при нормално hpo-
ветрување; 

7) брзина на струењето на воздухот на анемостатите; 
8) количество на воздухот во просторијата за филтро-

вентилационен уред; 
9) ниво на бучавата во просторијата за престој. 
4. Карактеристиките на квалитетот на системот за 

проветрување од точка 3 на оваа наредба се утврдени со 
Правилникот за техничките нормативи за засолништа 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/83). 

5.. Карактеристиките на квалитетот од точка 3 на 
оваа наредба се испитуваат, и тоа: 

1) функционалност: 
а) приод кон вентилите и состојба на вентилите - ви-

зуелно и со едноподруго отворање односно затворање на 
вентилот, со контрола на положбата и можностите за до-
терување и функционирање на вентилот за регулирање на 
натпритисокот, на вентилот за регулирање на протокот, 
на противударните вентили и на противударните вентили 
за регулација на натпритисокот; 

б) одвод на кондензатор од песочниот претфилтер -
визуелно, со турање на 10 литри вода во филтерската еди-
ница пред полнење со песок, при што мора да биде обезбе-
ден одвод на целокупното количество вода од филтерска-
та единица, без продирање на вода во шмукалниот систем 
на вентилаторот; 

в) собирен канал на песочниот претфилтер - со мере-
ње на димензиите и при утврдување на вкупната површи-
на на прорезот; 

г) височина на слојот на исполнување на песочниот 
претфилтер во однос на фракцијата на агрегатот на испол-
нувањето - со означување на утврдената височина на сло-
јот пред полнењето и со проверка на височината на слојот 
по полнењето, како и со верификацијата на уверението за 
квалитетот на агрегатот за исполнување на песочниот 
претфилтер од точка 6 одредба под 5) на оваа наредба; 

д) електромоторен погон на вентилаторот - со вклу-
чување на вентилаторот и со проверка на заштитата од 
преоптоварување (би метал ни исклучувачи) во однос на 
номиналната струја на електромоторот и со проверка на 
заштитата од краток спој (осигурувачи), како и со провер-
ка на заштита од опасен напон на допир (заземјување); 

ѓ) рачен односно ножен погон на вентилаторот - со 
истовремено свртување на рачката на сите вентилатори 
од страна на сите предвидени опслужувачи со истовреме-
но верење на протекот на воздухот. На филтро-вентилаци-
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ониот уред мора да биде означена насоката на свртување-
то на рачхата на вентилаторот, а просторот предвиден за 
сместување на филтро-вентилационот уред мора да овоз-
можува непречено одржување на уредот и свртување на 
рачката од вентилаторот со сила која овозможува проток 
утврден во одредбата под 4 на оваа точка; 

2) условно траење на натпритисокот во засолниште-
то - со мерење на притисокот во просторијата за престој 
со микроманометар од класа на точноста 1 Ра, чиј негати-
вен крак е во врска со надворешната атмосфера, а пози-
тивниот - под влијание на натпритисокот во засолниште-
то. Натпритисок се остварува со вклучување на вентила-
торот при нормално проветрување, со затворени крила на 
средствата за затворење на отворот за движење и со затво-
рени противударни вентили за регулирање на натпритисо-
кот. 

По достигнување на натпритисокот од најмалку 150 
Ра, се затвораат брзозатворачките вентили, се исклучуваат 
вентилаторите и, во моментот кога вредноста на натпри-
тисокот е 150 Ра, се вклучува мерачот на времето (хроно-
метар). По 15 min повторно се отчитува вредноста на на-
тпритисокот. 

3) Натпритисок во засолништето при заштитно про-
ветрување - со мерење во просторијата за престој со мик-
романометар од класа на точност 1 Ра, чиј негативен крак 
е во врска со надворешната атмосфера, а позитивниот 
крак под влијание на натпритисокот во засолништето. 

Испитувањето се врши со затворени крила на сред-
ствата за затворање на отворот за движење, а со отворени 
противударни вентили за регулирање на натпритисокот, 
со користење на песочниот односно механичкиот прет-
филтер и на филтерот за колективна заштита. 

Отчитувањето на вредноста на натпритисокот се 
врши по воспоставување на стационарна состојба на нат-
притисокот во засолништето. 

Во текот на испитувањето се проверува и точноста на 
мерачот на натпритисокот во засолништето. 

4) Вкупно количество на воздух при заштитно про-
ветрување - мерење на брзината на струењето во потесни-
от цевовод, заради определување на волуменскиот проток 
на воздухот во единица време, под условите утврдени во 
став 2 одредба под 3 на оваа точка, при што натпритисо-
кот во засолништето мора да биде меѓу 50 и 150 Ра. 

Испитувањето се врши со аеродинамични сонди за 
мерење на динамични притисоци - заради утврдување на 
волуменскиот проток на возудхот и за мерење на статич-
ките притисоци - заради утврдување на волуменската ма-
са на воздухот, со истовремено мерење на температурата 
на воздухот, во потисниот цевовод и утврдување на баро-
метарскиот притисок на околината. 

Мерното место мора да биде на праволиниската дел-
ница на потисниот цевовод, при што должината на право-
линската делница мора да биде најмалку 1,7 - D од работ 
на сондата во насока на струење на воздухот и најмалку 
1,2 - D од работ на сондата спротивно од насоката на стру-
ењето на воздухот, каде што D е пречник односно еквива-
лентен пречник на потесниот цевовод. Распоредот на мер-
ните точки е утврден со мерните решетки прикажани на 
сл. 1 и 2. 

Слика 2 - Кружна мерна решетка 

Мерењето на притисок се врши со микроманометри 
од класа на точност 1/10 Ра, а како утврдена вредност на 
притисокот се зема аритметичката средина на измерените 
вредности. 

5) пад на притисокот на песочниот односно механич-
киот претфилтер - со мерење на статичкиот притисок во 
шмукалниот цевовод на излезот од претфилтерот при но-
минален проток на воздух. Испитувањето се врши со за-
творен брзозатворачки вентил на цевоводот за нормално 
проветрување, а со отворен брзозатворачки вентил на 
шмукалниот цевовод на излезот од претфилтерот. Заради 
изедначување на притисокот на просторијата на претфил-
терот со атмосферскиот притисок, крилата на средствата 
за затворање на отворот за движење и на помошниот из-
лез на засолништето мораат да бидат отворени. 

Испитувањето се врши со помош на сонда за мерење 
на статичкиот притисок поставен во еден напречен правец 
ћа мерната решетка (слика 2) или воведени во цевоводот 
во четири дијагонални симетрични точки, со отвори на 
пречниците 2 mm до 3 mm. Негативниот крак на микрома-
нометарот е поврзан со сондата, а позитивниот крак е сло-
боден. 

Начинот на утврдување на брзината и номиналниот 
протек на воздухот при ова испитување е даден во одред-
бата под 4 на оваа точка. 

Испитување на падот на притисокот низ механички-
от претфилтер не се врши ако таквиот претфилтер има 
атест или уверение за квалитетот, со кој се докажува дека 
падот на притисокот при номинален проток не ја преми-
нува вредноста утврдена со точка 4 одредба под 5 на оваа 
наредба. \ 

По испитувањето од став 4 на оваа одреба се врши за-
штита на песочниот претфилтер и на филтерот за колек-
тивна заштита, од влијание на механички нечистотен и 
влага. Песочниот претфилтер се прекрива со пластична 
фолија, а брзозатворачкиот вентил на излезот од претфил-
терот се затвора. 

Филтерот за колективна заштита се пакува во амба-
лажа и се чува во согласност со упатството за употреба, 
ракување и одржување; 

6) вкупно количество на воздухот при нормално про-
ветрување - на начинот утврден со одредбата под 4 на 
оваа точка. 

7) брзина на струењето на воздухот на анемостатите 
- при нормално проветрување, на сите анемостати на раз-
водната мрежа, со сонди за мерење , на брзината на струе-
њето на воздухот со пречник на главата до 25 mm, поста-
вени по работ на анемостатот на излезниот отвор. Како 
мерни места се усвојуваат најмалку 4 симетрично односно 
дијагонално распоредени точки. 

Како утврдена вредност на брзината на струењето се 
зема аритметичката средина на измерените вредности на 
еден анемостат. 

Најмалата утврдена вредност на брзината на стру-
ењето на воздухот на некој анемостат, не смее да биде по-
мала од 70% од најголемата утврдена вредност која не 
смее да биде поголема од 3 т / ѕ ; 

8) количество на воздухот во просторијата за фил-
тро-вентилациони уреди - со мерење на брзината на стру-
ењето на воздухот на анемостатите во просторијата за 
филтро-вентилационите уреди и со утврдување на светли-
от пресек на истрајување на работ на тие анемостати. 
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. При мерење на брзината на струењето на воздухот на 
анемостатите, бројот на мерните точки се зголемува на 
три мерни точки по мерно место, што рамномерно се рас-
поредени по височината на светлиот пресек на надојува-
њето. 

9) ниво на бучавата во просторијата за престој со ме-
рење на звучниот притисок при нормално проветрување и 
при затворени отвори за движење, со помош на звукомер 
(фонометар) и со примена на баждарен микрофон, а отчи-
тување на нивото на звукот се врши на филтер со db/(A) 
скала. 

Звукомерот (фонометарот) се поставува во средината 
на просторијата за престој на височина од 1,5 m од подот, 
со микрофон насочен во правецот на изворот на звукот. 
Ако има повеќе простории за престој, мерење се врши во 
секоја просторија. 

6. Кон барањето за атестирање, подносителот на ба-
рањето ги доставува до организацијата на здружен труд, 
овластена за вршење работи на задолжително атестирање 
(во натамошниот текст: овластена организација), следни-
те податоци: 

1) фирма односно назив и седиште на подносителот 
на барањето; 

2) техничка документација за изведените работи; 
3) атести за сите елементи на системот за проветрува-

ње, за кои е пропишано задолжително атестирање; 
4) уверение за квалитетот на елементите на системот 

за проветрување за кое не е пропишано задолжително 
атестирање, со конструкциски и работни карактеристики. 
Уверение за квалитетот на елементите издава организаци-
јата на здружен труд што е запишана во судскиот регис-
тар за испитување на тие елементи; 

5) 'уверение за квалитетот на агрегатов за исполнува-
ње на песочниот претфилтер со кој се потврдува дека агре-
гатот одговара на југословенскиот стандард JUS В.В3.100 
- Каменен агрегат. Фракционен каменен агрегат за бетон 
и асфалт. Основни услови на квалитетот - за фракција 1 
до 4 mm односно 4 до 8 mm; 

6) уверение за квалитетот на заварените споеви; 
7) уверение за квалитетот на материјалот за заштита 

од корозија; 
8) уверение за квалитетот на материјалот за подмач-

кување на подвижните и ротационите делови на уредот; 
9) доказ дека заварувањето е извршено во согласност 

со југословенскиот стандард JUS С.ТЗ 061 - Техника на ва-
рење на метали. Испитување на стручната способност на 
заварувачот за електролачно и гасно заварување на челик. 

7. Овластената организација врши преглед пред по-
стапката на испитување и за утврдената состојба составу-
ва записник кој содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на подносителот 
на барањето; 

2) локација и назив, односно шифра на засолниште-
то; 

3) краток опис на засолништето, односно вид и наме-
на; 

4) краток опис на системот за проветрување; 
5) назив на производителот, ознака на типот и произ-

водствен број на секој елемент на системот за проветрува-
ње; 

6) известување за утврдените недостатоци односно за 
отстапувањата од техничката документација; 

7) упатство дадено на подносителот на барањето за 
остранување на утврдените недостатоци; 

8) место и датум на вршење на прегледот и број на 
записникот. 

Записникот за извршен преглед го потпишуваат 
претставникот на овластената организација и претставни-
кот на подносителот на барањето. 

Подносителот на барањето е должен недостатоците 
утврдени со записникот да ги отстрани во рок од најмногу 
три месеци и е должен за тоа да ја извести овластената ор-
ганизација заради продолжување на постапката за за-
должително атестирање. 

Во случај на пречекорување на тој рок, подносителот 
на барањето мора да го обнови барањето кај овластената 
организација. 

Ако нема недостатоци односно ако нема отстапувања 
на изведените работи во однос на техничката документа-

ција, овластената организација пристапува кон испитува-
ње. 

8. Извештајот за испитувањето на системот за про-
ветрување содржи: 

1) број и датум на записникот за извршениот пре-
глед; 

2) вредност на карактеристиките на квалитетот доби-
ени со испитувањето утврдени во точка 5 од оваа наредба; 

3) заклучок, во кој овластената организација го об-
разлага издавањето на атестот односно одбивањето на из-
давањето на атест; 

4) место и датум на извршеното испитување; 
5) фирма, односно назив и седиште на овластената 

организација, потпис на овластеното лице и отпечаток на 
печатот. 

Извештајот за испитувањето се издава на образец на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

9. За системот за проветрување за кој со испитување-
то ќе се утврди дека ги исполнува пропишаните услови, 
овластената организација издава атест кон кој го прилага 
записникот за извршениот преглед и извештајот за испи-
тувањето. 

Атестот се издава во три примероци, од кои по еден 
му доставува на подносителот на барањето и на Сојузни-
от завод за стандардизација, а еден примерок задржува ов-
ластената организација што го издала атестот. 

Ако со испитувањето се утврди дека три или повеќе 
карактеристики на квалитетот не ги задоволуваат барања-
та утврдени во точка 5 од оваа наредба, овластената орга-
низација го одбива издавањето на атест. 

Ако една карактеристика за квалитетот или две ка-
рактеристики на квалитетот не ги задоволуваат барањата 
утврдени во точка 5 од оваа наредба, овластената органи-
зација нема да издаде атест додека не се отстранат недос-
татоците. За отстранувањето на недостатоците, подноси-
телот на барањето ја известува овластената организација 
во рок од најмногу 60 дена. Овластената организација го 
повторува испитувањето на оние карактеристики на ква-
литетот кај кои се отстранети утврдените недостатоци и 
оние карактеристики на квалитетот кои можеле да бидат 
променети со отстранување на наведените недостатоци. 
По така повторените испитувања, атест се издава само ако 
резултатите се задоволителни. 

Атестот престанува да важи ако се утврди дека систе-
мот за проветрување на засолништето не ги задоволува 
условите од точка 5 на оваа наредба. 

Атестот престанува да важи и ако на атестираниот 
систем за проветрување односно на засолништето дојде 
до промени што влијаат врз карактеристиките на квалите-
тот утврдени со оваа наредба. 

За промените односно за извршените измени подно-
сителот на барањето мора да ја извести овластената орга-
низација на здружен труд заради повторно атестирање на 
тој систем за проветрување. 

10. Системот за проветрување на засолништа за кој е 
издаден атест, овластената организација го означува со 
атестен знак. 

Атестниот знак се втиснува на самолеплива фолија 
што се нанесува на потисниот цевовод на системот за про-
ветрување, на ,самиот излез покрај филтро-вентилациони-
от уред. 

Атестниот знак има црвена боја, а изгледот му е ут-
врден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот 
знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) при што 
големината „В“ од точка 4 на таа наредба изнесува 100 
mm; 

Атестниот знак содржи буквена и бројна ознака и се 
изработува од самолеплива фолија со која треба да се 
обезбеди негова повеќегодишна употреба. Буквената озна-
ка (MF) во две полиња, се однесува на групата и подгрупа-
та стандарди кон кои припаѓаат производите од точка 1 
на оваа наредба, а бројната ознака во две полиња ја озна^ 
чува шифрата на овластената организација. 

11. За атестирање на системот за проветрување, Со-
јузниот завод за стандардизација може да је овласти орга-
низацијата на здружен труд која во поглед на опременоста 
и стручната квалификација на кадрите ги исполнува след-
ните услови: 

а) располага со следната опрема, и тоа: 
1) со микроманометри односно со косоцевни мано-

метри од класа на точност 1 Ра, за мерење на падот на 
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притисдкот на песочниот односно механичкиот претфил-
тер, за мерење на натпритисокот при заштитно проветру-
вање и мерење на условното траење на натпритисокот; 

2) со аеродинамички сонди за мерење на динамички и 
статички притисоци во цевоводот, со адикроманометри од 
класа на точност 1/10 Ра; 

3) аеродинамични сонди за мерење на брзината на 
струењето на воздухот на анемостатите, со пречник на 
главата до 25 mm; 

4) со термометар за мерење на температурата на воз-
духот во потисниот цевовод; 

5) со уред за мерење на барометарскиот притисок во 
засолништето; 

6) со звукомер (фонометар) за мерење на звучниот 
притисок, со корекционен филтер со dB (А) скала; 

7) со мерна лента и со микрометарско подвижно ме-
рило; 

б) има стручни кадри за вршење работи на за-
должително атестирање, што ги имаат следните стручни 
квалификации, и тоа: 

1) за раководење со работите на задолжително атес-
тирање на системот за проветрување - еден дипломиран 
инженер по машинство, со најмалку пет години работно 
искуство на работи на испитување на системи за провет-
рување; 

2) еден дипломиран инженер по машинство, со нај-
малку две години односно еден погонски инженер по ма-
шинство, со најмалку три години работно искуство на ра-
боти на испитување на системи или уреди за проветрува-
ње; 

3) еден работник со средна стручна подготовка од 
техничка насока, со најмалку две години работно искуство 
на работи на испитувањето на системи или уреди за про-
ветрување. 

12. Овластената организација е должна да изврши 
атестирање во рок од два месеца од денот на приемот на 
барањето за атестирање. 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на една 
година од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-4616/1 
17 ноември 1986 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

УКАЗИ 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКО-

ТО КРАЛСТВО ЈОРДАН 

I 
Се отповикува 
Тодор Бојаџиевски од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Хашемитското Кралство Јордан. 

II 
Се назначува 
Зоран Поповиќ, досегашен главен и одговорен уред-

ник на НИО „Побједа" Титоград, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Хашемитското Кралство Јордан. 

III . 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
25 август 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НА-

РОДНА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА ЈЕМЕН 

I 
Се отповикува 
Нусрет Сеферовиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Демократска Република 
Јемен со седиште во Адис Абеба. 

II 
Се назначува 
Иван Сеничар, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Социјалистичка Етиопија за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Демократска Република 
Јемен со седиште во Адис Абеба. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
25 август 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 
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О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

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

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Цветкоски Бојко Александар, Шурдоски Ѓорѓи Мир-

ко, Тодоровски Васила Ванђел; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алаџајков Илије Лазар, Ганзовски Павле др Ѓеорѓи, 
Кочарев Иван др Ристо, Минев Стефан др Киро, Мирку-
ловска - Крањец Марко Бистрица, Петров Нове Иван, По-
повски Стале Ђорђи, Шароска Стево др Митра, Тодоров-
ски Трајко Драган, Тодоровски Миле др Глигор; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цветковски Ефто Стојче, Чопелова Ставре Павлина, 
Дедиќ Тиодор Љиљана, Филиповски Александра Филип, 
Георгиевски Коце Александар, Грнчаревски Тодоров Бо-
рис, Исмаили Исмаила Ружди, Јанковски Томе Михаило, 
Јовчевски Трајко Илија, Јуруковски Велимир Димитар, 
Кочовски Вангел Дојчин, Колемишевски Кирил Панде, 
Крцовски Јован Петко, Мемети Мустафе Бајрам, Нико-
ловски Величков Стојко, Новотни Антон др Љубиша, Пи-
њо Хасана Садик, Радовановић - Кипријанова Трипун 
Радмила, Симеоновски Трајко Миливоје, Стаматовски 
Спиро Јордан, Стојановски Чедомир Александар, Стојме-
нов Захарије Занко, Трајаноски Стојмир Живко, Трајков-
ски Иван Атанас, Урумов Епса др Виктор, Васић Милана 
Александар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Андоновски Никодин Александар, Андреева-Христо-

ва Георги Милка, Ангеловски Георги Ангел, Чичевалиев 
Пано др Милан, Џинлески Георги др Борислав, Хаџи-
-Бошков Тодор Петар, Хаџи Георгиев Петар др Кочо, 
Ивановски Ангеле Владо, Кецкаровска Русе Љубица, Кон-
стантиновски Христо Георги, Манаковић Николе др Ду-
шан, Петковски Томо др Душан, Петровски Алекса др Ге-
орги, Поповић Николе Драгољуб, Поповски Нестор Бог-
дан, Поповски Александар Глигор, Поповски Томе Крсто, 
Ристевски Петар Борис, Станчевски Васил Илија, Шендов 
Тодор Борис, Василевски Васил Петар, Зорбоски Глигор 
др Митко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ацевски Гоце Боро, Анастасов Никола Константин, 

Ангелов Димитар Александар, Ангелов Благој Петре, Ав-
рамова Петре Горица, Бендева-Буџакова Ефтимова Луи-
за, Блајер Ђорђе Златко, Богданова Драган Дарка, Бојаџи-
евсха-Стојановска Симо Славица, Божиновски Дончф Рат-
ко, Бундалевски Томе Марко, Дамчески Крсте Јонче, Да-
ниловска - Станоева Димитрија Љупка, Димитровски 
Стоица Милорад, Дуридански Коста Петар, Ђорђиевски 

Стерија Никола, Бошев Ангел Ђорђи, Гацев Коста Јован, 
Гогов Страхил Димче, Грнчаревски Николов Панче, Или : 
евски Благој Кирил, Илковски Ђорђи Борис, Исени Сејфу-
ла Бећир, Иванов Јордан Љубомир, Јанакиева - Баждаве-
ла Михајло Бранка, Јанев Костадин Звонимир, Јанкулов-
ски Бимбил Стојан, Јосмов Ангел Ђорђи, Јовановски Вал-
димир Томислав, Каба Исен Џавид, Калајџиева^ Никола 
Илија, Калеников Сократ Бранислав, Кедиоска - Преда-
н о с т Глигор Ратка, Костадинов Тодор Благоја, Костов 
Тодора Радослав, Краевски Ламбе Киро, Кротев Крум 
Иван, Кузмановски Кирил Ристо, Лазаревски Донев Ми-
но, Лазарова - Христова Тасе Љубица, Масловарић - Ан-
ђелкоска Јордан Јелена, Мемети Рамадан Ајет, Михов 
Камче Стојче, Миленковски Алекса Перо, Милиновић 
Илије Александар, Митровски Доно Живко, Назов Атана 
Александар, Николовски Генадија Томче, Николовски Ки-
ро Ђорђе, Николовски Русев Никола, Павловски Ђорђи 
Илија, Петковић - Божиновска Раде Василка, Поп - Кос-
тоски Јордан Анастас, Поп - Ташев Андреја Ташо, При-
лепчански Крум Спиро, Сергениевска - Кочовска Лазо 
Убавка, Синокапчев Ивана Рафаил, Смичковски Кирил 
Владимир, Спировски Филип Стојан, Станимировић Ста-
нојко Благоје, Стефанов Петар Душко, Стефановски Спи-
ре Петар, Стојановић Саве Томислав, Стојановска - Соко-
ловска Саво Мирјана, Стојановски Петре Мирослав, Ши-
кова - Смилевска Симо Даница, Шкартов Блажо Киро, 
Табаковска - Ђорђиева Димитар Костадинка, Терзиев 
Глигор Лазар, Тодоровић Добривоја Предраг, Тодоровски 
Ристо Ћирило, Токарев Ђорђи Андреј, Трајков Атанас Пе-
тар, Бислимовски Нешат Шуретуш, Зографски Таки Тео-
хар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Богоевски Спиро Борис, Цеков Никола Борчо, Јор-

чевска - Мазова Иван Љиљана, Јорданов Ванчо Јордан, 
Ковачевски Никола Лазар, Манев Симеон Миланчо, Ми-
ланов Борис Стојче, Наумоски Крсте Петар, Саити Рецеп 
Џеладин, Салиу Ибрахим Абдулаћим, Симоновски Борис 
Филип, Симоновски Мш?ан Крсте, Танаскова - Јоцковска 
Цветко Фиданка, Трајковски Ставре Воин, Васковски 
Божо Живко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Адили Хисмана Рецеп, Анастасовски Наце Војко, 

Атанасовски Божин Велко, Аврамовски Трајче Насто, Ба-
совска - Ђоргиева Стојан Марија, Белоцрквенец Томе 
Иракли, Биковска - Радинска Јован Верка, Ђергиев Штер-
јо Јанко, Галева Диме Драгица, Гашоска - Дујовска Мето-
ди Елена, Глигоров Спасе Борис, Ивановски Александар 
Томислав, Јанев Блажо Трајчо, Јанинков Трајко Трајан, 
Јордева - Басарова Александар Катерина, Кајчевска - По-
пова Јане Фотија, Календарова - Анџић Драгомира Бра-
нислава, Кирић Гојко Смиљана, Ламбевска - Тасиевска 
Димитар Олга, Лазаревски Глигор Томислав, Маџунаров 
Тодор Киро, Маркоска Анто Љиљана, Маркова - Тодо-
ровска Томо Вера, Миладинов Васил Милан, Милев Ев-
тим Борис, Миров Ристо Мијалче, Митковски Димко Ди-
митар, Митров Апостол Миливое, Николовски Генадија 
Никола, Николова Ристо Маргарита, Николовски Стојан 
Перо, Новеска - Спировска Петре Стојанка, Панова -
Славкова Страхил Десанка, Павловић - Филкова Герман 
Лена, Пендаровски Пате Илија, Петковска Александар 
Нада, Петровски Киро Коста, Поп - Андонов Асен Андон, 
Русевска - Стојановска Ђорђи Јагодка, Садика Ћазим Ша-
би, Серафимова-Наумовска Спиро Љубица, Серафимов-
ска-Исаевска Јоше Драгица, Станојковски Симо Раде, 
Стојановска-Гечева Петар Олга, Стојановски Геле Душ-
ко, Стојческа-Тодоровска Мате Верка, Стојчески Тодор 
Љубиша, Стојчевски Насе Драгољуб, Светозаревић-Ме-
носка Форе Божица, Шарковски Диме Никола, Шурлинов-
ска-Кметовска Светозар Петра, Танчовска-Стојкова То-
дор Ленче, Тепеђозов Атанас Кољо, Тошић Драгиш Љубо-
мир, Трендафилов Славко Трајко, Завкова-Симонова То-
дор Радмила, Здравковска-Ншсоловска Блажо Тана;, 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Стефановски Васил Трипун, Трајков Илија Иван. 

Бр. 4 
27 јануари 1986 година 
Бел1 рад 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 
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