
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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БЕЛГРАД 

БРОЈ 7 ГОД. Х1Л 

80. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот 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 ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

Контниот план за организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 6/85), во член 3 сг. 2 до 4 се 
менуваат и гласат: 

„На контото 005 - Основно стадо, се искажува вред-
носта на сите грла добиток, освен на добитокот за гоење, 
по пазарните цени. 

За зголемената вредност на основното стадо по основ 
на прирастот (зголемување на тежината, односно квалите-
тот) што е утврдена по пазарните цени, се задолжува кон-
тото 016 - Инвестиции во тек - друго, а се одобрува конто-
то 764 - Приходи остварени по основ на употреба на про-
изводи и услуги за сопствени потреби, при истовремено 
задолжување на контото 005, а одобрување на контото 
016. 

Книжењето на резултатите од ревалоризацијата на 
вредноста на основното стадо се врши на крајот од годи-
ната во согласност со сојузниот закон со кој се уредува ре-
валорнзацијата на општествените средства." 

Член 2 
Во член 12, по став 8, се додава нов став 9, кој гласи: 
„На товар на контото 093, а во корнет на контото 

094, се книжат и трошоците на спорот што се надоместени 
од вкупниот приход односно доход." 

Досегашните ст. 9 до 14 стануваат ст. 10 до 15. 
Во досегашниот став 15 кој станува став 16, бројот: 

„097" се заменува со бројот: „098". 

Член 3 
Во член 13 став 3 по зборовите: „пресметаната амор-

тизација", се додаваат зборовите: „примените износи по 
основ на здружените парични средства на ^потрошената 
амортизација". 

Во став 8 по зборовите: „кај Службата" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „односно кај банката". 

Во став 10 бројот: „7" се заменува со бројот: „9". 
Во став И зборот: „исплатува" се заменува со збо-

рот: „наплатува". ^ 
Во став 13 по зборот: „Службата точката се замену-

ва со запирка и се додаваат зборовите: „односно побару-
вањата за парични средства кај банката, освен побарува-
њата за орочени парични средства." 

Член 4 
Во член 16 став 5 по зборовите: „за давање гаранци-

ја", се додаваат зборовите: „платени обврски од жиро-
-сметка што се надоместуваат од средствата на резервите, 
од средствата на солидарноста и од други намени и од 
средствата на заедничката потрошувачка, побарувањата 

за пресметаните камати по кредитите, заемите и другите 
побарувања.". 

Во став 9 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „Во рамките на ова конто на посебно аналитичко кон-
то се искажуваат покриените побарувања по основ на при-
мените инструменти за обезбедување на плаќањето и на-
платените побарувања по истекот на пресметковниот пе-
риод, а се засметуваат во вкупниот приход на пресметков-
ниот период што истекол". 

Член 5 
Во член 20 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 175 - Побарувања од работни, односно 

деловни единици во странство по основ на добивка, посеб-
но се искажуваат побарувањата по основ на добивка што 
<е се утврди rio извршените работи што не се завршени« а 
посебно по завршените договорени работи. 

Член 6 
Во член 26 став 2 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „На ова конто се искажуваат и обврските за 
примените средства од (»инвеститорите по основ на заед-
ничката инвестициона изградба." 

Во став 3 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „На ова конто се искажуваат и обврските спрема ра-
ботниците по основ на посебни надомести за иновации, 
рационализација и други видови творештва." 

Член 7 
Во член 28 став 4 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „Работната организација во основање што не 
остварува доход наместо контото 870 го задолжува конто-
то 016.". 

Член 8 
Во член 30 по став 2 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„На контото 277 - Обврски по основ на покривање за-

губи на претпријатија и на работни односно деловни еди-
ници во странство, посебно се искажуваат обврските спре-
ма работните единици што изведуваат инвестициони ра-
боти во странство по извршените работи што не се за-
вршени, а посебно по завршените договорени работи. 

На контото 279 - Обврски за втасани а ненаплатени 
кредити, се искажуваат износите на кредитите што втаса-
ле а не се платени во договорениот рок. Задолжувањето на 
ова конто се врши со одобрение на контата 270, 271, 272 и 
273 во моментот на втасувањето на кредитите (отплати, 
ануитети), а најдоцна на крајот на пресметковниот пери-
од.". 

Член 9 
Во член 32, по став 7, се додава нов став 9, кој гласи: 
„Во рамките на контото 295 на посебно аналитичко 

конто се искажува добивката по извршените работи што 
не се завршени во износот што е утврден во консолидира-
ната пресметка на извршените работи, а на посебно ана-
литичко конто-добивката по завршените договорени рабо-
ти. Состојбата на посебно аналитичко конто за добивка по 
извршените работи што не се завршени, се сложува со из-
носот на добивката што е искажана во консолидираната 
пресметка на извршените работи." 

Досегашните ст. 9 до 12 стануваат ст. 10 до 13. 



Страна 154 - Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 февруари 1986 

Досегашните ст. 13 до 15, кои стануваат ст. 14 до 16, 
се менуваат и гласат: 

„На контото 299 се искажуваат и пресметаната кама-
та што е содржана во примените инструменти за обезбеду-
вање на плаќањето (меници и ел.), како и втасаната, од-
носно платената камата што е содржана во дадените ин-
струменти за обезбедување на плаќањето која се искажува 
на контото 199. 

На контото 299 не се искажува каматата по стоковни-
те и потрошувачите кредити и по другите кредити и зае-
ми која им е припишана на кредитите и заемите. Таа кама-
та се искажува како исправка на вредноста на тие побару-
вања на посебно аналитичко конто во рамките на контата 
на кои се искажуваат побарувањата по тие кредити и зае-
ми. 

На крајот од годината пресметаните износи на конта-
та на групата 29 меѓусебно се затвораат со состојба ис-
кажана на соодветните конта на групата 19. Разликите ме-
ѓу одделни активни и пасивни временски разграничувања, 
ако не можат да се пренесат во наредната година како 
транзиторна актива, односно пасива, во согласност со 
важечките прописи, се книжат на товар односно во корист 
на соодветните конта во класата 4: Трошоци на работење-
то, според видот на издатоците на кои се однесуваат вре-
менските разграничувања.** 

Член 10 
Во член 33, став 2 на крајот точката се заменува со за-

пирка и се додаваат зборовите: „односно на соодветното 
конто во групата конта 40 - Материјални трошоци, ако 
набавените суровини и материјалот по набавката непос-
редно се даваат во потрошувачка и не се искажуваат на 
складот.**. 

Во став 4 на крајот точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „односно на контата на групата 
40.** 

Член 11 
Во член 34 став 1 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „На овие конга се искажуваат и залихите на ал-
кохолните и безалкохолните пијачки во угостителските 
организации на здружен труд.** 

Член 12 
Во член 37 став 2 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „На ова конто се искажуваат и потрошените 
сопствени производи за вршење на дејности за потребите 
на општествениот стандард за која дејност посебно се ут-
врдува финансискиот резултат од работењето.'* 

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „На ова конто организациите на здружен труд за дис-
трибуција на електрична енергија ја искажуваат набавена-
та електрична енергија.** 

Член 13 
Во член 38 став 2 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „На ова конто се искажува и надоместот на 
учениците и студентите за време на практична работа.**. 

Член 14 
Во член 39 зборовите: „Законот за здружениот труд" 

се заменуваат со зборовите: „Законот за вкупниот при-
ход**. 

Член 15 
Во член 41 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 454 - Издатоци за реклама и пропаган-

да, се искажуваат издатоците за трошоците на реклама, 
пропаганда и учествување на саеми и изложби, вклучува-
јќи ја и вредноста на употребените сопствени производи, 
стоки и услуги за таа намена.*' 

Досегашните ст. 2 и 3, стануваат ст. 3 и 4. 

Член 16 
Во член 43 по став 4 на крајот се додава нова речени-

ца, која гласи: „Ако на вредноста на кусокот, калото, рас-
ту тор, ломот или дефектот, што се искажуваат на контото 

470, се пресметува данок на промет, за износот на данокот 
што го поднесува организацијата на здружен труд се за-
должува контото 478 - Други издатоци што повремено се 
јавуваат а кои се непосреден услов за работа и производ-
ство, а за износот ка данокот што го поднесло одговорно-
то лице се задолжува контото 131.** 

Во став 5 на крајот се додава нова реченица, која гла-
си: „На товар на контото 471 се книжи и износот на дано-
кот на промет што го поднесува организацијата на 
здружен труд.** 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„На контото 472 - Надомест на штети на обртни 

средства, се искажуваат штетите на обртните средства во 
согласност со член 27 точка 8 од Законот за вкупниот при-
ход, освен штетите на залихите што се искажуваат на кон-
тата на групата конта 60 и 63 - ако се надоместуваат на 
товар на вкупниот приход.*' 

Досегашниот став 6 станува став 7. 

Член 17 
Во член 50, во став 1 на крајот се додава нова речени-

ца, која гласи: „Ако стоките се испраќаат транзитно (не 
врват низ складот на трговската организација) се за-
должува контото 662 - Стоки на пат, а се одобрува конто-
то 659 односно соодветното конто во групата конта 22.'*. 

По став 2 се додаваат два нови ст. 3 и 4 кои гласат: 
„На контото 661 - Стоки во продавница, се искажува 

и задолжувањето на продавницата за износот на примени-
те кауции за повратна амбалажа со одобрение на контото 
224 - Обврски за нефахтурирани стоки и услуги - за вред-
носта на таа амбалажа што му припаѓа на добавувачот, на 
контото 668 - Вкалкулиран данок на промет - за износот 
на данокот на промет што е содржан во таа кауција и на 
контото 669 - Разлика во цената на стоките - за разликата 
меѓу износот што е искажан на контото 661 и на контата 
224 и 668. Ако на добавувачот му се изврши враќање на 
амбалажата за износот на вратените кауции се врши стор-
но на претходните книжења. 

На контото 669 се искажуваат и вкалкулираните за-
висни трошоци по основ на сопствените услуги. 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 18 
Во член 55 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На товар на контото 720, во корист на контата на 

група 22 се искажува вредноста на транзитната продажба 
на стоките.'* 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4. и 5. 

Член 19 
Во член 58 став 2 по зборовите: „во групите'* се дода-

ва бројот: „04*', а по бројот: „14" - запирка и броевите: 
.15, 16, 17". 

Во став 4 по зборовите: „реклама и пропаганда" се 
става запирка и се додаваат зборовите: „за научнои-
стражувачка работа", а зборовите: „став 2", се заменуваат 
со зборовите: „ст. 2. и 3.". 

Член 20 
Во член 59 став 1 по зборот: „отпадоци" се додаваат 

зборовите: „и надомести за услугите што се извршени во 
прометот на стоки и услуги**. 

Во став 2, зборовите: „10, 11 и 12", се заменуваат со 
зборовите: „04, 10, 11, 12, 15, 16 и 17", а бројот: „25" со 
бројот: „231". 

Член 21 
Во член 77 став 4 во точка 7 зборовите: „точка 1", се 

заменуваат со зборовите: „точка 2". 
Во став 8, зборовите: „тој износ на загубата се книжи 

на товар на контото 467 а во корист на контото 277" се за-
менуваат со зборовите: „износот на загубата што е ут-
врден во консолидираната пресметка по извршените рабо-
ти што не се завршени, се книжи на товар на посебно ана-
литичко конто што е отворено во рамките на контото 295 
за добивка по извршени работи што не се завршени во из-
носот што е утврден во консолидираната пресметка на из-
вршените работи до износот што е искажан на тоа конто, 
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а разликата на тој износ се книжи на товар на контото 

Член 22 
Во член 78 став 2 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „Во корист на контото 901, на товар на конто-
то 032, односно 033 се книжи дел од заедничкиот доход 
што пред неговото уплатување на жиро-сметките на осно-
вачот на банката е насочен во фондовите на банката, во 
согласност со член 17 став 3 од Законот за основите на 
банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/85), во делот што се однесува на организа-
цијата на здружен труд". 

Член 23 
Во член 87 зборовите: „до 1986 година" се заменуваат 

со зборовите: „до 1987 година". 

Член 24 
По член 88 се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 88а 
Организација на здружен труд, која во согласност со 

член 112в став 1 од Законот за вкупниот приход, ќе реши 
при изработката на завршната сметка за 1985 година за 
износот на каматата на обртните средства и за износот на 
негативните курсни разлики по основ на задолжувањето 
за обртни средства, да го намали-ефектот на ревалориза-
цијата со состојба на 31 декември 1985 година, износот за 
КОЈ го врши намалувањето на ефектите на ревалоризација-
та го книжи на товар на контото 900 а во корист на конто-
то 788 - Други приходи. 

Организација на здружен труд која, во согласност со 
член 112в став 2 од Законот за вкупниот приход, реши на 
товар на обртните средства по основ на залихите на не-
довршено производство со состојба на 31 декември 1985 
година, да го пресмета износот на каматата на оортните 
средства со кои не го намалила ефектот на ревалоризаци-
јата, по извршената пресметка на производството на кра-
јот од 1985 година тој износ во аликвотен дел што се одне-
сува на залихите на недовршеното производство, да го 
книжи на товар на контото 600 - Производство, недоврше-
ни производи и услуги, полупроизводи и делови, а во ко-
рист на контото 490 - Распоред на трошоците за работење 
што се пресметуваат на товар на обртните средства по ос-
нов на залихите. 

Организација на здружен труд која, во согласност со 
член 112в став 3 од Законот за вкупниот приход, реши из-
носот на негативните курсни разлики по ос&ов на за-
должувањата за обртните средства со кои не го намалила 
ефектот на ревалоризацијата, да ги надомести во 1985 го-
дина во височината на износот кој се однесува на втасани-
те обврски во девизи, износот кој не го надоместува се 
книжи на товар на контото 193, а во корист на контото 463 
- Негативни курсни разлики (со метода на црвено сторно 
на другата страна). 

Член 886 
Организација на здружен труд во рамките на контото 

295 ќе отвори аналитичко конто за добивка по извршените 
работи што не се завршени врз основа на консолидирана-
та пресметка на извршените работи што ќе ја состави со 
состојбата на 31 декември 1985 година." 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-1052/1-86 
31 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клемеачич, е. р. 

81. 
Врз основа на член 57 став 6 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО 
ОБРАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОН-

СОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работната организација која во својот состав има две 

или повеќе основни организации на здружен труд (во на-
тамошниот текст: работната организација) и сложената 
организација на здружен труд (во натамошниот текст: 
сложената организација) согласно со чл. 40 до 44 од Зако-
нот за книговодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/81 и 53/85), составуваат збирен биланс на успехот и 
консолидиран биланс на успехот, на обрасците што се 
пропишани со Одлуката за обрасците на збирниот и кон-
солидираниот биланс на успехот („Служен лист на 
СФРЈ", бр. 72/85) на начинот пропишан со овој правил-
ник. 

Член 2 
Збирниот биланс на успехот работната организација 

односно сложената организација го составува, согласно со 
чл. 40 до 44 од Законот за книговодството, на образецот 
Деловен резултат во текот на годината - Биланс на успе-
хот од 1 Јануари до 19 година (во натамошниот 
текст: Биланс на успехот) и на образецот Посебни подато-
ци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс 
на успехот од 1 јануари до 19 година (во ната-
мошниот текст: Посебни податоци) што се составен дел 
на Уредбата за контниот план и за билансите за организа-
циите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
3/85). 

Консолидираниот биланс на успехот работната орга-
низација односно сложената организација го составува 
согласно со чл. 40 до 44 од Законот за книговодството, на 
образецот Консолидиран биланс на успехот од 1 јануари 
до 19 година (во натамошниот текст: Консоли-
диран биланс на успехот) што е составен дел на Одлуката 
за обрасците на збирниот и консолидираниот биланс на 
успехот. 

Работната организација односно сложената органи-
зација А го доставува на надлежната служба на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: службата) 
Збирниот биланс на успехот и Консолидираниот биланс 
на успехот на обрасците од ст. 1 и 2 на овој член, во еден 
примерок, во роковите пропишани во член 44 од Законот 
за книговодството. 

Член 3 
Паричните вредности во обрасците од член 2 на овој 

правилник се искажуваат во динари, со пари, а останатите 
податоци - со броеви без децимали. 

И. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИ-
ДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА РАБОТНАТА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА 

Член 4 
Збирниот биланс на успехот работната организација 

го составува врз основа на податоците што ќе ги прими од 
основните организации односно од работните заедници, и 
тоа податоците: 

1) од образецот Биланс на успехот, 
2) од образецот Посебни податоци, 
3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните 

односи со основните организации во рамките на иста ра-
ботна организација односно со работните заедници фор-
мирани во работната организација; 
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4) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните 
односи со основните организации и работните заедници 
во рамките на други работни организации и со работните 
организации кои во својот состав немаат основни органи-
зации здружени во иста сложена организација и работните 
заедници формирани во сложена организација. 

Член 5 
Работната организација го составува Збирниот би-

ланс на успехот на тој начин што податоците за секоја ос-
новна организација и работна заедница ги собира и ис-
кажува на соодветните редни броеви. 

Член 6 
Работната организација го составува Консолидира-

ниот биланс на успехот врз основа на податоците од Збир-
ниот биланс на успехот и податоците што А ги доставиле 
основните организации и работните заедници во соглас-
ност со член 4 на овој правилник, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 82 на Збирниот биланс на успехот, намален за изно-
сот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебните од-
носи на основните организации односно на работните за-
едници во рамките на работната организација (член 4 точ-
ка 3); 

2) под реден број 2 се внесува износот од редниот 
број 55 на збирниот биланс на успехот, зголемен за изно-
сот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот и 
намален за износот на вкупниот приход што е остварен во 
меѓусебните односи на основите организации односно ра-
ботните заедници во рамките на работната организација 
(член 4 точка 3); 

3) под реден број 5 го внесува износот од редниот 
број 90 на збирниот биланс на успехот; 

4) под реден број 6 го внесува износот од редниот 
број 91 на збирниот биланс на успехот; 

5) под реден број 8 го внесува износот од редниот 
број 131 на збирниот биланс на успехот намален за изно-
сот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот; 

6) под реден број 9 го внесува износот од редниот 
број 135 намален за износот од редниот број 103 на збир-
ниот биланс на успехот; 

7) подреден број 11 го внесува износот од ред. бр. 121 
до 129 на збирниот биланс на успехот; 

8) подреден број 12 го внесува износот од ред. бр. 141 
до 146 на збирниот биланс на успехот; 

9) под реден број 13 го внесува износот од редниот 
број 147 на збирниот биланс на успехот. 

III. СОДРЖИНА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБ-
РАСЦИТЕ ЗБИРЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСО-
ЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА СЛОЖЕНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 7 
Збирниот биланс на успехот сложената организација 

го составува врз основа на податоците што ќе ги прими од 
работната организација која во својот состав има две или 
повеќе основни организации, работната организација која 
во својот состав нема основни организации и работната 
заедница формирана во сложена организација. 

За работната организација *%ОЈа во својот состав има 
две или повеќе основни организации сложената организа-
ција зема податоци: 

1) од збирниот биланс на успехот на образецот Би-
ланс на успехот; 

2) од збирниот биланс на успехот на образецот По-
себни податоци; 

3) за вкупниот прихог што го оствариле основните 
организации и работните заедници меѓусебно во рамките 
на работната организација; 

4) за вкупниот приход што го оствариле основната 
организација и работната заедница во состав на работна-
та организација во меѓусебните односи со основните орга-
низации и работните заедници во рамките на други работ-
ни организации и работните организации кои во својот 
состав немаат основни организации здружени во иста 
сложена организација и работните заедници формирани 
во сложена организација. 

За работната организација која во својот состав нема 
основна организација, сложената организација зема пода-
тоци: 

1) од образецот Биланс на успехот; 
2) од образецот Посебни податоци; 
3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните 

односи со основните организации, работните организации 
и работните заедници со кои е здружена во иста сложена 
организација. 

За работната заедница формирана во сложена орга-
низација сложената организација зема податоци: 

1) од образецот Биланс на успехот; 
2) од образецот Посебни податоци; 
3) за вкупниот приход што е остварен во меѓусебните 

односи со основните организации, работните организации 
и работните заедници во состав на иста сложена организа-
ција. { 

Член 8 
Сложената организација го составува збирниот би-

ланс на успехот на тој начин што податоците од обрасци-
те од член 7 ги собира и искажува на соодветни редни бро-
еви. 

Член 9 
Сложената организација го составува консолидира-

ниот биланс на успехот врз основа на податоците што ќ се 
доставени во согласност со член 7 на овој правилник, и 
тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 82 на збирниот биланс на успехот на сложената орга-
низација (во натамошниот текст: збирниот биланс на ус-
пехот) намален за износот на вкупниот приход што е ос-
тварен во меѓусебните односи на оснвните организации, 
работните организации и работните заедници во состав на 
сложената организација. 

2) под реден број 2 го внесува износот од редниот 
број 55 на збирниот биланс на успехот, зголемен за изно-
сот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот и 
намален за износот на вкупниот приход што е остварен во 
меѓусебните односи на основните организации, работните 
организации и работните заедници, во состав на сложена-
та организација; 

3) под реден број 5 го внесува износот од редниот 
број 90 на збирниот биланс на успехот; 

4) под реден број 6 го внесува износот од редниот 
број 91 на збирниот биланс на успехот; 

5) под реден број 8 го внесува износот од редниот 
број 131 на збирниот биланс на успехот намален за изно-
сот од редниот број 103 на збирниот биланс на успехот; 

6) под реден број 9 го внесува износот под редниот 
број 135 намален за износот под реден број 103 на збирни-* 
от биланс на успехот; 

7) подреден број 11 го внесува износот од ред. бр. 121 
до 129 на збирниот биланс на успехот; 

8) подреден број 12 го внесува износот од ред. бр. 141 
до 146 на збирниот биланс на успехот; 

9) под реден број 13 го внесува износот од редниот 
број 147 на збирниот биланс на успехот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 10 
Работната организација односно сложената органи-

зација при составувањето на консолидираниот биланс на 
успехот за 1985 година на образецот Консолидиран би-
ланс на успехот од 1 јануари до ,, , ,,„,,, , , , 19 годи-
на не ги внесува податоците во колоната 3 на тој образец. 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 429/1 
10 февруари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, е. р. 
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82. 

Врз основа на член 46 став 2 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 УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 

ПРЕГЛЕД НА АРЕОМЕТРИ И АЛКОХОЛОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање лаборатории за преглед на ареометри и алкохоло-
метри кои во поглед на стручноста на работниците, опре-
мата и работните простории мораат да ги исполнуваат 
организациите на здружен труд и работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства на тру-
дот во сопственост на граѓани, што произведуваат арео-
метри и алкохолометри. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.СА-(1;4;)/2. 

Член 2 
Работниците што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на ареометри и алкохолометри 
мораат да имаат IV степен стручна подготовка односно 
средно училиште од хемиска насока и мораат да ги позна-
ваат постапката и методите за преглед на ареометри и ал-
кохолометри. 

Член 3 
За преглед на ареометри и алкохолометри е потребна 

следната опрема: 
1) гарнитура на ареометри и алкохолометри - работ-

ни еталони; 
2) термостат^ 
3) стаклени цилиндри; 
4) лабораториски стаклен термометар; 
5) садови за плакнење на ареометри и алкохоломет-

ри; 
6) стативи, инки и мешал ки; 
7) ленени крпи за бришење; 
8) течности за преглед на ареометри и алкохоломет-

ри; 
9) прибор за жигосување на стаклени мерила. 

Член 4 
Ареометрите - работни еталони мораат да имаат 

точност ±5 • 10~4 %/ст3 и исто толкава вредност на нај-
малиот поделок на скалата, а гарнитурата на арсометрн -
работни еталони мора да покрива мерен опсег од 0,600 
ј$/ст3 до 2,020 %/ст\ 

Алкохолометрите - работни еталони мораат да има-
ат точност ±0,1% и најмал поделок на скалата 0,1%, а гар-
нитурата на алкохолометри - работни еталони мора да 
покрива мерен опсег од 0% до 100%. 

Член 5 
Термостатот мора да одржува константна температу-

ра во границите ± 0,5°С. 

Член 6 
Стаклените цилиндри за течноста во која се врши 

преглед на ареометри и алкохолометри мораат да бидат 
изработени од стакло без дефекти кои би ја кривеле слика-
та на менискот при отчитувањето и мораат да имаат ма-
сивна основица која обезбедува стабилност. 

Ставените цилиндри мораат да ги имаат следните 
димензии: 

1) височина: од 500 т т до 520 т т ; 
2) пречник: а) од 100 т т до 120 т т за нурнување на 

најмногу два ареометра или алкохолометра; б) 170 т т за 
нурнува!^ поголем број ареометри или алкохолометри, 
но не повеќе од пет. 

При прегледот на ареометри и алкохолометри можат 
да се користат и стаклени цилиндри чии димензии се раз-
лични од наведените, под услов пречникот на цилиндарот 
да биде најмалку 25 т т или поголем од пречникот натој 
ареометар или алкохолометар, а височината - доволна 
дното на ареометарот или алкохолометарот, при слобод-
но пливање, да биде најмалку 25 т т оддалечено од внат-
решното дно на цилкндарот. 

Член 7 
Лабораториските стаклени термометри - работни 

еталони, што служат за преглед на термометрите вграде-
ни во телото на ареометарот и алкохолометарог, мораат 
да имаат мерен опсег од 0°С до + 50°С и точност ± 
5 • 10-* вС. 

Член 8 
Садовите за плакнење на ареометри и алкохоломет-

ри мораат да бидат изработени од стакло, високи од 500 
шш до 520 т т и да имаат пречник најмалку 80 т т . 

Член 9 
Стативите мораат да бидат изработени од дрво, ме-

тал или пластична маса. 
Инките и мешалките можат да бидат од стакло и 

пластична маса, а должината на мешалката мора да биде 
толкава што да овозможи мешање на вкупната зафатнина 
на течноста за преглед на ареометрите или алкохоломет-
рите. 

Член 10 
Приборот за жигосување на ареометри и алкохоло-

метри се состои од: 
1) апарат за жигосување на стаклени мерила со опесо-

чување; 
2) компресор со работен притисок од 0,6 МРа до 1 

МРа (6 ђаг до 10 ђаг); 
3) сито за просејување песок со димензии на окцата 

0,2 гп тп . 0,2 пип. 

Член И 
Работната просторија за преглед на ареометри и ал-

кохолометри мора да се состои од работна просторија за 
преглед и работна просторија за жигосување на ареомст-
ри и алкохолометри. 

Член 12 
Во работната просторија за преглед на ареометрн и 

алкохолометри мораат да се наоѓаат: 
1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за 

работа на работникот кој врши преглед на ареометри и 
алкохолометри; 

2) ормани и полици за сместување на ареометри - ра-
ботни еталони и алкохолометрн - работни еталони, теч-
ности за преглед на ареометри и алкохолометри и друга 
потребна опрема за преглед на ареометри и алкохоломет-
ри; 

3) дигестор за работа со отровни испарливи течнос-
ти. 

Член 13 
Во работната просторија за жигосување на ареомет-

ри и алкохоломегри мораат да се наоѓаат: 
1) дигестор за извлекување на загадениот воздух; 
2) маса и стол за работникот кој врши жигосување; 
3) воден јазол. 
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Член 14 
Работната просторија мора: 
1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на опре-

мата и за вршење преглед на ареометрите и алкохоломет-
рите; 

4) да има дневно и електрично осветление според ју-
гословенскиот стандард Ј1ЈЅ О.С9.100 пропишан во Реше-
нието за југословенскиот стандард за зградарство 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/62), односно осветление-
то да биде „големо" и електричното осветление да се изве-
дува како „општо осветление"; 

5) да има воден јазол приспособен за работа со хеми-
калии. 

Член 15 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети или да се вршат работи што би ја попречувале рабо-
тата при прегледот на ареометрите и алкохолометрите. 

Член 16 
Температурата во работната просторија мора да би-

де во границите 15°С ± 5°С или 20°С ±5°С, зависно од ре-
ферентната температура на ареометрите или алкохоло-
метрите што се прегледуваат, со дозволени промени во 
текот на мерењето до ± 1°С. 

Работната просторија мора да има уред за климати-
зација. 

Член 17 
Работната просторија мора да биде сместена така 

што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 0404-1826/1 
13 август 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за мери 
и скапоцени метали 

Милисав Воичнќ, е. р. 

83. 

Врз основа на член 46 став 2 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 УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА БУТИРОМЕТРИ ЗА МЛЕКО, СИРЕ-

ЊЕ И ПАВЛАКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на бутиромегри за 
млеко, сирење и павлака што во поглед на стручноста на 
работниците, опремата и работните простории мораат да 
ги исполнуваат организациите на здружен труд и работни-
те луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните што про-
изведуваат бутирометри за млеко, сирење и павлака (во 
натамошниот текст: бутирометри). 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката Р1Љ.СВ-(1; 2; 3;)/1. 

Член 2 
Работниците, што организациите на здружен труд и 

работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да 
ги обезбедат за преглед на бутирометри, мораат да имаат 
IV степен стручна подготовка односно средно училиште 
од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и 
методите за преглед на бутирометри. 

Член 3 
За преглед на бутирометри е потребна следната опре-

ма: 
1) аналитичка вага со класа на точност О С » 
2) автоматски пипета со жива; 
3) оптички апарат за испитување на напрегањето на 

стаклото со видно поле од Р -155 т ш ; 
4) линија со нониус со точност ± 0,01тш; 
5) рамен линијар со мерен опсег од 0 шта до 250 т т н 

с о ТОЧНОСТ о д о д х . 0 , 5 Т Т ; 
6) лабораториски стаклен термометар полнет со 

жива со мерен опсег од 0°С до + 35°С, со најмал поделок 
од 0,1 °С и со точност ±0,05°С; 

7) уред за сушење на бутирометри; 
8) прибор за чистење на бутирометри (чаши, стакле-

ни балони за дестилирана вода, хром-сулфурна киселина, 
четки, ленени крпи за бришење); 

9) стативи за држење на бутирометрите. 

Член 4 
Автоматската пипета со жива мора да биде така гра-

дуирана што при прегледот да испушта зафатнина на 
живата од: 

1) 0,1250 ст 3 - за бутирометри за млеко; 
2) 0,0575 ст 3 - за бутирометри за павлака; 
3) 0,0335 ст 3 - за бутирометри за сирење. 
Точноста на автоматските пипети со жива мора да 

изнесува ± 1 • 10"4 ст3 . 

Член 5 
Покрај опремата од член 3 на овој правилник работ-

ната просторија мора да има и прибор за жигосување на 
ставените мерила. 

Член 6 
Опремата за жигосување на бутирометрите со опесо-

чување се состои од: 
1) апарат за жигосување на ставените мерила со оле-

снување; 
2) компресор со работен притисок од 0,6 МРа до 1 

МРа (6 баг до 10 ћаг); 
3) сита за просејување на песокот со димензии на ок-

цата од 0,2 т т * 0,2 т т . 

Член 7 
Работната просторија за преглед на бутирометрите 

мора: 
1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со 

важечките технички нормативи; 
2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на 

хигиенско-техничката заштита; 
3) да биде доволно пространа за сместување на опре-

мата и вршење на преглед на бутирометрите; 
4) да има дневно и електрично осветление според ју-

гословенскиот стандард Ј1ЈЅ 1Ј.С9.100, пропишан со Реше-
нието за југословенскиот стандард за зградарство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/62) односно осветление-
то да биде „големо" и електричното осветление да се изве-
дува како „општо" осветление. 

Член 8 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат: 
1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за 

работа на работникот; 
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2) ормани и полици за сместување на опремата по-
требна за преглед на бутирометрите; 

3) маса за вагата која мора да биде зацврстена така 
што да не може да се поместува и да ја менува положбата. 

Член 9 
Во работната просторија не смеат да се држат пред-

мети или да се вршат работи кои би ја смеќавале работата 
при прегледот на бутирометрите. 

Член 10 
Температурата во работната просторија мора да из-

несува 20°С ± 2°С. 
Работната просторија мора да има уред за климати-

зација. 

Член 11 
Работната просторија мора да биде сместена така 

што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

Бр. 0404-2969/1 
13 август 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Вомчнќ, е. р. 

84. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДНЕСУВА-
ЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАД-

ВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
1. Во Наредбата за поднесување пријави за склучени-

те договори за надворешнотрговски промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 72/85) во точка 7 по став 2 се додаваат 
два нови става, кои гласат: 

„Ако е во прашање увоз на резервни делови за 
одржување на увезена опрема, кон пријавата што се под-
несува во смисла на став 1 од оваа точка се поднесува изја-
ва на организацијата на здружен труд - краен корисник со 
која се потврдува дека резервните делови се увезуваат за-
ради одржување на увезената опрема. 

Организациите на здружен труд запишани во судски-
от регистар за вршење на работи на застапувањето на 
странски лица, што увезуваат резервни делови заради 
продажба за динари односно заради снабдување на сер-
висни работилници - прилагаат изјава со која потврдува-
ат дека резервните делови ги увезуваат за тие намени и по-
тврда од овластената банка дека вредноста на деловите 
што ги увезуваат е во рамките на износот на остварената 
провизија по работите на застапувањето." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 25000 
27 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, с.р. 

85. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот з^ прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен листов СФРЈ, 
бр. 66/85), сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА 
СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВ-
СКИ ПРОМЕТ ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 
ГОДИНА СО ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ 

ВО 1986. ГОДИНА 
1. Во Наредбата за начинот на усогласување на прија-

вите за склучените договори за надворешнотрговски про-
мет поднесени до 31 декември 1985 година со прописите 
што се применуваат во 1986 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/85) во точка 3 се додаваат два нови става, 
кои гласат: 

„Ако е во прашање увоз на резервни делови за 
одржување на увезена опрема, кон пријавата што се под-
несува во смисла на став 1 од оваа точка се поднесува и из-
јава на организацијата на здружен труд - краен корисник 
со која се потврдува дека резервните делови се увезуваат 
заради одржување на увезената опрема. 

Организациите на здружен труд запишани во судски-
от регистар за вршење на работи на застапување на стран-
ски лица, што увезуваат резервни делови заради продажба 
за динари односно заради снабдување на сервисни рабо-
тилници - прилагаат изјава со коЈа потрдуваат дека резер-
вните делови се увезуваат за тие намени и потврда од ов-
ластената банка дека вредноста на деловите што ги увезу-
ваат е во рамките на износот на остварената провизија по 
работите на застапувањето". 

2. Во точка 4 зборовите: „до 15 февруари" се замену-
ваат со зборовите: „до 20 март". 

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

П.бр.25001 
27 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојам*, е. р. 

86. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81), 
Сојузниот комитет за труд. здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ СОВЕР-
КИЧ 50-КАПСУЛИ - КУТИЈА СО 30 КАПСУЛИ ПО 50 

ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА „ЈУГОРЕМЕДИЈА" -
ЗРЕЊАНИН 

1. Се повлекува од промет лекот СОВЕРКШ 50-кап-
сули - кутија со 30 капсули по 50 год, производ на фирмата 
„Југоремедија" - Зрењанин, за кој е утврдено дека предиз-
викува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита бр. 07-2783/1 од 16 ноември 1983 годи-
на, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затекнати 
количини на лекот од таа точка да му ги вратат на произ-
водителот во рок од осум дена од денот на објавувањето 
на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 
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4. Ова решение се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Бр. У-06-97 
28 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Ѓорѓе Јаковлев«*«, е. р. 

87. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/81) 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ „СОБЕР-
ЕШ 25-КАПСУЛИ - КУТИЈА СО 30 КАПСУЛА! ПО 25 
те , ПРОИЗВОД НА ФИРМАТА „ЈУГОРЕМЕДИЈА* -

ЗРЕЊАНИН 
1. Се повлекува од промет лекот СОВЕРКШ 25-кап-

сули - кутија со 30 капсули по 25 производ на фирмата 
„Југоремедија", Зрењанин за кој е утврдено дека предизви-
кува штетни последици. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение се укину-
ва решението на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита Ор. 07-2784/1 од 16 ноември 1983 годи-
на, со кое е одобрено пуштањето во промет на лекот од 
точка 1 на ова решение. 

3. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затекнати 
количини на лекот од таа точка да му ги вратат на произ-
водителот во рок од осум дена од денот на објавувањето 
на ова решение во „Службен лист на СФРЈ". 

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

Бр. У-06-98 
28 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита 
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

88. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85) и член бб 
став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија и единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81 и 
26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ОДОБРИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА НАПЛА-

ТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 
1. Народната банка на републиката, односно народ-

ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд регистрирана за вршење на работи 
од надворешнотрговскиот промет да ќ одобри наплата на 
извезените стоки и услуги да изврши и во рок подолг од 
рокот од член 42 став 1 на Законот за девизното работење 
(во натамошниот текст: Законот), под условите и рокови-
те определени со оваа одлука. 

Народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина може еднократно да го 
продолжи законскиот рок од член 42 став 1 од Законот под 
следните услови: 

- ако настапиле околности од оваа одлука пред исте-
кот на законскиот рок; 

- ако организацијата на здружен труд поднела бара-
ње во согласност со одредбите од Законот за општата уп-
равна постапка, и 

- ако причините изнесени во барањето се документи-
рани со пропишани докази од оваа одлука. 

2. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд еднократно да к даде одобрение за 
продолжување на рокот од член 42 став 1 од Законот до 45 
дена ако се врши наплата на стоки и услуги извезени во 
земјите на Европа и земјите на Средоземјето и до 60 дена 
ако се врши наплата на стоки и услуги извезени во преку-
морските земји, во следните случаи: 

1) ако по извозот на стоките во земјата на купувачот 
на стоките настапи елементарна непогода (земјотрес, по-
плава, пожар) или штрајк, што се докажува со поднесува-
ње на потврда од дипломатското, односно конзуларното 
претставништво на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија или потврда од заедничкото стопанско 
претставки!!! тво на Стопанската комора на Југославија во 
односната земја за настанокот на таа непогода или штрајк 
ако истите биле од влијание за навремената наплата; 

2) ако стоките исчезнале на патот, па поради тоа е 
поднесено барање за надомест на штета во Југославија 
или во странство, што се докажува со потврда за пријава 
на штетата до осигурителната организација; 

3) ако со договор е предвидена привремена цена на 
стоки (котизација со анализа на мострите и др.), па постои 
неслагање помеѓу купувачот и продавачот во врска со ут-
врдувањето на конечната цена, што се докажува со доку-
мент за неслагање во утврдувањето на конечната цена на 
стоките; 

4) ако купувачот ставил забелешки на квалитетот или 
на квантитетот на испорачаните стоки, а е договорено ква-
литативно и квантитативно преземање на стоките во 
странство, или не е договорен квалитативен прием на сто-
ките а во прашање се скриени мани на стоките, што се до-
кажува со записник од странскиот купувач; 

5) ако продавачот извезените стоки ги насочил кон 
друг купувач поради тоа што купувачот станал инсолвен-
тен, што над купувачот е отворена стечајна постапка, што 
купувачот одбил да ги прими стоките, што извезените сто-
ки се вратени и др., што се докажува со документ од над-
лежните органи на земјата купувач дека настапиле причи-
ни поради кои стоките се насочуваат кон друг купувач; 

6) ако купувачот пратил сигурен документ за изврше-
ната уплата во странска банка или е пратен чек на напла-
та, што се докажува со соодветен документ од странската 
банка. 

3. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може на организаци-
јата на здружен труд еднократно да к одобри продолжува-
ње на рокот на наплата до окончувањето на поведената 
постапка на присилно порамнување на странската фирма 
или стечајната постапка или арбитражниот спор или спо-
рот пред надлежниот суд, што се докажува со поднесува-
ње потврда од дипломатското, односно конзуларното пре-
тставништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или потврда од заедничкото стопанско пре-
тставништво на Стопанската комора на Југославија во од-
носната земја за поведената постапка на присилно порам-
нување односно стечајна постапка, односно со примерок 
на тужбата со докази дека спорот се води. 

Организацијата на здружен труд е должна писмено 
да ја извести народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина за завршетокот 
на поведената постапка на присилно порамнување на 
странската фирма или стечајната постапка или арбит-
ражниот спор или спорот пред надлежниот суд. 

4. Ако со меѓудржавен аранжман со определена земја 
е договорено репрограмирање на долговите на таа земја, 
рокот од член 42 став 1 на Законот може да се продолжи 
до рокот утврден со договор за репрограмирање на долго-
вите за што Народната банка на Југославија ги известува 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини. 
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5. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина може еднократно да 
одобри наплата на извезените стоки и услуги до 120 дена, 
ако се во прашање наплати по основ на: 

1) извршените услуги што не преминуваат износ од 
50.000 динари; 

2) застапничките провизии, агентските провизии и 
дилерските провизии што не преминуваат износ од 20.000 
динари; 

3) извоз на мостри што се наплатуваат, а чија вред-
ност не го преминува износот од 10.000 динари; и 

4) извозот на филателистички марки за физички лица 
што се праќаат во странство како писмоносни пратки, чи-
ја вредност не преминува износ од 10.000 динари. 

Наплата по основите и износите определени во став 1 
на оваа точка не може да се одобри во рокот пропишан во 
оваа точка, ако тие износи претставуваат делови на ненап-
латени побарувања. 

Динарската противвредност на износите од став 1 на 
оваа точка се утврдува со примена на курсот од член 35 
став 2 на Законот. 

6. Ако со склучениот договор за извоз на опрема, со 
услуга на монтажа, се договорени гарантните рокови и де-
позити и ако соодветните депозити се задржани како по-
критие кон гаранцијата за исправноста на испорачаната 
опрема, наплатата на гарантниот депозит може да се про-
должи до рокот што е предвиден со договорот со стран-
скиот купувач, но не подолго од една година, што се до-
кажува со фото-копија на изводот од договорот за извоз 
на опрема. 

7. За специфични надворешнотрговски работи важат 
роковите за наплата на извезените стоки и извршените ус-
луги, и тоа: 

1) за работи на долгорочна производствена коопера-
ција со странство по кои е договорено наплатување и пла-
ќање преку контокорентна сметка - роковите определени 
со документ на надлежната народна банка со кој спогодбе-
но е утврдена височината на долевањето односно побару-
вањето на контокорентната сметка, што се докажува со 
поднесување на наведениот документ на увид; 

2) за работи на Заедницата на југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, Југословенскиот аеротранспорт и 
Југословенската радио-телевизија, со странски поштен-
ски, телеграфски и телефонски управи и радиодифузни ор-
ганизации (по пресметките на користењето на тонски и ви-
део-линии) и Установата за одржување на поморските 
пловни патишта Сплит-роковите предвидени во меѓуна-
родните договори и конвенции, како и во правилниците за 
спроведување на тие договори и конвенции, што се до-
кажува со поднесување на наведените договори и конвен-
ции на увид; 

3) за работи на извозот на книги, списанија, весници и 
други публикации важат роковите на наплата, и тоа: - рок 
до 6 месеци за наплата на извоз во земјите на Европа и 
рок до 12 месеци за наплата на извоз во другите земји. 

8. Организацијата на здружен труд не поднесува ба-
рање за продолжување на рокот на наплата од член 42 
став 1 на Законот, ако е во прашање помал износ што не к 
се пријавува на банката туку може да се отпише врз осно-
ва на Наредбата за начинот и постапката на правдање на 
разликите во вредноста настанати во работењето со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/86). 

9. Организацијата на здружен труд А поднесува на на-
родната банка на републиката односно на народната бан-
ка на автономната покраина образложено барање за про-
должување на рокот на наплата од член 42 став 1 на Зако-
нот пред истекот на овој законски рок. 

Барањето за продолжување на рокот на наплата на 
извезените стоки и услуги треба да содржи податоци од 
пријавата за склучената работа на извозот, односно факту-
рата за извршените услуги за кои не се поднесува пријава 
за склучената работа (за стоките: број и датум на заклучо-
кот, вредност на заклучокот во валута, земја на извозот, 
вид на стоките и режим, договорен начин и рок на напла-
та, датум на царинење на извезените стоки и услуги за кои 
се поднесува пријава за склучената работа; број и датум 
под кој е регистрирана пријавата кај надлежната банка, а 
за услугите број и датум на фактурата, вид на услугата, 

ден на извршувањето на услугата, вредност на услугата во 
валута и земја на извршувањето на услугата). Во барање-
то посебно се наведува износот за кој се бара продолжува-
ње на рокот на наплатата по основ на извозот на стоки и 
услуги, рокот до кој требало да се изврши наплатата, како 
и рокот до кој се бара продолжување на рокот на наплата-
та. 

Организацијата на здружен труд што врши извоз на 
стоки во свое име, а за сметка на друга организација на 
здружен труд, е должна кон барањето за продолжување на 
рокот на наплата да поднесе докази дека организацијата 
на здружен труд за чија сметка е извршен извозот на стоки 
е согласна наплатата на побарувањата по извозот на сто-
ките да може да се изврши во рок подолг од пропишани-
от. 

Кон барањето за продолжување на рокот на наплата 
се поднесуваат докази пропишани со оваа одлука со кои се 
докажуваат наводите во барањето. 

Народната банка на републиката, односно народната 
банка на автономната покраина може од подносителот на 
барањето да бара и други податоци и документација од 
значење за донесувањето на решение по барањето. 

10. Постпаката за донесување решение за про-
должување на рокот на наплата на извезените стоки и ус-
луги се води, согласно со член 42 од Законот, по одредбите 
на Законот за општата управна постапка и на оваа одлука. 

11. За работите кои се однесуваат на производите со 
посебна намена одобрение по оваа одлука може да даде 
Народната банка на Југославија - Воениот сервис. 

12. Народните банки на републиките, односно народ-
ните банки на автономните покраини се должни на Народ-
ната банка на Југославија - на Секторот за работи на кон-
тролата - да А доставуваат месечен извештај за про-
должување на рокот на наплата на извезените стоки и ус-
луги и тоа до 10-ти во наредниот месец за претходниот 
месец. 

Извештајот треба да ги содржи следните податоци: 
вредност на извезените стоки и извршените услуги што не 
се наплатени во законски рок, број на поднесените барања 
за продолжување на рокот на наплатата на извозот на сто-
ки и услуги, како и вредност на стоките и услугите и број 
на барањата за кои надлежната народна банка извршила 
продолжување на рокот на наплата. 

Народната банка на Југославија ќе пропише упатство 
за изработка на извештајот од став 1 на оваа точка. 

13. Ако наплатата на побарувањата по работите на 
извозот на стоки и услуги склучени и уредно пријавени на 
Народната банка пред стапувањето во сила на Законот за 
девизното работење, не се изврши во договорениот рок со 
странскиот партнер, односно во рокот од 90 дена од денот 
на царинењето на стоките или давањето услуги, организа-
цијата на здружен труд поднесува барање за продолжува-
ње на рокот на наплата под условите предвидени со оваа 
одлука. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите за продолжува-
ње на роковите на наплатување на извезените стоки, из-
вршените услуги и побарувањата по други основи и рокот 
на увозот на платените стоки и услуги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/84 и 55/84). 

15. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1986 годи-
на. 

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

О. бр. 6 
23 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател ка Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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89. 
Врз основа на точка 26 од Одлуката за основите на 

единствената методологија и за единствените показатели 
за планирање на развојот на општонародната одбрана 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/85), генералниот дирек-
тор на Сојузниот завод за општествено планирање пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ВО 
ПЛАНИРАЊЕТО НА РАЗВОЈОТ НА ОПШТОНАРОД-

НАТА ОДБРАНА 
1. Со ова упатство, сообразно со Одлуката за основи-

те на единствената методологија и за единствените пока-
затели за планирање на развојот на општонародната од-
брана, се пропишува начинот на подготвување, изработка 
и следење на остварувањето на плановите за развој на оп-
штонародната одбрана на самоуправните организации и 
заедници и на општествено-политичките заедници (во на-
тамошниот текст: носители на планирањето). 

2. во текстуалниот дел на плановите за развој на оп-
штонародната одбрана се утврдуваат основните цели, по-
литиката, правците, задачите и можностите за развој, на-
чинот на обезбедување на потребите, мерките за оствару-
вање на задачите, како и други неопходни услови за из-
вршување на тие планови. 

3. Плановите за развој на општонародната одбрана 
на општествено-политичките заедници, покрај основните 
елементи на плановите за развој на општонародната од-
брана на потесните општествено-политички заедници од-
носно на самоуправните организации и заедници, ги опфа-
ќаат и плановите за развој НА општонародната одбрана на 
органите и организациите на тие заедници. Општествено-
-политичките заедници со тоа обезбедуваат потребно сог-
ледување и следење на вкупниот развој на општонародна-
та одбрана на својата територија. 

4. Задачите, материјалните потреби, финансиските 
средства и изворите за финансирање во плановите за раз-
вој на општонародната одбрана на носителите на плани-
рањето, се разработуваат и искажуваат во обрасците 
ОНО-1 до ОНО-6 и обрасците ФОНО-1 и ФОНО-2, а сле-
дењето на остварувањето на тие планови се искажува во 
обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А и во обрасците ФОНО-
-1/А и ФОНО-2/А. 

Обрасците од став 1 на оваа точка се отпечатени кон 
ова упатство и претставуваат негов составен дел. 

5. Обрасците од точка 4 на ова упатство се приспосо-
бени за механографска обработка на податоци и се состо-
јат од два дела: идентификациони обележја и табеларен 
дел. 

6. Во делот на обрасците Идентификациони обележја 
носителот на планирањето запишува, и тоа: 

1) во рубриката под а) - фирмата односно називот, 
како што.се наведени во судскиот регистар; 

2) во рубриката под б) - матичниот број на единстве-
ниот регистар под кој тој се води во Единствениот регис-
тар на организациите и заедниците. 

Редниот број на единицата во составот е шифрена оз-
нака под која се води единицата во Единствениот регис-
тар на организациите и заедниците (ПОЈ-1а). Редниот 
број на единицата во составот е соопштен во „Известува-
њето за распоредувањето на организациите - заедници-
те"; 

3) во рубриката под в) - вид на организација форма 
на здружување; 

4) во рубриката под г) - адреса; 
5) во рубриката под д) - подгрупа на дејноста на но-

сителот на планирање или на единицата во составот во 
која е распоредена според Единствената класификација на 
дејностите, која е составен дел на Одлуката за Единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82); 

6) во рубриката под ѓ) - компоненти на планот за раз-
вој на општонародната одбрана од точка 3 на Одлуката за 
основите на единствената методологија и за единствените 
показатели за планирање на развојот на општонародната 
одбрана (во понатамошниот текст: Одлуката), а во куќич-
ките (25 и 26) - шифрата за определена компонента на 
планот за развој на општонародната одбрана, и тоа: 

- 01 Развој на вооружените сили; 
- 02 Развој на цивилната заштита; 
- ОЗ Развој на службата за набљудување и известува-

ње; 
- 04 Развој на врските и криптозаштитата за потреби-

те на раководењето; 
- 05 Подготовки на стопанството и на општествените 

дејности за работа во војна; 
- 06 Одбранбени подготовки на населението; 
- 07 Подготовки на органите и организациите на оп-

штествено-политичките заедници и на месните заедници; 
- 08 Подготовка на органите за внатрешни работи за 

работа во војна; 
- 09 Изградба, опремување и одржување на засол-

ништа и други објекти за засолнување на населението и 
материјалните блага; 

- 10 Формирање на стоковни резерви и изградба на 
складовен простор. 

Наведените шифри се запишуваат во следните обрас-
ци: ОНО-1 до ОНО-о (обрасци бр. 01 до Об), ФОНО-1 (Об-
разец бр. 07), ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 
14) и ФОНО-1/А (Образец бр. 15), додека во обрасците 
ФОНО-2 и ФОНО-2/А (обрасци 08 и 16) е веќе запишана 
шифрата 11; 

7) во рубриката под е) - (се однесува само на обрасци-
те ОНО-1 до ОНО-6 и ОНО-1/А до ОНО-6/А ~ обрасци-
те бр. 01 до 06 и 09 до 14) - предметот на планирањето, а 
во куќичката (27) - соодветна шифра на предметот на пла-
нирањето според следниот редослед: 

- 1 Обучување и оспособување; 
- 2 Опремување со средства и опрема; 
- 3 Изградба и адаптација на објекти; 
- 4 Одржување и ремонт на средствата и опремата; 
- 5 Подготовки за вршење на дејноста во војна; 
- 6 Формирање на стоковни резерви. 
Носителот на планирањето во обрасците ОНО-1/А 

до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) во куќичките (28 и 29), 
во обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасци бр. 15 и 
16), во куќичките (27 и 28) односно во обрасците за следе-
ње на остварувањето на плановите за развој на општона-
родната одбрана ги внесува последните две цифри на го-
дината во која се следи остварувањето на развојот. 

7. Во табеларииот дел на обрасците ОНО-1 до 
ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06) и обрасците ФОНО-1 и ФО-
НО-2 (обрасци бр. 07 и 08) се внесуваат податоците плани-
рани за целиот среднорочен период и по години. 

За следење на остварувањето на плановите за развој 
на општонародната одбрана се внесуваат соодветни пока-
затели во обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 
09 до 14) и во обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрас-
ци бр. 15 и 16). 

Обрасците ОНО-1 до ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06) и 
обрасците ОНО-1/А до ОНО-*/А (обрасци бр. 09 до 14) 
носителот на планирањето ги пополнува посебно за секоја 
компонента на развојот на општонародната одбрана, која 
го опфаќа определениот предмет на планирањето. 

Обрасците ФОНО-1 и ФОНО-1/А (обрасци бр. 07 и 
15) се пополнуваат посебно за секоја компонента на разво-
јот на општонародната одбрана. 

8. Сообразно со одредбите на тон. 21,22 и 27 од Одлу-
ката, сите носители на планирањето доставуваат соодвет-
ни податоци за планирањето и следењето на остварување-
то на плановите за развој на општонародната одбрана до 
надлежната општествено-политичка заедница, со тоа што 
републичките и покраинските организации за општестве-
но планирање, како и определени сојузни органи и органи-
зации, обрасците за планирање и следење на остварување-
то на тие планови му ги доставуваат на Сојузниот завод 
за општествено планирање. 

9. Во обрасците ФОНО-1 и ФОНО-1/А, за територи-
јалната одбрана, колоните 1 и 2 ќе се пополнуваат според 
методологијата што ќе ја пропише сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

10. Планот за развој на општонародната одбрана во 
целост и по делови содржи доверливи податоци. Во по-
глед на тие податоци треба да се постапува во согласност 
со законите и со други прописи за мерките за безбедност и 
заштита на тајноста. Степенот на тајноста на исполнети-
те обрасци го определува носителот на планирањето. 
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И. Образецот ОНО-1 (Образец бр. 01) се користи за 
искажување на податоци за обучувањето и оспособување-
то во следните компоненти на планот за развој на општо-
народната одбрана: цивилна заштита, служба за набљуду-
вање и известување, врски и криптозаштита за потребите 
на раководењето, подготовки на стопанството и на оп-
штествените дејности, подготовки на населението, органи 
и организации на општествено-политичките заедници и 
органи за внатрешни работи. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1 и 2 се запишуваат шифрата и нази-
вот за секој вид обучување и оспособување, што е извршен 
во периодот од 1981 до 1985 година или е планиран за пе-
риодот од 1986 до 1990 година; 

2) во колоните 3 и 6, за секој вид обучување и оспосо-
бување наведени во колоните 1 и 2, се запишува времето 
на нивното траење кое се изразува во денови. Податоците 
искажани во колоната 3 се однесуваат на периодот од 1981 
до 1985 година, а во колоната 6 - на периодот од 1986 до 
1990 година; 

3) во колоната 4 се запишува бројот на посетители 
што ја посетувале обуката во периодот од 1981 до 1985 го-
дина, а во колоната 7 - бројот на посетители што се пред-
видени да посетуваат обука во наредниот среднорочен 
плански период. Во колоните 9 , ! 1,13,15 и 17 се запишува 
бројот на посетители, по години, што ќе бидат опфатени 
со соодветен вид обука во одделна година на планскиот 
период; 

4) во колоната 5 се запишува износот на трошоците 
за обучување и оспособување остварен во периодот од 
1981 до 1985 година, а во колоната 8 - проценетиот износ 
на трошоците за планскиот период од 1986 до 1990 годи-
на. Во колоните 10, 12, 14, 16 и 18 се запишува проценети-
от износ на трошоците по години, што ќе настанат во од-
делна година на планскиот период. 

Под трошоци за обука се подразбираат непосредните 
трошоци за обучување и оспособување (превозни карти и 
дневници за учесниците, ако обуката се врши надвор од 
местото на домување, надомест на предавачите, вредност 
на потрошокот на материјал за време на одржувањето на 
обучувањето и оспособувањето и други непосредни тро-
шоци). Ако трошоците за обучување и оспособување не ги 
поднесува носителот на планирањето, во тие колони тро-
шоците нема да се искажуваат. 

12. Образецот ОНО-2 (Образец бр. 02) се користи за 
искажување на податоците за опремувањето со средства и 
опрема во следните компоненти на планот за развој на оп-
штонародната одбрана: цивилна заштита, служба за на-
бљудување и известување, врски и криптозаштита за по-
требите на раководењето, органи за внатрешни работи и 
изградба, опремување и одржување на засолништа. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, нази-
вот и единицата на мера за секој вид средства и опрема; 

2) во колоните 4,6, 8,10,12,14 и 16 се запишуваат ко-
личините на одделни видови опрема и средства (колони 1, 
2 и 3), со тоа што во колоната 4 се запишуваат количините 
остварени во периодот од 1981 до 1985 година, а во коло-
ната 6 - количините планирани за среднорочниот период 
од 1986 до 1990 година, додека во колоните 8, 10, 12, 14 и 
16 се изразува динамиката по години; 

3) во колоните 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 се запишуваат 
податоците за вредноста на сите видови опрема и сред-
ства, на начинот предвиден за пополнување на колоните 
во кои се искажуваат натуралните показатели. 

13. Образецот ОНО-3 (Образец бр. 03) се користи за 
искажување на податоците за изградбата и адаптацијата 
на објекти, во следните компоненти на планот за развој на 
општонародната одбрана: цивилна заштита, служба за на-
бљудување и известување, врски и криптозаштита за по-
требите за раководењето, подготовки на стопанството и 
на општествените дејности, органи и организации на оп-
штествено-политичките заедници, органи за внатрешни 
работи, изградба, опремување и одржување на засолниш-
та и изградба на складовен простор. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, нази-
вот и единицата на мера за секој вид објекти и работи; 

2) во колоните 6 и 7 се запишува почетокот на изведу-
вањето на работите врз објектот односно завршувањето 
на тие работи. Под почеток и завршување на работите се 
подразбира почетокот односно завршувањето на работите 
предвиден во договорот склучен меѓу нарачувачот и изве-
дувачот; 

3) во колоните 4, 5, 8, 9, 10, И, 12 и 13 се запишуваат 
финансиските податоци за секој вид вложување и средства 
во периодот од 1981 до 1985 година (колона 4) и за пре-
сметковната вредност на секој објект и работи (колона 5), 
планираниот износ на средства за секој објект и работи во 
среднорочниот плански период (колона 7), како и динами-
ката на работите по години за целиот среднорочен пери-
од. 

14. Образецот ОНО-4 (Образец бр. 04) се користи за 
искажување на податоците за одржувањето и ремонтот, во 
следните компоненти на планот за развој на општонарод-
ната одбрана: цивилна заштита, служба за набљудување и 
известување, врски и криптозаштита за потребите на ра-
ководењето, органи за внатрешни работи и изградба, оп-
ремување и одржување на засолништа. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, нази-
вот и единицата на мера за секој вид одржување и ремонт; 

2) во колоните 4 до 10 се запишуваат финансиските 
податоци за секој вид одржување и ремонт за периодот од 
1981 до 1985 година (колона 4), планираниот износ на 
средства за сите видови одржување и ремонт во средно-
рочниот плански период (колона 5), како и динамиката по 
години за целиот среднорочен период (колони 6 до 10). 

15. Образецот ОНО-5 (Образец бр. 05) се користи за 
искажување на податоците за подготовките за вршење на 
дејноста во војна, во следните компоненти на планот за 
развој на општонародната одбрана: подготовки на сто-
панството и на општествените дејности за работа во војна 
и органи и организации на општествено-политичките за-
едници. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1 и ! се запишуваат шифрата и нази-
вот на секој вид подготовка што е неопходна за вршење на 
дејноста во војна (опрема, средства, уреди, алати, сурови-
ни, документација и ел.), во постојните објекти и локација 
или во други објекти и локација; 

2) во колоните 3 до 9 се запишуваат финансиските 
податоци за секој вид подготовки за периодот од 1981 до 
1985 година (колона 3), планираниот износ на средства за 
сите видови подготовки во среднорочниот плански пери-
од од 1986 до 1990 година (колона 4), како и динамиката 
по години за целиот среднорочен период (колони 5 до 9). 

16) Образецот ОНО-6 (Образец бр. 06) се користи за 
искажување на податоците за формирањето на стоковни 
резерви, во следните компоненти на планот за развој на 
општонародната одбрана: подготовки на населението и 
стоковни резерви и изградба на складовен простор. 

Образецот од став 1 на оваа точка се пополнува на 
следниот начин: 

1) во колоните 1, 2 и 3 се запишуваат шифрата, нази-
вот и единицата на мера за секој вид прехранбени и индус-
триски производи, што се однесуваат на формирањето и 
пополнувањето на стоковните резерви во организациите 
на здружен труд, општествено-политичките заедници и кај 
населението; 

2) во колоните 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 се запишуваат 
податоците за количините на стоковни резерви остварени 
во периодот од 1981 до 1985 година (колона 4), за вкупно 
предвидените стоковни резерви за периодот од 1986 до 
1990 година (колона 6), како и динамиката по години во 
наредниот среднорочен период (колони 8, 10, 12, 14 и 16); 

3) во колоните 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17 се запишуваат 
податоците за вредноста на сите видови прехранбени и 
индустриски производи, на начинот предвиден за попол-
нување на колоните во кои се искажуваат натуралните по-
казатели. 

17. Образецот ФОНО-1 (Образец бр. 07) се користи за 
искажување на финансиската структура (табела 1) на раз-
војот на секоја одделна компонента на планот на развој на 
општонародната одбрана, како и изворите на средства за 
финансирање на тој развој (табела 2). 

Табела 1. Финансиска структура на образецот од став 
1 на оваа точка се пополнува на следниот начин: 
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1) во колоните 1 и 2 се запишани шифрата и предме-
тот на планирањето од точка 6 на ова упатство, а во дру-
гите колони носителите на планирање ги запишуваат оние 
податоци, по предмети на планирањето, што одделните 
компоненти ги содржат; 

2) во колоните 3, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 се запишуваат фи-
нансиските податоци за остварениот развој - вложување 
во периодот од 1981 до 1985 година (колона 3), за вложува-
њата предвидени за периодот од 1986 до 1990 година (ко-
лона 5), како и нивната динамика по години (колони 7 до 
11); 

3) во колоните 4 и 6 се запишува структурата на учес-
твото и вложувањата. 

Во табела 2. Извори на финансирање, во колоните 1 и 
2 се запишани шифрите и изворите на финансирањето од 
точка 14 на Одлуката, а во другите колони носителите на 
планирањето ги запишуваат оние податоци, по извори на 
финансирање, што ги содржат одделни компоненти. 

Искажувањето на податоците за изворите на финан-
сирање под 01, 02 и ОЗ служи за согледување на височина-
та на договореното издвојување од националниот доход. 

18. Образецот ФОНО-2 (Образец бр. 08) се користи за 
искажување на финансиската структура на вкупниот -
збирниот план односно на сите компоненти на плановите 
за развој на општонародната одбрана. 

Пополнување на образецот од став 1 на оваа точка се 
врши на начинот предвиден за пополнување на Образецот 
ФОНО-1 (Образец бр. 07), со тоа што во колоните 1 и 2, 
наместо шифрата и предметот на планирањето, се внесени 
шифрите и компонентите на плановите за развој на оп-
штонародната одбрана. 

19. Обрасците ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 
до 14) се користат за предметите на планирањето односно 

за компоненти^ на плановите за развој на општонародна-
та одбрана, што се искажани односно планирани во обрас-
ците ОНО-1 до ОНО-6 (обрасци бр. 01 до 06), со таа разли-
ка што во тие обрасци секоја година се следи остварување-
то на плановите за развоЈ на општонародната одбрана. 

Во наведените обрасци се искажуваат групите на по-
казатели: планирано за периодот од 1986 до 1990 година, 
планирано за претходната, тековната и наредната година 
(како делови на планираните големини од среднорочниот 
план); податок за тоа колку е навистина остварено во пре-
тходната година и податок за предвиденото остварување 
во тековната и во наредната година. Податоците за пред-
виденото остварување не мораат да се совпаѓаат со пода-
тоците за тие години од среднорочннот план, бидејќи, во 
меѓувреме, од денот на изработката на планот до денот на 
проценувањето на неговото остварување, можат да се из-
менат планските показатели. 

20) Обрасците ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасци бр. 
15 и 16) се користат за искажување на финансиската струк-
тура на остварувањето на плановите за развој на општо-
народната одбрана, било на одделни компоненти (образец 
бр. 15) или на вкупниот план (Образец бр. 16), според од-
редбите на точ. 17, 18 и 19 од ова упатство. 

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

13 бр. 7/5 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Генерален директор 

на Сојузниот завод за 
општествено планирање, 

Милош Сннѓиќ, е. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
НА ЧЛЕН 15 СТАВ 1 ТОЧКА 2 АЛ. 2 И 3 ОД ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТАНОВИ И КРЕ-
ДИТИ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКАТА РАБОТНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „УНИГРАДБА" ВО СПЛИТ 

1. Уставниот суд на Југославија со решението У бр. 
107/84 од 9 јануари 1985 година, поведе постапка за оцену-
вање на уставноста на член 15 став 1 точка 2 ал. 2 и 3 од 
Правилникот за распределбата на станови и кредити на 
Градежно-занаетчиската работна организација „Униград-
бам во Сплит од 10 јуни 1980 година. 

2. Со одредбата на член 15 став 1 точка 2 алинеја 1 од 
Правилникот е определено дека секоја наполнета година 
на работен стаж, при утврдување на редот на првенство за 
решавање на станбените потреби на работниците, да се 
вреднува со 10 бодови. Со оспорената одредба на член 15 
став 1 точка 2 ал. 2 и 3 од Правилникот е определено, по-
крај тоа, дека на работникот, кој има 10-15 години работен 
стаж во Работната организација, за секоја година работен 
стаж да му припаднат уште 2 бода, а на работникот кој 
има повеќе од 15 години работен стаж во Работната орга-
низација, за секоја година работен стаж да му припаѓаат 
уште три бода. 

3. Уставниот суд на Југославија смета дека со оспоре-
ните одредби на наведениот правилник, со кои е пропиша-
но дека на работникот за работниот стаж стекнат во Ра-
ботната организација „Униградба", да му припаѓаат до-
датни бодови, е извршено различно вреднување на работ-
ниот стаж стекнат во Работната организација и надвор од 
неа, што, според неговата оцена, не е во согласност со Ус-
тавот на СФРЈ. 

Својот став за различно вреднување на работниот 
стаж Устаниот суд на Југославија го изнесе во Одлуката 
У. број 144/79 од 5 октомври 1983 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 59/83), со коЈа утврди дека одредбите на са-
моуправниот општ акт, со кои различно се вреднуваат го-
дините на работниот стаж остварен во организацијата на 
здружен труд во која работникот работи од годините на 
работниот стаж остварен во други организации и заедни-
ци, се несогласни со Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 13 но-
ември 1985 година, донесе 

О д л у к а 

1. Се укинува одредбата на член 15 став 1 точка 2 ал. 
2 и 3 од Правилникот за распределбата на станови и кре-
дити на Градежно-занаетчиската работна организација 
„Униградба" во Сплит. 

2. Одлуката на Уставниот суд на Југославија ќе се об-
јави во „Службен лист на СФРЈ" и во Градежно:занаетчис-
ката работна организација на начинот на кој е објавен 
Правилникот од точка 1 на одлуката. 

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во 
состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р 
Јосиф Трајковиќ и судиите: Славко Кухар, Јаким Спиров-
ски, Иван Франко, Ратко Мочивник, Мустафа Сефо, 
Божидар Булатовиќ, Милосав Стијовић Душан Штрбац, 
д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 107/84 
13 ноември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југосла-

вија, 
д-р Јосиф Трајковић с р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 176 ОД 
ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

1. Со Решението У-бр. 234/84 и 252/84 од 3 октомври 
1984 година, по повод иницијативата на Гуро Илиќ и на 
други граѓани од Белград, Уставниот суд на Југославија 
поведе постапка за оценување на уставноста на член 176 
од Законот за работните односи („Службен гласник на СР 
Србија", бр. 23-84 - пречистен текст). 

2. Со оспорената одредба е пропишано дека на лице-
то кое остварило старосна пензија, а се наоѓа во работен 
однос, работниот однос му престанува кога одлуката за 
престанување на работниот однос ќе стане конечна, но 
најдоцна до 25 септември 1984 година. 

3. Во текот на постапката Собранието на СР Србија, 
во својот одговор на решението на Судот, го изнесе мисле-
њето дека оспорената одредба е согласна со Уставот на 
СФРЈ од следните причини: со Уставот на СФРЈ, со член 
159 став 6, е утврдено дека на работникот може да му пре-
стане работата против неговата волја само под услови и 
на начин што е утврден со закон; дека со оспорената од-
редба лицата, што оствариле старосна пензија, а потоа за-
сновале работен однос, се ставаат во иста положба со ли-
цата што оствариле старосна пензија, а потоа не заснова-
ле работен однос и според оспорениот закон повеќе не 
можат да го засноваат бидејќи се работи за иста катерго-
рија на лица, и дека сите лица не ја оствариле под исти ус-
лови старосната пензија, туку тие имаат ист степен на со-
цијална сигурност, па се во иста положба. 

4. Со одделот И на Основните начела на Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека неприкосновена основа на положба-
та и улогата на човекот во социјалистичкото општествено 
уредување на СФРЈ претставува и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето, во согласност 
со уставноста и законитоста, а со член 154 од Уставот на 
СФРЈ ова начело е изразено и со уставната одредба за ед 
наквоста на граѓаните во правата и должностите и за ни 
вната еднаквост пред законот. 

Согласно со наведеното уставно начело и со одред 
бите на член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, утврдување™ 
на положбата на работниот човек во здружениот труд, в< 
конкретниов случај, бара такво уредување на работено' 
однос во кое на секој работник му се овозможува еднан 
вост во правата, односно еднаквост во поглед на траењето 
на работниот однос и на условите под кои работниот ох 
нос на работникот му престанува против неговата волј 
бидејќи оспорениот закон и се однесува на сите работниц 
од определена општествена област на трудот, па и прош 
шаните услови за престанување на работниот однос по сз 
лата на законот мораат еднакво да се однесуваат за си! 
работници од таа област на трудот. Одредбата на член 15 
став 6 од Уставот на СФРЈ со кој е утврдено дека на р 
ботникот може да му престане работата против негован 
волја само под услови и на начин што се утврдени со з 
кон, не значи и законска можност за уредувањето на так! 
услови што работниците, што вршат исти работи и зад 
чи, ке ги доведе во нееднаква и нерамноправна положба I 
престанување на работниот однос против нивната волј 

Уставното право на работа, начинот на неговото е 
тварување и траење може да се утврдува со закон, во см* 
ла на став 3 на член 203 од Уставот на СФРЈ, а во врска 
став 6 на член 159 од Уставот на СФРЈ, но со почитува! 
на наведеното уставно начело за еднаквоста на права-
должностите и одговорностите на луѓето во остваруван 
то на ова право. Според тоа, и во случајот на оспорена 
законска одредба, мораше Да се води сметка за тоа во ; 
врдувањето на условите за престанување на работниот < 
нос против неговата волја да им се овозможи и на лиде 
што оствариле право на старосна пензија, а се наоѓаат 
работен однос, работниот однос, против нивната волја, 
им престанува под еднакви услови како и на другите 
битници во здружениот труд за кои важи истиот зак 

Со член 176 на оспорениот закон е утврдено дека 
ботниците во здружениот труд од определена општег 
на област на трудот имаат право да работат со средете 
во општествена сопственост, и тоа така што тоа праве 
им трае се додека не ги исполнат општите услови за сг 
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нување право на старосна пензија, освен за работниците 
што пред исполнување на општите услови за заминување 
во пензија оствариле старосна пензија, а потоа повторно 
засновале работен однос, за кои е утврдено дека тоа право 
им престанува најдоцна на 25 септември 1984 година. Со 
такво уредување на правото на работниците на работа, ра-
ботниците што пред исполнување на општите услови за 
заминување во пензија оствариле старосна пензија, па по-
тоа повторно засновале работен однос со сите права и об-
врски од тој однос,се доведени во нерамноправна положба 
во поглед на уставното право на работа со средствата во 
општествена сопственост во однос на другите работници 
што исто така работат со средствата во општествена соп-
ственост на исти работи и задачи, а исто така и во поглед 
на степенот на социјална сигурност што се стекнува по ос-
нов на трудот. Таа нерамноправност во поглед на правото 
на работа и различен степен на социјална сигурност на 
таа категорија работници и на други работници се гледа 
во тоа што тие мораат да одат во старосна пензија пред 
исполнување на општите услови (40 години стаж на осигу-
рување) и што не можат да ги исполнат условите за полна 
старосна пензија како другите работници. 

Со такво уредување е утврдено дека едни работници, 
покрај остварувањето на други права што по основ на 
трудот се остваруваат, можат да остварат и поголема со-
цијална сигурност работејќи се додека не ги исполнат оп-
штите услови за полн износ на старосната пензија, а ра-
ботниците од наведената категорија не можат да го оства-
рат тој износ на пензија. 

Тоа што со оспорениот закон е утврдено дека лицата 
што оствариле старосна пензија не можат повторно да за-
сноваат работен однос, не дава уставен основ за оспорена-
та одредба од наведените причини. Освен тоа, во ОВОЈ слу-
чај и не се работи за лицата од иста категорија, бидејќи 
едни имаат својства на работник во здружениот труд, а 
други тоа својство го немаат. 

Бидејќи со оспорената одредба е утврден различен 
услов за остварување на истото уставно право за работни-
ците што вршеле работи и задачи од иста област на оп-
штествениот труд за кои важи истиот закон, и определени 
работници се ставени во нерамноправна положба во ос-
тварувањето на тоа право, па Уставниот суд на Југослави-
ја утврдил дека оспорената одредба е несогласие со Уста-
вот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата за сове-
тување и гласање, одржана на 15 јануари 1986 година, врз 
основа на чл. 375 и 384 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 176 од Законот 

на СР Србија за работните односи, со која е пропишано 
цека на лицето, што остварило старосна пензија, а се нао-
ѓа во работен однос, работниот однос му престанува нај-
доцна до 25 септември 1984 година, е несагласна со Уста-
вот на СФРЈ. 

2. Одлуката, во смисла на член 384 од Уставот на 
СФРЈ да се достави до Собранието на СР Србија. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија је донесе 
*о состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и 
теновите на судот: д-р Васил Гривчев, Божидар Булато-
виќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, Душан Штр-
>ац, Иван Франко, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мило-
ев Стијовић и Рамадан Враниќи. 

/-бр. 234/84, 252/84, 223/85, 
129/85, 269/85, 265/85, 

313/85, 339/85 и 368/85 
15 јануари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Јосиф Трајковић, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за враќање на даноч-
ните, царинските и другите давачки и за други мерки за 
поттикнување на извозот, објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", ор. 73/85, се потпаднаа подолу наведените греш-
ки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦА-
РИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕР-

КИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
1. Во точка 10 став 1 наместо процентот „10%" треба 

да стои: „20%". 
2: Во Прилогот број 1 што е составен дел на Одлука-

та за враќање на даночните, царинските и другите давачки 
и за други мерки за поттикнување на извозот, под редниот 
број 67 во колоната 3 наместо бројот: „01232" треба да 
стои: „01282". 

Под редниот број 72 во колоната 3 наместо бројот: 
„01363" треба да стои: „01303". 

Под редниот број 77 во колоната 3 наместо бројот: 
„01368" треба да стои: „01308". 

Под редниот број 86 во колоната 3 наместо бројот: 
„01399" треба да стои: „01390". 

Под редниот број 94 во колоната 3 наместо бројот: 
„01000" треба да стои: „04000". 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 13 
јануари 1986 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Милутин Стојановиќ, досегашен минис-
тер-советник во амбасадата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Лондон. 

С.п.п. бр. 115 
9 јануари 1986 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на Сојузниот секретар за надворешни ра* 

боти се назначува Сретен Алексиќ, досегашен начелник на 
службата во Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти. 

С.п.п. бр. 116 
9 јануари 1986 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Срефриќ, е. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

80. Правилник за измени и дополненија на Правил-
никот за содржината на одделни конта во Кон-
тниот план за организациите на здружен труд — 153 

81. Правилник за содржината на одделните позиции 
во обрасците Збирен биланс на успехот и Консо-
лидиран биланс на успехот 155 

82. Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на ареометри и алкохолометри 157 

83. Правилник за условите за формирање на лабора-
тории за преглед на бутирометри за млеко, сире-
ње и павлака 158 

84. Наредба за дополнение на Наредбата за поднесу-
ван^ на пријави за склучените договори за надво-
решнотрговски промет 159 

85. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за 
начинот на усогласување на пријавите за склуче-
ните договори за надворешнотрговски промет 
поднесени до 31 декември 1985 година со пропи-
сите што се применуваат во 1986 година 159 

86. Решение за повлекување од промет на лекот СО-
ВЕРКШ 50 - капсули-кутија со 30 капсули по 50 

производ на фирмата „Југоремедија" - Зре-
њанин 159 

Страна 

87. Решение за повлекување од промет на лекот СО-
БЕРЕШ 25 - капсули-кутија со 30 капсули по 25 

производ на фирмата „Југоремедија" - Зре-
њанин 160 

88. Одлука за условите и роковите под кои може да 
се одобри продолжување на рокот на наплата на 
извезените стоки и услуги 160 

89. Упатство за примена на единствени показатели 
во планирањето на развојот на општонародната 
одбрана 162 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата на 
член 15 став 1 точка 2 алинеи 2 и 3 од Правилни-
кот за распределбата на станови и кредити на 
Градежно-занаетчиската работна организација 
„Униградба" во Сплит 180 

Одлука за оценување на уставноста на член 176 од За-
конот на СР Србија за работните односи 180 

Исправка на Одлуката за враќање на даночните, ца-
ринските и другите давачки и за други мерки за 
поттикнување на извозот 181 

Исправка на Одлуката за определување на стоките на 
кои се плаќа давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки во 1986 го-
дина 181 

Назначувања и разрешувања 181 
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