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Врз основа на член 8 од Законот за привреме-
на забрана за располагање со делот од општестве-
ните средства за исплатување на дневници за слу-
жбени патувања, надоместоци за трошоците за пре-
воз на службено патување, издатоци за репрезента-
ција, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци 
за авторски хонорари и издатоци врз основа на до-
говор за вршење на привремени или повремени ра-
боти, во првото тримесечје на 1981 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 74/80), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИ КОРИСНИЦИ МА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА РАС-
ПОЛАГААТ СО ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО 
ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1981 ГОДИНА ЗА ИС-

ПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд и други ко-

рисници на општествени средства го утврдуваат и 
искажуваат износот до кој можат да располагаат со 
општествени средства во првото тримесечје на 1981 
година за' исплатување на дневници за службени 
патувања, надоместоци за трошоците за превоз на 

. службено патување, издатоци за репрезентација, 
' издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за ав-

торски хонорари и издатоци врз основа на договор 
за вршење на привремени или повремени работи 
(во натамошниот текст: определени издатоци) на 
начин пропишан со овој правилник. 

- Член 2 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства износот до кој мо-
жат да располагаат со општествени средства во 
првото тримесечје на 1981 година за исплатување 
на определени издатоци, го утврдуваат со одлука 
на органот на управувањето во согласност со од-
редбите на чл. 2 до 6 од Законот за привремена за-
брана за располагање со делот ,на општествени 
средства за исплатување на дневници за службени 
патувања, надоместоци за трошоците за превоз на 
службено патување, издатоци за репрезентација, 
издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за ав-
торски хонорари и издатоци „врз основа на договор 
за вршење на привремени или повремени работи во 
првото тримесечје на 1981 година (во натамошниот 
,-текст: Законот). 

Член 3 
: Организациите на здружен труд, односно други 

корисници на општествени средства го утврдуваат 
из.носот до кој мо?кат да располагаат со општестве-

'зш средства за исплатување на определени издато-

ци во првото тримесечје на 1981 година Брз основа 
на книговодствените податоци за тие издатоци што 
се надоместени од вкупниот приход, односно при-
ходот и врз основа-на книговодствените податоци 
за тие издатоци што непосредно ги товареле ин-
вестициите за основните средства и средствата за 
заедничка потрошувачка во првото тримесечје на 
1980 година во согласност со одредбите на чл. 2 до 
6. од Законот. 

Член 4 
Ако организацијата на здружен труд, односно 

друг корисник на општествени средства во првото 
тримесечје на 1980 година немал определени изда-
тоци што непосредно ги товарат инвестициите за 
основни средства, односно што непосредно товарат 
определена инвестиција за основни средства, изно-
сот на издатоците за тие намени го утврдува со 
одлука на органот на управувањето. 

Член 5 
Заради искажување на определени издатоци во 

првото тримесечје на 1981 година организациите на 
здружен труд, односно други корисници на опште-
ствени средства, за определени издатоци за кои не 
е пропишано посебно синтетичко конто, ќе отворат 
во своето книговодство посебно аналитичко конто 
во рамките на синтетичкото конто на кое се врши 
книжењето на тие издатоци. . 

Член 6 
Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства износите на опреде-
лени издатоци ги искажуваат на Образецот ОИ — 
Податоци за определени издатоци од 1 јануари до 
31 март 1981 година, што е отпечатен кон овој пра-
вилник и претставува негов составен дел, и тоа: 

1) во колоната 2 — бројот на синтетичкото од-
носно на аналитичкото конто на кое во 1981 година 
се книжат тие издатоци; 

2) во колоната 4 — износот на определени из-
датоци утврден за првото тримесечје на 1980 годи-
на во смисла на член 3 од овој правилник, освен 
издатоците за намените од член. 2 став 5 член б 
'став 2 и член 10 од Законот, и издатоците за наме-
ните од член 4 на овој правилник; 

3) во колоната 5 — износот на определени из-
датоци утврден за првото тримесечје на 1981 го-
дина во согласност со одредбите на Законот, освен 
издатоците за намените" од член 2 став 5, член 6 
став 2 и член 10 од Законот, и издатоците утврде-
ни во согласност со одредбите на член 7 од Законот 
и издатоците за намените од член 4 на овој пра-
вилник, и тоа: 
- - — под реден број 1 — износот што е утврден во 
согласност со. одредбите на член 5 став 2 од Зако-
нот; 
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- 1 под реден број 2 — износот што е утврден 
во согласност со одредбите на член 5 став 1 од За-
конот; 

— под ред. бр. 4 и 5 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 6 - износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 3 од Законот; 
— под реден број 7 - износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 4 од Законот; 
—. под реден број 8 — износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 6 став 1 од За-
конот; 

' - под ред. бр. 9 и 10 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 11 — износот што е утврден 

feo согласност со одредбите на член 2 ст. 1 до 4 од 
Законот, со тоа што по одредбите на член 2 став 1 
јод Законот го утврдуваат износот4 до кој можат да 
јвршат исплатувана на дневници за службени па-
кувања организациите на здружен труд и други 
Корисници на општествени средства кои не се на-
ведени во одредбите на член 2 ст. 2 до 4 од Зако-
нот. ОрганизациР1те на здружен труд и други ко-
рисници на општествени средства од член 2 ст. 2 
До 4 од Законот под овој реден број ги искажуваат 
износите што ќе ги утврдат во согласност со тие 
(ставови; 

— под реден број 12 — износот од колоната 4, 
намален за 30%; 

— под реден број 13 — износот што претставу-
ва разлика помеѓу износот искажан под реден број 
14 и износот под реден број 12 на оваа "колона; 

— под реден број 14 — износот што е утврден 
во согласност со одредбите насилен 2 ст. 1 до 4 од 
Законот, со тоа што по одредбите на член 2. ст. 1 
од Законот го утврдуваат износот до кој можат да 
вршат исплатување на надоместоци за трошоците 
за превоз на службено патување организациите на 
здружен труд и други корисници на општествени 
средства кои4 не се наведени во одредбите на член 
2 ст. 2 до 4 од Законот. Организациите на здружен 
труд и други корисници на општествени средства 
од член 2 ст. 2 до 4 на Законот под овој реден број 
ги искажуваат износите што ќе ги утврдат во сог-
ласност со тие ставови. 

Организациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства, кои височината до 
која можат да располагаат со општествени средства 
за исплатување на определени издатоци во првото 
тримесечје на 19Ѕ1 година, ја утврдуваат со одлука 
на органот на управувањето ео зависност од расте-
жот на вкупниот приход, односно приходот во пр-
вото тримесечје на 1981 година во однос на првото 
тримесечје на 1980 година, износите во колоната 5 
на Образецот ОИ ги искажуваат во височина што 
со одлука ја утврдил органот на управувањето, а 
нај-многу до износот што ќе го утврдат според ос-
тварениот вкупен приход, односно приходот во пр-
вото тримесечје на 1981 година во однос на првото 
тримесечје на 1980 година со примена на индексот 
на остварениот вкупен приход, односно приходот 
коригиран за пропишаниот број индексни поени, 
Брз износот искажан во колоната 4 од Образецот 
ОИ (на пример ако индексот на вкупниот приход 
во првото тримесечје на 1981 година изнесува 130, 
издатоците за репрезентација можат да изнесуваат 
НО, или ако индексот на вкупниот приход изнесува 
95, издатоците за репрезентација можат да изнесу-
ваат 75% од износот утврден за првото тримесечје 
на 1980 година, и слично^ 

во колоната 6 — износот на определени изда-
тоци во првото тримесечје на 1981 година искажан 
на соодветните конта од колоната 2 на Образецот 
ОИ, освен издатоците што на тие конта се иска-
жани за намените од член 2 став 5 член 6 став 2, 
чл. 7 и 10 од Законот и издатоците за намените од 
член 4 на овој правилник. 

Член 7 
" Организациите на здружен труд и други корис-

ници на општествени средства кои се основани во 
првото тримесечје на 1980 година и кои не вршеле 
дејност во текот на целото тримесечје, бо колоната 
5 од Образецот ОИ ги искажуваат износите што ќе 
ги утврдат во согласност со одредбите на чл. 2 до 
6 од Законот, врз основа на износите од колоната 
4 на Образецот ОИ зголемени сразмерно на време-
то во кое не вршеле дејност во првото тримесечје 
на 1930 година. 

На начинот од став 1 од овој член ќе се утвр-
дат и износите што се искажуваат во колоната 5 л 
во случај на статусни промени, ако статусната про-
мена настанала во текот на првото тримесечје на 
1980 година. 

Ако статусната промена настанала по првото 
тримесечје на 1980 година, а до 31 декември 1980 
година, при составувањето на завршната сметка за 
1980 година, износот на определени издатоцр1 во пр-
вото тримесечје на 1980 година ќе се распореди на 
организациите на здружен труд, односно на други 
корисници на општествени средства кои во 1981 го-
дина настануваат со таа статусна промена. 

На начинот од став 3 на овој член ќе се поста-
пи и во случај на статусни промени што ќе наста-
нат и во првото тримесечје на 1931 година. 

Податоците за определени издатоци се иска-
жуваат во Образецот ОИ во динари без' пари, а 
другите податоци — со броеви без децимали. 

Член В 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства го доставува 
Образецот ОИ до надлежната служба на општес-
твеното книговодство до 30 април 1981 година, во 
два примерока. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство на -

Југославија ќе го приспособи Образецот ОИ за по-
требите на механографска обработка. . 

Член 10 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства за погон, однос-
но работна единица во странство, за која врши са-
мостојна пресметка, го составува и доставува до 
Службата на општественото книговодство Образе-
цот ОИ врз основа на податоците од посебното кни-
говодство на начинот пропишан со овој правилник:. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с .р. 
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Образец Oil 

Организација на здружен труд, 
односно друг корисник на 

општествени средства 

' 1 Издатоци за реклама и пропаганда заради 
унапредување на странскиот туристички 
промет и издатоци за реклама и пропаган-
да по пат на печатот, радиото и телевизи-
јата 

2 Други издатоци за реклама и пропаганда 

3 Вкупно (реден број 1 плус реден број 2) 

4 Издатоци за репрезентација во Југосла-
вија хххх 

5 Издатоци ,за репрезентација во странство хххх 

6 Вкупно (реден број 4 плус реден број 5) 

7 Издатоци врз основа на договори за врше-
ње на привремени или повремени работи 

8 Издатоци за авторски хонорари 

9 Дневници за службени патувања во Југо-
славија хххх 

10 Дневници за службени патувања во стран-
ство ХХХХ ' 

11 Вкупно (ред. бр, 9 плус ред. бр. 10) 

12 Надомест за Ј^потреба на сопствени авто-
мобили на службено патување 

13 Други надомести за трошоците за превоз 
на службено патување 

14 Вкупно (ред. број 12 плј^с ред. број 13) 

15 Број на месеците на работењето во првото 
тримесечје на 1980 година 

16 Индекс на вкупниот приход, односно на 
приходот во првото тримесечје на 1981 во 
однос на првото тримесечје на 1980 година 

Раководител на организацијата на здружен 
труд односно на друг корисник на 

Раководител на книговодството, општествени средства, 
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98. 

Врз основа на член 16 од Законот за постојани-
те средства на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развоЈ на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 74/80), Сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗ-
НИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Со оваа наредба се регулираат начинот на из-
давање, текстот, формата и амортизацијата на обв-
рзниците на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини (во 
Натамошниот текст: обврзници), што се издаваат за 
,запишување на задолжителен заем за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и на Социјалистичка Автономна 

покраина Косово (во натамошниот текст: заем). 
2. Заради издавање обврзници на износот на 

постојаните средства на Фондот на федерацијата 
За кредитирање на побрзиот развој на стопански 
Недоволно развиените републики и на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово (во натамош-
ниот текст: Фондот) организацијата на здружен 
труд врши пресметка на уплатените средства на 
Фондот на образецот ,5СФ" — Пресметка на постоја-
ните средства на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените peпублики и автономни покраини, 
што е отпечатен кон оваа наредба и претставува 
нејзин составен дел. 

Образецот „СФ" се пополнува и се доставува, 
заедно со завршната сметка на уплатувачот на зае-
мот, до надлежната служба на општественото кни-

говодство (во натамошниот текст: Службата) во два 
примероци. 

Организацијата на здружен труд која трајно 
врши стопанска дејност на територијата на две 
или на повеќе републики, односно автономни по-
краини, е должна за делот од дејноста што ја врши 
на територијата на одделна република, односно ав-
тономна покраина да достави и поднесе образец 
„СФ" до Службата. Службата што го прима обра-
зецот „СФ" го доставува до службата на општестве-
ното книговодство на републиката, односно авто-
номната покраина на која и се насочуваат уплати-
те на заемот. 

Кон образецот „СФ" уплатувачот на заемот ис-
товремено поднесува до Службата и налог за упла-
та, односно за враќање на разликата на заемот, ут-
врдена со завршната сметка. Враќање на заемот 
врши Службата од средствата на уплатувачите на 
заемот во републиката, односно автономната покра-
ина, на начин определен со, пропис на републиката 
односно автономната покраина. 

Ако Службата утврди дека уплатите според 
конечната пресметка искажани на образецот „СФ" 
На годишниот износ на заемот н.е одговараат на вис-
тинските уплати извршени во текот на уплатниот 
период или дека конечната пресметка не е правилно 
извршена, ќе му го врати на подносителот, Подноси-
телот е должен, ЕО рок што ќе го определи Службата, 
да ги изврши потребните исправки и да ги отстра-
ни недостатоците, како и да и достави на Службата 
нова конечна пресметка на образецот „СФ". 

Ако се работи за враќање на заем на уплату-
вач чија годишна пресметка е завршена и вклуче-

на во списокот за издавање обврзници, враќање на 
уплатениот заем се врши по врачувањето на обвр-
зниците од страна на Народната банка на Југосла-
вија, ,во рок од два месеци од денот на утврденото 
право на враќање на заемот, на начин што ќе го 
определи Службата на општественото книговодство 
на Југославија. 

3. Врз основа на податоците од точка 2 на оваа 
наредба, Службата врши пресметка и составува 
список на уплатувачите на заемот по републики и 
автономни покраини. 

Списоците од став 1 на оваа точка, врз основа 
на кои се издаваат обврзниците на Фондот, ги содр-
жат следните податоци: 

1) број на жиро-сметката и на поштата на уп-
латувачот на заемот; 

2) назив на уплатувачот на заемот; 
3) пренесен износ на име заем од претходната 

година; 
4) износ на уплатениот заем за односната го-

дина; 
5) износ на пресметаната интеркаларна камата; 
6) вкупен износ на заемот за кој се издаваат 

обврзници; 
7) износ на заемот помал од 1.000 динари што се 

пренесува во наредната година. 
4. Списоците од точка 3 на оваа наредба Служ-

бата на општественото книговодство на Југослави-
ја е должна да им ги достави на Фондот и на На-
родната банка на Југославија до 30 јуни текуштага 
година за претходната година. 

5. Врз основа на списоците од точка 3 на оваа 
наредба примени од Службата на 'Општественото 
книговодство на Југославија, Народната банка на 
Југославија им издава обврзници на уплатувачите 
на заемот до 31 декември текуштата година за прет-
ходната година. 

По рокот од став 1 на оваа точка Народната 
банка на Југославија обврзниците што не можела 
да им ги врачи на уплатувачите на нивната адреса 
што е назначена во списокот ќе им ги достави на 
уплатувачите на нивно писмено барање. 

6. Обврзниците на Фондот им се издаваат на 
уплатувачите на заемот на" годишниот износ на за-
емот уплатен до 15 март текуштата година за прет-
ходната година,, зголемен за износот на пресмета-
ната интеркаларна камата согласно со член 12 од 
Законот за постојаните средства на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените реп,ублики и ав-
тономни покраини во периодот од 1981 до 1985 го-
дина. 

Интеркаларната камата од став 1 на оваа точка 
се пресметува според стапка од 5% годишно за вре-
ме од денот на уплатз^вањето на заемот до денот на 
почетокот на отплатување^ на заемот и заедно со 
него претставува основица за издавање обврзници 
на Фондот. 

7. Обврзниците на Фондот се издаваат во апое-
ни од 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 50.000, 100.000 и 
1,000.000 динари. 

Издадените обврзници на Фондот не можат да 
и се вратат на Народната банка на Југославија за-
ради замена со обврзници со помали или поголеми 
апоени. 

8. Обврзниците на Фондот се состојат од два 
дела, и тоа: 

1) плашт на обврзницата, на кој се отпечатени 
сите битни елементи предвидени со оваа наредба; 

2) талон, кој содржи 13 еднакви годишни а пу-
т е с к и купони по кои имателот на обврзниците вр-
ши наплата на главницата и на пресметаната ка-
мата. 

Плаштот на обврзницата на Фондот го содржи 
следниот текст: 
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„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНО-

МНИ ПОКРАИНИ 

Број на обврзницата Серија Ј 

ОБВРЗНИЦА НА ДОНЕСУВАЧ 

за уплатен задолжителен заем за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и САП Косово за 19 - година 

На динари кој износ ќе го исплати На-
родната банка на Југославија од името и за сметка 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини (во натамошниот 
текст: Фондот) во 13 (тринаесет) еднакви годишни 
рати, со 5% годишна камата. 

Првата отплата со каматата (ануитет) втасува 
по три години од денот на истекот на годината за 
која заемот е уплатен. 

Обврската според оваа обврзница се намирува 
врз основа на ануитетските купони кои претставу--
ваат нејзин составен дел. Со исплатата на послед-
ниот к,упон престанува обврската на Фондот според 
оваа обврзница. 

За обврската на Фондот според оваа обврзница 
гарантира федерацијата. 
Во Белград на 19 година 

Директор на Фондот" 
Грбот на плаштот на обврзницата го содржи 

следниот текст: 
,,Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-

нот за постојаните средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1981 до 1985 година 

^ (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80). 
Работите на издавање и амортизација по оваа 

обврзница ги врши, од името и за сметка на Фондот, 
Народната банка на Југославија. -

Правото на наплата на одделни ануитстски ку-
пони од оваа обврзница застарува за три години од 
денот на втасаноста на наплатата. 

Забелешка: 
„Овде треба да се запише амортизациониот план/4 

Текстот на ан5'итетските купони бр. 1 до 13 гласи: 
1) на предната страна од купонот: 
„Купон на обврзницата на Фондот по заем за кре-

дитирање на побрзиот разЕо1 на стопански недовол-
но развиените републики и САП КОСОЕО. 

За 19 година. 
Износот од динари по овој купон втасува 

за исплата на 1 01. 19 година"; 
2) на грбот од купонот: 

„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Фонд на, федерацијата за кредитирање на побрзион 
развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини, Белград" 

Текстот на обврзниците на Фондот се печати на 
јазиците на народите на Југославија. 

9 Амортизација на издадените обврзници на 
Фондот Народната банка на Југославија врши ОД 
средствата на Фондот. 

Втасаните купони од обврзниците на Фондов 
уплатувачите на заемот ги поднесуваат заради на-
плата до Службата која наплатените износи ги пре-
несува на нивната жиро-сметка. 

Купоните од обврзниците на Фондот можат да 
ги наплатуваат и физички лица што дошле во по-
сед на обврзниците на Фондот, односно на купони-
те на обврзниците на Фондот. 

10. Обврзниците на Фондо-т што се загубиле'се 
амортизираат во согласност со член 40 од Законов 
за хартиите од вредност (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 40/78). 

11. Одредбите на оваа наредба ќе се примену-
ваат на издавањето и амортизацијата на обврзни-
ците на Фондот издадени врз основа на средствата 
на задолжителниот заем уплатен за периодот од 
1931 до 1985 година. 

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

Бр. 6-796 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Метар Костиќ, с. р. 

Образец „СФ" 
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99. 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
„СФ" 

Во колона 2 се запишува месецот за кој е извр-
шена уплата на заемот. Ако со еден налог е упла-
тена аконтација за повеќе месеци, се запишуваат 
месеците на кои уплатата се однесува. На пример, 
при уплатата за период јануари — март ќе се вне-
се: „за јануари, февруари и март". Ако аконтаци-

ј а за еден месец е уплатена со повеќе налози, соод-
ветните податоци од секој налог се внесуваат под 
посебни редни броеви на колоната 2. 

Како датум на уплата во колона 3 се внесува 
датумот на изводот на 'жиро-сметката, т.е. денот 
кога е товарена жиро-сметката на уплатувачот на 
заемот. 

Месеците се обележуваат со арапски двоцифре-
ни броеви, и тоа: Јануари со „01" февруари со „02", 
ноември со „11" инт. На пример, уплатата извршена 
на 25 февруари се искажува во колона 3 со „25.02", 

Во колона 4, од ред. бр. 01 до 19 се внесуваат 
само ефективните уплати извршени во корист на 
соодветната збирна сметка на заемот.до 31 декем-
ври на пресметковната година. Во таа колона, под 
ред. бр. 21, 22 и 23 се внесуваат уплатите на заемот 
во наредната година по основ на обврските за го-
дината за која се врши 'пресметување на заемот 
(декемЕрска аконтација и сл.), што се извршени 
заклучно со 15 март наредната година. 

Под реден 6poj 24 се запишува износот на уп-
латената разлика утврдена со завршната сметка. 

Под реден број 27 се запишува салдото на уп-
латата за кои не се издаден!/! обврзници според 
претходната прес,метка (остатокот по заокружува-

„ њето на основицата за издавање обврзници во спи-
сокот). Тие податоци ги внесува надлежната служба 
на општественото книговодство. 

За износот на, враќањата на заемот извршени 
во текот на пресметковниот период се намалуваат 
поранешните уплати. На ист начин се постапува и 
при враќањето на уплатените аконтации според 
завршната сметка на уплатувачот. 

Вратените уплати не се запишуваат во образе-
цот „СФ". Во случај на делумно враќање на заемот, 
во образецот „СФ" се запишуваат само првите уп-
лати и тоа само до износот што останува како об-
врска според завршната сметка (износ што не се 
враќа). 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 
патните исправи на државјаните на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен 
Лист на СФРЈ", бр. 30/79) и член 99 точка 5 од 
Законот за движењето и престојот на странците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/80), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИ-
ТЕ ЗА НАТИМ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ДРЖАВ-
ЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИ-СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА'СТРАНЦИ 

1. Надлежните органи кои според одредбите 
на Законот за патните исправи на државјаните на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и на Законот за движењето ,и престојот на 
странците им издаваат патри и други исправи на 
државјаните на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и на странците ќе ги наплату-
ваат обрасците на тие исправи по следните цени; 
и тоа образецот за: 

ѕ Динари 
1) пасош (личен, семеен) — — — — 70 

2) дипломатски пасош — — — — — 70 
3 ) службен ЛЈ^СТ — — - — — — 70 
4) заеднички пасош — — — — — 120 
5) детски пасош — — — — — — 70 
6) патна листа — — — — — — — 70 
7) патна листа за странци — — — — 90 
8) патни исправи за бегалци — — — 70 
9) патни исправи за лица без државјан-

ство — — — .— — — — — — 70 
10) лични карти за странци — — — — 50 
11) туристички пропускици — — — — 10 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за определу-
вање на цените на обрасците за патни и други ис-
прави на државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на странци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/80). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лиса на СФРЈ". 

П. бр. 270-3-1/33 
28 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, с. р. 

100. 

Врз основа на член 42 став 1 од Царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79 и 
52/79), во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии, директорот на Сојузната управа за царини 
утврдува ^ 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ 
ШТО ДРЖАВЈАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ НЕПОСРЕДНО ГИ 
УВЕЗУВААТ, ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД 

СТРАНСТВО 

1. За стоките што државјани на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и странски 
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државјани непосредно ги увезуваат, односно ги 
примаат од странство, се определува царинска ос-
новица, и тоа: 

170 
260 

90 

литар 200 
29 парч. 20 

1 09.01 Кафе: 

1) сурово во зрно kg 
2) пржено или мелено kg 
3) екстракти на кафе („Nes-

cafe") 100 g 

2 22.09 Виски 
3 21.02 Цигари 

4 37.02 Филмови во ролки: 
1) колор-негатив-филмови: 

а) формат 110 (pocket) и 
120 (instamatic): 
1) 12 снимки пap^ 
2) 20 снимки парч. 

б) формат 135 (leica): 
1) 12 снимки парч. 
2) 24' снимки парч. 
3) 36 снимки парч. 

в) формат 120 (rollfilm) со 
должина од 61,5 m парч. 

2) преобратен (dia-filmo-
vl): 
а) формат НО и 126, 20 

' снимки парч. 

б) формат 135: 
1) 20 снимки парч, 
2) 36 снимки (без вра-

мување) парч. 
3) 36 снимки (со Бра-

нување) парч. 

в) кино-филмови: 
1) супер 8 парч. 
2) 2 : 8 парч. 
3) супер 8 плус (со ма-

гнетна лента)' парч, 
4) супер 8 тонски парч. 

3) Полароид филмови: 
а̂  црно-бели, 8 снимки парч. 

б) во боја: 
1) 8 с н и ж и . парч. 
2) 10 снимки f парч. 

45 
60 

45 
60 

80 

50 

130 

115 

140 

160 

165 
180 

190 
210 

85 

120 
155 

5 40.11 Гуми за патнички автомо-
били од сите видови: 
1) внатрешни гуми kg 

2) надворешни гуми: 
а) дијагонални, обични kg 
б) радијални kg 
в) тубелес kg 

г) протектирани: 
1) дијагонални kg 
2) радикални kg 
3) тубелес kg 

6 42.03 Предмети за облекување од 
природна кожа: 
1) мантили: 

а) од мека кожа парч. 
б) од велур кожа парч. 

2) јакни:7 

а) од мека кожа парч. 
б) од велур кожа парч. 

3) предмети за облекување 
за деца 

7 43.03 Предмети за облекување од 
крзно : 
1) од фино крзно: 

а) бунди: 
1) ,,Нерц" („Визон", 

„Минг", „Канадска 
куна златица") 

2) „Поларна лисица" 
„Сребрена ^лисица" 
и „Сина лисица" 
„Астраган" 
„фока" и 
лисица" 
„Бизамски 

kg 

3) 
4) „Црвена 

5) 
6) 

стао-рец" 
„Нутрија" 

б) ј акни-долги (над 60 cm); 
1) „Нерц" („Визон", 

„Минг", „Канадска 
куна златица") 
„Поларна лисица, 
„Сребрена лисица" и 
„Сина лисица" 
„Астраган" 
„Фока" и „Црвена 
лисица" 
„Бизамски стаорец" 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) „Нутрија" 

парч. 

парч. 
пар-ч. 

парч. 
парч. 
парч. 

в) јакни-покуси (до 
cm): 

60 

190 

120-

170 
200 

85 
120 
140 

6.500 
5.100 

4.200 
3.400 

900 

парч. 70.000 

парч. 
парч. 

парч. 
парч. 
парч. 

1) „Нерц" („Визон", 
„Минг"), „Канадска 
куна златица" парч. 

55.000 
40.000 

35.080 
30.000 
га.ооо 

47.000 

37.000 
27.000 

23.000 
20-000 

19.000 

31.000 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2) „Поларна лисица" 
„Сребрена лисица" 
и „Сина лисица" парч. 25.000 

17 5s:oi Теписи, прекриени' и покри-
вачи јазлирани, врзани со 
машина: 

3) Астраган" парч. 18.000 1) волнени' ш2 1.100 
4) „Фока" и „Црвена 

1) волнени' 

лисица" парч. 15.000 2) од друг текстилен мате-
850 5) „Бизамски стаорец" парч. is.ooo ријал т 2 850 

-6) „Нутрија" парч. 12.700 ' 18 58.04 П л и т и сомот 
г) капи-шубари парч. 2.500 1) од памук kg 750 
Д) јаки парч. 2.700 ' 2) од свила kg 1.200 

2) од просто крзно: 3) од синтетички влакна kg 600 
(зајак, јагне и овца) kg 4.500 

19 58 09 Таители работени на машина 1.100 
(зајак, јагне и овца) 

19 58 09 Таители работени на машина kg 1.100 
Забелешка: За предмети-
те изработени од ногички 20 59.08 Предмети за облекување од 
и остатоци, од крзно ца- скај : 
ринската основица од точ- 1) мантили парч. 1.600 
ка l/'a/l, 1/а/З, 1/6/1, 
1/6/3, 1/в/1, 1/в/З, се на-

2) јакни' , парч. 1.000 
малува за 50%, а за дру- 21 60.01 Плетени или хеклувани ист-гите предмети од точка 1 
за 30%. 

ражни производи, нееласти-гите предмети од точка 1 
за 30%. чни и негумирани: 

8 43.04 Предмети за облекување од 
вештачко крзно: 

1) од валка 
2) од памук 

kg 
kg 

850 
350 

1) за возрасни: 
а) бунди парч. 3.400 

3) од синтетички влакна kg 650 

6) јакни парч. 2.300 22 60 04 долни алишта од памук kg - 500 
2) за деца kg 550 23 GO.05 Горна облека и други пред-

9 50.09 Ткаенини од свила или от- мети плетени или хеклува-
ни, нееластични и негуми-
рани: падоци од свила: 
мети плетени или хеклува-
ни, нееластични и негуми-
рани: 

1) од свила: 
а) ретки ткаенини (му-

1) од памук 
2) од волна и фина живо-

kg 900 

слин, трена дин, воал, 
газа и сл.) kg 1.500 тинска длака kg 1.400 

6) други kg 1.300 3) од синтетички влакна kg 1.000 

2) ткаенини од бурет свила .kg 1.100 24 61 01 Горна облека за возрасни 
10 5L03 

4 
мажи: 

10 5L03 Предиво од синтетички влак-
kg 450 

мажи: 
на kg 450 1) од волнени ткаенини: 

И 53.10 Предиво од волна kg 700 а) капути парч. 4.500 

12 53.11 Ткаенини од волна на овци 
или јагниња или од фина 
животинска длака (штофо-

б) мантили 
в) облеки 

парч. 
ком-
плети 

3.400 

3.700 
ви): . 

kg 1.500 г) блејзери парч. 2.500 
1) машки kg 1.500 г) блејзери 

1.200 2) женски kg 1.100 д) панталони парч. 1.200 

13 55 бб Конец: 
kg . 2.700 

2) од синтетички ткаенини 
- и мешаница (до 50% вол-

1) за везење kg . 2.700 на): 
2) за плетење и хеклање kg 1.000 а) капути парч. 3.000 
3) друго kg 600 б) мантили парч. 2.400 

14 55.08 Фротирни ткаенини од па-
мук kg 450 

в) облеки . ком-
плети 2.600 

15 55.09 
г) блјезери парч. 1.700 

15 55.09 други памучни ткаенини: д) панталони 900 
kg 

д) панталони парч. 900 
1) за завеси kg 900 

д) панталони парч. 

2) друго kg 450 ѓ) облеки за скијање: 

16 56.07 
1) јакни парч. 1.480 

16 56.07 Ткаенини од вештачки или 
1) јакни парч. 

1.100 синтетички влакна: , 2) панталони парч. 1.100 

1) за завеси kg 900 3) комплет од еден дел парч. 2-;40О 
2) друго kg 650 4) ракавици чивт 500 
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3) од памучна и цел-ткае-
нина и мешаница (до 50% 
синтетика): 
а) мантили парч. 
б) облеки ком-

плети 
в) сачоа 4 парч. 

г) панталони: 
1) „blue jeans" ' парч. 
2) друго п^рч. 

4) виндјакни од сите видови 
ткаенини: 
а) без влошка парч. 
б) со влошка , парч. 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а) „blue jeans" парч. 
б) друго парч 

25 61.02 Горна облека за - жени и де-
ца: 
1) од волнена ткаенина: 

а) капути парч. 
б) мантили парч. 
в) костими ком-

плети 
г) фустани парч. 
д) здолници парч. 
ѓ) панталони парч. 

2) од синтетичка ткаенина и 
мешаница (до 50% волна)' 

а) капути 
б) мантили 
в) костими 

г) фустани 
д) здолници 
ѓ) ^панталони 

парч. 
парч. 
ком-
плети 
парч. 
парч. 
парч. 

е) облеки за скијање: 

1) за жени: 
а) јакни парч. 
б) панталони парч. 
в) комплет од еден 

дел парч. 
г) ракавици чифт 

2) за деца: 
а) јакни парч. 
б) панталони . парч. 
в) комплет од еден 

дел ' парч. 
г) ракавици ' чифт 

2.000 

2.000 

1.500 

700 
600 

1.800 
2.700 

700 
500 

4.500 
3.400 

3.300 
2.000 

1.000 
1.000 

3.200 
3.000 

2.200 
1.700 

900 
900 

1.400 
1.100 

2.400 
500 

800 
400 

1.000 
250 

3) од памучни и цел-ткае-
нини и мешаница (до 50% 

синтетика);' 
а) мантили парч. 
б) фустани парч. 

в) здолници: 
1) „bbn jeans" парч. 
2) друго парч. 

г) панталони: 
1) „blue jeans" парч. 
2) друго ^ парч. 

4) виндјакни од сите видови 
ткаенини: 
а) без влошка парч. 
б) со влошка парч. 

5) блузи од сите видови 
ткаенини: 
а) „blue jeans" 
б) друго 

6) детска облека: 
а) волнена 
б) друго 

7) комплети за бебиња 

парч. 
парч. 

kg 
kg 

пакет 

парч. 

парч. 
парч. 
парч. 
парч. 

26 62.01 Ќебиња: 
1) од камилска длака 

2) од волна: 
а) 'за едно лице 
5) за две лица 

3) од памук 
4) од синтетички влакна 

27 62.02 Креветска рубелина и рубе-
лина за на маса 
1) креветска рубелина и за 

на маса (освен прекривки 
а) од дамаст kg 

6) од друг материјал: 
1) дезениран а kg 
2) еднобојеа kg 

2) прекривка! за кревет: 
а) за едно лице парч. 
б) за две лица парч. 

28 63.01 Употребува ни предмети за 
облекување и употребувани 
обувки kg 

29 64.01 Обувки за скијање: 
1) за возрасни чифт 
2) за деца чифт 

2.100 

1.100 

700 
600 

700 
600 

1.800 

2.700 

700 
500 

1.100 

700 
2.000 

3.000 

1.800 
2.200 

450 
-900 

1.000 

850 
550 

750 
1.300 

300 

1.600 

900 
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30 64.02 Обувки со ѓон од природна 
или пресувана кожа: ^ 

1) чевли: 
а) машки чифт 
б) женски чифт 
в) детски чифт 

2) чизми: 
а) машки чпфт 
б) женски чифт 
ЈВ) детски чифт 

'31 64.04 Обувки со ѓон од други ма-
теријали: 

1) чевли: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

2) чизми: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

чифт 
чифт 
чифт 

чифт 
чифт 
чифт 

парч. 32 66.01 Чадори 

,33 69.11 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалетни 
цели од порцелан: 
1) еднобојни 'kg 
2) во повеќе бои kg 

34 69.12 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинтвото или за тоалетни 
цели од други видови кера-
м и к а 
1) еднобојни kg 
2) во повеќе бои kg 

35 70.13 Производи од стакло што се 
употребуваат за на маса, за 
кујна, за канцеларии, за 
внатрешна декорација и сл: 

1) од кристал: 
а) брусен ' kg 
б) друг (леан) ' kg 

2) од друго стакло kg 

36 73.36 Печки, шпорети, адамеиицп 
и други грејачи што се у-пот-
ребуваат во домаќинството, 
освен печки за централно ш 
етажно греење: 

1) печки: 

а) на цврсти горива: 
1) обични isap^. 
2) трајно-жаречхш парч. 

1.400 
1.400. 

600 

2.500 
2.500 

700 

1.000 
1.000 

400 

1.600 

1.600 

500 

500 

200 
300 

150 
250 

550 
400 
200 

б) на течни горива: 
1) до 5000 kcal парч. 4.200 
2) над 5000 kcal парч. 5.000 

3) со автоматска регу-
лација на топлина-
та: 
а) обични парч. 4.500 
б) обложени со ке-

рамика парч. 5.900 
' в) камини обложен!' 

со керамика парч. 8.500 
г) камиши, други парч. 7.200 

д) на гас: 
1) обични парч. 5.100 
2) во облик на 

камин парч. 8.200 

2) шпорети: 

а) на цврсти горива: 
1) обични ' парч. 4.509 
2') со -вградеа систем за 

етажно греење 10.000 
kcal парч. 12.000 

б) на гас: 
1) со три пламени 
2) со четири пламени 
3) гасни решеа 

4) гасни бојлери гаво-
то чии: 
а) до 5 литри во ми-

нута 
б) над 5 до 10 литри 

во минута 
в) над 10 до 15 лит-

ри во минута 

парч. 5.500 
парч. 7.000 
пламен 400 

парч. 

парч. 

4.000 
7.500 

иарч, 

37 73.37 Радијатори од челичен лим kg 

73.38 Садови: 
1) емајлирани kg 

2) од нерѓосувачки челик kg 

39 76 16 Радијатор!! од алуминиум kg 

40 84.06 Мотори за чамци-, по движени: 
1) до 4,41 kW k w 
2) над 4,41 до 6,61 kW kW 
3) над 6,61 до 10,29 kW kW 
4) -над 10,29 до 13,23 kW kW 

41 84.15 Ладилници--фрижидери, за 
домаќинството: 

1) обични 
а) со две ѕвездички литар 
б) со три ѕвездички литар 

2) комбинирани со конзер-
ватор (длабоко замрзну-
вање) : 
а) со конзерватор до 80 

литри литар 

4.500 

6.500 

9.500 

41 

200 
60G 

125 

3.000 
2.900 
2.600 
1.900 

32 
40 
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б) со конзерватор над 80 
литри 

3) комбинирани, 
литар 

на гас и 
електрична струја литар 

4) конзерватори-апарати за 
длабоко замрзнување: 
а) разладни сандаци литар 
б) разладни; ормани; литар" 

42 84.16 Апарати за пеглање за дома-
кинството со валјаци: 
1) без. подлога, со ширина на 

валјакот до 56 cm парч. 

2) со подлата, со ширина на 
валјакот: 
а) до 74 cm парч. 
б) над 74 до 85 cm парч. 

3) со склопузачка подлога 
со ширина на Еалјакот: 
а) до 65 cm парч. 
б) над 65 до 74 cm парч. 
в) над 74 до 85 ̂ ст парч. 

43 84,18 Кујнски пречистувач^ на 
' воздух (Запи) - парч. 

44 34.19 Машини за миење садови за 
домаќинството: 
1) до 4 лица парч. 
2) над 4 до 8 лица ' парч. 
3) над 8 лица парч. 
Забелешка: 
1. АКО капацитетот на маши-
ната е изразен во меѓународ-
на единица — „број на при-
борот за јадење", пресмету-
вањето на лицата се врши со 
делење на тој број со фак-
турата 1,5. 
2. За машини за миење садо-
ви со вградено лавабо (орма-
нче), царинската основица се 
зголемува за 4.000 динари. 

45 84.37 Машини за рампо плетење 
без подлога, за домаќинство-
то, нето-тежпна "до 20 kg: 
1) еднореден: 

а) без програматор парч. 
б) со програматор парч. 

2) д зоре дни: 
а) без програматор парч. 
б) со прогрѕматор парч. 

46 84.40 Машини за перење и сушење 
алишта, за домаќинството: 
1) за перење — автоматски 

(до 5 kg суви алишта)^ 

40 

125 

35 
4i5 

6.000 

8.500 
9.500' 

7.000 
8.500 

13.000 

4.000 

10.000 

15.000 
20.000 

а) со повеќе програми 
(претперење, перење и 
центрифугирањс): 
1) до 600 свртувања/ 

/ мин. 

2) над 600 свртувања/ 
/мин. до 800 сврту-
вања/мипг. 

3) над 800 свртувања/ 
-/мин. 

1 kg 
суви 
али-
шта 
1 kg 
суви 
али-
шта 
1 kg 
суви 
али-
шта 

2.500 

3.000 

3.800 
б) Superdry, Тгоскпег (со 

претперење, перење, 
центрифугирање и су-
шење) : 
1) до 600 свртувања/ 

/мин 

2) над 600 до 1000 сврѓ 
туваља/мин 

3) над 1.000 свртува-
ња/мин 

1 kg 
суви 
али-
шта 
суви 
али-
шта 
1 kg 
суви 
али-
шта 

3.500 

4.000 

5.000 

2.000 

3.000 
1 kg 
алишта 2.500 

парч. 

парч. 

6.500 
8.500 

13.000 
20.000 

2) за сушење: 
а) центрифуги, со капа-

цитет до 3 kg 
б) центрифуги, со капаци-

тет над 3 до 5 kg 
в) калорифери 

47 84.41 Машини за шиење за дома-
ќинство: 
1) со електричен погон: 

а) цик-цак: 
1) кабинет парч. 8.500 
2) носиви (портабл) парч. 7.000 
3) глави парч. 6.000 

б) супера втоматски: 
1) кабинет парч. 12.000 
2) косини (портабл) парч. 11.000 

' 3) глави парч. 9.000 
в) електронски: 

1) кабинет парч. 
2) носиви (портабл) парч. 
3) глави - парч. 

2) подлоги за машини за 
шиење: 
а) кабинет парч. 3.000 
б). друго , парч. 2.GQ0 

48 84.47 Кружни пили (циркулари) 
на подлога, со електромотор 
со моќност: 
Д) 1,10 kW парч. 

23.500 
21.000 

19.500 

4.500 
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2) 1,5 kW парч. 6.500 
3) 2,2 kW парч. 7.000 
4) 3 kW парч. 7.500 
5) 6 kW парч. 8.500 

49 84.49 Верижни пили за рачна 
употреба со мотор со внат-
решно согоруваше kW 3.500 

50 84.51 Машини за пишување (пор-
табл) машини: 

1) машини за пишување ,до 
9,5 cm височина со ковчег: 

а) валјак со ширина 23 
cm парч. 3.000 

б) валјак со ширина 24 
cm парч, 4.000 

2) машини за пишување над 
9,5 до 15 сш височина со 
ковчег: 
а) валјак со ширина 24 

cm ч парч. 5.500 
б) валјак со ширина 33 

cm парч, 6.500 
Забелешка: Ако наведените 
машини се електрични, ца-
ринската основица се зголе-
мува за 100%. 

51 85.01 Електрични мотори и испра-
в у в а ч ^ апарати: 
1) електрични мотори со 

моќност: 
а) 0,12 kW парч. 1.600 
б) 0,18 kW парч, 1.750 
в) 0,25 kW парч, 1.850 
г) 0,37 kW парч. 2.100 
д) 0,55 kW парч. 2.450 
ѓ) 0,75 kW парч. 2 600 
е) 1,0 kW ,парч, 3 200 
ж) 1,5 kW парч. 3 800 
з) 2,2 kW парч. 4 700 
ѕ) 3 kW парч. 5.400 
и) 4 kW парч. 6.850 

2) Стабилизатори за телеви-
зори парч. 1.500 

52 85.06 Електромеханички апарати 
за домаќинството со вграден 
електричен мотор: 

1) правосмукалки: 
а) до 400 W парч. 2.500 
б) над 400 до 600 W парч. 3.500 
в) над 600 до 800 W парч. 4.300 
г) над 800 до 1000 W парч. 5.000 

'Забелешка: Ако наведените 
апарати се електрохшк, ца-
ринската основица се зголе-
мува за 1,500 динари. 

2) апарати за мелење и ме-
шање на животни намир-
ници 1миксери со тежина 
до 5 kg): 
а) обичен-ра'чен 
б) уЕЈиверзален — за на 

парч. 

парч. 

парч. 
парч. 
парч, 
парч. 
парч. 

53 85.12 Електротсрмички уреди' за 
домаќинство: 
1) греј ани за вода — бојлери: 

а) електрични: 
1) до 10 литри 
2) над 10 до 30 литри 
3) над 30 до 60 литри 
4) над 60 до 80 литри 
5), над 80 до 100 литри 
6) за секој понатамо-

шен литар над 100 
литри, царинската 
основица се зголе-
мува за 40 динари 

5) комбинирани (на дрво 
и електрична" струја) парч. 

2) електрични греалки (ка-
лорифери), со термостат и 
вентилатор парч. 

3) камени парч. 
4) електрични радој атори со 

'термостат ребро 
5) куќни хауби со подлога, 

до 1200 W , парч. 

6) шпорети: 
а) електрични: 

1) со три греј ни плочи: 
а) обични 
б) со една експрес-

ни плоча 

2) со четири трејси 
плочи: 
а) обични 

. б) со една експрес 
плоча 

в) со две експрес 
плочи 

г) со една експрес и 
една автоматска 
плоча 

д) со две експрес и 
една автоматска 
плоча 

ѓ) со една експрес и 
две - автоматски 
плочи 

парч. 

парч. 

парч. 

парч. 

парч. 

парч. 

парч. 

1.000 

3.000. 

2.500 
2.800 
3.000. 
3.500 
4.500 

3.000 

1.200 

9.500 

250 

1.000 

4.000 

4.800 

5.000 

5.500 

6.500 

7.200 

8 500 

парч. 10.(КИј 
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б) комбинирани (на гас и 
електрична струја): 
1) со три пламени и 

една електрична 
плоча ,парч. 7.000 

2) со четири пламени и 
една електрична 
плоча парч. 8.000 

3) со два пламен а и две 
електрични плочи парч. 7.300 

4) со три пламени и две 
електрични плочи - парч. 7.000 

5) со четири пламени 
и две електрични 
плочи парч. 8.500 

7) електрични микробранов-
ни печки: 
а) до 500 W парч. 10 000 
б) над 500 W , парч. 14.000 

8) електрични пегли со пар-
но влачење парч. 1.000 

9) електрични термоакуму-
лациони печки со моќ-
ност: 
а) 2 kW парч. 6 ВОН 
б) 3 kW парч. 8.700 
в) 4 kW парч. 10 ООО 
г) 5 kW парч. 11.500 
д) 6 kW парч. 12 500 
ѓ) 8 kW парч. 15.000 

54 85 15 Телевизиски приемници: 
1) носиви (портабл): 

а) црно-бели со екран: 
1) до 25 cm парч. 2 700 
2) над 25 ДО 31 cm парч. 3.200 
3) над 31 до 36 cm парч. 4 ООО 
4) над 36 ДО 44 cm парч. 4 500 
5) над 44 ДО 48 cm парч. 5 500 

во боја со ек :раи: 
1) до 36 cm парч. 13 000 
2) над 36 До 44 cm парч. 15 ООО 
3) над 44 ДО 48 cm парч. 17.500 

2) за на маса: 
а) црно-бели, со екран: 

1) до 51 cm парч. 6.000 
2) над 51 до 63 cm парч. 6 500 
3) над 63 cm ' парч. 7 ООО 

б) во боја со екран: 
до 51 cm парч. 20 000 

2) пад 51 до гј6 cm парч. 25.000 
3) над 56 до 67 сш парч. 30.000 

Забелешка: За телевизиските 
приемници во 6oja без вгра-
ден систем за далечинско уп-
равување, царинската осно-

- вица се намалува за 3000 ди-
нари. 

55 87.10 Велосипеди без мотор: 
1) за возрасни: 

а) обични ,парч. 3.000 
б) што се склопуваат, со 

пречник на тркалата 
над 380 mm парч. 3.500 

в) велосипеди со спортска 
изработка парч. 7.500 

2) за деца, со пречник на 
тркалата: 
а) до 380 mm парч. 1.700 
б) над 380 mm парч. - 2.200 

56 87.13 Детски колички: 
1) обични парч. 1.700 
2) длабоки парч. 2.500 
3) комбинирани, спортско-

-длабоки со посебна вло-
шка парчЛ 4.000 

57 87.14 Рачни колички за превоз на 
матери-јал со едно тркало парч. 1.000 

58 92.12 Грамофонски плочи и други 
регнстротори на звук: 
1) грамофонски плочи со 

пречник: 
а) 17 cm парч. 50 
б) 25 cm парч. 100 
в) 30 cm , парч. 150 

2) магнетофонски ленти, не-
спимени парч. 0,55 

3) касети неписмени: 
1 а) С-60 парч. 55 

б) С-90 парч. 70 
в) С-120 парч. 100 

2. За стоките што државјани на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и странски 
државјани непосредно ги увезуваат, односно ги 
примаат од странство, што не се опфатени со точ-
ка 1 -на оваа листа, царинската основица ја утврду-
ва царинарницата со процена врз основа на текуш-
титс цени на пазарот уа земјата од која стоките се 
увезуваат и просечните трошоци па превозот и до-
ставувањето до југословенската граница, согласно 
со член 42 став 3 од Царинскиот закон. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
листа, пре-станува да важи Листата на цари,н-
ските основици за с.токите што југословенски и 
странски државтани непосредно ги увезуваат од-
носно ги примаат од странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/80). 
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4. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 11052/1 
26 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Звонко Пошќиќ, с. р. 

101. 

Врз основа на член 25 став 4 во врска со член 
25 став 2 на Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 13/76, и 74/80) дирек-
торот на Сојузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли пропишува . 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ, ОПРЕМАТА ЗА 
ПРЕГЛЕД И ЖИГОСУВАЊЕ НА ВКЛОПНИ ЧА-
СОВНИЦИ ЗА МЕРНИТЕ ГРУПИ ЗА МЕРЕЊЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И РАБОТНИЦИ-
ТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОД-
ГОТОВКА АКО МУ СЕ СТАВААТ МА РАСПОЛА-
ГАЊЕ МА ОРГАНОТ НА КОНТРОЛАТА HPS'! 
ПРЕГЛЕДОТ И ЖИГОСУВАЊЕТО НА ВКЛОПНИ-

ТЕ ЧАСОВНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што 

треба да ги исполнуваат работните простории и 
опремата за преглед и жигосување на вклопен ча-
совници за мерните групи за мерење на електрична 
енергија (во натамошниот текст: вклопните часовни-
ци), како и условите во поглед на стручната под-
готовка на работниците што организацијата на здру-
жен труд која произведува или поправа вклопат! 
часовници, е должна да и ги стави на располагање 
на подрачната организациона единица на" Сојузниот 
-завод за мери И скапоцени метали (во натамошниот 
текст' органот на контролата) при прегледот и жи-
госувањето на.вклопни часовници, ако прегледот на 
тие вклопни часовници, на нејзино барање, по ис-
клучок од одредбите на член 25 став 1 од Законот 
за мерните единици и мерилата, го врши во нејзи-
ните деловни простории. 

Член 2 
Работните простории за преглед и жигосување 

на вклопните часовници мораат: 
1) да бидат чисти и суви; 
2) да бидат заштитени од бука, потрес, вибраци-

ја, навлегување на прав и водена пареа; 
3) ца имаат постојна температура и соодветно 

осветление; 
4) да бидат изградени во согласност со технич-

ките нормативи и доволно простра,ни за сместување 
на опремата; 

5) да ги исполн,уваат условите пропишани во по-
глед на хигиенско-техничката заштита. 

Условите од став 1 на овој член не смеат да се 
изменат во толкава мера што да Ја воведат во пра-
шање декларираната точност и прецизност на оп-

ремата и на вклопните часовници кои се испитуваат. 

Член 3 
Температурата во работните простории во кои 

се врши преглед на вк л опните часовници за време 
на испитувањето мора да биде 230С (± 30С). 

Релативната влажност на воздухот во работните 
простории во кои се врши преглед на вклопните 
часовници мора да биде во границите од 40% до 
70%. 

Јачината на осветленото во работните просто-
ри!,' во кои се врши преглед на оклопните часовни-
ци треба да биде во границите од 600 Lx до 1000 Lx 
(JUS U. С9. 100). 

Температурата во работните простории во кои 
се врши преглед на вклопните часовници мора да 
се мери и да се регистрипа со термометри чија по-
делба на скалата изнесува најмалку 10С, а релатив-
ната влажност на ваздухот — со хигрометри чија 
поделба на склата изнесува најмалку 5%. 

Температурата и релативната влажност на воз-
духот во работните простории во кои се врши пре-
глед на вклопните часовници мораат да се одржу-
ваат во границите пропишани во ст. 1 и 2 на овој 
член со уредите за климатизација. 

Член 4 
Заштитата од потреси и вибрации во работните 

простории во кои се врши преглед на вклопнпте 
часовници мора да биде изведена така што потре-
сите и впбрашште да не влијаат врз точноста на 
мерењето на опремата и на вклопните часовници 
кои се испитуваат. 

Член 5 
Опремата за испитување на вклопните часовни-

ци мора да овозможи испитување според метроло-
шките услови за одделни видови вклопни часов-
ници. 

Член 6 
Опремата која се користи за испитување на 

вклопен часовници мора да има такви мерно-тех-
нпчки карактеристики што да може испитувањето 
да се врши според еден од наведените методи, и тоа? 

1) метод на споредување со основниот часовник: 
2) метод на определување на диференцијални^ 

дневен од на вклопниот часовник; 
3) метод на автоматско регистрирање на момен-

тот на отворањето и на моментот на затворањето! 
на вклопникот на вклопниот часовник. 

Член 7 
Опремата кој,а се користи за испитување на 

вклопиите часовници се COCTOPI од секундрадни ета-
лони. од работни еталони и од помошна опрема. 

Секундарните еталони за испитување на вклоп-
ните часовници можат да бидат: 

1) основен кварцен часовник и часовен компас 
ратор; или 

2) автоматски уред за испитување на вклопните 
часовници. 

Работни еталони за испитување на оклопните 
часовници се: 

1) механички, електромеханички и електронска 
секундомери; 

2) волтметар за мерење на напонот на напоју -

вашето; 
3) потсклоп за испитување на вклопникот на ма -

ксимумот (мерач на интервалот на времето). 
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Помошната опрема која се користи за испиту-
вање на оклопните часовници се состои од: 

1) подножје или плоча за поставувал-е на окло-
пните часовници, снабдени со сигнални ламбички; 

2) потсклоп за промена на напонот за навивање 
на потонатиот мотор на вкдолниот часовник; 

3) си и хрон и часовници. 

. Член 8 
Секундарните еталони за испитување на е м о -

циите часовници не смеат да имаат грешка поголема 
од 1ѕ,/24ћ што одговара на стабилноста на нивната 
временска база од 1х 10-5 

Основниот кварцен часовник мора да биде кон-
струиран така што да е можно прочитузање на 
секундите и да има резервно напојување најмалку 
12 часови. 

Часовниот компаратор мора да биде 1 конструи-
ран така што да е можно определување на момен-
тната вредност на дневниот од на вклопниот часов-
ник, во опсег од ±30 s/24h со прецизност на читањ-е 
од најмалку 2ѕ/24ћ. 

Автоматскиот уред за испитување на ЕК л опи и те 
часовници мора да биде конструиран така што да е 
можно прочитурање на времето со точност од Is и 
регистрирање на моментот на отворањето и на мо-
ментот на затворањето на вклогшикот на вклопниот 
часовник, со точност од 0,1ѕ. 

За секундарните еталони за испитување на 
вклопните часовници се води евиденција, која ги 
опфаќа податоците, и тоа: 

1) називот на секундарниот еталон; 
2) -називот на производителот и типот; 
3) серискиот број и годината на производството; 
4) датумот на првото пуштање во работа; 
5) датумот на последниот преглед; 
6) датумот кога е потребно да се изврши след-

ниот преглед. 

Член 9 
За испитување на вклопните часовници можат 

да се користат механички, електрогдеханички и 
електронски секундомери ако се жигосани односно 
ако имаат уверение за исправноста согласно со 
одредбите на Законот за мерните единици и мери-
лата. 

Волтметарот за мерење на напонот на навивање-
то на вклопниор часовник мора да биде најмалку од 
класа 1 5. 

Потсклопот за испитување на вклопникот на 
максимумот (мерач на интервалот на времето) мора 
да биде конструиран така што грешката која наста-
нува поради задвижување PI запирање, како и пора-
ди сопствениот од, не смее да биде поголема од О, Is 
во интервал на време од lh. 

Член 10 
Потсклопот за промена на напонот на навипа-

њето на потонатиот мотор на вклопниот часовник 
може' да биде агтотра р,еформаторот ИЛИ напонски-
от дел па уредот за испитување на броилото на 
електричната енергија. Силата на ово-5 потсклоп 
треба да биде во согласност со бројот на испитува-
ните ВКЛОПНИ часовници. 

Ако основниот часовник не е доволно видлив 
потребно е да се воведат синхрони часовници. Син-

хроните часовници мораат да бидат конструирани: 
така што да е можно прочитување нa секундите, а 
нивното покажување мора да биде во согласност со 
покажувањето на основниот часовник. 

Подножјата или плочите за поставување на 
вклопните часовници мораат: 

1) ца имаат место за поставување на најмалку 
пет вклопни часовници; 

2) да овозможат вертикална положба на вклоп-
ниот часовник; 

3) со помош на соодветни сигнална ламбички да 
ја сторат повидлива состојбата на вклопниот ча-
совник, 

Член 11 
Раководителот на работната единица или на 

службата, групата, одделението односно друга фор-
ма на организирање на работата во рамките на која 
се врши преглед и жигосување на вклопните часов-
ници, мора да ги исполнува следните услови: 

1) да има висока школска подготовка и на ј -
- малку 3 години работно искуство на соодветни ра-

боти; или 
2) да има виша школска подготовка и н а ј -

малку 6 години работно искуство на соодветни ра-
боти; или 

3) да има средна школска подготовка и најмалку 
10 години работно искуство на соодветни работи. 

Освен условите од став 1 на овој член, рако-
водителот на работната единица или на службата, 
групата, одделението, односно другата форма на 
организирање на работата мора да ia познава це-
лата проблематика на прегледот и жигосувањето на 
вклопните часовници и на опремата за нивното 
испитување. 

Член 12 
Работниците што работат на дотерување и ис-

питување на вклопните часовници и кои ракуваат 
со опремата за испитување на вклопните часовни-
ци мораат да имаат соодветна стручна подготовка. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува 
на работниците во организациите на здружен труд 
што произведуваат вклопни часовници. 

Член 13 
Решенијата со кои на определени организации 

на здружен труд им е одобрено во нивните деловни 
простории да се врши преглед и жигосување на 
вклопните часовници, а што се донесени пред де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престануваат да важат на 31 декември 1981 "година. 

Член 14 
Овој правилник влегyва во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". -

Бр. 0213-8931/2 
28 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Воичиќ с. р. 
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Врз основа па член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациЈа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБ-

ЛАСТА НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југо-
словенскиот стандард од областа на изработката на 
стандарди („Службен лист на СФРЈ", бр, 25/68). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. 50-2264/1 
10 февруари 1981 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. "р. 

103. 

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и на член 176 
ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и за 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77), Советот на гувернерите ,донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за начинот и роковите за реги-
стрирање и евидентирање на кредитните работи со 
странство (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 48/77,19/78, 
69/78, 28/79 и 64/80) во точка 11 став 2 зборовите: 
„на 31 декември 1980 година" се захменуваат со збо-
ровите: „на 30 јуни 1981 година". Се додава нова 
реченица која гласи: „Банките овластени за рабо-
тите со странство ќе ги групираат кредитите според 
републичката и покраинската припадност на крај-
ните корисници на кредитите и извештаи за креди-
тите ќе доставуваат на народната банка на репуб-
ликата и на народната банка на автономната по-
краина надлежна за крајниот корисник 

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

О. бр. 8 
3 февруари 1981 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

-Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 236 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува од должноста директор на Соју-
зната дирекција за резерви на прехранбените про-
изводи Вељко Крижник, поради заминување на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 106 
23 јануари 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с, р. 

С О Д Р Ж И Н А : . 
Страна 

97. Правилник за начинот на утврдување и 
искажување на износот до кој органи-
зациите на здружен труд и други корис-
ници на општествени средства можат да 
располагаат со општествени средства во 
првото тримесечје на 1981 година за ис-
платување на определени издатоци - 285 

98. Наредба за издавање и амортизација на 
обврзниците на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените репуб-
лики Рј автономни покраини — — — — 288 

99. Решение за определување на цените на 
обрасците за патни и други исправи на 
државјаните на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и на 
странци — — — — - — — — — 290 

100. Листа на царинските основици за стоки-
ките што државјани на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и 
странски државјани непосредно ги уве-
зуваат, односно ги примаат од странство 290 

101. Правилник за условите што треба да ги 
исполнуваат работните простории, опре-

ч мата за преглед и жигосување на оклоп-
ни часовници за мерните групи за мерење 
на електрична енергија, како и работни-
ците во определени организации на здру-
жен труд во поглед на стручната подго-
товка ако му се ставаат на располагање 
на органот на контролата при прегледот 
и жигосувањето на вклопните часовници 298 

102. Правилник за престанок на важењето на 
Решението за југословенскиот стандард 
од -областа на изработката на стандарди 300 

103. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за начинот и роковите за регистри-
рање и евидентирање на кредитните ра-
боти со странство — — — — — — 300 

Назначување и разрешување — — — — 300 


