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14. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81 и 41/83), Сојуз-. 
ниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСОЧИНАТА И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-

ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 
Член 1 

Во Правилникот за височината и условите за корис-
тење на надоместот за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во друго место („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/82) во член 3 став 1 бројот „300" се заменува 
со бројот „500". 

Член 2 
Во член 7 став 2 зборовите: „картата за превоз која 

служи како доказ за почетокот и завршувањето на патува-
њето и другата документација што корисникот на надо-
местот ќе му ја достави" се заменуваат со зборовите: „по-
тврда од лекувалиштето за извршеното бањско и климат-
ско лекување односно од лекарската комисија за изврше-
ниот преглед, како и податоците за тоа колку време му 
било потребно на корисникот со средствата на јавниот со-
обраќај (железница, автобус или брод) да го изврши пату-
вањето." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр .1042/1 

24 декември 1984 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања на 

борците и воените инвалиди, 
Јовко Јовковски, с. р. 

15. 
Врз основа на член 30 став 1 и член 49 став 2 од Зако-

нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузни-
от комитет за енергетика и индустрија, директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СКИЛИФТОВИ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за изградба, експлоатација и одржување на ски-

лифтовите и техничките мерки за заштита на екилифтови-
те од техничко-технолошки незгоди. 

Одредбите на овој правилник нема да се применуваат 
на скилифтовите со влечно јаже под главата на скијачот 
ниту на скилифтовите за влечење по трева. 

Член 2 
Како скилифтови, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат транспортните средства за влечење на скија-
чи по снег нагоре, со влечно јаже над главата на скијачот. 

Скилифтот го сочинуваат: 

1) траен за влечење; 
2) носечки конструкции: 

- на погонската (појдовна) и горната свртувачка 
(повратна) станица; 

- на затезниот столб; 
- на линиските столбови со конзоли; 
- на влечните уреди: 

3) влечно и затезно јаже; 
4) погонски и повратни јажаници и склопови на во-

дечките котури (котурни батерии); 
5) погонски уред; 
6) затезен уред со противтег; 
7) сигнално-сигурносни уреди. 

Член 3 
Долу наведените изрази, во смисла на овој правил-

ник, ги имаат следните значења, и тоа: 

1) траса на влечењето е уредена, првенствено затреве-
на. во попречен правец хоризонтална патека широка нај-
малку 1,5 т по која скијачот, закачен за влечниот уред, се 
влече со качувачкиот крак по снегот, нагоре; 

2) влечен уред е средство кое, закачено за влечното 
јаже со амортизира потег, го влече скијачот покрај траса-
та на влечењето. Влечниот уред може да биде: 

- телескопски влечен уред постојано прицврстен за 
влечното јаже; 

- телескопски влечен уред со одделива спојка при-
цврстена за влечното јаже само за времето на влечењето 
на скијачот односно на движењето по должината на траса-
та на влечењето; 

- влечен уред со долго извлекување постојано при-
цврстен за влечното јаже со чиниеста потпирка за влечење 
на еден скијач или со котва за влечење на двајца скијачи; 

3) погонската (појдовна) станица на скилифтот, по 
правило, е сместена во долниот појдовен дел на трасата 
на влечењето и таа врши три основни функции: 

- со погонски мотор по пат на погонската јажаница 
врши постојано еднонасочно движење на влечното јаже; 

- ги собира вратените влечни уреди и ги сместува во 
оставата; 

- врши автоматско тргнување на скијачот; 
4) линијата на скилифтот е составена од редица стол-

бови со конзоли на кои се наоѓаат водечките котури и се 
користи за потпирање и водење на влечното јаже на опре-
делена височина над трасата на влечењето; 



5) горната свртувачка (повратна) станица или по-
вратната јажаница го затвора кругот на влечното јаже и 
ги враќа празните влечни уреди по симиувачкиот крак до 
погонската (појдовна) станица; 

6) уредот за затегање, кој се состои од затезна котура-
ча, затезен столб и противтег, обезбедува еластично зате-
гање на влечното јаже со постојана сила на затегање; 

7) повратна или погонска јажаница е котур хоризон-
тално поставен на краевите на скилифтот со жлеб испол-
нет со еластична влошка околу кој се врши пренос на по 
ѓонот и промена на правецот на движењето на влечното 
јаже. Тој котур со долг линиски контакт е врзан за влечно-
то јаже; 

8) линискиот водечки котур (или котурна батерија) е 
склоп на еден котур или на повеќе котури со жлеб испол-

нет со еластична влошка преку кој се врши водење на 
вечното јаже по должината на линијата. Влечното јаже со 
мкаст или со мошне краток линиски контакт е врзано за 

"KB. 

Попречното растојание на јажињата мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) за попречен отклон од 20%, влечните уреди и скита-
чите да не удираат во деловите на столбовите; 

2) за попречен отклон од 35%, еден спрема друг влеч-
ните уреди меѓусебно да не се закачуваат; 

3) во зоните на станиците за попречниот отклон на 
влечните уреди од 20% да остане уште 0,5 m слободен про-
стор. 

Член 8 
Височината на слободниот габарит на скилифтот во 

станиците и кај столбовите мора во симнувачкиот крак да 
биде таква што вовлечените влечни уреди да не можат да 
ги повредат скијачите. 

Член 4 
Скилифтови според големината можат да бидат: 
1) скилифтови чиишто должини на трасата на влече-

њето изнесуваат до 300 m или имаат моќност на погонот 
до 10 kW; 

2) скилифтови чиишто должини на трасата на влече-
њето изнесуваат над 300 m или имаат моќност на погонот 
над 10 kW; 

Скилифтовите според видот на влечниот уред можат 
да бидат': 

1) скилифтови со влечен уред со долго извлекување; 
2) скилифтови со влечен уред со телескопско извлеку-

вање, со неодделива спојка; 
3) скилифтови со влечен уред со телескопско извлеку-

вање, со одделива спојка. 

II. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
СКИЛИФТОВИ 

Член 5 
Теренот на кој се гради скилифтот мора да биде та-

ков што да се одбегнат поголеми земјени работи што 
можат да ја загрозат стабилноста на падината, и оската на 
скилифтот да биде што поприближна на нормалата на 
правецот на изохипсата на теренот. 

Поставување на станици и на линиски столбови се из-
ведува на стабилна почва. 

Трасата на влечењето на скилифтот не смее да биде 
на терен на кој има противнаклони, водотеци или поро-
ишта, и на кој постои можност за паѓање на околните 
дрвја. Трасата на влечењето мора да биде направена (по 
можност и затревена) така што да нема поголеми попреч-
ни наклони и мора да се вградат пропусти за поминување 
на водотеците кои ја пресекуваат трасата скилифтот. 

Геолошкиот профил на теренот мора да биде стаби-
лен, без лизгалишта или ерозија на околните падини. 

Климатските услови на одбраниот локалитет на ски-
лифтот мораат да бидат такви што да овозможуваат што 
подолго функционирање на скилифтот - доволна на 
нежност, без јаки ветрови, големи намети и лавини. 

Скилифтовите, по правило, не се градат на височини 
под 900 m надморска височина. 

Слободната широчина на трасата на влечењето за 
подолжни наклони до 40% изнесува најмалку: 

1) 1,50 m - за еден скијач; 
2) 2,00 m - за двајца скијачи. 

наклони над 40% се зголоемува за 0,5 м. 

За влечните уреди со долго извлекување растојанието 
од најмногу попречно отстранетиот влечен уред до по-
лрепреката не смее да биде помало од 5 m кон качувачки-
от крак односно помало од 3 m кон симнувачкиот крак. 

Член 10 
Најголемите дозволени брзини на скилифтовите из-

несуваат: 
1) 4 м/ѕ за скилифтовите со амортизиран потег кај 

стартот; 
2) 1,5 м/ѕ за скилифтовите со влечни уреди без амор-

тизери 
Ревшионата брзина на скилифтот изнесува од 0,3 до 

0,5 ш/ѕ. 
Најголемото допуштено забрзување на скилифтот из-

несува 2 м/ѕ2. 

Член 11 
Најмалото временско растојание помеѓу влечните 

уреди изнесува: 
1) 4 ѕ за скилифтот за едно лице; 
2) 6 ѕ за скилифтот за две лица. 

Член 12 
За работа на скилифтовите ноќе потребно е осветлу-

вање на појдовното и излезното место. 

III. НОСЕЧКА КОНСТРУКЦИЈА 

Член 13 
Влечниот уред се состои од потпирач, тело и спојка. 

Член 14 
Конструкционата форма и функционалноста на влеч-

ниот уред мораат да го исполнат условот, во стартот, 
влечниот уред да ја амортизира влечната сила при сите 
климатски услови не загрозувајќи ја стабилноста на скија-
чот при најголемо дозволено забрзување (член 10). 

При преминот преку водечките котури односно ко-
турните батерии, влечниот уред мора да ги исполни усло-
вите од член 7 на овој правилник. 

Потпирачот што има чиниеста форма за скилифтови-
те за едно лице или форма на двокрака котва за скилифто-
вите за две лица, мора да биде таков што да може да се фа-
ти и може да се отпушти без закачување за облеката или 
опремата на скијачот. 

Спојката мора да обезбеди коефициент на сигурност 
против пролизгувањето nmin = 2, односно nmin = 3 при се-
која промена на нречникот на јажето според овој правил-
ник. За испитување на коефициентот на сигурноста про-
тив пролизгувањето на спојката, мора да се прибави из-

вештај за тоа испитување, а за скилифтовите со неоддели-
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ва спојка мора да се овозможи мерење на моментот на 
притегањето и лесно преместување на влечниот уред по 
должината на јажето. 

Член 15 
Димензионирањето на влечниот уред како целина се 

врши со следното оптоварување: 
1) маса на скијачот 100-kg; 
2) отпорот на триењето помеѓу скиито и снегот изне-

сува најмалку 0,06. 
Коефициентот на сигурноста за сите елементи на 

влечниот уред е 3,00. 
Член 16 

За влечниот уред се составува извештај за испитува-
њето на неговата динамична отпорност. Испитувањето 
мора да се изврши со следните елементи: 

1) оптоварување во правецот на влечниот уред 

f max - 2 Ѕ д 

n = 1 х 106 циклуси 
f = 30 Hz 

каде што е: 
ЅА = 350 N за скилифт за едно лице; 
ЅА = 700 N за скилифт за две лица; 
2) центрифугално оптоварување при проодот на 

влечниот уред околу погонската односно повратната 
јажаница. 

За скилифтовите со погонска моќност од 10 kW или 
со должина на трасата помала од 300 m е доволен сметко-
вен доказ за динамичката отпорност. 

2. Влечно јаже 

Член 17 
Влечното јаже мора да биде појажено од челични 

жици со најмала номинална затезна цврстина од 1570 МРа 
според прописите за југословенските стандарди за челчни-
те јажина за општа намена. 

Сметковната прекинувачка сила на влечното јаже се 
пресметува според прописите, за југословенските стандар-
ди за челичните јажиња за општа намена. 

Влечното јаже мора да биде истонасочно појажено и 
умирено и мора да има влакнесто јадро според прописите 
за југословенските стандарди за челичните јажиња за оп-
шта намена. 

Член 18 
Заради формирање на бесконечно кружно јаже, влеч-

ното јаже се вплетува со долго вплетување според пропи-
сите за југословенските стандарди за челичните јажиња за 
општа намена. 

Должината на вплетувањето е: 1и = 1200 х d (d - преч-
ник на јажето). 

Продолжување на влечното јаже е дозволено со нај-
многу четири вплетувања на најмало меѓусебно растоја-
ние од 2,5 х 1и. 

Член 19 
Пречникот на превиткувањето на влечното јаже око-

лу погонската или повратната јажаница и околу водечки-
от линиски или свртувачки котур не смее да биде помал 
од 60 х d (d - пречник на влечното јаже). 

3. Затезно јаже и уред за затегање 

Член 20 
Затезното јаже мора да биде појажено од челични 

жици со најмала номинална затезна цврстина од 1570 МРа 
според прописите за југословенските стандарди за челич-
ните јажиња за општа намена. 

Сметачката прекинувачка сила на затезното јаже се 
пресметува според прописите за југословенските стандар-
ди за челичните јажиња за општа намена. 

Затезното јаже мора да биде накрсно појажено и уми-
рено и мора да има влакнесто јадро според прописите за 
југословенските стандарди за челични јажиња за општа 
намена. 

Член 21 
Пречникот на превиткувањето на затезното јаже око-

лу свртувачкиот котур не смее да биде помал од 40 х d, а 
околу анкерниот барабан не смее да биде помал од 20 х d 
(d - пречник на затезното јаже). 

Член 22 
Анкерисување на затезното јаже може да се изведе: 
1) со залеани глави; 
2) со анкерни барабани, 
3) со спојници. 
Залеаните конични чаури се изведуваат според про-

писите за југословенските стандарди за залевање на крае-
вите на челичните јажиња, а можат да се употребат под ус-
лов, на должина од 40 х d од главата, јажето да не е опто-
варено на свиткување и главите да се снабдени со кон-
тролни репери, заради уочување на евентуалното извлеку-
вање на жиците. 

Анкерните барабани мораат да имаат најмалку 3,5 
активни навои. 

Спојииците за анкерисување мораат да бидат довол-
но долги за да се оствари неопходната површина на нала-
гањето. 

Кратките спојници (жабички) според прописите за ју-
гословенските стандарди за стегачите за челичните 
јажиња се користат само за врзување 'на слободниот крај 
на јажето зад анкерниот барабан. 

За формите и видовите на везовите што не се предви-
дени во овој член се составува извештај за испитувањето 
на нивната цврстина. 

Член 23 
Влечното јаже, по правило, се затега со противтег. 

По исклучок, за скилифтовите со моќност на погонскиот 
мотор помала од 10 kW и со траса на влечењето помала 
од 300 м, е дозволено цврсто анкерисување на обата краја 
на1 затезното јаже, под услов да е овозможена постојана 
контрола и регулација на затезната сила. 

Член 24 
Конструкцијата на затезниот уред мора да биде изве-

дена така што да овозможи слободен од на противтегот 
на тој уред во сите климатски услови. 

Крајните положби на противтегот на затезниот уред 
можат да се ограничат со еластични одбојници. Заради по-
стигање на основната сила на затегањето во влечното 
јаже, мора да постои доказ за постигнатата маса на про-
тивтегот. 

Член 25 
За определување на неопходниот слободен од на за-

тезниот уред односно на противтегот се земаат предвид 
следните елементи: 

1) влијанието на промената на свиткувањето на влеч-
ното јаже за екстремни случаи на оптоварување (работни 
оптоварувања и оптоварувања надвор од експлоатација-
та); 

2) еластичните издолжувања на јажињата од оптова-
рувањата и динамичките влијанија; 

3) постојаните издолжувања на јажињата, (најмалку 
21Ц4цш); 

4) промените на должината на јажињата поради ек-
стремната темепратурна разлика од ± 350С. 
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Член 26 
Оптоварувањата со кои се определуваат затезните си-

ли во јажињата се основното затегање (масата на против-
тегот) и масата на јажето. 

За скилифт во работа оптоварувањата од став 1 на 
овој член се: 

1) силата поради влечењето на скијачот; 
2) отпорот на триењето на јажето по еден котур; 
3) силите при забрзувањето или кочењето. 
За скилифт надвор од експлоатација оптоварувањата 

од став 1 на овој член се: 
1) мразот на јажето; 
2) влијанието на трансверзалниот ветер на јажето. 

Член 27 
За димензионирање на конструкционите елементи на 

затезниот уред затезната сила се зголемува за 100%, а до-
биените напони на носечката конструкција не смеат да ја 
преминуваат границата на развлекување^ бу на употребе-
ниот материјал. 

4. Коефициенти на сигурност 
' Член 28 

Коефициенти на сигурноста Кѕ на влечното јаже се: 
1) 4,5 за влечно јаже затегнато со противтег; 
2) 5,5 за влечно јаже цврсто анкерирано. 
Коефициенти на сигурноста Кѕ на затезното јаже се: 
1) 5,0 за затезно јаже стегнато со противтег; 
2) 6,0 за затезно јаже цврсто анкерирано. 

5. Јажаницн, водечки котури и котурни батерии 
Член 29 

Погонската и повратната јажаница, како и свртувач-
ките котури во случај на свртување на линијата, мораат да 
бидат снабдени со уред за прифаќање на јажето, ако наста-
не слизнување од јажниот жлеб. Уредот за прифаќање на 
јажето мора да биде со таква конструкција што јажето да 
не се оштети пред запирањето на скилифтот. 

Котурите мораат да бидат конструирани така што да 
овозможуваат безбеден проод на спојката на влечниот 
уред и кога тие влегуваат во попречно отстранети по-
ложби. 

Член 30 
На л ниските столбови на скилифот се поставуваат во-

дечките котурни или котурните батерии кои мораат да ос-
тварат сигурно водење на влечното јаже и на попречно от-
странетите влечни уреди. 

Сите котури мораат да бидат снабдени со еластичен 
облог со жлеб за јажето со длабочина од најмалку 0,33 I d 
(d - пречник на влечното јаже). 

Член 31 
Заради сигурно водење на јажето во котурните бате-

рии или водечките котури, мораат да се обезбедат следни-
те услови: 

1) најмала дозволена радијална сила на: 
- позитивната (носечка) котурна батерија Rmin = 1,00 

kN 
- негативната (потиснувачка) котурна батерија 

Rmin = 2,00kN 
- поединечен котур на котурната батерија, 

Rlmin = 0,40 kN. 
Кога наведените сили, за сите случаи на работно оп-

товарување, не е можно да се остварат, се поставуваат 
комбинирани котурни батерии; 

2) конструкцијата на котурната батерија мора да би-
де таква што да овозможи агол на свиткување на јажето 
најмногу на 60 што одговара на 10% по еден котур; пре-
чникот на котурот на котурната батерија мора да биде ис'1 
најмалку 12 х d (d - пречник на влечното јаже). 

Ако својството на еластичниот облог дозволува, аго-
лот на свиткувањето на јажето околу поединечниот котур 
може да биде и поголем под услов за секој нареден степен 
на зголемување на аголот на свиткувањето да се зголему-
ва најмалку дозволениот пречник на котурот за 3 х d, од-
носно : 

1) 70 или 12% - D = 15 х d 
2) 80 или 14% - D = 18 х d 
3) 90 или 16% - D = 21 х d итн. 

каде што D - е најмалку дозволениот пречник на ко-
турот. 

Член 32 
Котурните батерии мораат да бидат достапни за 

одржување и прегледи. 

Член 33 
Конструкцијата на котурната батерија, како и на пое-

динечните водечки котури мора да биде таква што да обез-
беди: 

1) слободен проод на влечните уреди попречно од-
бранети до 20%; 

2) рамномерно оптоварување на сите котури; 
3) можност за приспособување во сите правци; 
4) спречување паѓање на влечното јаже од внатрешна-

та страна; 
5) прифаќање на слизнатото јаже од надворешна 

страна. 

6. Конструкциони елементи 

Член 34 
Линиските столбови на скилифтот можат да бидат од 

челична, армиранобетонска или дрвена конструкција. 
Столбовите од став 1 на овој член по пат на бетонски 

или армиранобетонски темели се вклештуваат во земјата. 
За скилифтовите со должина на трасата на влечењето под 
300 т и с о МОЌНОСТ на погонот под 10 kW носивост и ста-
билност на столбовите се обезбедуваат и со анкерни кли-
нови и јажиња. 

Член 35 
Деформациите на носечката конструкција на линис-

ките столбови на ски лифтот и на конзолите во височина 
на јажето не смеат, под условите на отповарување на ски-
лифтот во погон, да ги надминуваат следните вредности: 

1) во попречен правец = 0,5 х d; 
2) во надолжен правец = h/250 за позитивните опто-

варувања; 
3) во надолжен правец = h/500 за негативните опто-

варувања: 
каде што е: 
d - пречник на влечното јаже; 
h - височина на конструкцијата до влечното јаже. 

Член 36 
Оптоварувања со кои се проверувањат на носивоста 

и стабилноста на носечката конструкција на скилифтовите 
се: 

1) сопствената тежина на конструкцијата со опрема; 
2) оптоварувањето од силите во јажињата; 
3) динамичкото оптоварување поради проодот на 

влечните уреди; 
4) оптоварувањето од отпорот на триењето; 
5) оптоварувањето со ветер; 
6) оптоварувањето со мраз; 
7) оптоварувањето од испаѓање на јажето од едната 

страна; 
8) оптоварувањето од надолжниот сигурносен вод. 
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каде што е FK - статичката сила на еден котур. 

Член 38 
Доказот за носивоста и стабилноста на конструктив-

ните елементи на скилифтот мора да се спроведе за след-
ните случаи на оптоварување: 

1) за скилифтот во погон: линијата наполно оптова-
рена со влечените скијачи (маса на скијачот 100 kg) со боч-
но оптоварување на ветерот од 200 Ра; 

2) за скилифтот надвор од погон: 
- за скилифгот изложен на бочен ветер со интензитет 

од 1200 Ра, или 
- за скилифтот обложен со мраз и изложен на бочен 

ветер со интезитет од 750 Ра. 
За дебелината на мразот на влечното јаже се зема 

вредноста од 2,0 cm, а за густината = 0,75 kg/dm3, од-
носно 

D = 2,0 -f d + 2,0 -= 4,0 + d (cm), така што масата 
на мразот да изнесува 
gL = 0,75 (D2 - d2) i (kg/m). 

При пресметувањето на влијанието на ветерот врз 
конструкцијата, за коефициент на формата на голото 
влечно јаже се зема Со - 1,0 до 1,2 а за влечното јаже об-
ложено со мраз CL = 0,67 до 0,75; 

3) фиктивно оптоварување: заради проверување на 
сигурното водење на влечното јаже со поединечни водечки 
котуок, линијата на скилифтот се пресметува и за следни-
те два екстремни случаи: 

- зголемување на силата на затегањето на влечното 
јаже за 30% при што се проверува контактот помеѓу влеч-
ното јаже и позитивниот - носечки водечки котур, па во 
случај на појава на негативна реакција се додава против-
котур; 

- намалување на силата на затегањето на влечното 
јаже за 30% при што се проверува контактот помеѓу влеч-
ното јаже и негативниот-потисен водечки котур, па во слу-
чај на појава на позитивна реакција се додава противко-
тур. 
7. Видови на оптоварување, дозволени напони и коефици-

енти на сигурност 

Член 39 
Конструкциите на скилифтовите, по правило, се ди-

мензионираат според следните допуштени напони: 
1) за основните оптоварувања: 

Видовите на оптоварувања на скилифотовите се след-
ните: 

1) постојани оптоварувања (G); 
2) корисни (подвижни) оптоварувања (Р); 

3) трансверзален ветер со интензитет од 200 Ра, кој 
дејствува на постојаните и корисните оптоварувања (ски-
лифт во погон) (Vi); 

4) трансверзален ветер со интензитет од 1200 Ра, кој 
дејствува на постојаните оптоварувања (незамрзнат ски-
лифт надвор од погонот) (Уг); 

5) мраз (L); 
6) трансверзален ветер со интензитет од 750 Ра, кој 

дејствува на постојаните оптоварувања (замрзнат скилифт 
надвор од погонот) (Уз). 

G и Р се ознаки за основни оптоварувања, а Vi, V2, Уз 
и L се дополнителни ознаки за оптоварувања. 

Доказ за носивоста и стабилноста на конструкциски -
те елементи на скилифтот се врши според прописите за 
носечките челични , бетонски и дрвени конструкции. 

Член 40 
Оптоварување на погонската станица, на појдовииот 

столб и на излезниот столб се множат со динамичкиот ко-
ефициент Kd ^ 1,5. 

Член 41 
Конструкциониге елементи (анкер-завртки, столбо-

ви, носечка конструкција на погонот и на затегањето, кон-
золи и особини на водечките котури односно на котурните 
батерии) мораат да бидат изработени само од челик со 
ударна жилавост од најмалку 43 Ј/сш2 при температура 
од 00С, а врзни! е елементи-завртки само од челик со удар-
на жилавост од најмалку 25 Ј /ст 2 при температура од 
200С. 

Член 42 
Доказ за стабилноста' на темелот на скилифтот се 

врши според прописите за фундирање и со меродавни ста-
тички оптоварувања. 

Поставување на темелот се врши на длабочини пого-
леми од границата на замрзнувањето на почвата. 

Член 43 
Дејството на ветерот и мразот може, за локациите на 

скилифтовите што се повеќе изложени на ветер, или за ло-
кациите на кои статистички е следено дејството на вете-
рот односно мразот, да се зголеми односно да се намали. 

8. Станици 

Член 44 
Положбата на појдовната станица на скилифтот се 

одбира така што местото за поаѓање односно за вклучува-
ње на скијачот во линијата на скилифтот да биде на 
должина од најмалку 2 V (т) но не помалку од 4 т , хори-
зонтално или во благ пад до 10% во надолжен правец и хо-
ризонтално во попречен правец каде што е V - брзината 
на скилифтот. 

Член 45 
Конструкцијата на погонската станица и конструкци-

јата на затезната станица мораат да бидат стабилни, а 
обезбедување на стабилноста со анкерни јажиња е дозво-
лено само за преносливите скилифтови со моќност на по-
гонот до 10 kW. За конструкциите на затезната станица за 
другите скилифтови е дозволено обезбедување на стабил-
носта со анкерни јажиња, ако локацијата на таа станица е 
наполно недостапна за скијачот или ако е оградена со за-
штитна ограда. 

Член 46 
Доказ на стабилноста на одделни елементи на кон-

струкцијата на погонската станица како и на целата по-
гонска станица се врши според прописите за носечките че-
лници конструкции за следните оптоварувања: 

1) на сопствената тежина на конструкцијата и опре-
мата; 

Член 37 
Оптоварувањето од член 36 точка 3 на овој правил-

ник може да биде: 
1) вертикално оптоварување 

каде што е Qv - вертикална компонента на силата на спој-
ката на влечниот уред; 

2) хоризонтално оптоварување 
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2) на силата во влечното јаже; 
3) на динамичката сила на погонот; 
4) на оптоварувањето со ветер; 
5) на оптоварувањето со снег и мраз. 

Член 47 
За симнување на скијачот од скилифтот мора да се 

обезбеди симнувачка рампа со должина од најмалку 2 V 
(m) но не помала од 4 m, со надолжен пад од најмалку 
10%, без појдовен почетен пад и со искривен попречен пад 
спрема излезната страна. 

Местото на симнувањето на скијачот од скилифтот, 
г о правило, се наоѓа непосредно зад последниот линиски 
шлб. 

Заради безбедност на скијачот и заради спречување 
ia натамошно влечење од излезното место, на оддалече-

; ост од 4 V (т) од излезниот столб се поставува портален 
трекинувач на работата на скилифтот - крај на пистата. 

Скијачките патеки на секој скилифт мораат да бидат 
димензионирани за предвидениот капацитет на скилифтот 
во тек на еден час. 

Член 48 
За влечните уреди со долго извлекување, најмалата 

оддалеченост од симнувачкото место до повратната ста-
ница со затегање изнесува: 

Ls = 12 = V(m) 

Скилифтовите со лебдечка повратна јажаница и со те-
лескопски влечни уреди мораат да имаат најмала оддале-
ченост помеѓу местото на симнувањето, повратната 
јажаница и затезниот столб, која изнесува: 

Ls = 10 V (m) + 5,0 m. 

Член 49 
Со огради или со други средства мора наполно да би-

де отстранета опасноста од повреди на скијачот или на 
други лица од деловите на скилифтот. 

Член 50 
Скилифтот по својата намена и функција не смее да 

се вкрстува со други објекти во нивото, освен со патишта-
та од локално значење што не се во употреба за време на 
скијачката сезона. 

При вкрстосувањето со далноводи, скилифтот мора 
да се обезбеди од дејството на висок напон според пропи-
сите за изградба на надземни електроенергетски водови. 

9. Погон 

Член 51 
Погонскиот мотор на скилифтот мора да биде димен-

зиониран така што со постојано забрзување да може да 
повлече наполно оптоварен качувачкиот крак на скилиф-
тот сметајќи со вредност на коефициентот на отпорот на 
триењето помеѓу скијачот и снегот tg 2= 0,1 

Член 52 
Погонскиот механизам на скилифтот мора да биде 

снабден со противповратен уред кој го спречува движење-
то наназад во случај на ненадејно запирање на скилифтот 
при полно оптоварување. Ако поради малиот нагиб на 
трасата одот наназад не е можен, противповратен уред не 
е неопходен. Коефициентот на отпорот на триењето поме-
ѓу скијачот и снегот изнесува tg i = 0,06. 

Член 53 
За скилифтовите со одделиви спојки кога качувачки^ 

от крак е празен а на симнувачкиот крак се празни влечни-
те уреди, мора да се води сметка за генераторското опто-
варување. Ако таквото оптоварување условува забрзување 

на скилифтот, погонот мора да биде снабден со автомат-
ска кочница која дејствува веднаш по порастот на брзина-
та над нејзината номинална вредност. 

Член 54 
Обемната сила на погонската јажаница се презема со 

степенот на сигурноста против пролизгување од најмалку 
1,25. 

IV. ЕЛЕКТРИЧНИ И СИГНАЛНО-СИГУРОСНИ 
УРЕДИ 

Член 55 
При пресметката во изведувањето на електричните 

уреди и инсталациите за скилифтовите се применуваат 
прописите за југословенските стандарди за електрични 
сигнални уреди и одредбите на овој правилник што се од-
несуваат на тие инсталации. 

Член 56 
За заштита на Транспортното јаже од гром, кога ски-

лифтот надвор од сезоната не е во погон, потребно е тоа 
јаже да се поврзе со спојници на заземјувачите на кон-
струкцијата на станицата дури и ако во погонската и по-
вратната јажаница постојат одводни сегменти. 

Член 57 
Станиците и меѓустаниците мораат да бидат меѓусеб-

но поврзани со телефонска врска. За скилифтовите со по-
гонска моќност подмала од 10 kW, телефонска врска не е 
непоходна. 

Член 58 
Сигурносните уреди мораат да го запрат погонот на 

скилифтот со активирање на колчињата за исклучување, 
што мораат да ги има во секоја станица и на командниот 
пулт. Колчињата на влезно-излезните места на скилифтот 
се наменети и за скијачите за случај на опасност и мораат 
да бидат на погодни места и опремени со читки натписи. 

Погонот на скилифтот се запира во следните случаи, 
и тоа: 

1) во случај на слизнување на влечното јаже од котур-
ните батерии или од повратниот котур; 

2) во случај во кој скијачот преминува преку излезна-
та рампа на крајот на пистата; 

3) во случај на недоволно вовлечени влечни уреди. 

Член 59 
Сигурносните уреди мораат да ги исполнуваат след-

ните услови: 
1) по дејствието мораат да останат во положбата која 

оневозможува задвижување на скилифтот пред отстрану-
вањето на причината за запирање; 

2) мораат да бидат отпорни на климатските услови, 
(мраз, дожд, снег, ниски температари); 

3) крајните прекинувачи мораат да бидат со присил-
но отворање; 

4) струјните кола мораат да бидат заштитени против 
пренапони и преголеми струи (пренапонски одводници и 
осигурувачи); 

5) ако се користи ист проводник за сигнално-сигур-
носното коло и за телефонските уреди, мора да биде спре-
чено нивното меѓусебно влијание; 

6) линиските сигурносни уреди мораат да бидат спое-
ни во постојано контролирано струјно коло со еднонасоч-
на струја. Краток спој или земјоспој на проводникот, како 
и активирање на сигурносните уреди мораат да го запрат 
погонот на скилифтот. Напонот на линиското струјно ко-
ло не смее да биде поголем од 60 V; 

7) задвижувањето на скилифтот мора да биде можно 
само од појдовната положба на задвижувачот. 
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Член 60 
На командниот пулт мора да постои сигнализација 

за покажување на погрешната односно исправната состој-
ба на нагонските електрични и сигурносни уреди. 

В. УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СКИЛИФТОВИ 

1. Техничко упатство 

Член 61 
Скилифтот мора да има техничко упатство, кое ги 

содржи: 
1) постапката за подготвување на ски лифтот пред за-

движувањето ; 
2) постапката за задвижување на погонот вклучувајќи 

ги и претходните дневни контроли и потребата од обикол-
ка на трасата по јаки снежни врнежи или замрзнување на 
линијата на ски лифтот; 

3) постапката за прекин на погонот, со редослед на 
одделни мерки за обезбедување против ненамерно за-
движување на скилифтот; 

4) список на нужните резервни делови со евиденција 
на нивната пополнетост; 

5) постапката за возење на скилифтот со преместен 
сигурносен систем; 

6) податоци за контролата и одржувањето на кон-
струкцијата, на машинските и електричните делови, како 
и на влечното јаже. 

2, Одржување и прегледи 

Член 62 
Обемот на работите за одржување на скилифговите, 

се определува по извршениот секојдневен, месечен или го-
дишен преглед на одделни елементи и склопови на ска-
ли фтот. 

Член 63 
Секојдневните прегледи на схилифтот, што се вршат 

со задолжителна обиколка на трасата, мораат да опфаќаат 
проверување: 

1) на работата на сите уреди за запирање на погонот 
во долната и горната станица вклучувајќи ја и телефонска-
та врска; 

2) на исправноста на сите влечни уреди со извлекува-
ње; 

3) на положбата на влечното јаже на котурите во ста-
ниците и на столбовите; 

4) на исправноста на уредите за кочење; 
5) на положбата на противтегот на затегање; 
6) на вртењето на котурите во котурните батерии или 

на водечките котури. 

Член 64 
Секои 14 дена е потребно преместување на неоддели-

вите спојки по влечното јаже за 0,5 ш, ако од производите-
лот на скилифтог не е определено поинаку. 

Член 65 
Месечните прегледи на скилифтот мораат да опфатат 

следното: 
1) визуелниот преглед на сите јажиња. Преглед на 

влечното јаже се врши при ревизиона брзина од 0,3 т / ѕ 
или при мирување на јажето при поместување на спојката. 
Визуелен преглед мораат да извршат две посебно стручно 
оспособени лица. Резултатите од проверката на состојба-
та на јажињата се запишуваат во извештајот за испитува-
њето; 

2) прегледот на сите делови на скилифтот што под-
лежат на абење (гумени влошки на котурот, кочничката 
површина); 

3) визуелнист преглед на спојката во поглед на абе-
њето или на деформацијата на челуста; 

4) прегледот на влзчниот уред и прегледот на лента-
та за извлекување; 

5) контролата на исправноста на електроопремата : 
- на лизгавите обрачи на асинхрони мотори, 
- на електроуредите за кочење (магнет, елдро), 
- на крајните прекинувач и копчиња; 
6) и други прегледи предвидени во техничкото упат-

ство. 

Член 66 
Годишните прегледи на ски лифтот мораат да го оп-

фатат : 
1) прегледот на врските на металните конструкции, 

што се изложени на променливо оптоварување. Прегле-
дот мора да ја опфати и состојбата на антикорозивката за-
штита ; 

2) контролата на армиранобетонскитс конструкции и 
на апкерните завртен поради редовните оптоварувања и 
оштетувања поради мраз, снег, лавини, поместување на 
почвата и др.; 

3) ремонтот на комплетните влечни уреди (спојка, те-
ло, уреди за амортизација на потегот), со мерење на сила-
та на пролизгувањето; 

4) прегледот и контрола на работата на сигурносни 
уреди и громобранската инсталација, со испитување на 
отпорот на заземјувањето; 

5) прегледот на лежаите (тркалави и лизгави) на ко-
турните батерии; 

прегледот и контрола на погонот; 
и други прегледи предвидени во техничкото упат-

ство. 

3. Преглед и одржување на јажињата 

Член 67 
Најголемото дозволено намалување на носечкиот 

пресек на јажето поради кршеви или олабавени жици, абе-
ње односно корозија изнесува: 

I II III 

Влечно јаже 25% на 500 d 10% на 40 d 6% на 6 d 
Затезно јаже и лен-
ти на влечните уре-
ди на долго извле-
кување 8% на 40 d 4% на 6 d 

Во еден страк е дозволено најмногу 35% а на пено сли-
ви жици на должина од 6 d каде што е d пречник на јажето. 

Член 68 
Редовни визуелни прегледи на јажињата се вршат ед-

наш месечно. Ако со прегледот се констатира дека има 
пукнати жици, роковите за преглед на јажињата мораат да 
се намалат на 14 дена. Резултатите од тој визуелен пре-
глед се внесуваат во извештајот за испитувањето. 

Член 69 
Независно од употребата на скилифтот, потребно е 

на секои пет години повторно да се задеваат главите на за-
тезните јажиња. 

Член 70 
Јажињата не смеат да бидат во употреба; 
1) ако носечкиот метален пресек се намали под дозво-

лената граница (член 67). 
2) ако не се извршени сите дејствија пропишани за 

одржување и контрола на јажињата. 



Страна 20 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 јануари 1985 

Независно од употребата на скилифтот. јажињата не 
смеат да се користат подолго од: 

1) 10 години - за влечното јаже на скилифтовите со 
неодделива спојка; 

2) 5 години - за влечното јаже на скилифтовите со од-
делива спојка; 

3) 5 години - за затезните јажиња без свртување, 
4) 10 години - за затезните јажиња со свртување. 
При свртувањето на затезното Јаже деловите на 

јажињата кои биле во зони на поголеми или на променли-
в i оптоварувања мораат да се стават во подрачјата на 
т 1сти затезни оптоварувања. 

Ако влечното јаже на секои 5 години се проверува со 
едеструктивна метода по целата должина, и притоа ги 
^полнува условите за сигурност, може да се користи не-
ограничено долго. 

Член 71 
За подмачкување на јажињата, што се врши на крајот 

и пред почетокот на зимската сезона, по топло и суво вре-
ме, се употребува мазиво кое не дејствува штетно на гуме-
ните облоги на котурите. 

Член 72 
Само за влечното јаже со вплетување на еден страк е 

дозволена замена на оштетениот дел. Стракот што се 
вградува мора да има еднакви геометриски и механички 
карактеристики како постојниот страк на јажето. Растоја-
нието помеѓу јазлите не смее да биде помало од 1.200 d (d 
- пречник на јажето). Оштетените места што се последица 
од кршење на жиците поради заморување не се поправаат. 

4. Книга на скилифтот 

Член 73 
Врз извршените работи за одржување, контрола, пре-

глед и ремонт на скилифтот мора да се води книга на ски-
лифтот. 

Секој скилифт мора да има книга на скилифтот во ко-
ја се запишуваат: 

1) извршените контроли и работи врз одржувањето, 
со точни податоци кои уреди биле контролирани и какви 
мерки се преземени, како и со потпис на лицето што ги 
контролирало работите; 

2) податоците за работите на јажињата, и тоа за секое 
јаже посебно: 

- докази за квалитетот на јажето и датум на мон-
тажата, 

- резултати од визуелните прегледи, 
- резултати и наоди од испитувањето на јажето без 

разорување, 
- податоци за работите на вплетувањето, залевањето, 

мачкањето и поправките на јажињата, како и податоци за 
сите други работи на јажињата, 

- причината и датумот на замената на јажето; 
3) забелешки. 

Член 74 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-6342/1 
13 април 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

16. 
Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Зако-

нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), а во согласност со претседателот на Сојуз-
ниот комитет за земјоделство, претседателот на Сојузни-
от комитет за труд, здравство и социјална заштита и со 
сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, 
директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЗАКЛАНИТЕ СВИЊИ И КАТЕ-

ГОРИЗАЦИЈАТА НА СВИНСКОТО МЕСО 

L ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови кои во поглед на квалитетот мораат да ги исполнува-
ат месото на свињите (свинско месо) во трупови, половин-
ки и основни делови на половинки и јастиаи делови на 
закланите свињи, како и условите за држење, чување, паку-
вање и транспортирање на тоа месо и на тие јастиви дело-
ви. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот. 

Член 2 
Свинското месо се добива со колење на свињи од оба-

та пола, на различни старости и различна на згоеност, без 
оглед на расата. 

Член 3 
Под свински труп, во смисла на овој правилник, се 

подразбира труп на заклана свиња со кожа без влакна (за 
ошурени свињи) или без кожа (за одрани свињи) и со гла-
ва, предни и задни нозе, опашка и стомачно сало, без внат-
решни органи но со бубрезите. 

Член 4 
Под свинска половинка, во смисла на овој правил-

ник , се подразбира надолжно расечен труп по средината 
на 'рбетниот столб и главата, 'Рбетниот мозок и мозокот 
морат да бидат извадени. На надолжниот пресек на поло-
винката не сме да има здробени коски ниту механички ош-
тетувања. 

Половинката треба да е чиста без деформации и по-
големи крвни подливи. Масното ткиво мора да има бела 
боја. 

Член 5 
Под кланична маса на свињи освен на прасиња, во 

смисла на овој правилник, се подразбира масата на две по-
ловинки од ист труп со главата, кожата без влакна (без 
кожа за одрани свињи), со предните и задните нозе, со 
опашката и бубрезите и со стомачното сало, мерени нај-
доцна два часа по колењето (топли половинки). 

Член 6 
Свинската половинка што се пушта во промет на ма-

ло мора да биде без: глава, предни и задни нозе (кои се од-
воени во карпалниот односно, тарзалниот зглоб) и без 
'рбетниот мозок, бубрезите, стомачното сало, без кожата 
поткозкното масно ткиво и опашката. 

Дебелината на спојот на поткожното масно ткиво 
што останува на површината на половината не смее да 
биде но пресек поголема од 5 мм. 

Свинската половинка може да се пушта во промет и 
без аден или повеќе основни деливи, што мора да биде дек-
ларирано. 

Во промет можат да се пуштаат и свински половинки 
на кожа и поткожно масно ткиво, со или без глава, со пред-

ни и задни нозе. 
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Член 7 
Под основни делови на свинската половинка, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат деловите доби-
ени со расекување на половинката и тоа: бутот, слабина-
та, грбот, плешката, вратот, градите, ребрата, стомачниот 
ѕид, коленицата и подлактицата. 

Член 8 
Под свинско месо, во смисла на овој правилник, се 

подразбира скелетната мускулатура со припаѓачкото мас-
но и стојно ткиво, со коските и 'рскавиците, со крвните и 
лимфните садови, со лимфните јазли и нервите. 

Член 9 
Како јастиви делови на закланите свињи, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат: 
1) масните ткива - сланината (поткожното, масно 

ткиво), салото наслојките на масно ткиво во стомачната 
шуплина) и опороците (масното ткиво - цревата); 

2) внатрешните органи или дробови - мозокот, јази-
кот, срцето, белите дробови, црнот џигер, слезината, буб-
резите, белите бубрези (тестиси), крвта, деловите на 
желудникот и деболото црево, тенките црева на прасиња; 

3) ошурени глави - цели глави со мозокот, јазикот и 
ушите, половинки на глави со или без кожа, мозок, јазик и 
уши; 

4) долните делови на предните и задните нозе (без 
влакна и делови од нозете) - опашка, кожа и коски за супа. 

Член 10 
Свинското месо може да се пушта во промет во тру-

пови, половинки, основни делови на половинките или во 
помали парчиња и како месо без коски, во изладена, за-
мрзната и одмрзната состојба. 

Член 11 
Под изладено свинско месо, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира свинското месо во трупови, поло-
винка основни делови или помали парчиња, кое непос-
редно по колењето е изладено до температура од најмногу 
40С, мерено покрај коските на месото со коски или во сре-
дишниот дел на месото без коски и иситнето месо. 

Под замрзнато свинско месо, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира свинското месо во трупови, поло-
винка основни делови на половинки или помали парчи-
ња, како и месото без коски, што е замрзнато. Температу-
рата на замрзнатото свинско месо, мерена покрај коските 
на месото со коски или во средишниот дел на месото без 
коски и иситнетото месо, мора да изнесува најмногу -
120С. 

Под длабоко замрзнато свинско месо, во смисла на 
овој правилник, се подразбира свинското месо во трупови, 
половинки, основни делови или помали парчиња, како и 
месото без коски што е длабоко замрзнато. Температура-
та на длабоко замрзнатото свинско месо, мерена покрај 
коските на месото со коски или во средишниот дел на ме-
сото без коски и иситнетото месо, мора да изнесува нај-
многу - 180Ц. 

Под одмрзнато свинско месо, а во смисла на овој 
правилник, се подразбира свинското месо во трупови, по-
ловинки, основни делови на половинки или помали парчи-
ња, како и месото без коски чија температура по одмрзну-
вањето на месото со коски покрај коските или на месо без 
коски во средишниот дел, изнесува повеќе од - 0,50С. 

Одмрзнувањето на свинското месо може да се врши 
само во индустриски објекти во кои се обезбедени услови 
за одмрзнување односно запазување на квалитетот. 

Одредбите на ст. 1 до 4 од овој член се применуваат и 
на јастивите делови на заклани свињи. 

Член 11 
Свински половинки и основни делови на свински по-

ловинки што биле претходно замрзнати, можат да се пуш-
таат во промет на мало само ако не биле во замрзната сос-
тојба подолго од 12 месеци и ако во текот на ова складира-
ње не ги промениле органолептичките својства. 

Еднаш замрзната половинка, основни делови на по-
ловинката и јастиви делови на закланите свињи, не можат 
одново да се замрзнуваат. 

Јастивите делови што биле претходно замрзнати 
можат да се пуштаат во промет на мало само во замрзна-
та состојба. 

Член 13 
Свинското месо во трупови, свинските ПОЈТОВИНКИ, ос-

новните делови на свински половинки и јастивите делови 
на заклани свињи, што се пуштаат во промет, мораат да 
бидат декларирани. Декларацијата содржи, и тоа: 

1) За труповите и половинките: 
- типот и старосната категорија на свињата (поло-

винките на месната свињи и сл.); 
- фирмата односно називот и седиштето на произво-

дителот; 
- степенот на разладеноста (разладено, замрзнато 

или одмрзнато); 
- начинот на обработката (половинка без кожа, поло-

винка без ребра и сл.); 
- датумот на колењето. 
2. За основните делови на половинка, свинско месо 

сечено во помали парчиња со разна големина, иситнето 
месо и јастиви делови што се пуштаат во промет на мало: 

- фирмата, односно називот и седиштето на произво-
дителот; 

- називот на основниот дел или на јастивиот дел и 
квалитетната категорија на месото (свинска плешка од II 
категорија) или јастивиот дел; 

- нето-масата, датумот на пакувањето и рокот на 
употребата - за спакувано месо и јастиви делови. 

Податоците од став 1 точка 1 на овој член се запишу-
ваат во документот што ја придружува пратката во про-
метот. 

Ако основните делови на половинката месото, исече-
ни во помали парачиња, и јастивите делови се иложени на 
продажен пулт, декларацијата се става пред нив на пул-
тот. Ако свинското месо во трупови, половинки и основни 
делови на половинката е изложено во продажен простор, 
мора да се декларира, со тоа што во декларацијата за тру-
повите и половинките се внесуваат податоците од став 1 
точка 1 алинеја втора и четврта од овој член, а за основни-
те делови и помали парчиња месо-податоците од точка 2 
на тој став. 

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и 
читлива 

Ако свинско месо во прометот на мало не се пушта 
од страна на производителот, таквото свинско месо го 
декларира организацијата на здружен труд што го пушти-
ла во промет. 

И. КАТЕГОРИИ НА СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ 

Член 14 
Свињите за колење се распоредуваат во следните ка-

тегории : 
1) прасиња; 
2) гоени свињи; 
3) лесни, тешки и одвоени свињи од прилог; 
4) нерасти.. 

1. Прасиња 

Член 15 
Под прасиња за колење, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат прасиња од обата пола, со старост од 1,5 
до 3 месеци, со маса на трупот од 5 kg до 20 kg. Според 
расното потекло, прасињата за колење се делат на: 
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1) прасиња на месната свињи со дебелина на откина-
та на гребенот до 15 шш; 

2) прасиња на масни свињи со дебелина на сланината 
на гребеног поголема од 15 mm. 

Член 16 
Под труп на прасешко месо, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбира трупот со кожата (без влакна), со 
главата (вклучувајќи го и јазикот), со предните и задните 
нозе без внатрешните органи, бубрезите, бубрежното сало 
и без опашкат а. 

Член 17 
Под гоени свињи, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат свињи од обата пола и сите типови свињи. 
Машките грла мораат да бидат кастрирани најдоцна на 30 
дена пред денот на колењето. 

Според дебелината на сланината на грбот, должина-
та на трупот, масата на половината во kg и приносот на 
месо во половинките (во kg и %), гоените свињи се распо-
редуваат на: месната свињи и масни свињи. 

Член 18 
Под месната свињи, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат свињите од благородни месната раси, како 
и нивните мелези, чија маса на топлиот труп или половин-
ка изнесува од 65 kg до 113 kg. 

Член 19 
Под меснатост на трупот или свинската половинка, а 

во смисла на овој правилник, се подразбира вкупната маса 
на мускулното ткиво без месото од стомачно-ребрениот 
дел и без месото на главата. 

Член 20 
Меснатост на половинките на меснатите свињи се ут-

врдува на линијата на колењето најдоцна еден саат по ко-
лењето, а се мери масата на топлите половинки и дебели-
ната на сланината на грбот. 

Масата на топлите половинки се мери на соодветна 
вага со точност од ± 0,5 kg. 

Масното ткиво на грбот, со кожата се мери на среди-
ната на грбот каде што сланината е најтенка (меѓуребрен 
простор, меѓу тринаесеттиот и петнаесеттиот грбен пре-
шлен) и на крстот на местото каде што мускулот М. Glute-
us medius најмногу враснува во сланината. Збирот на тие 
мери е дебелината на сланината на грбот. 

Дебелината на сланината се мери со челична лента, 
со точност од ± 1 mm, а може да се мери и со друг совре-
мен мерен инструмент. 

Член 21 
За определување на приносот на месото на меснати 

свињи во половинките врз основа на извршените мерења 
се користат табелите 1 и 2, што се отпечатени кон овој 
правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 22 
Во табелите 1 и 2 во вертикалната колона - Збир на 

дебелината на сланината на грбот во mm - се отчитува 
вредноста за сланината добиена со мерење. Во хоризон-
талните рубрики - Маса на топлите половинки во kg - се 
бара вредноста што одговара за измерената маса на поло-
винките во kg. На пресекот на вертикалната и хоризонтал-
ната колона е вредноста што го означува приносот на ме-
сото во половинките. 

Во табелата 1 се отчитува приносот на месо изразен 
во килограми, а во табелата 2-во проценти. 

Член 23 
Под масни свињи, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат домашни масни свињи и нивните мелези, 
чија маса на топли половинки изнесува до 125 kg. 

Меснатите свињи и нивните мелези, со маса на поло-
винките поголема од 113 kg и со збирот на сланината на 
грбот поголема од 105 mm, се распоредуваат во масни сви-
њи. 

Приносот на месото на масните свињи се определува 
по постапката што е предвидена за меснати свињи (член 
22). 

За определување на приносот на месото на масните 
свињи во половинките се користат табелите 3 и 4 што се 
отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов сос-
тавен дел. Во табелата 3 се отчитува приносот на месото 
изразен во килограми, а во табелата 4-во проценти. 

Член 24 
Во лесни, тешки и одвоени свињи од приплод, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат: 
1) лесните свињи од сите раси и типови кои во поглед 

на масата на топлите половинка не спаѓаат во свињите од 
член 14 точ. 1 и 2 на овој правилник (свињи од 21,0 до 64,5 
kg); 

2) свињите за гоење од меснат и масен тип, со маса на 
топлите половинки над 125 kg; 

3) кастрирани маторици и нерасти, извесно време до-
пиени; 

4) магорици и нерасти одвоени од приплод, без оглед 

4. Нерасти 

Член 25 
Под нерасти, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат машки некастрирани грла на меснати свињи, до 
шест месеци чија маса во живо е до 90 kg, а кои од разни 
причини се одвоени од приплод. Во таа категорија спаѓаат 
и монорхиди и крипторхиди. 

Член 26 
Свинските половинки, основните делови на свински-

те половинки и јастивите делови на закланите свињи, како 
и месото без коски на свињите се пуштаат во промет по 
испитувањето односно процената на квалитетот. 

Половините, основните делови на половинките и 
јастивите делови што не ги исполнуваат условите од чл. 3 
до 23 на овој правилник се употребуваат само за преработ-
ка. 

Член 27 
Свинските половинки и основните делови на свински-

те половинки што се пуштаат во промет на мало, се обе-
лежуваат со знакот „К", а половинките што се употребува-
ат за преработка - со знакот „П". 

Обележувањето на половинките и основните делови 
во смисла на став 1 од овој член, се врши со жиг натопен 
со трајна и за здравјето нештетна боја, чиј отпечаток мора 
да биде јасен и читлив. 

Ознаките од став 1 на овој член се: 2,5 cm висина а 1,5 
cm ширина и тие се ставаат на надворешната страна од 
подлактицата. 

III. РАСЕКУВАЊЕ И КЛАСИРАЊЕ НА СВИНСКОТО 
МЕСО 

Член 28 
Свинското месо се пушта во промет како: прасешко 

месо и свинско месо. 
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1. Прасешко месо 

Член 29 
Прасешкото месо што се пушта во промет мора да ги 

исполнува слените услови: 
1) мускулното ткиво да има светло розова боја и 

нежна структура, а масното ткиво бела боја, со својствена 
конзистенција; 

2) да не потекнува од изразито слаби и спечени праси-
ња; 

3) дебелината на поткожниот слој на масното ткиво 
мерено на гребенот, заедно со кожата за месната прасиња 
да изнесува до 15 mm, а за масни прасиња над 15 mm. 

Член 30 
Труповите се сечат во половинки со рез со кои над-

олжно се пресекуваат слабинските, крсните, грбните и 
вратните прешлени, како и главата. 

Четвртините се одвојуваа од половинките со рез меѓу 
седмото и осмото ребро почнувајќи од работ на стомачна-
та шуплина нагоре во правец на 'рбетот разделувајќи го 
по меѓупрешленската врска. 

Ако одмрзнато прасешко месо се пушта во промет во 
половинки, на секоја половинка и припаѓа половината од 
главата како и припаѓачкиот бубрег и белите џигери. 

Ако одмрзнато прасешко месо се пушта во промет во 
четвртини, на задната четвртина и се додава половина од 
главата. 

2. Свинско месо 

Член 31 
Свинско месо што се пушта во промет мора да ги ис-

полнува следните услови: 
1) мускулното ткиво да има розова до светлоцрвена 

боја, а масното ткиво бела боја; 
2) мускулното ткиво да има својствена компетенци-

ја; 
3) да нема непријатна ниту туѓа миризба; 
4) дебелината на оставениот слој поткожно масно , 

ткиво да не е во просек поголема о 5 mm над површински-
те мускули. 

Член 32 
Според количеството и квалитетот на месото на од-

делни делови на свинската половина, свинското месо се 
пушта во промет како: свинско месо екстра категорија, 
свинско месо I категорија, свинско месо II категорија и 
свинско месо III категорија. 

Ознаките на категориите на месото се означуваат со 
различни бои на шемата, и тоа: со сина боја - месо екстра 
категорија, со црвена боја - месо I категорија, со зелена 
боја - месо II категорија и со жолта боја - месо III катего-
рија. Под категоријата на месото се наоѓа легенда со озна-
ка на бојата за одделни категории. 

Шемата на расекувањето на свинските половини е от-
печатена кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

Шемата се изработува на цврста хартија или на друг 
погоден материјал со димензии 40 х 60 cm. 

Шемата, мора да биде истакната на видно место во 
просторијата во која се продава свинското месо. 

Член 33 
Под свинско месо од I категорија се подразбира месо 

од бутот и слабината. Бутот од половината се одвојува со 
попречен рез меѓу последниот слабински и првиот крстен 
прешлен (рез c-d на шемата), а од коленицата - со рез во 
зглобот на коленото (рез a-b на шемата) при што печени-
цата останува во составрт на месото на бутот. 

Месото на бутот се пушта во промет со коски или без 
коски. 

Член 34 
Слабината од предната страна се одвојува од грбот 

со попречен рез меѓу последниот грбен и првиот слабин-
ски прешлен (рез e-f на шемата) а од задната страна, со 
рез меѓу последниот слабински и првиот крстен першлен 
(рез c-d на шемата). Во составот на слабината се наоѓа и 
филе! о. Слабината од стомачниот дел се одвојува со над-
олжен прав рез по должината на 'рбетниот столб, почнува-
јќи од бочниот раб на филето во правецот на последното 
ребро. Ако од слабината се издвојува филе што се означу-
ва како свинско месо екстра категорија, слабината се дек-
ларира како месо од II категорија. 

Месото на слабината се пушта во промет со коски а 
филето без коски. 

Член 35 
Под свинско месо II категорија се подразбира месото 

на грбот, плешката и вратот. Грбот се одвојува од вратот 
меѓу четвртиот и петтиот грбен прешлен (рез g-h на шема-
та) а од слабината меѓу последниот грбен и првиот сла-
бински прешлен (рез e-f на шемата). Грбот се одвојува од 
ребрата со надолжен прав рез по должината на 'рбетниот 
столб, така што должината на преостанатите делови на 
ребрата изнесува најмногу 3 cm ( ± 0,5 cm) сметано до над-
ворешниот раб на долгиот грбен мускул - печеницата (рез 
e-g на шемата). 

Месото на грбот се пушта во промет само со коски. 
Плешката се одвојува од вратот, а ребрата и градите 

по природната мускулна врска. 
Месото на плешката се пушта во промет со коски и 

без коски. 
Под месо на вратот се подразбира месото на 'рбетни-

от столб од првиот вратен до петтиот грбен прешлен. Од 
предната страна, вратот се одвојува со попречен рез меѓу 
тилната коска и првиот вратен прешлен, а од задната 
страна - со рез меѓу четвртиот и петтиот грбен прешлен 
(рез g-h на шемата). Од градите вратот се одвојува - со рез 
кој е паралелен со 'рбетниот столб, со пресекување на 
првите четири ребра на границата на нивните грбни и 
средни третини (рез g-i на шемата). 

Месото од вратот се пушта во промет само со коски. 

Член 36 
Под свинско месо од III категорија се подразбира ме-

сото на стомачната шуплина, ребрата, градите, коленици-
те и подлактиците. 

Стомачната шуплина се одвојува со резовите предви-
дени за расекување на бутот и слабината, а од ребрата - со 
рез што го следи ребрениот лак (рез е-ј на шемата). 

Месото на стомачната шуплина се пушта во промет 
само без коски. 

Ребрата се одвојуваат од градите со рез меѓу четврто-
то и петтото ребро (рез j-g на шемата) а од грбот со рез кој 
е предвиден за расекување на грбот (рез e-g на шемата), а 
од стомачната шуплина - со рез кој го следи задниот раб 
на последното ребро (рез е-ј на шемата). 

Месото на ребрата се пушта во промет само со коски. 
Месото на градите се пушта во промет само со коски. 
Коленицата се одвојува од бутот во зглобот на коле-

ното, (рез a-b на шемата). 
Месото на коленицата и подлактицата се пушта во 

промет со коски и без коски. 
Градите од вратот се одвојуваат со резот предвиден 

за расекување на вратот (рез g-j на шемата), а од ребрата -
со рез меѓу четвртото и петтото ребро (рез j-g на шемата). 

Месото без коски се пушта во промет како: свинско 
месо екстра категорија (филе), свинско месо I категорија 
(бут) свинско месо II категорија (плешка) и свинско месо 
III категорија (коленица, подлактица и стомачна шупли-
на). 

Свинското месо од другите делови и категории што 
со овој правилник се предвидени да се пуштат во промет 
само со коски (слабина, грб, врат, ребра и гради) можат да 
се пуштаат во промет и без коски само ако се извадени 
коските и спакувани на местото на производството. 
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Член 37 
Свинското месо без коски може да се пушти во про-

мет и како мелено. 
Ако меленото свинско месо се пушта во промет спа-

кувано, мора да биде само од една категорија свинско ме-
со, а содржината на спојното и масното ткиво во него мо-
ра да одговара на содржината на тие ткива во декларира-
ната категорија свинско месо. 

Квалитетот на меленото свинско месо што се мели 
во продавница на барање од купувачот, мора да ги испол-
нува условите од став 2 на овој член. 

IV. ПАКУВАЊЕ НА СВИНСКОТО МЕСО И НА МОТИ-
ВИТЕ ДЕЛОВИ 

Член 38 
Свинското месо и јастивите делови на заклани свињи 

можат да се пуштаат во промет и спакувани и ^спакува-
ни. Спакуваното свинско месо и јастивите делови можат 
да бидат оригинално спакувани и спакувани. 

Член 39 
Под оригинално спакувано свинско месо и јастиви 

делови на заклани свињи, во смисла на овој правилник, се 
подразбира спакувано свинско месо во пластични фолии, 
ќесиња за вакуум-пакување или без вакуум, подлошки, са-
дови со провиден капак или на друг начин (во атмосфера 
на интерни гасови и сл.) што ги отвара крајниот корисник 
(потрошувач). 

Оригинално спакувано свинско месо и јаетиви делови 
се пакуваат и во збирна амбалажа. 

Член 40 
Под спакувано свинско месо и јастиви делови на за-

клани свињи, во смисла на овој правилник, се подразбира 
свинско месо и јастиви делови спакувани во збирна амба-
лажа. 

Член 41 
Под збирна амбалажа, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат картонски кутии, метални и пластични 
садови и сл. во кои се става оригинално спакувано свинско 
месо и неспакувано свинско месо. Картонските кутии мо-
раат да бидат од внатрешната страна обложени со чист 
материјал кој не пропушта маст и вода. Збирната амба-
лажа мора да обезбеди заштита на месото и на јастивите 
делови во прометот. 

Материјалот што се употребува за пакување на месо-
то и на јастивите делови (целофан, хартија, пластична фо-
лија и сл.) мора да биде чист и не смее да предизвикува 
промена на органолептичките својства на месото и на јас-
тивите делови, ниту на нив да ја пренесува миризбата, бо-
јата или материи штетни по човечкото здравје. 

Член 42 
Едно пакување на свинско месо мора да содржи една 

категорија месо. При ставањето на месото во амбалажата 
за пакување, треба да се води сметка квалитетот на месото 
на видливата површина да одговара на квалитетот на це-
лата маса спакувано месо. 

Член 43 
Ако спакуваното месо и јастивите делови на заклани 

свињи се пуштаат во промет како изладени, се чуваат на 
температура од - 0,50С до + 40С. Ако спакуваното месо и 
јастивите делови се пуштаат во промет како замрзнати, 
мораат најдоцна 24 часа по ладењето и пакувањето да се 
замрзнат на температура пониска од - 300С и да се чува-
ат на температура пониска од - 180С. 

Член 44 
На декларацијата за оригинално спакувано свинско 

месо се става рокот на употреба што го определува сами-
от производител. 

Спакуваното свинско месо и јастивите делови на за-
кланите свињи што се пуштаат во промет, не смеат да 
имаат променети органолептички својства. 

Член 45 
Свинското месо и јастивите делови на заклани сви-

њи, пред натоварот во превозни средства, мораат да би-
дат изладени односно замрзнати. 

Температурата на изладеното свинско месо што се 
транспортира мора да изнесува најмногу 70С, мерено по-
крај коските на месото што се пушта во промет со коски, 
односно во средишниот дел на месото што се пушта во 
промет без коски и иситненото месо. Температурата на 
јастивите делови не смее да изнесува повеќе од 40С мерено 
во средишниот дел. 

Температурата на замрзнатите свинско месо и јаето-
ви делови што се транспортираат мора да изнесува нај-
малку - !20С, мерено покрај коските на месото што се 
пушта во промет со коски, односно во средишниот дел на 
месото што се пушта во промет без коски или иситнегото 
месо. 

Температурата на длабоко замрзнатото свинско месо 
и на јастивите делови мора Да изнесува најмалку - 180С, 
мерено покрај коските на месото што се пушта во промет 
со коски односно во средишниот дел на месото што се 
пушта во промет без коски или иситнетото месо. 

Член 46 
Издадените трупови, свинските половинки и основ-

ните делови на свинските половинки се обесуваат во пре-
возните средства, при што месото во текот на транспорти-
рањето да не го допира подот. 

Месото сечено во помали парчиња, како и основните 
делови можат да се транспортираат само во метални или 
пластични садови и картовски кутии. На тој начин може 
да се транспортира и свинско месо во четвртини. 

Член 47 
Свинско месо без коски изладено или замрзнато 

може да се транспортира во јутени вреќи со влошка од 
пластична фолија или во пластични вреќи. 

Член 48 
Јастивите делови на заклани свињи од член 9 точ. 2 и 

4 на овој правилник се транспортираат во садови од не'рѓ-
осувачки материјал или од пластични маси, а некои јасти-
ви делови можат да се обесат за куки или да се ставаат во 
амбалажа како и свинското месо но одвоено од месото. На 
тој начин се транспортираат и јастивите делови во проме-
тот на мало. 

Член 49 
При транспортирањето на свинското месо во време 

во кое температурата на воздухот е поголема од 150С, а 
транспортот трае подолго од 3 часа, превозните средства 
за транспортот на месото или на јастивите делови на за-
клани свињи, мораат да имаат разладни уреди. 

Член 50 
Натоварот и растоварот на свинското месо мора да 

се врши на покриени рампи така што месото да се обезбе-
ди од непосредното неповолно дејство на сончевата свет-
лост, атмосферските врнежи и прашината. 

Член 51 
Замрзнатото свинско месо и јастивите делови на за-

клани свињи во прометот на мало се чуваат во ладилници 
или разладни уреди, на температура пониска од - 120С. 
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Член 52 
Во продавниците на месо, на пултовите и витрините, 

свинското месо мора да биде распоредено по категории и 
видливо означено. 

Член 53 
Во продажбата на свинското месо на мало, месото се 

мери на тасот на вагата, со фолија од целофан, односно од 
друг погоден материјал чија дебелина не смее да биде по-
голема од 0,042 mm. 

V. МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 
СВИНСКОТО МЕСО И НА ЈАСТИВИТЕ ДЕЛОВИ НА 

ЗАКЛАНИ СВИЊИ 

Член 54 
Методите за испитување на квалитетот на свинското 

месо и на јастивите делови на заклани свињи, според од-
редбите на овој правилник, опфаќаат комплетна постапка 
за проценување на квалитетот, во производството и про-
метот со трупови, половинки, четвртинки, основни делови 
и категоризирано месо како и јастиви делови. 

Со методите за испитување на квалитетот на свин-
ското месо и на јастивите делови е опфатен начинот и по-
стапката за земање извадоци, како и органолептичкото и 
лабораториското испитување. 

Член 55 
Квалитетот на свинското месо и на јастивите делови 

на заклани свињи, според одредбите на овој правилник, се 
утврдува: 

1) органолептички (општиот изглед, бојата, конзис-
тенцијата, миризбата и вкусот); 

2) со мерни инструменти (температура). 

Член 56 
Под органолептичко испитување на квалитетот на 

свинското месо и на јастивите делови на заклани свињи, 
во смисла на овој правилник, се подразбира утврдување 
на карактеристиките на квалитетот на месото односно на 
јастивите делови што се испитуваат со сетивото за вицот, 
сетивото на миризба, сетивото на вкус и со прсти (пипа-
ње). 

За утврдување на органолептичките својства на свин-
ското месо и на јастивите делови е неопходно да се обезбе-
дат оптимални услови за работа. Испитување на квалите-
тот со сетивото на видот може успешно да се изврши ако е 
обезбедена дневна светлост или електрично осветлување 
со доволна јачина (најмалку 550 лукса). 

За успешно определување на миризбата мора да се 
отстрани влијанието на сите други миризби во простори-
јата. 

Член 57 
Извадоците на свинското месо и на јастивите делови 

на заклани свињи, според овој правилник, ги зема стручно 
лице. 

Член 58 
Извадоците на свинското месо и на јастивите делови 

на заклани свињи се земаат во: 
1) производството; 
2) прометот. 

Член 59 
Сите извадоци на свинското месо или на јастивите 

делови на заклани свињи мораат да се земаат така што се-
која единица (труп, половинка, четвртинка или секој осно-
вен дел на категоризираното месо односно секое пакување 
на мелено месо, како и секој јастив дел) има иста можност 
да биде избрана - од неа да се земе извадок (метода на слу-
чаен избор). 

Член 60 
Пред земањето на извадоци за лабораториски испи-

тувања на квалитетот на свинското месо или на јастивите 
делови на заклани свињи, мора да се изврши проверка на 
сите оние својства на месото односно на јастивите делови 
што можат да се испитаат органолептички (со сетивото на 
видот, со пипање и со сетивото за миризба), во согласност 
со овој правилник. Со испитувањето што се врши на лини-
јата на колењето се опфатени сите трупови, со тоа што се 
врши издвојување на оние трупови, половинки, четвртин-
ки или основни делови кои можат да се користат само за 
преработка од оние што можат да се пуштаат во промет и 
во свежа состојба како свинско месо односно јастив дел. 

За оригинални пакувања на свинско месо се зема, по 
правило, цело пакување а бројот на извадоците зависи од 
бројот на амбалажните единици (картовски кутии во кои 
има по 20 или повеќе поединечни пакувања на свинско ме-
со, мелено свинско месо или јастив^ делови). 

Член 61 
Пред земањето на извадоци на оригинално пакувано-

то свинско месо или јастивите делови на заклани свињи, 
мора да се изврши проверка на органолепточките својства 
така што мора да се отвори следниот број на амбалажни 
единици, и тоа: 

1) до 5 амбалажни единици, се отвораат по слободен 
избор 1 

2) до 50 амбалажни единици се отвора 4 
3) од 51 до 100 амбалажни единици, се отвора 6 
4) од 101 до 500 амбалажни единици, се отвора 7 
5) од 501 до 1000 амбалажни единици, се отвора. . . . 8 
6) на секоја понатамошна 1000-та амбалажна едини-

ца, се отвора по 1 

Член 62 
Извадокот кој се зема за лабораториски испитувања 

на квалитетот на свинското месо или на јастивиот дел 
(проба со варење и проба со печењје), мора да содржи нај-
малку два примерока од тој извадок со еднакви својства и 
со приближна еднаква маса (еден за анализа а друг за су-
перанализа). Секој примерок мора да биде со маса најмал-
ку 500 g. 

Член 63 
При земањето извадоци на свинско месо или на јасти-

ви делови на заклани свињи, стручното лице што го зема 
извадокот мора да направи записник во кој ќе ги внесе 
податоците значајни за резултатот на испитувањето: мес-
тото, условите за чување, датумот и часот на земање на 
извадоците, видот и количеството на месото односно на 
јастивиот дел, бројот на поединечно земените извадоци, 
количината на земениот извадок, ознаките и идентифика-
цијата на извадоците. 

Записникот го потпишува стручното лице што го зе-
ма извадокот и претставникот на организацијата на 
здружен труд што ги произведува или ги пушта во промет 
месото и јастивите делови. 

Член 64 
Садовите односно пластичните кеси во кои се внесу-

ваат извадоците, мораат да обезбедат заштита на извадо-
ците од промени кои можат да настанат од моментот на 
земањето на извадоците до лабораториското испитување. 

Сите извадоци мораат да се чуваат во замрзната сос-
тојба. 

Член 65 
Утврдувањето на општиот изглед на трупот, поло-

вината, четвртинката, основните делови или јастивите 
делови на закланите свињи, како и оригинално пакувано" 



Страна 26 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 јануари 1985 

то свинско месо, се врши со адспекциЈа и палпација и ja 
опфаќа: формата и градбата на половинката и четвртин-
ката или на основните или јастивите делови, развиеноста 
на мускулното и масното ткиво и оштетувањата и проме-
ните на бојата на месото односно на јастивите делови. 

Член 66 
Бојата на свинското месо односно на јастивите дело-

ви на заклани свињи се испитува при дневно светло или 
при електрично осветлување, така што се посматра поеди-
нечниот дел и половинката, четвртинката, основниот дел 
на месото без коски или на јастивиот дел. Бојата мора да 
биде својствена за месото односно за јастивиот дел, а за-
висно од видот и категоријата на свињите. 

Член 67 
Конзистенцијата на свинското месо односно на јакти-

вите делови на заклани свињи се испитува со палпација и 
со расекување на месото и на јастивите делови. Конзис-
тенцијата мора да биде уедначена односно карактеристич-
на за категоријата на месото односно на јастивиот дел. 

Член 68 
Миризбата на изладеното или одмрзнатото месо и на 

јастивите делови на заклани свињи, се испитува така што 
месото односно јастивиот дел ќе се расече и веднаш по 
раздвојувањето на расечените делови ќе се помириса. 

Миризбата мора да биде карактеристична за свинско-
то месо односно за јастивиот дел. Ако при испитувањето 
се почуствува туѓа миризба за месо на одделни категории 
свињи, мора да се изврши проверка, и тоа: 

а) со проба на варење; 
б) со проба на печење. 
Методите од став 2 на овој член се отпечатени 1сон 

овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 69 
Квалитетот на свинското месо односно на јастивите 

делови на заклани свињи што биле замрзнати, се испитува 
по одмрзнувањето на начинот предвиден со овој правил-
ник за изладено свинско месо. 

Член 70 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
1) Правилникот за квалитетот на месото од добиток 

и од живина наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56, 44/58 и 46/59); 

2) чл. 35 до 44 од Правилникот за квалитетот на месо-
то од добиток за колење, од живина и од дивеч („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/74 и 26/75) чии одредби се примену-
ваат како одредби на Правилникот за квалитетот на месо-
то од добиток за колење, од живина и од дивеч („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/78); 

3) чл. 22 до 27 од Правилникот за квалитетот на про-
изводите од месо („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/74 и 
41/80) чии одредби се применуваат како одредби на Пра-
вилникот за квалитетот на месото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/78). 

Член 71 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-8369/1 
23 мај 1984 година 

Белград 
\ 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

ПРОБА СО ВАРЕЊЕ И ПРОБА СО ПЕЧЕЊЕ 
1) Проба со варење 
Во чист сад се става извадок од свинско месо кој е 

исечен на парчиња, потоа се прелева со вода и тоа така 
што односот на месото спрема водата да е 1:2. Садот се 
поклопува и се става на некој термички извор, па постепе-
но се загрева до вриење. Одвреме навреме се проверува 
миризбата на пареата односно на испарливите материи 
што излегуваат со пареата од садот. Покрај ова, се оцену-
ва проѕирноста на бујонот, како и миризбата на вареното 
месо и на масното ткиво. 

Проба со варење на јастиви делови на заклани свињи 
се изведува на ист начин. 

Миризбата на месото и на јастивите делови на закла-
ни свињи мора да биде карактеристична, а во зависност од 
видот и старосната категорија на свињите. 

2) Проба со печење 
Во чист сад, поголем за печење, се става извадок од 

свинско месо исечено на парчиња. Садот се поклопува и 
потоа се става на некој топлотен извор, па постепено се за-
грева околу 30 минути односно додека месото во најдла-
боките делови не ја промени бојата. Како и кај пробата со 
варење одвреме навреме се контролира миризбата на пе-
ченото месо. 

Вкусот се проба со вообичаена постапка. 
Пробата со печење на јастиви делови на заклани сви-

њи се изведува на истиот начин како и пробата со печење 
на свинското месо. 

ШЕМА НА 
РАСЕКУВАЊЕ НА СВИНСКАТА ПОЛОВИНА 

1. бут, 2. слабина, 3. грб, 4. врат, 5. плешка, 6. гради, 7. реб-
ра, 8. стомачен ѕид, 9. коленица, 10. подлактица, 
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17. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМА И 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гума и пластични маси што ги имаат следни-
те називи и ознаки: 

1) Гума. Определување на затезните 
својства JUSG.S2.127 

2) Гума. Определување на отпорнос-
та спрема озонот. Статичко испитување - ЈУС G.S2.138 

3) Гума и пластични маси. Определу-
вање на отпорноста спрема озонот на гу-
мираните и пластифицираните ткаенини. 
Статичко испитување ЈУС G.S2.139 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен Прилогот А кон југословенскиот стандард JUS 

G.S2.127, Прилогот А кон југословенскиот стандард JUS 
G.S2.138 и југословенскиот стандард JUS G.S2.139, чие 
применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуват на гума и на пластични маси што 
ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што ги има 
следниот назив и ознака: 

Физикални испитувања на гума. Оп-
ределување на прекинската цврстина и на 
издолжувањето на гума JUS G.S2.127 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на гума и пластични маси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/70). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 50-14231/1 
5 октомври 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

18. 
% 

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и П/80), Со-
јузниот завод за стандардизација објавува 

список 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИОНИ ПРО-
ВОДНИЦИ И НА ПРОВОДНИЦИ ЗА ПРЕНОСНИ 

ТРОШИЛА 
За атестирање на инсталациони проводници и на 

проводници за преносни трошила во смисла на Наредбата 
за задолжително атестирање на инсталациони проводни-
ци и на проводници за преносни трошила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 62/83), е овластена Основната организација 
на здружен труд Лабораторија за физика на цврста состој-
ба и радијациона хемија „ГАМА" со ограничена супсиди-
јарна одговорност, во состав на Работната организација 
Институт за нуклеарни науки „Борис Кидрич", со неогра-
ничена солидарна одговорност, Винча, Белград, поштен-
ски фах 522. 

Бр. 50-18573/1 
20 декември 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

19. 
Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 
579 од Законот за здружениот труд, Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на 
СР Црна Гора, Саборот на СР Хрватска, Собранието на 
СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието 
на СР Србија, Собранието на САП Косово, Собранието на 
САП Војводина, Советот на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и 
Херцеговина, Советот на Сојузот на синдикатите на Црна 
Гора, Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска, Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Словенија, Советот ца Соју-
зот на синдикатите на Србија, Советот на Сојузот на син-
дикатите на Косово, Советот на Сојузот на синдикатите 
на Војводина, Стопанската комора на Југославија, Сто-
панската комора на СР Босна и Херцеговина, Стопанска-
та комора на СР Црџа Гора, Стопанската комора на СР 
Хрватска, Стопанската комора.на СР Македонија, Сто-
панската комора на СР Словенија, Стопанската комора на 
СР Србија, Стопанската комора на САП Косово, Стопан-
ската комора на САП Војводина, (во натамошниот текст: 
учесници на Договорот) склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМО-
УПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕК-
НУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците на Договорот, во рамките на своите пра-

ва и должности, со Општествениот договор за заеднички-
те основи и мерила за самоуправно уредување на односи-
те во стекнувањето и распределбата на доходот во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија (во ната-
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мошниот текст: Договорот) ги утврдуваат заедничките ос-
нови и мерила за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето на доходот, распоредувањето на доходот и 
на чистиот доход и распределбата на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работниците (во 
натамршниот текст: заеднички основи и мерила) и ги ут-
врдуваат своите обврски за натамошно унапредување на 
односите во стекнувањето и распределбата на доходот. 

Член 2 
Собранијата на републиките и на автономните по-

краини, советите на сојузите на синдикатите на републи-
ките и на автономните покраини и стопанските комори на 
републиките и на автономните покраини, како учесници 
на Договорот, се обврзуваат: 

- со општествени договори во републиките и во авто-
номните покраини поблиску да ги разработат заедничките 
основи и мерила утврдени со Договорот; 

- да поведат активност со самоуправните спогодби и 
со самоуправните општи акти на организациите на 
здружен труд и на другите самоуправни организации И за-
едници да се конкретизираат заедничките основи и мерила 
утврдени со општествените договори во републиките и во 
автономните покраини. 

Член 3 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат со поблиска 

разработка и доследна примена на заедничките основи и 
мерила утврдени со Договорот да се обезбеди остварува-
ње на следниве цели: 

- поголема економска и општествена мотивираност и 
одговорност на работниците за пораст на продуктивноста 
на трудот и ефикасност на стопанисувањето со општестве-
ните средства и за приспособување на производството и 
вршењето на друга дејност на организациите на здружен 
труд кон условите на пазарот и кон потребите на општес-
твото и, врз тие основи, за создавање.поголем доход и 
подигање на личниот и општествениот стандард; 

- општествено насочување на политиката за распре-
делба во согласност со начелото за приближно исто коли-
чество и квалитет на трудот и остварените резултати од 
трудот да се остварува приближно ист личен доход; 

- надминување на разликите во личните доходи и 
средствата за заедничка потрошувачка, што не се заснова-
ат врз трудот и резултатите од трудот на работниците, по-
меѓу организациите на здружен труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни, во смисла на 

овој договор: 
- под бруто личен доход да се подразбираат чистиот 

личен доход, обврските за задоволување на заедничките и 
општите општествени потреби што се намируваат од лич-
ниот доход и средствата за заедничка потрошувачка што 
се користат за непосредна потрошувачка на работниците; 

- под акумулација да се подразбираат средствата за 
унапредување и проширување на материјалната основа на 
трудот и за создавање и обновување на резервите. 

Собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини преземаат обврска да ги утврдат со до-
говор заедничките основи за дефинирање на бруто лични-
от доход, во смисла на алинеја 1 став 1 од овој член како и 
кои заеднички и општи општествени потреби ќе се задово-
луваат од бруто личниот доход и врз основа на тоа, со 
прописи да го уредат бруто личниот доход. 

Учесниците на Договорот се согласни Координацио-
ниот одбор за следење на спроведувањето на Договорот, 
до 31 март 1985 година, да утврди што се подразбира под 
акумулација и под просечно користени средства во смисла 
на алинеја 2 став 1 од овој член. 

II. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 5 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, во рам-

ките на своите права и должности, ќе создаваат услови за 
уедначување на условите за стопанисувањето на единстве-
ниот југословенски пазар врз основа на дејствувањето на 
економските законитости и со тоа ќе обезбедат услови до-
ходот на основната организација на здружен труд и на 
друга самоуправна организација и заедница работниците 
да го стекнуваат зависно од продуктивноста на трудот , 
успешноста на управувањето и стопанисувањето со оп-
штествените средства и од приспособеност на производ-
ството и вршењето на други дејности кон условите на па-
зарот и кон потребите на општеството. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни со прописите и 

мерките на економската политика, како и со општествено-
10 насочување на стопанскиот и општествениот развој и 
со усогласување на односите на пазарот, пред се, во облас-
тите на: системот и политиката на цените, кредитно-моне-
тарниот систем и политика, девизниот систем и политика, 
царинскиот систем и политика, системот и политиката на 
даноците и придонесите и во други области на стопански-
от систем и економската политика, со уважување на еко-
номските законитости да се создаваат што нерамноправ-
ни услови за работење и стекна ван.е доход на единствени-
от југословенски пазар. 

Учесниците на Договорот с согласни со прописите и 
мерките од став 1 на овој член ч со другите активности 
што ќе ги преземаат, во согла^шсу со своите права и 
должности, да создаваат услови во секоја дејност, со при-
ближно исто количество и ист квалитет на трудот и резул-
тати од трудот да се остваруваат приближно ист бруто ли-
чен доход по работник и приближно иста акумулација во 
однос на просечно користени re гредства. 

член 7 
Учесниците на Договорс ; Cv обврзуваат дека, во сог-

ласност со своите права и должности, со свои мерки и ак-
тивности во областа на системот и политиката на цените, 
а во согласност со Законот за системот на општествената 
контрола на цените, ќе придонесуваат: 

- доследно да се спроведуваат определувањата од 
член 6 на Договорот; 

- врз потрајна основа да се уредуваат односите во це-
ните и цените во организациите на здружен труд што се 
меѓусебно доходовно и репродукционо поврзани; 

- на организациите на здружен труд во дејностите од 
материјалното производство, кога цените и услугите ги 
остваруваат во односи засновани врз начелата на слобод-
ната размена на трудот, да им се обезбедуваат приближно 
исти бруто лични доходи и, по правило, средства за унап-
редување и проширување на материјалната основа на тру-
дот, во согласност со заедничките елементи за формирање 
на цените утврдени со планските акти и самоуправните 
спогодби со корисниците на услуги. 

Член 8 
Учесниците на Договорот се обврзуваат со прописи-

те, со мерките на економската политика и со други актив-
ности да создаваат услови за поголема економска и оп-
штествена мотивираност и одговорност на работниците 
во основните организации на здружен труд и во другите 
самоуправни организации и заедници за стекнување доход 
со учество во заедничкиот приход, односно во заеднички-
от доход врз основите на здружувањето на трудот и сред-
ствата и за обезбедување, врз тие основи, на натамошен 
развој на самоуправните односи на единственото југосло-
венско подрачје, за поголема самоуправна концентрација 
на општествените средства и за рационална општествена 
поделба на трудот. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при уредува-
њето на меѓусебните односи во стекнувањето на доходот 
по основа на учество во заедничкиот приход, односно во 
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заедничкиот доход, да се обезбедат што порамноправни 
услови за работење и стекнување на доходот по таа осно-
ва, обезбедувајќи притоа со приближно исто количество и 
ист квалитет на трудот и резултатите од трудот да се ос-
тваруваат приближно исти бруто лични доходи по работ-
ник и приближно иста акумулација во однос на просечно 
користените средства. 

Член 9 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат самоуправно 
утврдената цена, односно самоуправно договорениот над-
омест помеѓу корисниците и давачите на услуги во облас-
та на општествените дејности, да се заснова врз самоуп-
равно договорените планови и програми за работа и раз-
вој. 

Учесниците на Договорот се согласни како заеднички 
основи и мерила за утврдување на височината на цената, 
односно на самоуправно договорениот надомест, да се ко-
ристат самоуправно утврдените стандарди и нормативи 
на трудот и материјално-техничката опременост за соод-
ветни видови услуги, тргнувајќи притоа од општествено 
потребниот труд што им одговара на нормални, односно 
на слични услови за давање на тој вид услуги што се одне-
сува до нивниот квалитет, рационалното и ефикасно 
вршење на услугите и успешноста во управувањето со 
средствата за работа и работење во вршењето на услугите. 

Член 10 
Учесниците на Договорот се согласни заедничка ос-

нова за утврдување на одделни елементи на самоуправно 
договорениот надомест од член 9 на Договорот да биде: 

- за материјалните трошоци и за другите трошоци на 
работењето - самоуправно утврдените нормативи на ма-
теријалните трошоци за кои можат да се утврдат норма-
тиви, односно за останатите материјални трошоци и дру-
ги трошоци на работењето - височината на издатоците 
утврдена со самоуправна спогодба, уважувајќи ги услови-
те под кои се врши општествената дејност; 

- за амортизацијата - стапките на амортизацијата ут-
врдени со самоуправниот општ акт врз основа на општес-
твениот договор во согласност со законот; 

- за средствата што го сочинуваат доходот на дава-
чот на услугата - просечниот доход по работник во сто-
панството на општината или на друга општествено-поли-
тичка заедница, намален за средствата за унапредување и 
проширување на материјалната основа на трудот, тргну-
вајќи од нормативите за тековниот труд, односно од про-
сечно потребното време за одделен вид услуги, во времен-
ски единици и определени степени на сложеност на рабо-
тата; 

- за средствата за унапредување и проширување на 
материјалната основа на трудот што се обезбедуваат во 
рамките на цените на услугите - износот утврден со само-
управната спогодба за основите на планот на самоуправ-
ната интересна заедница или со други самоуправни спо-
годби. 

Член 11 
Учесниците на Договорот се согласни заедничките 

основи за стекнување доход на работните заедници, што 
вршат работи од заеднички интерес за основните органи-
зации на здружен труд во работната организација или во 
друга организација на здружен труд, да бидат: 

- остварувањето на планот и програмата за работа 
на работната заедница според видот, обемот и квалитетот 
на извршените работи, остварената продуктивност на тру-
дот и економичноста на работењето; 

- зголемувањето на доходот во основните организа-
ции на здружен труд за кои работната заедница врши ра-
боти од заеднички интерес, што е резултат од придонесот 
на работната заедница. 

Учесниците на Договорот се согласни заедничките 
основи од став 1 на овој член да се применуваат и за стек-
нувањето доход во работните заедници, во другите^ само-
управни организации и заедници, во општествено-поли-
тичките организации и општествените организации и во. 

органите на општествено-политичките заедници, во сог-
ласност со специфичните услови за нивна работа. 

Растежот на бруто личниот доход по работник во ра-
ботните заедници од став 1 на овој член, по правило, не 
може да биде поголем од растежот на бруто личниот до-
ход по работник во организациите и заедниците за кои ра-
ботната заедница врши работи од заеднички интерес, а за 
работните заедници од став 2 на овој член, од растежот на 
бруто личниот доход за стопанството на општествено-џо-
литичката заедница. 

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ 
ДОХОД 

1. Планирање на односите во распоредувањето на доходот 
и на чистиот доход 

Член 12 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат распоредува-

њето на доходот и на чистиот доход да се заснова врз ре-
зултатите од трудот, врз остварениот доход и врз утврде-
ните реални односи во распоредувањето на доходот (во 
натамошниот текст: пропорции за распоредување на до-
ходот и на чистиот доход). 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при утврду-
вањето на пропорциите за распоредување на доходот и на 
чистиот доход да се води рамноправна сметка за потреби-
те на производството, развојот и на потрошувачката и со 
зголемување на учеството на организациите на здружен 
труд во доходот да јакне нивната акумулативна и репро-
дуктивна способност. 

Член 13 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во планира-

њето на распоредувањето на доходот и на чистиот доход 
да се тргнува од реално согледаните резултати од трудот 
и можностите за стекнување доход во основната организа-
ција на здружен труд, како и од нивното споредување со 
резултатите од трудот на работниците во другите органи-
зации на здружен труд врз основа на показателите: доход 
по работник, доходот во однос на просечно користените 
средства, бруто личниот доход по работник^ акумулација-
та во однос на просечно користените средства, не исклучу-
вајќи ја притоа и примената на другите показатели од 
член 140 на Законот за здружениот труд. 

Со примената на показателите од став 1 на овој член 
треба да се согледа со колкаво ангажирање на труд и сред-
ства се остварува доходот и какви можности остварениот 
доход дава за задоволување на личните и заедничките по-
треби на работниците, за унапредување и проширување на 
материјалната основа на трудот и за задоволување на за-
едничките и на општите општествени потреби, тргнувајќи 
од начелото дека работниците што остваруваат поголем 
доход, со оглед на вложениот труд и користените сред-
ства, можат да планираат поголеми бруто лични доходи 
по работник, под услов да планираат и поголема акумула-
ција во однос на просечно користените средства. 

Член 14 
Учесниците на Договорот се обврзуваат пред утврду-

вањето на пропорциите за распоредување на доходот, на 
работниците во основните организации на здружен труд и 
во другите самоуправни организации и заедници да им се 
обезбеди предлог на вкупните потреби и обврски за задо-
волување на заедничките и на општите општествени по-
треби, што се намируваат од доходот врз основа на кој се 
оценуваат материјалните можности за задоволување на 
тие потреби во однос на планираниот доход. 

Учесниците на Договорот се согласни, врз основа на 
согледаните потреби и изјаснувањето на работниците за 
можностите за задоволување на заедничките и на општите 
општествени потреби, во општествените планови на оп-
штествено-политичките заедници да се утврдува учество" 
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то во доходот на. средствата за задоволување на тие по-
треби и границата над која не можат да се утврдуваат об-
врски за овие намени. 

Член 15 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, заради усог-

ласување на пропорциите за распоредување на доходот во 
организациите на здружен труд со основните пропорции 
во општествените планови на републиките и на автоном-
ните покраини, односно во општествениот план на Југос-
лавија, да се тргнува од пропорциите и појдовните голе-
мини утврдени во тие планови. 

Член 16 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат пропорции-

те за распоредување на доходот и на чистиот доход да се 
утврдуваат во основните организации на здружен труд и 
во другите самоуправни организации и заедници и да се 
усогласуваат со самоуправната спогодба за основите на 
планот на работната организација, сложената организаци-
ја на здружен труд и на друга форма на здружување на 
трудот и средствата. 

При утврдувањето на пропорциите за распоредување 
на доходот и на чистиот доход во основните организации 
на здружен труд и во другите самоуправни организации и 
заедници с;е тргнува од самоуправните спогодби и другите 
самоуправни општи акти и од преземените обврски за ос-
тварување на целите на развојот утврдени во плановите 
на општествено-политичките заедници. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат, при утврду-
вањето на пропорциите за распоредување на доходот и на 
чистиот доход во рамките на работната организација, 
сложената организација на здружен труд или друга форма 
на здружување на трудот и средствата, да се користат по-
казателите: доход по работник, доход според просечно ко-
ристените средства, бруто личен доход по работник и аку-
мулација во однос на просечно користените средства. 

Врз основа на пропорциите утврдени со самоуправ-
ните спогодби, во рамките на работната организација, 
сложената организација на здружен труд или на друга 
форма на здружување на трудот и средствата се усогласу-
ваат пропорциите за распоредување на доходот и на чис-
тиот доход во основните организации на здружен труд и 
во другите самоуправни организации и заедници. 

Член 17 
Учесниците на Договорот се согласни како заеднички 

основи и мерила за утврдување на пропорциите за распо-
редување на чистиот доход да се користат бруто личниот 
доход по работник и акумулацијата во однос на просечно 
користените средства. 

Со примена на основите и мерилата од став 1 на овој 
член при планирањето на поголем доход, со оглед на 
вложениот труд и користените средства во организациите 
на здружен труд, може да се планира поголем бруто личен 
доход по работник во однос на појдовната големина на 
бруто личниот доход по работник за стопанството на ре-
публиката, односно на автономната покраина или на Ју-
гославија, под услов да се планира и поголема акумулаци-
ја според просечно користените средства во однос на по-
јдовната големина на акумулацијата според просечно ко-
ристените средства за стопанството на републиката, од-
носно на автономната покраина или на Југославија. 

При планирањето на помал доход, со оглед на 
вложениот труд и користените средства, во организациите 
на здружен труд се планира релативно пониска акумула-
ција според просечно користените средства во однос на 
појдовната големина на стопанството на републиката, од-
носно на автономната покраина или на Југославија, како 
и релативно понизок бруто личен доход по работник во 
однос на појдовната големина на бруто личниот доход по 
работник за стопанството на републиката, односно на ав-
тономната покраина или на Југославија. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се согласни, во периодот 

додека не се отстранат разликите што постојат во услови-
те за работење и стекнување доход, во републиките и авто-
номните покраини да можат да се утврдат исти или срод-
ни дејности - подгрупи (во натамошниот текст: дејности) 
во кои акумулацијата според просечно користените сред-
ства ќе се споредува во однос на просекот на дејностите во 
републиката, односно во автономната покраина, со тоа 
што бруто личниот доход по работник да се споредува во 
однос на просекот на стопанството на републиката, однос-
но на автономната покраина. Со општествените договори 
во републиките и во автономните покраини ќе се одреди 
начинот на кој ќе се утврдат овие дејности. 

Учесниците на Договорот се согласни Координацио-
ниот одбор за следење на спроведувањето на Договорот 
да ги усогласи дејностите во смисла на став Л од овој член, 
како и да ги утврди дејностите во кои акумулацијата во 
однос на просечно користените средства ќе се споредува 
со просекот на дејностите на Југославија, а бруто личниот 
доход - со просекот на стопанството на Југославија, ако 
тие дејности не бидат утврдени со општествениот план на 
Југославија. 

2. Распоредување на доходот 

Член 19 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, во рам-

ките на своите права и надлежности, ќе преземаат мерки и 
активности за усогласување на обврските за задоволување 
на заедничките и на општите општествени потреби што се 
намируваат од доходот, со односите утврдени во општес-
твените планови и со движењето на остварениот доход. 

Заради тоа, учесниците на Договорот се согласни да 
обезбедат: 

- вкупните обврски за задоволување на заедничките и 
на општите општествени потреби што се намируваат од 
доходот на основанта организација на здружен труд и на 
друга самоуправна организација и заедница да се усогла-
суваат со остварениот доход секое тримесечје и кон крајот 
на годината; 

- ако работниците во основната организација на 
здружен труд и во друга самоуправна организација и заед-
ница, преку своите делегации и делегати поведат иниција-
тива за усогласување на обврските од алинеја 1 на овој 
став со односите утврдени во општествените планови или 
за усогласување на тие обврски со можностите на нивната 
основна организација на здружен труд и на друга самоуп-
равна организација и"заедница, собранијата на општестве-
но-политичките заедници и собранијата на самоуправните 
интересни заедници да ги усогласат тие обврски, или, во 
смисла на член 153 од Законот за здружениот труд, со про-
грамата што заеднички ја донесуваат со основната орга-
низација на здружен труд и со друга самоуправна органи-
зација и заедница, да преземат мерки за отстранување на 
причините поради кои таа не е во можност да ги извршува 
своите обврски. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при годиш-
ното утврдување на обврските за задоволување на заед-
ничките и на општите општествени потреби што се нами-
руваат од доходот да се тргнува од можностите за нивно 
задоволување усогласени во плановите на основните орга-
низации на здружен труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници и во општествените планови. 

Член 20 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини се обврзуваат дека со свои прописи ќе 
ги уредат постапката и начинот на одлучување на работ-
ниците за обврските за задоволување на заедничките и на 
општите општествени потреби во смисла на член 14 од 
Договорот, постапката и начинот на усогласување на тие 
обврски со остварениот доход во смисла на член 19 од До-
говорот, како и начинот на обезбедување средства за задо-
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Болување на заедничките и на општите општествени по-
треби ако работниците во основните организации на 
здружен труд и во други организации и заедници не ги 
прифатат предлозите за утврдување на тие обврски. 

Член 21 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини се обврзуваат дека до крајот на 1985 го-
дина, со посебен договор врз единствени и трајни основи, 
ќе го уредат утврдувањето и насочувањето на делот од до-
ходот што е резултат од работа во исклучително поволни 
природни услови, или што е резултат од исклучителни по-
годности на пазарот или од други исклучителни погоднос-
ти во работењето и стекнувањето на доход (во натамош-
ниот текст: доход што е резултат од исклучителни погод-
ности). 

Учесниците на Договорот се согласни, до склучува-
њето на договорот од став 1 на овој член, делот од дохо-
дот што е резултат од исклучителни погодности да се ут-
врдува како однос помеѓу остварениот доход на дејноста, 
намален за даноците или придонесите што се намируваат 
од доходот и рамнотежниот доход на таа дејност. 

Рамнотежниот доход во смисла на став 2 на овој член 
се добива кога просечниот бруто личен доход по работник 
во стопанството на републиката, односно на автономната 
покраина, коригиран со односот (индексот) на просечната 
сложеност на работата во и на просечната сложеност на 
работата во стопанството на републиката, односно на ав-
тономната покраина и зголемен за коефициентот на по-
тешките услови за работа, ќе се помножи со бројот на ра-
ботниците во дејностите и ќе се зголеми за доходот што се 
добива кога акумулацијата, зголемена за договорените об-
врски на стопанството на републиката, односно на авто-
номната покраина ќе се стави во однос спрема просечно 
користените средства на стопанството на републиката, од-
носно на автономната покраина и ќе се помножи со про-
сечно користените средства во дејностите. 

Учесниците на Договорот се согласни со општестве-
ните договори во републиките и автономните покраини да 
се утврди границата над која така утврдениот дел од дохо-
дот ќе се смета како дел од доходот што е резултат од ис-
клучителни погодности; така утврдениот дел од доходот 
што е резултат од исклучителни погодности да се издвоју-
ва во сите организации на здружен труд во дејностите, ос-
вен во оние што работат со загуба, и да се насочува за про-
ширување на материјалната основа на трудот во органи-
зациите на здружен труд во кои е остварен, и да не се зема 
предвид кај споредувањето на акумулацијата во однос на 
просечно користените средства при воспоставувањето ме-
ѓузависност на бруто личните доходи и акумулацијата. 

Учесниците на Договорот се согласни во општестве-
ните договори на републиките и на автономните покраи-
ни, врз основа на ст. 1 до 3 на овој член, да се уредува из-
двојувањето на делот од доходот што е резултат од исклу-
чителни погодности, ако во тие општествени договори не 
се утврдени други основи и мерила за негово издвојување. 

3. Распоредување на чистиот доход 

Член 22 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат при распоре-

дувањето на чистиот доход да се тргнува од остварените 
резултати од трудот и работењето, утврдените пропорции 
за распоредување на чистиот доход и обврските преземе-
ни со самоуправните спогодби за основите на планот и со 
други самоуправни спогодби. 

Член 23 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат распоредува-

њето на чистиот доход да се заснова врз планираните и ос-
тварените резултати на тековниот труд и успешноста на 
управувањето и стопанисувањето со општествените сред-
ства во основната организација на здружен труд и во дру-
га самоуправна организација и заедница и средствата што 

се здружуваат во други организации на здружен труд, со 
споредување со резултатите од трудот и работењето во 
другите организации на здружен труд, во согласност со 
чл. 17 и 18 од Договорот врз основа на показателите: до-
ход по работник, доход во однос на просечно користените 
средства, бруто личен доход по работник и акумулација 
во однос на просечно користените средства, како и на дру-
гите показатели од член 140 на Законот за здружениот 
труд. 

Член 24 
Учесниците на Договорот се согласни со општестве-

ните договори во републиките и во автономните покраини 
во организациите на здружен труд да се обезбеди примена 
на заедничките основи и мерила во распоредувањето на 
чистиот доход: бруто личниот доход по работник и акуму-
лацијата според просечно користените средства. 

Со примената на основите и мерилата од став 1 на 
овој член кога се остварува поголем доход во однос на 
вложениот труд и ангажираните средства, при распореду-
вањето на чистиот доход, организациите на здружен труд 
што остваруваат поголема акумулација според просечно 
користените средства во однос на просекот на стопанство-
то на републиката односно на автономната покраина или 
на Југославија, можат да остваруваат и поголем бруто ли-
чен доход по работник во однос на просекот на стопан-
ството на републиката односно на автономната покраина 
или на Југославија. 

Организациите на здружен труд што остваруваат по-
мал доход во однос на вложениот труд и ангажираните 
средства можат да имаат пониска акумулација според 
просечно користените средства од просекот на стопан-
ството на републиката, односно на автономната покраина 
или на Југославија и треба да остваруваат понизок бруто 
личен доход по работник од просекот на стопанството на 
роепубликата односно на автономната покраина или на 
Југославија. 

Член 25 

Учесниците на Договорот се согласни, при примена-
та на заедничките основи и мерила за распоредување на 
чистиот доход, споредувањето на акумулацијата во однос 
на просечно користените средства и бруто личните доходи 
по работник во преодниот период да се врши во смисла на 
член 18 од Договорот. 

Член 26 ј 
Учесниците на Договорот се согласни при споредува-

њето на бруто личниот доход по работник со просекот на 
стопанството на републиката, односно на автономната 
покраина, заради воспоставување на законита меѓузавис-
ност на бруто личниот доход по работник и акумулација-
та во однос на користените средства, во смисла на Догово-
рот, да се уважуваат разликите во сложеноста на работата 
и тежината на условите за работа. 

Бруто личниот доход по работник во основната орга-
низација на здружен труд и во друга самоуправна органи-
зација и заедница се споредува со просечниот бруто личен 
доход по работник на стопанството на републиката, од-
носно на автономната покраина коригиран со односот 
(индексот) на просечната сложеност на работата во и про-
сечната сложеност на работата во стопанството на репуб-
ликата, односно на автономната покраина. Вака утврдени-
от бруто личен доход по работник во републиката, однос-
но во автономната покраина се зголемува за коефициен-
тот на потешките услови за работа што се утврдува како 
однос на коефициентот на тежината на условите за работа 
во организацијата на здружен труд и во друга самоуправ-
на организација и заедница и коефициентот на тежината 
на условите за работа во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Просечниот бруто личен доход по работник, кориги-
ран со односот на просечната сложеност на работата во 
смисла на став 2 од овој член, потребно е при утврдување-
то да се доведе во врска со остварените резултати од тру-
дот и работењето. 
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Учесниците на општествениот договор во републики-
те, односно во автономните покраини се обврзуваат дека 
ќе ги утврдат начинот и критериумите за утврдување на 
коефициентите на сложеноста на работата и потешките 
услови за работа во смисла на став 2 од овој член. 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 27 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, во еог-

Ј ЕСНОСТ со своите права и должности, ќе преземаат мерки 
ќе поведуваат активности, врз заеднички основи да се из-

радуваат и натаму да се унапредуваат мерилата врз осно-
ва на кои се утврдува личниот доход на работникот завис-
но од неговиот придонес што со својот тековен труд и со 
справувањето и стопанисувањето со општествените сред-
ата го дал во зголемувањето на доходот и со тоа ќе созда-
ваат услови: 

- постојано да јакне општествената и економската 
улога на личниот доход како мотив за зголемување на до-
ходот врз основите на зголемувањето на производството 
и продуктивноста на трудот, намалувањето на трошоците 
на работењето, зголемувањето на ефикасноста на стопани-
сувањето и квалитетот на извршената работа; 

- придонесот во работата на секоја работа и работна 
задача да се мери и вреднува и личниот доход да се стек-
нува зависно од придонесот на работникот во зголемува-
њето на доходот по основа на тековниот труд и на управу-
вањето и стопанисувањето со општествените средства; 

- повеќе и поадекватно да се вреднуваат работите и 
работните задачи на работниците во материјалното про-
изводство што непосредно влијаат врз зголемувањето на 
производството и доходот, врз намалувањето на шкартог 
и трошоците по единица производ; 

- повеќе и поадекватно да се вреднува инвентивната 
работа; 

- повеќе и поадекватно да се вреднуваат работите и 
работните задачи на работниците во општествените деј-
ности кои вршат работи и работни задачи на основната 
дејност; 

- повеќе и поадекватно да се вреднуваат работите и 
работните задачи што се вршат во тешки услови за работа 
(работа под земја, во вода, на височина, при високи и ни-
ски температури, физички напор, работи што штетно вли-
јаат врз здравјето, работи каде што е зголемена опасноста 
од повреди при работата и несреќни случаи, работи во по-
веќе смени и др.). 

Член 28 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат заедничките 

основи и мерила за утврдување на придонесот во зголему-
вањето на доходот по основа на тековниот труд да се ут-
врдуваат врз основа на кванитетот и квалитетот на рабо-
тата, земајќи ги предивд: 

- сложеноста на работата што се утврдува зависно од 
видот и значењето на работата, сложеноста на предметите 
и средствата за работа, организацијата и технологијата на 
работата, потребното знаење и работно искуство; 

- одговорноста во работата што се утврдува во завис-
ност од вредноста на средствата и предметите за работа, 
одговорноста за' нормално одвивање на процесот на рабо-
тата и од осигурувањето безбедност при работата, како и 
од навременоста на извршувањето на работните задачи; 

- условите за работа што се утврдуваат зависно од: 
микро-климатските и техничко-технолошките услови за 
работа и нивното влијание врз здравјето на работниците; 

- квалитетот на резултатите од трудот што се ут-
врдува зависно од квалитетот на производите или услуги-
те, роковите во кои се извршени работите и остварената 
продуктивност на трудот. 

Член 29 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

советите на сојузите на синдикатите на републиките и на 

автономните покраини, Стопанската комора на Југосла-
вија и стопанските комори на републиките и на автоном-
ните покраини, како учесници на Договорот, се обврзува-
ат дека, тргнувајќи од заедничките основи и мерила од 
член 28 на Договорот, ќе ја организираат изработката на 
појдовните основи за утврдување на сложеноста на рабо-
тата, одговорноста во работата и на условите за работа за 
типичните работи и задачи во рамките на дејноста. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при утврду-
вањето на придонесот во работата по основа на тековниот 
труд да се обезбеди единствен пристап тргнувајќи од по-
јдовните основи од став 1 на овој член. 

Член 30 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на 

средствата за лични доходи по основа на минатиот труд 
во вкупните средства за лични доходи да го утврдуваат 
врз основа на успештноста во управувањето и стопанису-
вањето со општествените средства. 

Основен показател за утврдување на масата на сред-
ствата за лични доходи по основа на минатиот труд е аку-
мулацијата во однос на просечно користените средства 
што се коригира со показателите: доходот во однос на 
просечно користените средства и акумулацијата во однос 
на чистиот доход и со други показатели. 

Акумулацијата во однос на просечно користените 
средства се споредува со просечно остварената акумула-
ција според користените деловни средства во последната 
или по повеќе претходни години. 

Член 31 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат при оствару-

вањето на поголема акумулација во однос на просечно ко-
ристените средства, земајќи го предвид доходот во однос 
на просечно користените средства и акумулацијата во од-
нос на чистиот доход во однос на дејностите во републи-
ките, односно во автономните покраини или во Југослави-
ја, да се остварува поголемо учество на средствата за лич-
ни доходи по основа на минатиот труд во однос на дејнос-
тите во републиката, односно во автономната покраина и 
обратно. 

Член 32 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на 

средствата за лични доходи по основа на минатиот труд 
во вкупните средства за лични доходи во општествените 
дејности и во работните заедници да се утврдува врз осно-
ва на просечното учество на средствата за лични доходи 
по основа на минатиот труд во вкупните средства за лич-
ни доходи на корисниците на услуги во согласност со член 
31 од Договорот, како и со примена на други показатели 
што се утврдуваат со самоуправните спогодби за меѓусеб-
ните права и оврски на давачите и на корисниците на ус-
лугите. 

Член 33 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учеството на 

средствата за лични доходи по основа на минатиот труд 
во вкупните средства за лични доходи во дејностите на 
стопанскатаинфраструктура (електростопанството, желез-
ницата, ПТТ, комуналните и други дејности), што не ос-
тваруваат соодветна акумулација, да се утврдува во висо-
чина на просечното учество на тие средства во вкупните 
средства за лични доходи кај корисниците на нивните ус-
луги. 

Член 34 
Учесниците на Договорот се согласни придонесот на 

работникот по основа на минатиот труд да се утврдува 
врз основа на следниве заеднички основи и мерила: 

- личниот доход на работникот по основа на тековни-
от груд; 
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- личниот доход на работникот остварен во годините 
во кои придонесувал во создавањето на акумулацијата; 

- вкупниот придонес на работникот во управувањето 
и стопанисувањето со општествените средства за време на 
вкупното траење на работата со општествените средства. 

Член 35 
Учесниците на Договорот се согласни придонесот на 

работникот по основа на минатиот труд во општествени-
те дејности, како и во дејностите на стопанската инфрас-
труктура, да се утврдува врз основа на следниве заеднички 
основи и мерила: 

- просечниот личен доход на работникот во периодот 
за кој се утврдува пресметката на личните доходи по осно-
ва на минатиот труд; 

- вкупното траење на работата на работникот со оп-
штествените средства; 

- другите показатели на придонесот утврдени со са-
моуправни спогодби со корисниците на услугите. 

Член 36 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со свои 

активности ќе го потгикнуваат творештвото и ќе ги унап-
редуваат основите и мерилата за инвентивна дејност пре-
ку општествени договори и самоуправни спогодби и така 
ќе создаваат услови за нивна конкретна разработка во са-
моуправните општи акти. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во самоуп-
равните општи акти да се разработат основите и мерилата 
за утврдување на придонесот на работникот во работата 
по основа на иновации, рационализации и други видови 
творештво, за да може врз тие основи да се создаваат ус-
лови за зголемување на ефикасноста на стопанисувањето 
и намалување на трошоците и да се придонесува за развој 
на сопствената технологија и намалување на зависноста 
на стопанството од увозот на производи и странска техно-
логија. 

Член 37 
Учесниците на Договорот се согласни во општестве-

ните договори во републиките и автономните покраини 
поблиску да се разработат основите и мерилата за стекну-
вање на дел од личниот доход на работникот, во соглас-
ност со начелото на заемност и солидарност, ако е нама-
лена способноста за работа поради: повреди при работата 
или професионално заболување, старост и истоштеност, 
вршење на работи и раобтни задачи во тешки услови за 
работа во подолг период, породилно отсуство и во други 
слични случаи. 

Член 38 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во општес-

твените договори и законите во републиките и автономни-
те покраини да се утврди загарантиран личен доход што 
обезбедува материјална и социјална сигурност на работ-
ниците, зависно од општиот степен на продуктивноста на 
вкупниот труд и од општите услови на работата и среди-
ната во која работникот ги задоволува своите лични и за-
еднички потреби. 

Загарантираниот личен доход не може да биде помал 
од 60 на сто од просечниот личен доход на стопнаството 
на републиката, односно на автономната покраина или на 
општината остварен во претходното полугодие. 

Член 39 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат со општес-

твени договори во републиките и автономните покраини 
да се утврди најнискиот личен доход со кој се обезбедува 
реално економско вреднување на трудот од најнизок сте-
пен на сложеност за полно работно време и нормални ре-
зултати од трудот. 

Член 40 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во општес-

твените договори во републиките и автономните покраи-

ни да се утврди горната или долната граница за зголему-
вање на личниот доход по основа на надомести, и тоа: 

- з а прекувремена работа - најмногу 50 на сто од те-
ковниот личен доход; 

- за ноќна работа - најмалку 30 на сто од тековниот 
личен доход; 

- за работа во денови на државни празници - најмно-
гу 50 на сто од просечниот личен доход на работникот ос-
тварен во тековниот период. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во општес-
твените договори во републиките и автономните покраи-
ни да се утврди надоместот на личниот доход, односно 
другите лични примања да изнесуваат, и тоа: 

- за време на привремена неспособност за работа до 
30 дена - најмногу до 90 на сто од просечниот личен доход 
остварен во претходниот пресметковен период, а за време 
на привремена неспособност причинет а со несреќа при ра-
ботата и други случаи утврдени со закон - 100 на сто од 
просечниот личен доход остварен во претходниот пре-
сметковен период; 

- за денови на користење годишен одмор - во височи-
на на просечниот личен доход што работникот го оства-
рил во последните три месеци или во друг период утврден 
во самоуправниот општ акт; 

- з а регресирање на годишниот одмор на работници-
те во материјалното производство - до 60 на сто од просе-
кот на месечниот чист личен доход на работниците на сто-
панството на републиката, односно на автономната по-
краина од претходната година, со тоа што во тој износ се 
засметува и регресирањето на пансионите и одморалиш-
тата; 

- за регресирање на годишниот одмор на работници-
те кои работат во општествените дејности и работните за-
едници - во височина која не може да биде поголема ед 
просекот на средствата исплатени за регресирање на го-
дишниот одмор по работник за кои вршат услуги. 

Учесниците на Договорот се согласни средствата за 
регресирање на годишниот одмор да се распределуваат на 
работниците, во зависност од приходот на работникот по 
член на домаќинството и од други услови утврдени во са-
моуправните општи акти. 

V. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 

Член 41 
Учесниците на Договорот се согласни заради следе-

ње на спроведувањето на Договорот да се формира Коор-
динациони одбор. 

Собранието на СФРЈ, Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија и Стопанската комора на Југославија 
делегираат по еден претставник и негов заменик, а по еден 
претставник и негов заменик делегираат и учесниците на 
Договорот од секоја република и автономна покраина. 

Член 42 
Учесниците на Договорот се согласни Координацио-

ниот одбор за следење на спроведувањето на Договорот 
да ја разгледува состојбата, појавите и проблемите и да 
дава инцијатива за преземање на мерки и активности во 
спроведувањето на Договорот, да дава објасненија и тол-
кувања на одредбите на Договорот и да врши други рабо-
ти што ќе му ги доверат учесниците на Договорот. 

Учесниците на Договорот преземаат обврски дека на 
Координациониот одбор за следење на спроведувањето на 
договорот ќе му доставуваат податоци и известувања што 
му се потребни за следење на спроведувањето на Догово-
рот и за изработка на извештаите врзани за прашањата од 
став 1 на овој член. 

Член 43 
Учесниците на Договорот се согласни условите за ра-

бота на Координациониот одбор за следење на спроведу-
вањето на Договорот да ги обезбедуваат Советот на Соју-
зот на синдикатите на Југославија, Собранието на СФРЈ и 
Стопанската комора на Југославија. 
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Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Собранието на СФРЈ и Стопанската комора на Југослави-
ја ќе се договорат за начинот на следењето на спроведува-
њето на Догворот и за стручната служба што ќе ги врши 
тие работи. 

Член 44 
Учесниците на Договорот се согласни дека иниција-

тива за измени и дополненија на Договорот може да даде 
секој учесник на Договорот. 

Учесниците на Договорот се согласни иницијативата 
од став 1 на овој член да му се поднесува на Координацио-
н шт одбор за следење на спроведувањето на договорот, 
V у е должен, со свое мислење, да им ја достави на другите 

ѕесници на Договорот најдоцна во рок од 30 дена од ле-
ат кога му е доставена. 

Учесниците на Договорот се согласни измените и до-
олненијата на договорот да се вршат по постапка според 
оја е тој склучен. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Учесниците на Договорот се согласни општествените 

договори во републиките и автономните покраини, со кои 
поблиску се разработуваат заедничките основи и мерила 
утврдени со Договорот, да се склучат и усогласат во рок 
од шест месеци од денот на склучувањето на Договорот. 

Член 46 
Учесниците на Договорот ќе поведат активност само-

управните спогодби и другите самоуправни општи акти, 
со кои поблиску се разработуваат, односно конкретизира-
ат заедничките основи и мерила утврдени во општестве-
ните договори во републиките и автономните покраини, 
да се склучат односно усогласат во рокот определен со 
овие општествени договори. 

Член 47 
Учесниците на Договорот преземаат обврска дека, 

најдоцна во рок од две години од почеткот на примената 
на Договорот, ќе извршат анализа на примената на член 
18 од Договорот и врз основа на таа анализа ќе предложат 
овој член да се стави надвор од сила, или и натаму да се 
применува. 

Се обврзува Координациониот одбор за следење на 
спроведувањето на Договорот до крајот на февруари 1985 
година да ги усогласи и да ги утврди дејностите во смисла 
на член 18 од Договорот. 

Член 48 

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат учес-
ниците на Договорот и ќе го потпишат нивните овластени 
претставници. 

Договорот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ". 

Белград, 26.декември 1984 година 

За Собранието на СФРЈ, 

Стојан Бјелајац, с. р. 
претседател на Сојузниот собор на 

Собранието на СФРЈ 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Мате Пачак, с. р. 
претседател на Комитетот за труд и 

вработување на СР Босна и 
Херцеговина 

За Собранието на СР Црна Гора, 

Блажо Орландиќ, с. р. 
претседател на Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СР 
Црна Гора 

За Саборот на СР Хрватска, 

Ивица Фекете, с. р. 
потпретседател на Саборот на СР 

Хрватска 

За Собранието на СР Македонија, 

Андон Мојсов, с. р. 
член на Извршниот совет на 

Собранието на СР Македонија 

За Собранието на СР Словенија, 

Јоже Шушмељ, с. р. 
потпретседател на Собранието на СР 

Словенија 

За Собранието на СР Србија, 
Марија Тодоровиќ, с. р. 

претседател на Републичкиот комитет 
за труд на СР Србија 

За Собранието на САП Косово, 
Ибриш Красниќи, с .р. 

член на Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово 

За Собранието на САП Војводина, 

Радован Темеринац, с. р. 
потпретседател на Соборот на 

здружениот труд на Собранието на 
САП Војводина 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Душан Богданов, с. р. 
претседател на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Југославија 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Босна и Херцеговина, 

Ана Јовановиќ, с. р. 
претседател на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Босна и Херцеговина 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Црна Гора, 

Ѓоко Деликатни, с. р. 
член на Претседателството на Советот 

на Сојузот на синдикатите на Црна 
Гора 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Хрватска, 

Звонимир Храбар, с. р. 
претседател на Претседателството на 
Советот на Сојузот на синдикатите на 

Хрватска 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 

Д-р Синиша Спасов, с. р. 
член на Претседателството на Советот 

на Сојузот на синдикатите на 
Македонија 
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За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Словенија, 

Марјан Орожен, с. р. 
претседател на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Словенија 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Србија, 

Стојан Стоиљковиќ, с. р. 
претседател на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Србија 

За Советот на Сојузот на синикатите 
на Косово, 

Џемаљ Џибо, с. р. 
претседател на Советот на Сојузот на 

синдикатите на Косово 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Војводина 

Гојко Делиќ,с. р. 
член на Претседателството на Советот 

на Сојузот на синдикатите на 
Војводина 

За Стопанската комора на Југославија, 

Нико Филиповиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Југославија 

За Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина, 

Милан Ковачевиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Босна и 
Херцеговина 

За Стопанската комора на Црна Гора, 

Будимир Чабаркапа, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Црна Гора 

За Стопанската комора на Хрватска, 

Јуре Готован, с. р. 
член на Извршниот одбор на 

Стопанската комора на Хрватска 

За Стопанската комора на 
Македонија, 

Стојан Ѓорчевски, с. р. 
член на Извршниот одбор на на 

Стопанската комора на Македонија 

За Стопанската комора на Словенија, 

Руди Кропивник, с. р. 
потпретседател на Стопанската 

комора на Словенија 
4 

За Стопанската комора на Србија, 

Александар Митровиќ, с. р. 
претседател на Претседателството на 

Стопанската комора на Србија 

За Стопанската комора на Косово, 

Назми Јунику, с. р. 
секретар на Претседателството на 

Стопанската комора на Косово 

За Стопанската комора на Војводина, 

Јожеф Шимовиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Војводина 

20. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, потпис-

ниците на Општествениот договор - Собранието на СФРЈ, 
Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на 
СР македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието 
на СР Србија, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР 
Црна Гора, Собранието на САП Војводина, Собранието 
на САП Косово, Сојузната конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Постојаната конференција на гра-
довите и општините на Југославија, Здружението на бан-
ките на Југославија и Сојузот на станбените задруги на Ју-
гославија - склучуваат 

О П Ш Т Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 

СТАНБЕНАТА И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Член 1 
Определувањата од Долгорочната програма за еко-

номска стабилизација, класно-социјалниот карактер и зна-
чењето на изградбата на станови и на комуналната опре-
меност на населбите за стопанскиот развој на земјата и за 
задоволувањето на животните потреби на работните луѓе 
и граѓаните ги упатуваат учесниците на овој општествен 
договор на утврдување на заедничките елементи на стан-
бената и комуналната политика заради: 

1) натамошен развој на самоуправните општествено-
-економски односи во станбената и комуналната област и 
понепосредно одлучување на работните луѓе и граѓаните 
за издвојувањето и користењето на средствата за побрзо 
задоволување на нивните станбени потреби и на комунал-
ното спремање на населбите; 

2) усогласување на активностите и мерките што би ги 
довеле во приближно еднаква положба работните луѓе и 
граѓаните при решевањето на нивните станбени потреби и 
отстранувањето на социјалните разлики и на девијациите 
што настануваат по тој основ; 

3) подоследно и побрзо воведување на економските 
законитости во оваа сфера и доведување на станарините и 
цените на комуналните услуги на економски оправдано 
циво; 

4) стимулирање на порационално користење на стан-
бениот фонд; 

5) организирано дејствување врз рационализацијата 
на изградбата, стабилизацијата на трошоците на градење-
то и цената на станот; 

6) обезбедување на наменско користење на средства-
та за станбена и комунална изградба; 

7) поттикнување на сите форми на ангажирање на 
лични средства на работните луѓе и граѓаните, здружува-
ње на тие средства со општествените средства, вклучува-
јќи го и посебно ангажирањето на станбеното задругар-
и в е ; 

8) остварување на општественото определување се-
кој, според своите можности, со лични средства да учес-
твува во решавањето на сопствениот станбен проблем, со 
однапред познати услови на општествената помош; 
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9) утврдување и остварување на мерките на солидар-
ност и заемност во изградбата и користењето на станови-
те заради заштита на живниот стандард на семејствата со 
ниски приходи; 

10) унапредување на самоуправното интерсно орга-
низирање и поголемо ангажирање на даваните на стан врз 
работите на користење, стопанисување и одржување на 
општествениот станбен фонд, како и побрз развој на само-
управувањето на станарите во станбените згради; 

11) усогласување на обемот на станбената изградба и 
комуналното опремање на населбите со реалните можнос-
ти; 

12) штедење на енергијата и материјалот и презема-
ле на други мерки за порационална потрошувачка на 
е :сргијата во становите и станбените населби; 

13) усогласување на урбанистичката и земјишната по-
етика со вака утврдените цели на станбената и комунал-
ата политика; 

14) унапредување и заштита на човековата средина; 
15) поефикасна судска заштита на самоуправните оп-

. Јтествено-економски односи во станбената и комунална-
та област. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се обврзува-

ат дека, секој во рамките на својата надлежност, ќе презе-
маат мерки и активности за остварување на целите од 
член 1 на овој општествен договор. 

Член 3 
Собранието на СФРЈ, како учесник на овој општес-

твен договор, се обврзува дека: 
1) при донесувањето на законите и другите прописи и 

при утврдувањето на документите за тековната економска 
политика ќе ги има предвид долгорочните цели и опреде-
лувањата од овој општествен договор; 

2) при утврдувањето на тековната економска и соци-
јална политика ќе води сметка за тоа за конкретните мер-
ки во станбената и комуналната област да се одлучува са-
моуправно и демократски во здружениот труд и во секоја 
општествено-политичка заедница; 

3) со мерките на монетарно-кредитната политика и 
на политиката на каматните стапки ќе се поттикнува до-
лгорочното штедење за стан и здружувањето на средства-
та за станбена изградба и, во врска со неа, за комунална 
изградба. 

4) ќе се залага со заедничките основи на даночниот 
систем и на даночната политика да се поттикнува поголе-
мото ангажирање на лични средства на работните луѓе и 
граѓаните за решевање на нивните станбени проблеми; 

5) во шемата на кредитниот биланс, што го утврдува 
Народната банка на Југославија, ќе се предвидат можнос-
ти да се формираат во основните банки посебни гходбилан-
си за изворите и пласманот на средствата за станбена и 
комунална изградба. 

Член 4 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на овој општествен до-
говор, се обврзуваат: 

1) дека ќе дефинираат таква развојна политика која 
ќе поттикнува рационално разместување на производните 
сили (полицентричен развој), а со тоа и порамномерна ур-
банизација и подобро користење на становите во помали-
те населби; 

2) со просторните планови и со прописите да утврдат 
под кои услови може земјоделското земјиште да се пре-
твора во градежно; 

3) со прописите да придонесуваат за рационално ко-
ристење на станбениот фонд; 

4) со прописите да обезбедат за потребите на соли-
дарноста и во станбената изградба да се користат сред-
ства од доходот, а со средствата од ^истиот доход да се 
поттикнува вложувањето и здружувањето на лични сред-
ства за остварување на преостанатиот дел од програмата 
за станбена изградба; 

5) со своите прописи или со договорите за финанси-
рање на комуналната инфраструктура да овозможат ко-
ристење на: 

- дел од доходот на комуналните работни организа-
ции; 

- надоместот за користење на градското (градежно) 
земјиште; 

- дел од остварените средства на градската рента; 
- дел од средствата за надомест на инвеститорот за 

уредување на земјиштето за градење; 
- дел од буџетските средства на општината, што се 

собираат од данокот на недвижности, данокот на промет 
на недвижности и од други слични избори; 

- дел од придонесот за водостопанство, за одведува-
ње и пречистување на отпадните води; 

- дел од малопродажната цена на моторниот бензин 
и на гасните масла за финансирање на развојот на капаци-
тетите за јаглен за далечинско загревање на становите и 
населбите, за развој на јавниот градски сообраќај и за из-
градба на градски сообраќајници; 

- други извори на средства од доходот, чистиот до-
ход и личните доходи за кои самостојно се одлучува во оп-
штините (здружени средства, самопридонеси, придонеси и 
слично); 

6) дека со своите прописи ќе предвидат наменските 
средства за станбена и комунална изградба, вклучувајќи 
ги и средствата на солидарноста, да можат да се користат 
само врз основа на програмите за решавање на станбени-
те прашања во организациите на здружен труд и во работ-
ните заедници, програмите на СИЗ-овите и програмите за 
станбена изградба во станбените задруги и општините; 

7) дека ќе го поттикнуваат создавањето услови за реа-
лизација на Програмата на долгорочни мерки за штедење, 
супституција и рационално користење на енергијата, што 
ја донесоа Сојузниот извршен совет, Стопанската комора 
на Југославија и Постојаната конференција на градовите и 
општините на Југославија; 

8) со општествени договори и со среднорочните пла-
нови да ги утврдат рокот и динамиката за доведување на 
станарините на ниво кое обезбедува најмалку проста реп-
родукција на станбениот фонд; 

9) дека со своите прописи ќе обезбедат соодветно уче-
ство на сопствениците на етажни станови во трошоците за 
управување и одржување на станбената зграда; 

10) дека ќе создаваат услови за развивање на долго-
рочното штедење за стан и за водење на посебни евиден-
ции за формирањето и пласманот на средствата за станбе-
на и комунална изградба во банките, заради наменско со-
бирање и ефикасно користење на расположивите средства; 

11) дека ќе се залагаат со даночниот систем и со да-
ночната политика да се поттикнува поголемото ангажира-
ње на лични средства на работните луѓе и граѓаните за ре-
шавање на нивните станбени потреби; 

12) дека ќе создаваат услови за воспоставување на до-
ходовни односи во станбената и комуналната изградба и 
за воспоставување на што понепосредни односи помеѓу 
производителите, инвеститорите и идните корисници на 
становите; 

13) дека ќе создаваат услови за унапредување на тех-
никата, технологијата и организацијата на градењето и за 
производство на материјали и опрема, како и за унапреду-
вање на научноистражувачката работа во станбено-кому-
налната област; 

14) дека ќе создаваат услови за побрз развој на стан-
беното задругарство и за непосредно одлучување на за-
другарите за изградбата и користењето на задружните 
станови, како и за порационалната и побрза изградба на 
станови со користење на личен труд на задругарите; 

15) дека ќе создаваат услови за пошироки овластува-
ња на давачите на стан на користење во поглед на услови-
те и начинот на користење и одржување на станот и згра-
дата во која се наоѓа станот и ќе ги обврзат инвеститорите 
да водат евиденција на становите над кои имаат право на 
располгање, на корисниците на тие станови и на условите 
и начинот за нивно користење; 

16) дека со прописите ќе се обезбеди во случај на про-
дажба на општествени станови тие на корисниците да 
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можат да им се продаваат само по цени и под условите 
под кои се продават соодветните станови; 

17) дека при утврдување на тековната економска и со-
цијална политика ќе водат сметка да се остава доволно 
можност, за конкретните мерки во станбената и комунал-
ната област да се одлучува самоуправно и демократски во 
здружениот труд и во секоја општина; 

18) дека со законите и со други мерки ќе овозможат 
побрзо решавање на станбените потреби на сопствениците 
на станови и семејни станбени згради што се без стан или 
живеат под неповолни станбени услови, а чии станови, од-
носно семејни станбени згради ги користат носителите на 
станарско право. 

Член 5 
Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз 

на работниот народ на Југославија, како учесник на овој 
општествен договор, се обврзува дека ќе дејствува работ-
ните луѓе, организирани во Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ, активно да учествуваат во неговото спро-
ведување и органите и организациите на Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на сите нивоа: 

1) да го поттикнуваат натамошниот развој на само-
управните општествено-економски односи во станбено-ко-
муналната област, активноста и остварувањето на улога-
та на месните и самоуправните интересни заедници во 
станбената и комуналната област, како и преку другите 
заедници во кои работните луѓе и граѓаните ги остварува-
ат своите самоуправни права и така да придонесат за соз-
давање на политичка клима за спроведување на договоре-
ните ставови; 

2) да иницираат донесување и спроведување на оп-
штествените договори и самоуправните спогодби со кои 
би се обезбедило доследно спроведување на општествено 
договорената и усвоената политика во станбено-комунал-
ната област и да учествуваат во подготовката и донесува-
њето на плановите и програмите; 

3) да' дејствуваат врз остварувањето на општествени-
те ставови за изградбата на комплетни станбени населби и 
да го поттикнуваат здружувањето на средствата за изград-
ба на придружни објекти, како што се: училишта, детски и 
здравствени установи и други објекти за потребите на гра-
ѓаните; 

4) да дејствуваат да се одлучува по самоуправен пат 
за височината на станарината заради обезбедување проста 
репродукција на станбениот фонд со субвенција на корис-
ниците на станови со пониски семејни примања; 

5) да ја поттикнуваат општествено-политичката и 
стручната активност на сите одговорни субјекти на оп-
штествените организации и стручните здруженија заради 
остварување на овој општествен договор; 

6) да поведуваат политичка и друга одговорност за 
неизвршувањето на обврските преземени со општествени-
те договори, самоуправните спогодби и со плановите; 

7) да придонесуваат средствата на јавното информи-
рање на објективен начин да ја запознаат јавноста со дого-
ворените ставови и со следењето на нивното остварување; 

8) да дејствуваат врз обезбедувањето побрз развој на 
научните и стручните истражувања во оваа област и при-
мената на научните сознанија во практиката. 

Член 6 
Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

како учесник на овој општествен договор, се обврзува: 
1) дека ќе се залага за побрз развој на самоуправните 

општествено-економски односи во станбената и комунал-
ната област и работните луѓе во сите организации на 
здружен труд, поаѓајќи од усогласената програма, непос-
редно да одлучуваат за издвојувањето и насочувањето на 
средствата за изградба на станови, како и за обемот и 
структурата на станбената изградба и за големината, оп-
ременоста и квалитетот на становите; 

2) работните луѓе од непсоредното производство по-
брзо да ги решаваат своите станбени потреби, сразмерно 
со нивното учество во вкупната вработеност и придонесот 
во остварувањето на доходот; 

3) да го поттикнува унапредувањето на солидарноста 
во станбената област преку самоуправно спогодување во 
општините и во здружениот труд помеѓу основните орга-
низации на здружен труд во работните организации 
сложените организации на здружен труд и во пошироките 
видови на здружување заради побрзо решавање на станбе-
ните прашања на работниците чиишто организации на 
здружен труд и работни заедници, поради нискиот доход, 
немаат соодветни средства за задоволување на станбените 
потреби; 

4) дека ќе се залага во сите основни организации на 
здружен труд и работни заедници што подоследно да се 
спроведуваат ставовите на Советот на Сојузот на синди-
катите на Југославија за распределбата на становите и 
станбените кредити, имајќи ги предвид условите за живее-
ње, придонесот по основ на тековниот и минатиот труд, 
условите за работа, социјална положба на работниците и 
потребата за рационално користење на станбениот фонд; 

5) дека ќе се залага, напоредно со зголемувањето на 
станарините и другите цени на комуналните услуги, да се 
развива субвенционирањето на трошоците на домувањето 
на семејствата со ниски приходи по член на домаќинство 
и на потстанарите; 

6) да се ангажира против сите појави на злоупотреба, 
рентиерство, привилегии и изигрување на законите и са-
моуправните акти при добивањето на општествени стано-
ви и станбени кредити, како и при користењето на општес-
твени станови, потоа да се залага надлежните општестве-
ни органи ефикасно да ги сузбиваат сите девијации и неза-
конитости во станбената област. 

Член 7 
Стопанската комора на Југославија, како учесник на 

овој општествен договор, се обврзува дека ќе се залага за: 
1) поврзување врз доходовни основи на учесниците 

во станбената и комуналната изградба; 
2) унапредување на односите во самоуправните инте-

ресни заедници на домувањето и комуналните дејности и 
во тие рамки за воспоставување на непосредни односи на 
градежниците и идните корисници на становите; 

3) рационализација и индустријализација на станбе-
ната изградба, примена на најсовремените техничко-тех-
нолошки и организациони достигања во проектирањето, 
градењето и одржувањето на становите, заради намалува-
ње на трошоците на градењето и цената на станот, однос-
но за подобро одржување на становите; 

4) развој на научноистражувачката работа во станбе-
ната и комуналната област, усогласување и заедничко ко-
ристење на остварените резултати од таа работа, во сора-
ботка со другите учесници на овој општествен договор; 

5) изработка на годишни и повеќегодишни биланси 
на материјалите за станбена изградба и одржување на 
станбено-комуналните објекти. 

Член 8 
Постојаната конференција на градовите и општините 

на Југославија, како учесник на ОВОЈ општествен договор, 
се обврзува дека ќе се залага: 

1) во секоја општина да се разработат и временски да 
се определат задачите на станбеното и комуналното сто-
панство од Долгорочната програма за економска стабили-
зација и од овој општествен договор; 

2) покрај станови, во населбите да се градат и неоп-
ходни објекти, врз основа на усогласените програми и 
планови на самоуправните интересни заедници на домува-
њето, на социјалната и детската заштита, здравството, об-
разованието и плановите за развој на стопанските дејнос-
ти; 

3) во општината, во рамките на самоуправната инте-
ресна заедница на домувањето, да се утврдат реални про-
грами за станбена изградба што се засноваат врз програ-
мите за решавање на станбените проблеми на работници-
те во организациите на здружен труд и работните заедни-
ци, во кои се веќе обединети општествените и личните 
средства на интересентите за стан, како и врз другите лич-
ни средства на граѓаните и на корисниците на становите; 
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со програмите треба да се опфати и решавањето на стан-
бените прашања на оние граѓани на кои им е нужна по-
мош од општествената заедница, како што се: социјално-
-загрозените лица, инвалидите и остарените лица, цивил-
ните инвалиди на трудот, мирновременските воени инва-
лиди и други; 

4) во општините и градовите, во согласност со опре-
делувањата во републиките и покраините, со општествени 
договори и самоуправни спогодби да се утврди динамика-
та за доведување на станарините на годишно ниво од нај-
малку 2% од ревалоризираната градежна вредност на оп-
штествениот станбен фонд, а додека не се постигне тоа 
ниво, побрзо треба да растат станарините за вишокот на 
станбен простор; 

5) напоредно со растежот на станарините и цените на 
комуналните услуги да се разработат формите за субвен-
ционирање на трошоците на домувањето за домаќинства-
та со ниски примања; 

6) со плановите и програмите за развој да се утврди 
динамиката на воведување економски критериуми во ко-
муналната дејност заради обезбедување средства потреб-
ни за програмираниот развој на комуналната изградба, со 
порамномерно оптоварување на сите корисници и заради 
намалување на учеството на трошоците за уредување на 
земјиштето во цената на станот; 

7) да се преиспитаат постојните и навремено да се до-
несат нови урбанистички планови кои повеќе ќе ги вредну-
ваат барањата во поглед на рационалноста на користење-
то на просторот и енергијата, заштитата на човековата 
средина и ќе ја согледуваат можноста за реконструкција и 
санација на постојниот станбен фонд; 

8) да се утврдат заеднички критериуми за определу-
вање на градската (градежната) рента и да се обезбедат ус-
лови за нејзино ефикасно зафаќање, а остварените сред-
ства наменски да се користат за уредување на градежното 
земјиште; 

9) во градовите и општините да се усвојат нормативи 
за проектирање и изградба на станови и станбени згради и 
населби во поглед на големината, опременоста и рацио-
налноста на користењето, со тоа општествените средства 
да можат да се користат за кредитирање на изградбата и 
за купување на станови и станбени згради само до нивото 
определено со овие нормативи, односно со општествените 
договори за рационалното користење на становите; 

10) во општините и градовите да се создаваат услови 
за поголемо ангажирање лични средства на работните лу-
ѓе и граѓаните во изградбата и користењето на станот 
(стекнувањето стан во сопственост, сосопственост, за-
должителното полагање депозит, односно претплата при 
добивањето општествен стан на користење и сл.); 

11) општините и градовите да создаваат услови за из-
градба на семејни станбени згради со лични средства на 
работните луѓе и граѓаните, согласно со прописите и пла-
новите; 

12) во општините и градовите, во рамките на општес-
твено насочената станбена изградба, да се воспоставуваат 
непосредни односи помеѓу производителите, инвестито-
рите и идните корисници на станови, и локациите за оп-
штествена изградба навремено да им се отстапуваат на 
градежните организации; 

13) во општините и градовите, во рамките на општес-
твено насочената станбена изградба, во согласност со по-
требите, да се утврдат условите и за производство на ста-
нови за пазарот (начинот на отстапување локација, начи-
нот на обезбедување средства за изградба, условите за кре-
дитирање на купувачите и сл.); 

14) во општините и градовите да се преземаат мерки 
за рационално користење на градското, односно на гра-
дежното земјиште, и да се спречува непланското претвора-

ње на обработливото земјоделско земјиште во, градежно 
земјиште. 

Постојаната конференција на градовите и општините 
на Југославија ќе се залага нејзините членови - општин-
ските и градските собранија, да ги прифатат обврските од 
став 1 на овој член со пристапување кон овој општествен 
договор или на друг начин. 

Член 9 
Здружението на банките на Југославија, како учесник 

на овој општествен договор, се обврзува дека ќе се залага: 
1) во основните банки да се обезбедат поповолни и 

постабилни услови за кредитирање на станбената изград-
ба врз основа на наменско штедење за стан и на здружени 
средства за станбена изградба и предност да им се дава на 
најрационалните решенија во станбено-комуналната из-
градба; 

2) во основните банки станбената и комуналната из-
градба да се кредитира во согласност со монетарно-кре-
дитната политика, при што приоритет треба да имаат ли-
цата со нерешени станбени прашања; 

3) за наменските средства за станбена и комунална 
изградба во основните банки да се водат подбиланси на 
изворите на средствата и пласманите, со стриктна контро-
ла на нивното наменско користење; 

4) со долгорочно штедење за стан да се обезбеди из-
весност за добивање кредит; 

5) да се поттикнува забрзувањето на отплатата и 
скратувањето на рокот за враќање на кредитот и заради 
тоа со условите за кредитирање и во договорите за креди-
тот да се предвиди променливост на ануитетот, водејќи 
сметка за кредитната способност на должникот, промена-
та на каматните стапки или за други релевантни фактори. 

Член 10 
Сојузот на станбените задруги, како учесник на овој 

општествен договор, се обврзува: 
1) дека ќе работи врз омасовувањето на станбеното 

задругарство и создавањето услови за работа на станбени-
те задруги и за нивно поврзување со организациите на 
здружен труд, заради побрзо решавање на станбеното пра-
шање на работниците; 

2) дека ќе овозможи размена на искуства за организа-
цијата и функционирањето на станбените задруги, ќе го 
поттикнува развојот на самоуправувањето на задругарите 
и, со активно учество во подготовката и донесувањето на 
системските решенија, ќе придонесува кон создавање ус-
лови за побрз развој на станбеното задругарство; 

3) дека ќе се залага за поорганизирана станбена из-
градба во сопственост на граѓаните и за спроведување на 
утврдената кредитна, земјишна и даночна политика и за 
нивно унапредување, за да се ангажираат што повеќе лич-
ни средства на граѓаите и на работните луѓе за решавање 
на станбените прашања; 

4) дека ќе се залага за унапредување на системот на 
градење станови за задругарите и за создавање на што по-
поволни услови за поголемо учество на личниот труд во 
изградбата, одржувањето и управувањето со задружниот 
станбен фонд. 

Член 11 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

Координационото тело составено од претставници на си-
те потписници да го следи спроведувањето на овој оп-
штествен договор, а посебно неговото остварување, и за 
тоа да ги известува учесниците на овој општествен дого-
вор. 

Член 12 
Организационите, административно-техничките и 

другите работи во врска со следењето на спроведувањето 



Петок, 18 јануари 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 - Страна 43 

на овој општествен договор ги обезбедува Постојаната 
конференција на градовите и општините на Југославија. 

Член 13 
Учесниците на овој општествен договор се согласни 

дека иницијатива за измени и дополненија на овој општес-
твен договор може да поведе секој учесник, како и дека из-
мените и дополненијата ќе се вршат на начинот и по по-
стапката според која е склучен општествениот договор. 

Член 14 
Кон овој општествен договор можат да пристапат и 

други заинтересирани органи и организации. 

Член 15 
Овој општестдвен договор влегува во. сила кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците на 
овој општествен договор. 

Член 16 
Овој општествен' договор се објавува во „Службен 

лист на СФРЈ". 

Белград, 14. декември 1984 година 

За Собранието на СФРЈ, 
Миливое Стнјовиќ, с. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Вељко Галиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
арх. Ристо Галиќ, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Јоже Кавчич, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Стеван Јовановиќ, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска, 
Михаљ Глухак, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Божо Милиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Миленко Дивљак, с. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Рецеп Хамити, с. р. 

За Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Југославија, 
д-р Љубисав Марковиќ, с. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Здравко Крвина, с. р. 

За Стопанската комора на Југославија, 
Бошко Димитриевиќ, с. р. 

За Постојаната конференција на 
градовите и општините на Југославија, 

Александар Хорват, с. р. 

За Здружението на банките на 
Југославија, 

Милан Ивановиќ, с. р. 

За Сојузот на станбените задруги на 
Југославија, 

Милутин Тадиќ, с. р. 

21. 

Врз основа на член 82 став 1 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77, 61/82, 77/82 и 34/83), во соглас-
ност со Сојузниот извршен совет, Самоуправната интерес-
на заедница на Босна и Херцеговина за економски односи 
со странство, Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство, Самоуправна-
та интересна заедница на економски односи со странство 
на Социјалистичка Република Словенија, Самоуправната 
интересна заедница на Србија за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница на Хрват-
ска за економски односи со странство, Самоуправната ин-
тересна заедница на Црна гора за економски односи со 
странство, Самоуправната интересна заедница на Војво-
дина за економски односи со странство и Самоуправната 
интересна заедница на Косово за економски односи со 
странство во Интересната заедница на Југославија за еко-
номски односи со странство, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА 
ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНИТЕ И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ 

ДАВАЧКИ 

Член 1 
Во Самоуправната спогодба за утврдување на право-

то за враќање на царините и на другите увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/84), во член 8 ст. 1 и 2 се 
менуваат и гласат: 

„Организациите на здружен труд кои со извоз на сто-
ки и услуги ќе остварат девизен прилив имаат право на 
враќање на царината и на другите увозни давачки, по 
стапките што се дадени во прилогот бр. 1. 

Организациите на здружен труд кои се регистрирани 
за снабдување на странски бродови имаат право на враќа-
ње на царината и на другите увозни давачки по стапка од 
0,39% на девизниот прилив остварен со продажба на брод-
ско-технички материјал потребен за текуштото одржува-
ње на бродови (боја, клинци, детергенти и друго). Тие ор-
ганизации не можат да го остварат правото од став 1 на 
овој член." 

Член 2 
Во член 9 став 1 точка 1 процентот: „20%" се замену-

ва со процентот: „10%", а во точ. 2 и 3 процентот: „30%" се 
заменува со процентот: „15%". 

Во став 2 процентот: „20%" се заменува со процен-
тот: „10%", а процентот: „30%" се заменува со процентот: 
„15%". 

Член 3 
Во член 10 став 1 процентот: „30%" се заменува со 

процентот: „15%". 

Член 4 
Член 14 се брише. 

Член 5 
Во прилогот бр. 2, во називот, процентот: „20%" се 

^заменува со процентот: „10%"., 

Член 6 
Во прилогот бр. 3, во називот, процентот: „30%" се 

заменува со процентот: „15%". 

Член 7 
Одредбите на оваа самоуправна спогодба се примену-

ваат на девизните приливи остварени од денот на нејзино-
то влегување во сила 



Страна 44 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 18 јануари 1985 

Член 8 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредни-

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

Самоуправната спогодба ја склучуваат: 

Самоуправната интересна заедница на 
Босна и Херцеговина за економски 

односи со странство, 
Емин Дукатар, с. р. 

Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со 

странство, 
д-р Љубомир Исијановски, с. р. 

Самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство на 

Социјалистичка Република Словенија, 
Фердо Папич, с. р. 

Самоуправната интересна заедница на 
Србија за економски односи со странство, 

Станиша Урошевиќ, с. р. 

Самоуправната интересна заедница на 
Хрватска за економски односи со 

странство, 
Виктор Мартини, с. р. 

Самоуправната интересна заедница на 
Црна Гора за економски односи со 

странство, 
Бајо Батричевиќ, с. р. 

Самоупјравната интересна заедница на 
Војводина за економски односи со 

странство, 
Јаков Буковиќ, с.р. 

Самоуправната интересна заедница на 
Косово за економски односи со странство, 

Робај Зекир, с. р. 

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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за право-

судство и организација на сојузната управа се назначува 
Иван Нахтигал, досегашен помошник на сојузниот секре-
тар за правосудство и организација на сојузната управа. 

С.п.п.бр. 1832 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА 
За потсекретар во Сојузниот комитет за енергетика и 

индустрија се назначува Стеван Гојшина, досегашен 
потсекретар во тој комитет. 

С.п.п. бр. 1831 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

' Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

РЕШЕНИЕ' 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи се назначува Ненад Радовановиќ, началник 
на управа во тој сојузен секретаријат. 

С.п.п.бр. 1839 
20 декември 1984 година 

Белград 

^ Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 

За помошник на директорот на Сојузниот завод за 
патенти се назначува Илија Батев, досегашен помошник 
на директорот на тој завод. 

С.п.п.бр. 1833 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 



Петок, 18 јануари 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 - Страна 45 

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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на претседателот на Сојузниот извршен 

совет се назначува Бранко Катиќ, досегашен советник на 
претседателот на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п.бр. 1834 
20 декември 1984 година 

Белград 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕ-

ЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 
За советник на претседателот на Сојузниот општес-

твен совет за меѓународни односи се назначува Иван Ву-
ков, досегашен советник на претседателот на тој совет. 

С.п.п.бр. 1836 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. Борисав Сребрнќ, с, р. 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Врз основа на член 238 став 2 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет се назначува Миладин Миленковиќ, досега-
шен советник на генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет. 

С.п.п.бр. 1835 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ СОЈУ-

ЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 
За заменик на главниот сојузен воздухопловен ин-

спектор се назначува Душан Мургашки, досегашен заме-
ник на главниот сојузен воздухопловен инспектор. 

С.п.п. бр. 1828 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 9 4 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 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За советник на сојузниот секретар за надворешна 

трговија се назначува Зоран Матовиќ, шеф на кабинетот 
на сојузниот секретар за надворешна трговија. 

С.п.п.бр. 1837 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ЧЛЕН НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За советник на член на Сојузниот извршен совет се 

назначува д-р Илија Јанковиќ, досегашен советник на пот-
претседателот на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 1829 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се резрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от секретаријат за надворешни работи Анѓелко Блажевиќ, 
поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1984 година. 

С.п.п.бр. 1838 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

серкетаријат за надворешни работи Бранко Караџоле, со 
27 ноември 1984 година, поради истекот на времето на кое 
е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1984 година, поради заминување во пензија. 

С.п.п.бр.1842 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на Сојузниот 

секретар за надворешни работи Зденко Свете, со 1 декем-
ври 1984 година, поради заминување на друга должност. 

С.п.п.бр.1840 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Мирослав Креачиќ, 
поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1984 година. 

С.п.п.бр.1841 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.с 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се резрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Милан Зулан, со 12 
декември 1984 година, поради заминување на друга 
должност. 

С.п.п.бр. 1819 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на Сојузниот 

секретар за надворешни работи Владимир Годлер, со 1 де-
кември 1984 година, поради заминување на друга 
должност. 

С.п.п. бр. 1818 
20 декември 1984 година -

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 
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Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от секретаријат за правосудство и организација на сојуз-
ната управа Душан Јосиповиќ, поради истекот на времето 
на кое е назначен. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1984 година, поради заминување во пензија. 

С.п.п. бр. 1827 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

ње д-р Златко Муршец, поради истекот на времето на кое 
е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата. 

С.п.п. бр. 1820 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 236 став 2 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита Миладин Томовиќ, поради истекот на времето 
на кое е назначен. 

Именуваниот се става на располагање во смисла на 
член 249 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата до заминување на друга должност, но најдол-
го една година. 

С.п.п. бр. 1821 
20 декември 1984 година 

Белград ; 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. 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 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста помошник на генерални-

от директор на Сојузниот завод за општествено планира-

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНО-

ТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Се разрешува од должноста директор на Сојузното 
биро за работи на вработувањето Бранко Ѓорѓевиќ, пора-
ди заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1984 година. 

С.п.п. бр. 1825 
20 декември 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

14. Правилник за измени на Правилникот за височи-
ната и условите за користење на надоместот за 
исхрана и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место 13 

15. Правилник за техничките нормативи за скилиф-
тови 13 

16. Правилник за квалитетот на закланите свињи и 
категоризацијата на свинското месо 20 

17. Правилник за југословенските стандарди за гума 
и пластични маси 31 

18. Список на организациите на здружен труд овлас-
тени за атестирање на инсталациони проводници 
и на проводници за преносни трошила 31 

19. Општествен договор за заедничките основи и ме-
рила за самоуправно уредување на односите во 
стекнувањето и распределбата на доходот во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 31 

20. Општествен договор за утврдување на заеднички-
те елементи на станбената и комуналната поли-
тика 39 

21. Самоуправна спогодба за измени и дополненија 
на Самоуправната спогодба за утврдување на 
правото за враќање на царините и на другите 
увозни давачки 43 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалисгнчке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник Вељко Тадиђ, - Штампа: Новинско-издавач-

ка установа Службени лист Социјалистичке Федеративна Републике Југославије, Београд, Јована Ристића бр. 1. 


