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5) во потформата на приходите 06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магазини, износот: „1.400.000" се заменува со износот: „1,200.000";
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на
6) во ставката Вкупно
вид 06.
износот:
Социјалистичка Федеративна Република Југосла„24.137,200 ООО"
се
заменува
со
износот:
вија, Претседателството на Социјалистичка Феде„21.043,200'.000".
ративна Република Југославија издава
Во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 01 до 09) износот: „168.697,300.000" се заменува
У К А З
со износот: „165.873,300.000".
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛВо оддел И. Распоред на приходите ,се вршат
НЕНИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
следните измени:
ЗА 1981 ГОДИНА
1) во основната намена 01. Средства за работа
на органите на управата, во распоредната група
Се прогласуваат Измените и дополненијата на
01-2 Средства за материјални трошоци, износот:
Буџетот на федерацијата за 1981 година, што ги ус„376.390.000" се заменува со износот: „375.008.000",
вои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниво распоредната група 01-3 Средства за посебни наот собор од 26 ноември 1981 година.
мени, износот: „7.629,401.000" се заменува со износот: ,',7.522,416.000", во распор-гдната подгрупа 01-3-2
П бр. 136
Други посебни намени, износот: „2.892,929.000" се
26 ноември 1981 година
заменува со износот: „2.836,661.000", во распореднаБелград
та по д група 01-3-3' Средства за општи општествени
Претседател
потреби, износот: „3.275,680.000" се заменува со изна Претседателството на носот: „3.242,538.000", во распоредната подгрупа
01-3-4 Текушта финансирање на сојузните дирекСФРЈ,
ции за стоковни резерви, износот: „1.100,738.000" се
Sergej Kraigher, с. р.
заменува со износот: „1.083,163.000", во распоредната
Претседател
група 01-4 Нестопански инвестиции и средства на
опремата, износот: „1.694,000.000" се заменува со изна Собранието на СФРЈ,
носот: „1.478,749.000", а во ставката Вкупно основна
Драгослав Марковиќ, с. р.
намена 01 износот: „13.953,900.000" се заменува со
износот: „13.630,282.000";
2) во основната намена 02. Народна одбрана и
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА
општествена самозаштита, во распоредната група
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1981 ГО02-1 Средства за Југословенската народна армија,
износот: „101.893,800.000" се заменува со износот:
ДИНА
„100.027,900.000", во распоредната подгрупа 02-1-1
Средства за Југословенската народна армија во теЧлен 1
куштата година, износот: „100.693,800.000" се замеВо Буџетот на федерацијата за 1981 година
нува со износот: „98.849,900.000", во распоредната
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 74/80) во оддел 1 на
подгрупа 02-1-2 Средства за покривање на расходиОпштиот дел, во член 1 точка 1 износот:
те во врска со вршењето услуги на корисници над„100.594,300.000"
се
заменува
со
износот:
„97.500,300.000" и во точка 2 износот: „168.967,300.000" вор од ЈНА, износот: „1.200,000.000" се заменува со
износот: „1.178,000.000", а во ставката Вкупно оссе заменува со износот: „165.873,300.000".
новна намена 02 износот: „101.893,800.000" се заменува со износот: „100.027,900.000";
Член 2
3) во основната намена 04. Трансферни средВо член 3 во Билансот на приходите и расхоства на други општествено-полИтички заедници, во
дите на Буџетот на федерацијата за 1981 година, во
распоредната група 04-2 Дополнителни средства,
оддел I. Приходи во видот 06. Царини и посебни
износот: „16.276,600.000" се заменува со износот:
давачки и лежарини, се вршат следните измени:
„15.978,600.000", во распоредната подгрупа 04-2-1
1) во формата на приходите 06-1 Царини, изДополнителни средства за буџетите на републиките
носот: „15.280,900.000" се заменува со износот: и на автономните покраини, износот: „16.276,600.000"
„13.321,600.000";
се заменува со износот: „15.978,600.000", а во став2) во формата на приходите 06-2 Посебни увозката
Вкупно
основна
намена
04,
износот:
ни давачки, износот: „8.856,300.000" се заменува со .16.276,600.000"
се
заменува
со
износот:
износот: „7.721,600.000";
„15.978,600.000";
3) во потформата на приходите 06-2-2 Посебна
4) во основната намена 05. Обврски во финандавачка за израмнување на даночното оптоварувасирањето на општествените дејности, во распоредње, износот: „7 303,600.000" се заменува со износот: ната група 05-9 За боречко-инвалидска заштита,
„6.367,900.000";
износот: „22.601,800.000" се заменува со износот:
4) во потформата на приходите 06-2-3 Посебна
„22.187,954.000", во распоредната група 05-11
За
давачка
за царинско евидентирање,
износот. пензиско и инвалидско осигурување,
износот:
„1.551,300.000", се заменува со износот: „1.352,500.000"; „9.292,300.000" се заменува со износот: „9.122,146.000",
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а во ставката Вкупно основна намена 05, износот:
„31.894,100.000"
се
заменува
со
износот;
,,31.310,100.000";
5) во основната намена 06. Други општоопштествени потреби, во распоред ната група 06-2 На општествено-политичките
организации,
износот,
„68р,200.000" се заменува со износот: „666,489.000", во
распоредната група 06-11 Надомест на Службата на
општественото книговодство, износот: „193,800.000"
се заменува со износот: „190,251.000", а во ставката
Вкупно основна намена 06, износот: „995,000.000" се
заменува со износот: „977,740.000";
6) во основната намена 07. Средства на резервите на федерацијата, во распоред ната група 07-1
Издвојување во постојаната буџетска резерва, износот: „285,200.000". се заменува
со ѕ износот;
„279,978.000", а во ставката Вкупно основна намена
07 износот: „562,200.000" се заменува со износот:
„556,978.000".
Во ставката Вкупно распоредени и
распоредени приходи, износот: „168.967,300.000" се заменува
со износот: „165.873,300.000",'
Член 3
Во член 4 износот: „168.967,300,000" се заменува
со износот: „165.873,300.000", а во посебниот дел на
Буџетот на федерацијата за 1981 година се вршат
следните измени:
1) во раздел 2. Собрание на СФРЈ, во Глава 1.
Собрание на СФРЈ, Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 39 01-3-2 Издавање на стенографски белешки,
износот:
„4,300.000"
се
заменува
со изнсот:
„2,300.000", во позицијата 4о 01-3-2 Изработка на
публикации на Собранието на СФРЈ, информации^
билтени и други собраниски материјали, износот;
„8,000.000" се заменува со износот: „5,000.000", во
позицијата 41 01-3-2 Трошоци на парламентарните
делегации, износот: „8,600.000" се заменува со износот: „7,600.000", Во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „355,320.000" се заменува со износот: „349,320.000", а во ставката Вкупно Глава 1,
износот: „355,320.000", се заменува со износот:
„349,320.000";
2) во раздел 2. Собрание на СФРЈ, во Глава 2.
Биро за претставки и поплаки, основна намена 01
— Средства за работа на органите на управата, во
позицијата 60 01-3-2 Дополнување на опремата и
инвентарот, износот: „55.000" се заменува со износот: „5.000", во ставката Вкупно основна намена 01,
износот: „10,607.000" се заменува
со износот:
„10,557.000", во ставката Вкупно Глава 2 износот
„10,607.00Р" се заменува со износот 10.557.000 а во
ставкато Вкупно разделал 2 (позиции 30 до 63),
износот: „372,789.000 се заменува
со
износот:
„366 739.ООО";
3) во раздел 4. Сојузен извршен совет, бо Глава
4. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки, основна намена 01 — Средства за
работа на органите на управата, во позицијата 124
01-3-3 Работи во врска со народната одбрана, износот: „20,000.000" се заменува со износот: „19,750.000"
во позицијата 125 01-4 финансирање на програмата
на II фаза од изградбата, адаптацијата и модернизацијата
на
заштитните
објекти,
износот:
„95,000.000" се заменува со износот: „75,000.000".,ја
во ставката Вкупно основна намена 01 — изцоед;,,
„123.063.000" се заменува со износот: „102,813.000
во стапката Вкупно Глава 4 износот: 123.063.000
се заменува со износот; „102,813.000", а во,,ставката
Вкупно раздел 4 (позиции 76 до \ 125).,износот:
„478.883,000" : се заменува со износен , 458,63,3.000"
4) во раздел 5. Уставен суд на Југославија, осговна намена 01 - - Средства за работа на органите
на управата, во позицијата 131 01-3-2 Издавање на
Збирката на одлуки и мислења на Уставниот суд
на Југославија, износот: .,900.000" се заменува со
износот: „800,00,0", во позицијата 136 01-3-2 Набавка
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и дополнување на опремата, износот: „100.000'' се
заменува со износот: „30,000", во позицијата 137
01-3-2 Трошоци за престој на делегации, износот:
„200.000" се заменува со износот: „150.000", во ставката Вкупно основна намена 01 — износот:
„24.014.000" са заменува со износот: „23,794.000", а
во ставката Вкупно раздел 5 (позиции 126 до 139),
износот:
„24,014.000" се
заменува со износов:
„23,794.000";
5) во раздел 6. Сојузен суд, основна намена 01
— Средства за работа на органите на управата, во
поз-ицијата 145 01-3-2 Патни трошоци во земјата,
износот: „130.000" се заменува со износот: ,Д 12.000",
во позицијата 146 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „65.000" се заменува со износот
„13.000"; во позициЈата 147 01-3-2 Преведување на
јазиците на народите и народностите, износот.
„10.000" се брише, во позицијата 148 01-3-2 Трошоци на судската постапка, износот: „10.000" се брише, во позицијата 149 01-3-2 Набавка' и дополнение на опремата, износот: „150.000" се заменува со
износот: „109.000", во позицијата 152 01-3-2 Трошоци за репрезентација, износот: „80.000" се заменува
со износот: „59.000", во ставката Вкупно основна
намена 01 износот: „26.329.000" се заменува со износот: „26,177.000", а во ставката Вкупно раздел 6 (позиции 140 до 154), износот: „26.329.000" се заменува
со износот: „26,177.000";
6) во" раздел 7. Сојузно јавно обвинителство,
основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 160 01'-3-2, Преведување на судските списи од странска јазици и на
странски јазици, износот: „120.000" се заменува со
износот: „95.000", во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „12,509.000" се заменувало износот: „12,434.000", а во ставката Вкупно раздел 7 (позиции 155 до 165), износот: „12,509.000" с'г заменува
со износот: „12.484.000";
7) во раздел 9. Сојузен општествен правобранител на самоуправувањето, основна намена 01 —
Средства за работа на органите на управата, во позицијата 176 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „470.000" се заменува со износот:
„440.000", во позицијата 178 01-3-2 Трошоци за советувања и семинари, износот: „40.000" се заменува
со износот: „20.000", во позицијата 179 01-3-2 Трошоци за престој на странски делегации, износот'
„10.000" се брише, во позицијата 180 01-3-2 Набавка
на опрема, износот: „60.000", се заменува со износот: „10.000", во позицијата 181 01-3-2 Трошоци за
репрезентација, износот: „33.000" се заменува со износот: „20.000", во ставката Вкупно основна намена
01, износот: „5,231.000" се заменува со износот;
„5,108.000", а во ставката Вкупно раздел 9 (позиции 175 до 182), износот: „5,231.000" се заменува со
износот: „5,108.000";
8) во раздел 10. Сојузен совет за прекршоци,
основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 188 01-3-2 Трошоци за работа на повремени членови на Советот, износот: „90.000" се заменува со износот: „84.000", во
ставката Вкупно основна намена 01, износот:
„8.313.000" се заменува со износот: „8,307.000". а во
ставката Вкупно раздел 1о (позиции 183 до 189\
износот:
„8.313.000" се заменува
со
износот:
„8,307.000";
9) во раздел 12. Сојузен секретаријат за народна одбрана, основна намена 02 - Народна одбрана
и општествена самозаштита, во позицијата 224
02-01-1 Средства за Југословенската народна армија
во, текуштата година, износот: „100.693,800.000" се
заменувало износот: „98.849,900,000", во позицијата
225 02-1-2 Средства за покривање на расходите за
вршење, услуги за корисници надвор од Југословенската народна армија, износот: „1.200,000.000" се
заменува со износот: „1.178,000.000", во ст,авката
Вкупно основна намена 02, износот: „101.893,800.000“
се заменува со износот; „100.027,900.000", а во етав-
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ката Вкупно раздел 12 (позиции 224 А 225), износот:
„101.893,800.000"
се
заменува
со
износот:
„100.027,900.000";
10) во раздел 14. Сојузен секретаријат за ф и нансии, во Глава 1. Секретаријат, основна намена
01 — Средства за работа на органите на управата,
во позицијата 259 01-3-2 Набавка и дополнување на
опремата, износот: „400.000" се брише, во позицијата
262 01-3-2 Трошоци на Комисијата за изработка на
системски решенија, износот: „600.000" се ,заменува
со износот: „50.000", во позицијата 267 01-3-2 Трошоци за одржување на Коммсијата на СЕВ во
СФРЈ, износот: „250.000" се брише, а во ставката
Вкупно основна намена 01, износот: „1.005,150.000"
се заменува со износот: „1.003,950.000", во основна
намена 04 - Трансферот! средства за други општествено-политички заедници, во позицијата 276 04-2
Дополнителни средства за Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, износот: „5.266,500.000",
се заменува со износот: „5.170,097.000", во позицијата 277 04-2 Дополнителни средства за Социјалистичка
Република
Македонија,
износот:
„2.400,400.000" се заменува со износот: „2.356,445.000",
во поз(ицијата 278 04-2 Дополнителни средства за
Социјалистичка Република Црна Гора, износот:
„1.925,500.000" се заменува со износот: „1.890,246.600",
во позицијата 279 04-2 Дополнителни средства за
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, износот: „6.684.200.000" се заменува со износот:
„6.561,811.400", а во ставката Вкупно основна намена 04, износот: „16.276,600.000" се заменува со износот: „15.978,600.000". Во основна намена 05 — Обврски во финансирањето на општествените дејности, во позицијата 280 05-9 Дополнителни наменски
средства за Заедницата за пензиско и инвалидско
осигурување на СР Црна Гора за покритие на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување, износот: - „611,000.000" се заменува со
износот: „599,811.000", во позицијата 283 05-9 Дополнителни наменски средства за покритие на дефицитот во Фондот на пензиското осигурување на воените лица, износот: „5.438,395.000" се заменува со
износот: „5.279,430.000", а во ставката Вкупно основна намена 05 - износот: „9.292)300.000" се заменува 'со износот: „9.122,146.000". Во основна намена
06 — Други општоопштествени потреби, во позицијата 284 06-11 Надомест за покритие на трошоците на Службата на општественото книговодство за
работите на евиденција, работи на контрола и за
информативно-аналитичките
работи,
износот:
„193,800.000" се заменува со износот: „190,251.00а", а
во ставката Вкупно основна намена 06, износот:
„193,800.000" се заменува со износот: „190,251.000".
Во основна намена 07 — Средства на резервите на
федерацијата, во позицијата 285 07-1 Издвојување
во постојаната резерва на федерацијата, износот:
„285,200.000" се заменува со износот: „279,978.000", а
во ставката Вкупно основна намена 07, износот:
„555,200.000" се заменува со износот: „549,978.000",
во ставката Вкупно Глава 1, износот: „30.714,750.000"
се заменува со износот: „30.236,625.000", а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 217 до 313) износот: „30.765,101.000" се заменува
со износот:
„30.286,976.000";
11) во раздел 15. Сојузен секретаријат за надворешна трговија, основна намена 01 — Средства за
работа на органите на управата, во позицијата 317
01-3-2 Надомести за одвоен живот од семејството,
износот: „300.000" се заменува со износот: „268.000",1
во позицијата 318 01-3-2 Надомести за работа по
долга од полното работно време за дактилографите
по норма, за хонорарните соработници, ^тручѕки%
комисии и работните групи, износот: „400.000" се заменува со износот: „200.000", во позицијата 319
01-Зг-2 Изработка на билтени и други материјали УЈ
обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот
и девизниот режим, износот: „250.000" се заменува
со износот: „200.000", во позицијата 321 01-3-2 Тро-

Број 65 — Страна

ЈЈ8Ј5

шоци за странски и домашни делегации, износот:
„3,000.000" се заменува со износот: „2,100.000", во позицијата 322 01-3-2 Надомести за преведување на
странски јазици на различни стручни материјали
и странски публикации, износот: „100.000" се заменува со износот: „50.000", во позицијата 325 01-3-2
Набавка на опрема, износот: „500.000" се заменува
со износот: „100.000", во ставката Вкупно основна
намена 01 - износот: „69,552.000" се заменува со износот: „67,920.000", а во ставката Вкупно раздел 15
(позиции 314 до 327), износот: „69,552.000" се заменува со износот: „67,920.000";
12) во раздел 16. Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи, во Глава 1. Секретаријат, основна намена 01 — Средства за работа на
органите на управата, во позицијата 333 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „430.000" се заменува со износот: „330.000", во позицијата 334
01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка, износот:
„250.000" се заменува со износот: „50.000", во позицијата 335 01-3-2 Набавка на опрема, износот:
,,450.000" се заменувало износот: „250.000", во позицијата 336 01-3-2 Патни трошоци во земјата, износот: ,,1,150.000" се заменува со износот: „891.000",
во позицијата 339 01-3-2 Средства за финансирање
на трошоците во врска со, анализата и прогнозата на
стопанските движења, износот: „4.800.000" се заменува со износот: „4,550.000", во ставката Вкупно
основна намена 01 — износот: „43.024.000" се заменува со износот: „42,015.000", а во ставката Вкупно
Глава 1. износот: „43,024.000" се заменува со износот: „42,015.000";
13) во раздел 16. Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи, во Глава 2. Сојузен
пазарен инспекторат, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 342 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „2,250.000" се заменува со износот: „2,138.000",
во позицијата 344 01-3-2 Надомести за продолжена
работа и работа во деновите на државни празници,
износот; „240.000" се заменува со износот: „216.000",
во позицијата 345 01-3-2 Надомести за овластените
организации и стручните лица за вршење контрола
на квалитетот на производите што се увезуваат,
износот:
„1,500.000"
се
заменува со износот:
,.1,425.000", во позицијата 346 01-3-2 Патни трошоци
во странство, износот: „200.000" се заменува со износот: „160.000", во позицијата 347 01-3-2 Трошоци
за контрола на квалитетот, износот: „600.000" се
заменува со износот: „540.000", во позицијата 350
01-3-2 Надомести за вештачење и експертизи, износот: „900.000" се заменува со износот: „810.000",
во позицијата 353 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата, износот: „3,500.000" се
заменува со износот: 3,395.000", во позицијата 355
01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството,
износот: .,340.000" се заменува со износот: „306.000",
во ставката Вкупно основна намена 01, износот:
„36,576.000" се заменува со износот: „36,036.000", а
во ставката Вкупно Глава 2, износот: „36,576.000" се
заменува со износот: „36,036.000";
14) во раздел 16. Сојузен секретаријат за пазар
и општи стопански работи, во Глава 4. Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 359 01-3-4 Средства
за определени потреби, износот: „760,000.000" се заменува со износот: „742,425.000", во ставката Вкупно основна намена 01. износот: „797,479.р00" се заменува со износот: „779,904.000". а во ставката Вкупно раздел 4 16 (позиции 328 до 359) износот:
,Д. 180.3ЗЅ.ООО ' се заменува со износот: „1.161,214.000";
5
15) во раздел 19, Сојузен комитет за енергетика
и ,индустрија, основна камена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 436
01-3-2 Трошоци за реализација на Програмата за
работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија, износот: ,,1,116,000" с^ заменува со ^износот;
„674.000", во позицијата 437 01-3-3 Работи во врска
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со народната одбрана, износот: „545.000" се заменува со износот: „145.000", во ставката Вкупно основна намена 01, износот: ,,59,936.000" се заменува со
износот: „59,094.000", а во ставката Вкупно раздел
19 (позиции 425 до 437) износот: „59,936.000" се заменува со износот: „59,094.000";
16) во раздел 20. Сојузен комитет за земјоделство, основна намена 01 — Средства за работа на
органите на управата, во позицијата 440 01-2 Средства за материјални трошоци, износот: „2,400.000"
се заменува со износот: „2.200.000", во позицијата
441 01-2 Средства за материјални трошоци на граничните станици, износот: „11,000.000" се заменува
со износот: „10,200.000", во позицијата 444 01-3-2
Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството, износот: „950.000" се заменува со износот:
„850.000", во позицијата 448 01-3-2 Трошоци на Ј у гослвенскиот комитет за меѓународна хидролошка
програма, износот: „3,500.000" се заменува со износот: „3,260.000", во позицијата 449 01-3-2 Примена
на мерките во граничниот појас ЕО областа на ветеринарството и заштитата на растенијата, износот:
„4,000.000" се заменува со износот: „3,000.000", во
позицијата 450 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството, износот:
„2,800 000" се заменува со износот: „2,600.000", во
позицијата 453 01-3-2 Надомест за надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата
на граничните премини, износот: „330.000" се заменува со износот: „290.000", во позицијата 459 01-3-2
Надомест за надворешни соработници за вршење
ветеринарска
контрола на границата, износот:
,.350,000" се заменува со износот: „290.000". во позицијата 460 01-3-2 За проверка и примена на нови
технологии и техники во земојделството и шумарството во согласност со политиката на економскиот
развој во 1981 година, износот: „2.320.000" се заменува со износот: „2,020.000". во позицијата 461 01 -3-2 Обработување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста
на федерацијата, износот: „1,200.000" се заменува со
износот: „1,140 000". во позицијата 463 01-3-2 Следење. утврдување и спроведување на соработката со
земјите со кои постојат меѓудржавни комитети и
комисии, а посебно со земјите во развод износот:
,Д Л 60.000" се заменува со износот: ..860.000", во позицијата 464 01-3-2 Набавка и дополнение на опрематР. износот' „1,630.000" се заменува со износот:
„1.530 000", во позицијата 474 01-3-3 Работи во врска
со народната одбрана, износот: „1.000.000" се заменува со износот: ,.900.000". во
СТВКА
ВКУПНО основна намена 01. износот: ,.146. 396.000" се заменува
со износот: .,142,896.000". а во ставката Вкупно раздел 20 (позиции 438 до 4 7 ^
„146,396.000" се
заменува со износот: „142,896.000":
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ничкиот сообраќај, износот: „104,000.000" се заменува со износот: „100,996.000", во позицијата 496 01-4
Финансирање на Програмата за модернизација на
Установата за одржување на внатрешните пловни
патишта, износот: „38,000.000" се заменува со износот: „20,000.000", во позицијата 497 01-4 Финансирање на Програмата за модернизација на Установата за одржување на поморските пловни патишта,
износот: „85,500.000" се заменува со износот: „55,500.
ООО", во позицијата 498 01-4 Финансирање на Програмата на третата етапа на инвестиционите работи и
набавката на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница, износот: „95,000.000' се заменува
со износот: „65,000.000", во ставката Вкупно основнг намена 01, износот: „588,166.000" се заменува со
износот: „504,592.000", а во ставката Вкупно Глава
1, износот: „588,1613.000" се , заменува со износот:
„504,592.000";
18) во раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај
и врски, во Глава 2. Сојузна управа за контрола
на летањето, основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 502
01-3-2 Трошоци за погон, износот: „64,000.000" се
заменува со износот: „63,500.000", во позицијата 503
01-3-2 Трошоци за осигурување, износот: „5,612.000"
се заменува со износот: „5,212.000", во позицијата
509 01-3-2 Патни трошоци во земјата, износот: „9,200
ООО" се заменува со износот: „8,250.000", во позицијата 513 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „1.300.000" се заменува со износот:'„800.000", во
позицијата 520 01-3-2 Лекарски прегледи, контрола
на летаните и возачите, износот: „2,296.000" се з а менува со износот: „1,696.000", во позицијата 522
01-3-2 Трошоци за репрезентација, износот: „115.000"
се заменува со износот: „65.000", во позицијата 526
01-4 Финансирање на Програмата за интеграција и
модернизација на заедничките служби за водење на
цивилниге и воените воздухоплови, износот:' „285,
000.000" се заменува со износот: „269 494.000", во
ставката Вкупно основна
намена 01, износот:
„868,444.000" се заменува со износот: „849,938.000",
а во ставката Вкупно Глава 2, износот: „868,444.000"
се заменува со износот: „849,933.000";
19) во раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај
и врски, во Глава 3. Сојузна управа за радиоврска'
основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 531 01-3-2 Одржување
на контролномерните центри, износот: „480.000" се
заменува со износот: „450.000", во позицијата 532
03-2 Набавка и дополнение на опремата, износот:
,.292.000" се заменува со износот: „262.000", во позицијата 535 01-3-2 Патни трошоци во странство, износот: „550.000" се заменува со износот: „520.000",
во позицијата 539 01-3-2 Осигурување на имотот,
износот: „1,650.000" се заменува со ,износот: „1,620.
17) во раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај
и врски, во Глава 1. Комитет, основна намена 01 — . ООО", во позицијата 542 01-3-3 Работи во врска со
народната одбрана, износот: „300.000' се заменува
Средства за работа на органите на управата, во посо износот: „270.000", во позицијата 543 01-4 Финанзицијата 478 01-3-2 Изработка на технички прописи,
износот: „950.000" се заменува со износот: „450 ООО", сирање на Програмата за развој и модернизација
на работата в-рз планирањето на фреквенцијата и
во позицијата 479 01-3-2 Трошоци за меѓународната
контролата на радиоврските, износот: „6,700.000" се
соработка, износот: „870.000" се заменува со изнозаменува со износот: „5,712.000", во ставката Вкупно
сот: „660.000", во позицијата 48^ 0!- о .-2 Патни Троосновна намена 01, износот:. „37,519,000" се заменува
шоци во странство износот' .,2,500.000" се заменува
со износот: „36,381.000", а во ставката Вкупно Гласо износот: „2,000.000", во позицијата 481 01-3-2 Нава 3, износот: „37,519.000" се заменува со износот:
домест за работа на членовите на комисијата, из^
носот: „500.000" се заменува ^со износот: „250.000". , „36,381.000";
20) во раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај
во позицијата 483 01-3-4 Набавка и дополнение на
и врски во Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекопремата, , износот: „300.000" се- заменува со износот
торат, основна намена 01 — Средства за работа на
„200.000",во позицијата 484 01-3-2
органите на управата, во позицијата 547 01-3-2
меѓународни организации, износот: ,14.968.000"
Трошоци за користењето на авиони и автомобили, ј
з а м е н у в а л о износот: ..13.968.000" вопозицијата487
износот^ „3,025.000" се заменува со износот „2,725.000" :
01-3-2 Трошоци "за седниците наКомитетотизново -позицијата 549 01-3-2 Трошоци за меѓународна
сот: „350.000" се заменува со износот: „300.000
соработка, износот: „30.000" се брише, во позицијата
позицијата 493 01-3-3 Работи во врска ,со народната
одбрана, износот: „430.000". се заменува со износот:., 551 0,1-3-2 Надомест за работа на надворешните соработници. износот: „100.000" се заменува' со износу
„370.000", во позицијата 495 01-3-3 Средства за. поксот: „50.000", во позицијата 553 01-3-2 Набавка и
ритие на обврските за повластено возење во пат-
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дополнение на опремата, износот: „2,000.000" се заменува со износот: „1,700.000", во позицијата 555
01-3-2 Трошоци за организирање на советувања, износот: „30.000" се заменува со износот: „10.000",
во позицијата 556 01-3-2 Трошоци за стручно образование, износот: „100.000" се заменува со износот:
„69.000", во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „31,157.000" се заменува со износот: „30,426.000",
во ставката Вкупно Глава 4, износот: „31,157.000" се
заменува со износот: „30,426.000", а во ставката
Вкупно раздел 21 (позиции 475 до 562) износот:
„1.525,286.000" се заменува со износот: „1.421,337.000";
21) во раздел 23. Сојузен комитет за прашања на
борците и на воените инвалиди, Основна намена 01
— Средства за работа на органите на управата, во
позицијата 611 01-2 Средства за материјални трошоци ,износот: „360.000", се заменува со износот:
„290 000", во позицијата 613 01-3-2 Патни трошоци
во странство, износот „215.000" се заменува со износот: „166 000", во позицијата 616 01-3-2 Трошоци
за одржување на седници на Комитетот, износот.
,.210.000"" се заменува со износот: „130.000", во позицијата 617 01-3-3 Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци, износот: „2,500.000"
се заменува со износот: „1,600.000", во ставката Вкупно основна намена 01 — износот: „10,625.000 се заменува со износот „9,526.000". Во основната намена 05
— Обврски во финансирањето на општествените
дејности, во позицијата 618 05-9 Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на
одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците, износот: „16.555,810.000"
се заменува со износот: „16.253,154.000", во позицијата 619 05-11 Средства за инвалидски принадлежности на воените инвалиди, износот: „4 534,290.000" се
заменува со износот: „4 451,300.000", во позицијата
620 05-11 Средства за здравствена заштита на воените инвалиди, износот: „1.053,504.000" се заменува
со износот: „1.034,200.000", во позицијата 621 05-11
Средства за здравствена заштита на воените инвалиди во реализацијата на планот за соработка со
НР Полска, износот: „500.000" се брише, во позицијата 622 05-11 Средства за боречки додаток, износот:
„111,130.000" се заменува со износот: „109,100.000", во
позицијата 623 05-11 Надомест на носителите на
,Партизанска споменица 1941" и на други одликувања, износот: „309,986 000" се заменува со износот:
„304,300.000", во позицијата 624 05-11 Инвалидски
принадлежности на корисници во странство, износот: „36,680.000" се заменува со износот: „35,900.000",
во ставката Вкупно основна намена 05 износот:
„22.601,800 ООО" се заменува со износот: „22.187,954.000",
а во ставката Вкупно раздел 23 (позиции 610 до 624)
износот: „22.612,425.000" се заменува со износот:
„22.197,480.000".
22) во раздел 25. Сојузна управа за царини, Основна намена 01 — Средства за работа на органите
на управата, во позицијата 654 01-4 Финансирање на програмата за модернизација на царинската служба, износот: „190,000.000" се заменува
со износот: „158,000 ООО", ЕО ставката Вкупно основна
намена 01 — износот: „1.361,635.000" се заменува со
износот: „1.329,635 ООО", а во ставката Вкупно раздел 25 (позиции 633 до 654) износот: „1.361,635.000" се
заменува со износот: „1.329,635.000";
23) во раздел 26. Сојузен завод за општествено
планирање Основна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 658 01 -3-2 Патни трошоци во странство, износот: „520.000"
се заменува со износот: „499 ООО", во позицијата 661
01-3-2 Набавка и дополнение на опремата, износот:
„1,291.000" се брише, во ставката Вкупно основна намена 01, износот: „60,012 ООО" се заменува со износот:
„58,700.000", а во ставката Вкупно раздел 26 (позиции
655 до 668) износот: „60,012.000" се заменува со Износот. „58,700.000";
24) во раздел 28. Сојузен завод за статистика,
Основна намена 01 — Средства за работа на органи-
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те на управата, во позицијата 687 01-3-2 Трошоци за
статистички истражувања износот: „6,400,000" се заменува со износот: „6,100.000", во позицијата 690
01-3-2 Трошоци за обезбедување на зградата, износот: „80.000" се брише, во позицијата 691 01-3-2
Трошоци врзани за остварувањето на приходите од
издавачката дејност, износот: „6,000.000" се заменува
со износот: „4,380.000", во позицијата 692 01-3-2 Одржување на зградите и инвентарот, износот: „500,ООО41
се брише, во позицијата 693 01-3-2 Трошоци за постдипломска настава во областа на статистиката, износот: „840.000" се брише, во позицијата 694 01-3-3
Трошоци за попис на населението, домаќинствата и
становите, износот: „40,900.000" се заменува со износот: „14,900.000", а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „186,013.000" се заменува со износот:
„156,673.000", а во ставката Вкупно раздел 28 (позиции 681 до 695) износот: „186,013.000" се заменува со
износот: „156,673.000";
25) во раздел 29. Сојузен завод за меѓународна
научна, просветно-културна и техничка соработка,
Оновна намена 01 — Средства за работа на органите на управата, во позицијата 701 01-3-2 Членарини за меѓународни организации, износот: „96,766.000*
се заменува со износот: „94,400.000", во позицијата
705 01-3-3 Изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развод и изработка на филмови, износот: „4,550.000" се заменува
су износот: „4,050.000". во позицијата 706 01-3-3 Култрно-просветна соработка со земјите во развој, износот: „10,000.000" се заменува со износот: „9,000,000",
во позицијата 713 01-3-3 Центар за насочување и
организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата, износот: „5,000.000" се заменува со износот:
„3,202 000", во ставката Вкупно основна намена 01
износот: „241,378 000" се заменува со износот, 235,714 ООО", а во ставката Вкупно раздел 29 (позиции 696 до 714) износот: „241,378.000" се заменува
со износот: „235,714 000";
26) во раздел 30. Сојузен хидрометеоролошки
завод Основна намена 01 — Средства за работа на
органите на управата, во позицијата 733 01-3-2 Финансирање на Програмата за континуирано следење
и процена на преносот на загадувачките материи
во атмосферата (ЕМЕР), износот: „3,000 000" се заменува со износот: „1,000.000", во позицијата 734 01-3-2
финансирање на Програмата на метеоролошките и
хидролошките набљудувања и мерење заради дефинирање на влијанието на водната акумулација
„FIERZA" на територијата на СФРЈ, износот:
„3,000.000" се заменува со износот: „1,940.000", во позицијата 737 01-4 — Финансирање на Програмата
за развој и модернизација на воздухопловната метеорологија во СФР-Ј, износот: „19,000.000" се заменува со износот: „6,443.000", во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „171,479.000" се заменува со
износот: „155,862.000", а во ставката Вкупно раздел
30 (позиции 715 до 737) износот: „171,479.000" се заменува со износот: „155,862.000";
27) во раздел 31. Сојузен завод за стандардизација Основна намена 01 — Средства за работа на
органите на управата, во позицијата 744 01-3-2 Набавка на опрема во врска со спроведувањето на југословенските стандарди, износот: „1,400.000" се заменува со износот: „700.000", во позицијата 746 01-3-2
Трошоци За спроведување на системот за атестирање, износот: „2,900 000" се заменува со износот:
„2,550.000*', во ставката Вкупно основна намена 01
износот: „59,095.000" се заменува со износот
„58,045.000", а во ставката Вкупно раздел 31 (позиции 738'до 749) износот: „59,095 000" се заменува со
износот: „58.045.000";
28) во раздел 32. Сојузен Завод за патенти, Основна намена 01 — Средства за работа на органите
на управата, во позицијата 755 01-3-2 — Набавка ч
дополнение на опремата, износот: „2,716.000" се заме-
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зицијата 320 01-4 — Набавка на опрема и градежни
работи, износот: „57,000.000" се заменува со износот.
„9,000.000", во ставката Вкупно Основна намена 01
износот' „280,678.000" се заменува со износот:
, 230,878 ООО", а во ставката Вкупно раздел 36 (позиции 812 до 820) износот: „280,678.000" се заменува
со износот: „230,878 000";
33) во раздел 38. Управа на деловните згради
на сојузните органи, Основна намена 01 — Средства
за работа на органите на управата, во позицијата
833 01-3-2 — Набавка на опрема и реконструкции,
износот: „90,000 000" се заменува со износот:
„75,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01,
износот: „437,498 ООО" се заменува со износот:
„422Д98 ООО", а во ставката Вкупно раздел 38 (позиции 829 до 841) износот: „437,498.000" се заменува
со износот: „422,498 000";
34) во раздел 39. Авто-сервис на сојузните органи, Основна намена 01 — Средства за работа на
органите на управата, во позицијата 848 01-3-2 —
Набавка на опрема и патнички возила, износот:
„12,000.000'' се заменува со износот: „9,398.000", во
ставката Вкупно основна намена 01. износот:
„125,248 000" се заменува со износот: „122,646.000", а
во ставката Вкупно раздел 39 (позиции 842 до 850)
износот: „125,248.000" се заменува со износот:
„122,646 ООО";
35) во раздел 40. Служба за работите на преведувањето Основна намена 01 — Средства за работа
на органите на управата, во позицијата 853 01-3-2 —
Стручно усовршување, специјализации на преведувачите за странски јазици, износот: „600 000" се заменува со износот: „100 ООО", во позицијата 859 01-3-2
Набавка и дополнение на опремата, износот:
„4,000 000" се заменува со износот: „3,395.000", во
ставка Вкупно основна намена 01 — износот:
„55,507.000" се заменува со износот: „54,402 000", а во
ставка Вкупно раздел 40 (позиции 851 до 861) износот'
„55,507.000"
се
заменува
со
износот:
„54,402 ООО";
36) во раздел 42. Дополнителни средства за
општествен о-по л итичките
организации,
Основна
30) во раздел 34. Сојузен геолошки завод, Основнамена 06 — Други ошнтоопштествени
потна намена 01 — Средства за работа на органите на
реби,
во
позицијата
868 .06-2
Меѓународна
управата, во позицијата 792 — Трошоци н!а постојадејност,
износот: „17,400.000" се заменува
со
ната делегација за соработка со СЕВ за геологија,
износот: „14,715 000",
во
позицијата 869 06-2
износот: „550 ООО'' се заменува со износот' „462 000",
Работи во врска со народната одбрана, изво позицијата 793 01-3-2 — Трошоци на Југословенносот:
„1,900.000"
се
заменува
со
износот:
скиот комитет за меѓународната програма на геолош„1,855 000", во позицијата 870 06-2 Финансирање на
ката корелација, износот. „550 ООО" се заменува со
програмата за научна документација од меѓународизносот. „500.000", во позицијата 796 01-3-2 — Наното работничко движење, износот. „5,000 000" се забанка на опрема, износот: „238 000" се брише, во
менува со износот. „4.883 000", во позицијата 872 06-2
ставката Вкупно основна намена 01 износот.
— Билтенот „Југословенски политички месечник",
,.18.201 000" се заменува со износот: „17.825 000", а во
износот' „2,200 000"
се
заменува со износот:
ставката Вкупно раздел 34 (позиции 789 гп
износот: „18,201 ООО" се заменува со износот: „17,825 ООО"; „3,223 ООО", во позицијата 875 06-2 Издавање на Собраните
дела на Јосип Броз Тито,
износот:
31) во раздел 35. Архив на Југославија. Основ„14,000 000" се заменува со износот: „13,671 000", во
на намена 01 — Средства за работа на органите на
позицијата 876 06-2 Финансирање на програмата за
управата, во позицијата 800 01-2 — Средства за маработа
на Сојузната
конференција,
износот:
теријални трошоци износот: „3,287 000". се заменува
„94,000 000" се заменува со износот: „92,095.000", во
со износот „3,117 000", во позицијата 809 01-3-2 позицијата 878 06-2 Дотација на весникот „Борба",
Трошоци за изработка на проекти, износот: „350 000"
износот: „105,000 000" се заменува со износот:
се брише, во позицијата 811 01-4 Поправка и адап„102,864 000", во позицијата 880 06-2 За списанието
тација на деловната зграда на Архивот на Југославија, износот: „8,200 ООО" се брише, во ставката Вкуп- „Југословенски преглед" — српскохрватско издание,
износот,
„3,000 000" се заменува
со
износот:
но основна намена 01 износот: „32,524 000" се заме„2,938 000", во позицијата 881 06-2 За
списанието
нува со износот: „23.804 ООО", а во ставката Вкупно
„Меѓународна политика" — српскохрватско издание,
раздел 35 (позиции 799 до 811) износот: „32,524 000"
износот' „3,200 000" се заменува со износот' „3,133,000",
се заменува со износот. „23.804 000";
во позицијата 882 06-2 За списанието „Жената де32) во раздел 36. Сервис за давање услуги за понес", износот' „1,550 000" се заменува со износот:
требите на репрезентацијата на сојузните органи.
„1,518 000" во позицијата 883 06-2 Финансирање на
Основна намена 01 — Средства за работа на органите
програмата за работа на Југословенскиот сојуз за
на управата, во позицијата 815 01-3-2 - Трошоци
заштита на човековата средина, износот: „4,700 ООО"
за одржување на објектите и опремата,
износот'
се заменува со износот: „4,604 000", во позицијата
„32,000 000" се заменува со износот: „80,700 000". во
884 06-2 Финансирање на програмата за работа но
позицијата 818 01-3-2 - Надомест за работа подолСојузната конференција ,.Месната заедница и семејга од полното работно време и ноќна работа и наството" износот' ,.1,800 000" се заменува со износот:
домест на надворешни
соработници
износот.
„1,764.000", во позицијата 885 06-2 Финансирање на
„7,000.000" се заменува со износот. „6,500 000", во понува со износот: „2,012.000", во ставката Вкупно Основна намена 01 износот: „36,201.000" се заменува со
износот' „35,497.000", а во ставката Вкупно раздел
32 (позиции 750 до 763) износот: „36,201.000" се заменува со износот: „35,497 000";
29) во раздел 33. Сојузен завод за мери и скапоцени метали, Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, во позицијата 771 01 -3-2 — Патни трошоци во земјата, износот:
„19,450.000" се заменува со износот: „18,450 000", во
позицијата 772 01-3-2 — Патни трошоци во странство, износот: „200 000" се заменува со износот:
„150.000", во позицијата 773 01-3-2 - Трошоци за меѓународна соработка, износот: „135.000" се, заменува
со износот: „35.000", во позицијата 774 01-3-2 —
Трошоци за издавање на публикации, износот:
„1.400 ООО'4 се заменува со износот: „1,247 000", во позицијата 780 01-3-2 — Механографска обработка на
податоци, износот: „500.000" се заменува со износот:
„300.000", во позицијата 781 01-3-2 - Трошоци на
преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија на странски Јазици и од странски јазици, износот: „100.000" се брише, во позицијата 782 01-3-2 — Трошоци за печатење на обрасци
врзани за остварување на приходи, износот;
„1,550.000", се заменува со износот: „1,450 000", во позицијата 785 01-3-2 — Трошоци на телекомуникациските врски износот: „500 000" се заменува со износот: „300 000". во позицијата 786 01-3-2 — Изработка на стручно-технички прописи,
подзаконски
акти и упатства во областа на метрологијата, износот: „400.000" се заменува со износот: „200 000", во
позицијата 787 01-3-2 — Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварување соработка во областа на метрологијата, износот: „232 000" се заменува со износот:
„179.000", во ставката Вкупно Основна намена 01,
износот' „125,687.000" се заменува со износот:
„123,531 ООО", а во ставката Вкупно раздел 33 (позиции 764 до 788) износот: „125,687.000" се заменува со
износот: „123,531.000";
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посебно значајните меѓународни активности на општествените организации и здруженија на граѓаните, износот: „3,000.000" се заменува со износот'
„2,906.000", во позицијата 887 06-2 Финансирање
на програмата за работа на Конференцијата,
износот: „38,050.000" се заменува со износот:
„36,992.000",
во позицијата
890 06-2 За весникот „Младост", износот: „12,700.000" се заменува со износот: „12,443.000", во позицијата 891
06-2 за списанието „Идеи", износот: „3,200 000" се
заменува со износот: „3,134.000", во позицијата 892
06-2 За Младинскиот фестивал на трудот, износот:
„1.050 000" се заменува со износот: „1,025.000", во позицијата 893 06-2 Финансирање на програмата за работа на Сојузот, износот: „25,000.000" се заменува
со износот' „24,507.000", во позицијата 894 06-2 Весникот „4 Јул', износот. „8,350.000" се заменува со
износот' „8,181 000", во позицијата 895 06-2 Финансирање на програмата за работа на Претседателството, износот: „16,350.000" се заменува со износот:
„16,113 000", во позицијата 896 06-2 Служба за барање, износот: „1,700 000" се заменува со износот:
„1,592 000". во позицијата 898 06-2 Работи во врска
со народната одбрана, износот: „1,700.000" се заменува со износот: „1,400 ООО", во позицијата 905 06-2
Финансирање на програмата за работа на Сојуз-от,
износот: „9,000 ООО" се заменува со износот: „8,924 ООО",
во позицијата 907 06-2 Трошоци на меѓународни активности на подрачјето на физичката култура на
Југославија, износот: „115,600 ООО" се заменува со
износот: „112,662 000". во позицијата 908 06-2 Вонредни програми на спортски манифестации што се
извршуваат само во 1981 година, износот: „26,500 000"
се заменува со износот: „26,465.000", во позицијата
909 06-2 За меѓународни активности во областа на
техничката култура
на
Југославија, износот:
„11,500 ООО" се заменува со износот: „11,274.000", во
позицијата 910 06-2 За противпожарна заштита, износот: „2,300.000" се заменува со износот: „2,258 000",
во ставката Вкупно Основна намена 06 износот:
„680,200.000" се заменува со износот: „666,489 000", а
во ставката Вкупно раздел 42 (позиции 868 до 910)
износот: „680,200 000" се заменува со износот:
„666,489 ООО".
Член 4
Овие измени и дополненија на Буџетот влегуваат
во сила наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен лист на СФРЈ".

693.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
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З А К О Н
ЗА СОЈУЗНИТЕ СУДСКИ ТАКСИ
I. Општи одредби
Член 1
Во постапката пред Сојузниот суд и пред воените судови (во натамошниот текст: судови на ф е дерацијата) се плаќаат С О Ј У З Н И судски такси (во натамошниот текст: такси) според одредбите од овој
закон и по Таксената тарифа која е составен дел
на овој закон.
Пред судовите на федерацијата такси се плаќаат во процесната постапка, во кривичната постапка по приватна тужба, во постапката по барање за
судска заштита, во постапката во управни спорови
и во други случаи предвидени во Таксената тарифа.
Член 2
Такса е должно да плати лицето по чиј предлог или во чиј интерес се преземаат дејствија (во
натамошниот текст: таксен обврзник).
За поднесоците и за записниците што ги заменуваат нив, таксата е должно да ја плати лицето
што ги поднесува односно лицето по чие барање се
составува записникот.
За одлуките на судот од прв степен, таксата е
должен да ја плати тужителот, а за судско порамнување — обете странки, ако поинаку не е договорено
Кога според овој закон две или повеќе лица се
должни да платат такса заедно, оваа нивна обврска
е солидарна.
Член 3
Ако во овој закон или во Таксената тарифа не
е определено поинаку, обврската за плаќање такси
настанува :
1) за поднесоците — кога се предаваат, а за поднесоците предадени на записник — кога е составен
записникот;
2) за судските одлуки — кога на странката или
на нејзиниот застапник ќе му се достави препис на
одлуката;
3) за судските порамнувања — кога ќе се склучат;
4) за другите дејствија — кога ќе се побара нивно преземање односно кога судот ќе почне да постапува.
Член 4
Такса за поднесоци и одлуки на судот во управен спор се плаќа само ако тужбата или жалбата,
како и вонредното правно средство, бидат правосилно одбиени или отфрлени.
Обврската за плаќање такса од став 1 на овој
член настанува во рок од 15 дена од денот на приемот на налогот за плаќање такса.

Член 5
Ако со овој' закон не е поинаку, определено кај
Се прогласува Законот за сојузните судски таксудовите на федерацијата таксите се плаќаат во
си, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата судски таксени марки од емисијата која важи на
на Сојузниот собор од 26 ноември 1981 година.
територијата на републиката односно на автономната покраина на која таксениот обврзник има живеаП бр. 125
лиште или престојувалиште односно седиште.
26 ноември 1981 година
Таксата се плаќа во готови пари само ако такБелград
сениот обгрзник е должен за поднесокот или за судПретседател
ската одлука односно дејствие да плати износ на
на Претседателството
такса поголем од 200 динари.
на СФРЈ,
Таксата од став 2 на овој член се плаќа на опSergej Kraigher, с. р.
ределена уплатна сметка на приходите од сојузни
судски такси кат Службата на општественото книПретседател
" говодство Потврдата за угтдатата на таксата се прина Собранието на СФРЈ,
лага кон поднесокот ''а кот е платена таксата а коДрагослав Марковиќ, с. р.
га се поднесува потврда за платената такса за суд-
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ска одлука, таксениот обврзник е должен на таа
потврда да го назначи бројот на одлуката за коза
се плаќа таксата.
Таксените марки се лепат на поднесокот односно на судскиот спис и се поништуваат според прописите за поништување на таксените марки.
Странските државјани и лицата без државјанство што привремено престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија
плаќаат
такса во марки од емисијата која важи на територијата на републиката односно на автономната покраина на КОЈ а се наоѓа седиштето на судот за чии
дејствија се плаќа таксата.
Член 6
При плаќањето на таксата се врши заокружување на вкупниот износ на таксата на ТОЈ начин
што делот на вкупниот износ до 50 пари не се зема
предвид, а делот над 50 пари се заокружува на еден
динар.
Член 7
Неплатената или недоволно платената такса не
го задржува текот на судската постапка.
Ако странката бара, судот на федерацијата е
должен да прими непосредно од странката и поднесоци што не се таксирани или што се недоволно
таксирани.
Член 8
Правото на наплата на таксата застарува за две
години по истекот на годината во која требало да
се плати таксата.
II. Ослободување од плаќање на такса
Член 9
Од плаќање на такса се ослободени:
1) општествено-политичките заедници и нивните органи и организации, општествено-политичките
организации и месните заедници;
2) општествениот правобранител на самоуправувањето;
3) Службата на општественото книговодство;
4) организациите на Црвениот крст;
5) граѓаните за кои, според прописите на општествено-политичката заедница на чија територија
имаат живеалиште, се смета дека се со слаба имотна состојба.
Странска држава е ослободена од плаќање на
такса ако е тоа предвидено со меѓународен договор
или под услов на заемност.
Во случај на сомневање за постоењето на заемност, објаснение дава сојузниот орган на управата
надлежен за работите на правосудството.
Член 10
За ослободување од плаќање на такса во процесната постапка и во постапката во управни спорови се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка.
,
л ^
Одредбите на Законот за процесната постапка
се применуваат и на ослободувањето од плаќање ца
такса во кривичната постапка по приватна ту?кба и
во' постапката по барање за судска заштита.
По сите прашања во врска со ослободувањето
од плаќање на такса во смисла на ст. 1 и 2 од овој
член. сообразно ќе се применуваат прописите за судските такси на републиката односно на автономната
покраина на чија територија се наоѓа судот односно
органот пред кој се води спорот односно постапката
во прв степен.

Петок:, 4 декември 1981

III. Утврдување на вредноста на предметот на спорот заради наплата на таксата
Член 11
За утврдување на вредноста на предметот на
спорот заради наплата на такса пред судовите на
Федерацијата сообразно ќе се применуваат прописите
за судските такси на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа судот
односно органот пред КОЈ се водел спорот односно
постапката во прв степен.
IV. Наплата на неплатена такса
Член 12
Наплатата на неплатена такса се врши под условите и на начинот што се предвидени со прописите за судските такси на републиката односно на
автономната покраина на ЧИЈ а територија се наоѓа
судот односно органот пред КОЈ се води спорот односно постапката во прв степен.
Член 13
Ако вкупно неплатената такса по еден предмет
на спорот во постапка пред судот на федерацијата,
кој правосилно е окончан, не го нодминува износот
од 20 динари, нема да се преземаат мерки за наплата на такса ниту ќе се поведува постапка за присилна наплата.
Член 14
Присилно наплатената такса, редовна и казнена,
ако е во прашање такса што се плаќа во готови пари, органот Ја уплатува на начинот предвиден во
член 5 став 3 на ОВОЈ закон.
V. Поврат на таксата
Член 15
Лицето што платило такса која не била должно
да ја плати или платило такса во износ поголем од
пропишаниот, има право на поврат на таксата.
Постапката за поврат на таксата се поведува по
барање на странката.
Решение за поврат на таксата платена во готови пари донесува СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за работите на финансиите. Повратот на таа
такса се врши врз "товар на приходите на буџетот
на федерацијата.
За барањето за поврат на таксата платена во
таксени марки решава надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина на чија територија подносителот на барањето има живеалиште или престојувалиште односно седиште.
Ако поврат на таксата платена во таксени марки бара странски државјанин или лице без државјанство кое привремено престојува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, решение за тоа барање донесува надлежниот орган во
републиката односно во автономната покраина на
чија територија се наоѓа седиштето на судот за чие
дејствие била платена таксата.
Член 16
Барањето за поврат на таксата се поднесува до
судот на федерацијата КОЈ решавал во прв степен.
Барањето, со мислење и со потребните списи, судот
ќе го достави до сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансиите ако се бара поврат на таксата платена во готови пари, а ако се
бара поврат на таксата платена во таксени марки
— до надлежниот орган на републиката односно на
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автономната покраина на чија територија подносителот на барањето има живеалиште или престојувалиште односно седиште.
Правото на поврат на таксата застарува за две
години по истекот на годината во која одлуката на
судот на федерацијата станала правосилна.
VI. Преодни и завршни одредби
Член 17
За поднесоците, дејствијата и исправите според
кои таксената обврска настанала до денот на влегувањето во сила на овој закон, таксата се плаќа во
височина, под услови и на начин уреден со прописите и со Таксената тарифа што биле во сила до тој
ден.
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за сојузните судски
такси („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72).
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
ТАКСЕНА ТАРИФА
I. Процесна постапка
Тар. број 1
За тужба, за предлог за повторување на постапката, за одговор на тужба, за пресуда, за порамнување, за жалба против пресуда или решение и за
одговор на жалба во постапката пред воени судови,
таксата се плаќа според судската таксена тарифа на
републиката односно на автономната покраина на
чија територија се наоѓа воениот суд од прв степен.

ЈЈ8Ј5

Забелешки :
1. Според овој тарифен број такса се плаќа и во
улравно-сметковен спор.
2. Во споровите за девизни работи се плаќа такса зголемена за 100%.
3. За поднесоците што не се наведени во овој
тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса.
Тар. број 5
(1) За пресуда во постапката во управен спор,
се плаќа:
1) ако предметот на спорот е проценлив — 1%
од вредноста на спорниот предмет, а најмногу 500
динари;
2) ако предметот на спорот е непроценлив — 50
динари.
3 а б е л е ш кл :
1. Таксата од точка 1 на овој тарифен број не
може да биде помала од 50 динари.
2. Ако предметот на спорот е делумно проценлив, а делумно непроценлив, таксата се плаќа за
делот што е проценлив.
3. АКО се во прашање боречко-инвалидски работи и работи на социјалното осигурување, таксата
се плаќа како за предмет на спорот од непроценлива вредност.
4. Во спорови за девизни работи таксата за пресуда се плаќа зголемена за 100%.
5. Според овој тарифен број таксата се плаќа и
за одлука во управно-сметковен спор.
6. За одлуки што не се наведени во овој тарифен број не се плаќа такса.
7. Дали вредноста на предметот на спорот е проц е н у в а или непроценлива, одлучува судот по слободна оцена.
8. Проценлив е оној управен спор чија вредност
може несомнено да се утврди.

II. Кривична постапка по приватна тужба
Тар. број 2
За приватна тужба, за противтужба, за предлог
за враќање во поранешната состојба, за барање за
повторување на кривичната постапка, за првостепена пресуда, за решение на првостепениот суд со
кое се изрекува судска опомена, за жалба против
пресуда и за жалба против решение со кое се изрекува судска опомена во постапката пред воен суд
од прв степен, таксата се плаќа според судската
таксена тарифа на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа судот.
III. Постапка по барање за судска заштита
Тар. број 3
За барање за судска заштита против решение
за прекршок, што го донел Сојузниот совет за прекршоци и за одлука по тоа барање, се плаќа 50 динари.
IV. Постапка во управни спорови
Тар. број 4
(1) За тужба против управен акт и за жалба
против одлука на првостепен суд се плаќа 50 динари.
(2) За тужба за обнова на постапката се плаќа
60 динари.

V. Посебни случаи
Тар. број 6
(1) За поднесок со кој се бара издавање на уверение, се плаќа 4 динари.
(2) За уверение се плаќа 10 динара
Забелешки:
1. Ако со едно уверение се посведочуваат повеќе факти, особини, односи или околности, се плаќа една такса.
2. За потврда дека таксата е платена, издадена
во форма на уверение, таксата се плаќа според овој
тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава само
признаница за платена такса.
3. Не се плаќа такса од овој тарифен број за
потврди што судот ги издава на странка, на сведок,
на вештак или на толкувач дека присуствувале на
рочиштето, ако биле должни да присуствуваат и ако
таа потврда им служи исклучително за правдање на
изостанокот од работа.
4. 3^ потврда за правосилноста или извршноста
која се става на судска отправка, не се плаќа такса,
5. Таксата за уверение се лепи на поднесокот сс
кој се бара издавање на уверение.
6. Ако уверението се издава во два или повеќе
примероци, за вториот или за секој натамошен примерок се плаќа една половина од таксата од овој тарифен број.
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Тар. број' 7
(1) За издавање на усно полномошно на записник пред судот, се плаќа 10 динари.
(2) За усно отповикување или отказ на полномошно пред судот се. плаќа 10 динари.
(3) За судско известување за отповик или за отказ на полномошно, се плаќа 10 динари.
Забелешки:
1. Ако повеќе лица овластени за потпишување
на правно лице му издаваат полномошно на еден
застапник, таксата се плаќа за едно полномошно.
2. Не се плаќа такса за писмено полномошно
што незаверено се поднесува до судот како доказ за
застапување.
3. Не се плаќа такса од овој тарифен број за
издавање на усно полномошно на записник пред судот во кривична постапка за дела за кои се гони по
службена должност.
4. Таксата според овој тарифен број се лепи на
судскиот записник.
5. За издавање на усно полномошно според став
1. од овој тарифен број се плаќа една такса и кога
повеќе лица истовремено му издаваат полномошно
на едно лице или на поголем број лица.
Тар., број 8
За разгледување на свршени судски списи, се
плаќа 15 динари.
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ К А Ј БАНКИТЕ
ВО 1980 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА ПРОМЕНИТЕ
НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО ОСНОВА НА
ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ НА БАНКИТЕ
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за покритие на курсните разлики настанати кај
банките во 1980 година по основа на промените на
курсот на динарот и по основа на текуштото девизн-о работење на банките, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1981 година.
П бр. 135
26 ноември 1981 година
Белград
Претседател
на Претседателството
СФРЈ,

на

Забелешки:
1. Не се плаќа такса за разгледување на списи
по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледува странката или нејзин застапник односно полномошник.
2. Таксата од овој тарифен број се лепи на списот што се разгледува, а службеното лице потврдува дека списот е разгледан.
3. За писмено или усно барање да се допушти
разгледување на списи, не се плаќа такса.
Тар. број 9
За препишување на судски акти што ги извршил судот по барање на странката, се плаќа од полутабак на оригиналот 20 динари.

Sergej Kraigher, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ѕ

З А К О Н
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА' ЗАКОНОТ З А ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ НАСТАНАТИ КАЈ
БАНКИТЕ ВО 1980 ГОДИНА ПО ОСНОВА НА
ПРОМЕНИТЕ НА КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ПО
ОСНОВА НА ТЕКУШТОТО ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ
НА БАНКИТЕ
Член 1

Забелешки:
1. За писмено или усно барање да се изврши
препишување, таксата се плаќа според тар. број 6
став 1 од оваа тарифа.
2. Таксата за препишување се лепи на молбата
со која е барано препишување, а во случај на усна
молба — на списот.
3. Како полутабак се смета лист хартита од две
страни во нормална канцелариска големина со тоа
што започнатиот полутабак се смета како цел полутабак.
4. Ако препишувањето се врши на странски јазик. таксата од овој тарифен број се зголемува :.за
0/
100 о.
5. За препис на расправан записник што е изработен истовремено со составувањето на изворникот
(преку индиго), се плаќа една половина од таксата
од овој тарифен број.
Тар. број 10
За опомена со која некој се повикува да плати
такса што бил должен да ја плати без опомена, се
плаќа 10 динари.

Во Законот за покритие на куроните разлики
настанати кај банките во 1980 година по основа на
промената на курсот на динарот и по основа на текуштото девизно работење на банките („Службен
лист на СФРЈ", бр. 11/81) во називот по бројот:
„1980" се додаваат зборовите: „и 1981".
Член 2
Во член 1 став 1 по бројот: „1980" се додаваат
зборовите: „и во 1981".
Член 3
Во член 2 став 1 по зборот: „година" се додава
запирка и зборовите: ,,со тоа што со една десеттина
Се опфаќаат, почнувајќи од завршната сметка за
1981 година, и курсните разлики настанати по текуштото девизно работење на банките во 1981 гг
дина,"
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де
нат на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 'НА1 КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ
СРЕДСТВА
Се прогласува Законот за измени и дополненија
на Законот за Ревалоризација на основните средства
и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства, што го усвои
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1981 година.
П бр. 124
26 ноември 1981 година
Белград
на

Претседател
Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.
Претседател
на Собранието на СФРЈ.
Драгослав Марковиќ, с. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
Член 1
Во
Законот за Ревалоризација на основните
средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75, 60/75 и 22/78)
член 1 се менува и гласи:
„Ревалоризацијата е усогласување на набавките
и на отпишаните вредности на градежни објекти,
опрема, долгогодишни насади, плантажи на дрвја,
приплоден и работен добиток и земјиште (градежно,
земјоделско и друго), искажани во книговодството
на корисникот на општествени средства, со пазарните цени на тие предмети на денот кога се врши
Ревалоризацијата (во натамошниот текст: Ревалоризација на предмети)."
Член 2
Член 2 се менува и гласи:
„Ревалоризацијата на предметите, според одредбите на овој закон, се должни да ја вршат основните организации на здружен труд, работните
организации што во својот состав немаат основни
организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд, земјоделските и други задруги, основните задружни организации, основните
организации на кооперанти, работните организации
на кооперанти и другите форми на здружување на
земјоделски или други индивидуални производители, заедниците за осигурување на имоти и- лица,
заедниците за ризици, заедниците за реосигурување,
самоуправните интересни заедници, месните и другите самоуправни организации и заедници и нив-
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ните здруженија, банките и другите финансиски
организации, органите и организациите и фондовите
на општествено-политичките
заедници, Службата
на општественото книговодство, општествено-политичките организации, општествените организации,
работните заедници и другите корисници на општествени средства (во натамошниот текст: корисниците на општествени средства).
Корисниците на општествени средства се должни според одредбите на овој закон да вршат Ревалоризација на предмети на претпријата во странство што тие ги основале или во кои учествуваат како основачи; за вршење на дејностите на банките и
на други финансиски организации и на осигурителните и реосигурителните организации во странство
што тие ги основале или во кои учествуваат како
основачи и за вршење на дејностите на погони и
други работни единици во странство за кои водат
посебно книговодство."
Член 3
Член 3 се менува и гласи:
„Договорните организации на здружен труд,
земјоделските и други задруги, основните задружни организации, основните организации на кооперанти работните организации на кооперанти и Другите форми на здружување на земјоделски или
други индивидуални производители, според одредбите на овој закон, вршат Ревалоризација на предметите што се во општествена сопственост."
Член 4
Член 6 се менува и гласи:
„За предметите набавени (купени, изградени
или доградени) од здружени средства, Ревалоризација врши корисникот на општествени средства
кај кого таквите предмети се наоѓаат во времето
кога се врши Ревалоризацијата."
Член 5
Член 7 се менува и гласи:
„Предметите од член 1 на овој закон во изградба односно во подигање не подлежат на Ревалоризација за времето додека трае нивната изградба
односно подигање.
Во смисла на овој закон, се смета дека изградбата односно подигањето е зав-ршено кога предметите од член 1 на овој закон се оспособени за
вршење на функцијата за која се наменети. Се смета дека градежните објекти и предметите на опремата се оспособени за вршење на функцијата ако се
изв-ршени сите работи, односно сите работи предвидени со проекната документација врз основа на која
се врши нивната изградба односно набавка. Се
смета дека долгогодишните насади се оспособени
за функцијата кога насадот ќе почне да дава плод,
односно кај плантажата на дрвја — кога дрвјата
ќе ја достигнат зрелоста за редовна сеча. Оспособеноста на лриплодниот и работниот добиток настанува кога добитокот ќе почне да се користи за
приплод, односно за работа."
Член 6
Член 9 се менува и гласи:
„Со самоуправен општ акт на корисникот на
општествени средства од Ревалоризација можат да
се изземат градежните објекти односно предметите
на опремата што, на начин пропишан со сојузен
закон, се ставени трајно надвор од употреба/'
Член 7
Во член 10 зборовите: „На обврската за Ревалоризација' според ОВОЈ закон подлежат и шуми, станбени згради и станови" се заменуваат со зборовите:
„Начинот на Ревалоризација пропишан со ОВОЈ закон за плантажите на дрвја се прим-енува и на шуми.".
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Член 8
Во член 11 став 2 по зборовите: „Ревалоризација" се додаваат зборовите: „на предметите", зборовите: „на основните средства и на средствата за
заедничка потрошувачка" се бришат, а зборот: „две"
се заменува со зборот: „една".
Член 9
Во член 12 став 1 зборовите: „што претставуваат основни средства или средства за заедничка
потрошувачка", во став 2 зборовите: „што претставуваат основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка" и во став 3 зборовите: „што
претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка" и зборовите: „како основни
средства или средства за заедничка потрошувачка"
— се бришат.
Став 5 се менува и гласи:
„Ако за набавка на предметите од член 1 на
овој закон е користен кредит, заем или друго задолжуваше во странство па, поради промена на курсот на динарот во однос на странската. валута, во
набавките и во отпишаните вредности на предметите се содржани и курсните разлики настанати по
основа на отплатата на кредитот, заемот или другото задолжување во странство, заради утврдување
на основицата за Ревалоризација од набавната и
отпишаната вредност се изземаат и курсните разлики содржани во тие вредности."
Член 10
Во член 13 став 1 зборовите: „како и за станбени згради и станови во општествена сопственост
за кои со републички односно со покраински закон
не е поинаку определено" се бришат.
Ставот 2 се заменува со два нови става, кои
гласат:
„Ако претпријатија, банки и други финансиски организации, за осигурителни и реосигурителни
организации, за погони и други работни единици во
странство вредноста на предметите во книговодството на корисникот на општествени средства се
искажува во странска валута, коефициентите за Ревалоризација определени според годишните индекси
на цените за Ревалоризацијата што ги утврдил Сојузниот завод за статистика во согласност со член
14 на овој закон, се намалуваат односно се зголемуваат за настанатата промена на курсот на динарот во
однос на странската валута во периодот за кој се
утврдени коефициентите за Ревалоризација.
Намалување односно зголемување на коефициент ита за Ревалоризација, во смисла на став 2 од
овој член, врши корисникот на општествени средства така што утврдениот коефициент за Ревалоризација го зголемува за индексот на порастот на
курсот на динарот во однос на странската валута,
односно така што утврдениот коефициент за Ревалоризација го намалува за индексот на, намалувањето на курсот на динарот во однос на странската
валута."
Член 11
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ните што Сојузниот завод за статистика го утврдил
за групата во која се распоредени стручни предмети."
Член 13
Член 16 се менува и гласи:
„Ревалоризација на приплоден и работен добиток се врши според просечната пазарна цена на
таквиот добиток на крајот на годината за која се
врши Ревалоризација.
Ревалоризација на долгогодишни насади се
врши според просечните пазарни цени на работите
и на материјалите потребни за подигање на насадите и за одржување на насадите во годината за
која се врши Ревалоризација.
За плантажите на дрвја, а ако со републички
односно со покраински закон не е поинаку определено и за шумите, Ревалоризација се врши врз основа на индексот на цените утврден по кубен метар
дрвна маса и со множење на вкупната дрвна маса
што плантажата односно шумата ја содржи со тој
индекс. Количеството на дрвна маса што плантажата односно шумата ја содржи и нејзината старосна и квалитативна структура се определуваат
според критериумите утврдени со самоуправниот
општ акт, и цената по еден кубен метар — според
податоците од сопствената документација на корисникот на општествени средства, односно од документацијата што на корисникот на општествени
средства му е достапна.".
Член 14
Во член 19 став 1 зборовите: „разлика поголема
од 10%" се заменуваат со зборовите: „разлика поголс
од
5%".
Во став 3 зборовите: „поголема од 10%" се заменуваат со зборовите: „поголема од 5%".
Член 15
Во член 20 зборовите: „што претставуваат основн,и средства или средства за заедничка потрошувачка" се заменуваат со зборовите: „од член 1 на овој
закон", а зборовите: „за која се ревалоризираат
средствата" се заменуваат со зборовите: „кога е утврдено дека такви предмети постојат".
Член 16
Во член 21 зборовите: ,.што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка
се бришат, а процентот: „10%" се заменува со процентот: „5%".
Член 17
Во член 22 зборовите: „што претставуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка"
се бришат.

Во член 14 став 2 се менува и гласи:
„Годишните индекси на цените од став 1 на
овој член се утврдуваат за периодот од 1 октомври
на изминатата до 30 септември текуштата година,
во однос спрема 12 изминати месеци, а се о б а в у ваат во „Службен лист на СФРЈ", најдоцна до 31
декември од годината за која се врши Ревалоризација."
Член 12

Член 18
Во член 24 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои
гласат:
„Во член 24 зборовите: „односно на соодветните
извори на средства кај органите, организациите и
заедниците од член 1 став 2 на овој закон" и запирката со бришат.
Се овластува функционерот кој роќоводи со сојузниот орган на управата за работи на финансиите
да го пропише начинот на утврдување, искажување
и распоредување на резултатите од Ревалоризацијата, како и начинот и рокот за доставување на податоците за извршената Ревалоризација и за обработката на податоците за извршената Ревалоризација
за потребите на општествената евиденција."

Во член 15 став 1 се менува и гласи:
„За градежни објекти и за предмети на опремата што не се распоредени ниту во една група за
Ревалоризација, за спроведување на Ревалоризацијата се применува коефициентот
на
Ревалоризацијата утврден според годишниот индекс на це-

Член 19
Во член 25 зборовите: „односно на соодветните
извори на средства кај органите, организациите и
заедниците од член 1 став 2 на овој закон" и запирката се бришат".
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Член 20
Во член 25 зборовите: „заедно со завршната
сметка", се бришат.
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Службата на општественото книговодство, најдоцна во рок од 60 дена од денот на истекот на рокот
за поднесување на податоците за резултатите и
ефектите од спроведената Ревалоризација, е должна
да изврши обработка на податоците за резултатите
и ефектите од спроведената Ревалоризација по дејностите утврдени со Одлуката за единствената класификација на дејностите, а во рамките на дејностите по видови, категории и групи на средствата."
Член 21
Член 32 се брише.
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", со тоа
што член 11 од овој закон се применува од 1 јануари
1982 година.

696.
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА
ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
Се прогласува Законот за измиени и дополненија на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и
на други корисници на општествени средства, што
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1981 година.
П бр. 123
26 ноември 1981 година
Белград
Претседател
на Претседателството
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

на
.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.
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„Пресметување на амортизацијата и исправка
на вредноста за основните средства и за објектите
и опремата за заедничка потрошувачка (во натамошниот текст: основни средства и средства за заедничка потрошувачка), според одредбите на овој
закон, се должни да вршат основните организации
на здружен труд, работните организации што во
својот состав немаат основни организации на здружен труд, договорните организации на здружен
труд, земјоделските и други задруги, основните задружни организации, основните организации на
кооперанти, работните организации на кооперанти
и други форми на здружување на земјоделци или
на други индивидуални производители, заедниците
за осигурување на имоти и лица, заедниците за
ризици и заедниците за реосигурувања, самоуправните интересни заедници, месните заедници и
другите самоуправни организации и заедници и
нивните здруженија, банките и другите финансиски организации, органите и организациите и фондовите на општествено-политичките
заедница,
Службата на општественото книговодство, општеетвено-политичките организации, општествените организации, работните заедници и други корисници
на општествени средства (во натамошниот текст:
корисници на општествени средства).
Корисниците на општествени средства се должни, според одредбите на овој закон, да вршгт
амортизација и исправка на вредноста и за основните средства и за средствата за заедничка потрошувачка: на претпријатијата во странство што ги
основала тие или во кои учествуваат како основачи, за вршење дејности на банки и други финансиски организации и на осигурителни и реосигурителни организации во странство што ги основале
тие или во кои учествуваат како основачи и за вршење дејности на погони и други работни единици
во странство — за кои водат посебно книговодство.
Амортизација и исправка на вредноста на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка, според одредбите на овој закон, вршат
и корисниците
на општествени средства во основање.44
Член 2
Бо член 2 став 2 зборовите: ,.во основните организации и кај други корисници" се заменуваат
со зборовите: „на корисниците на општествени
средства", а по зборовите: „основните средства" се
додаваат зборовите: „и на средствата за заедничка
потрошувачка".
Член 3
Член 3 се менува и гласи:
„Корисниците на општествени средства во стечај односно во редовна ликвидација не вршат
амортизација и исправка на вредноста на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка од денот на отворањето на стечајот односно на ставањето во редовна ликвидација."

Член 1

Член 4
Член 4 се менува и гласи:
„Амортизација и исправка на вредноста, споре,н
одредбите на овој закон, се врши и за основните
средства што претставуваат капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема, со тоа што така пресметаната амортизација
корисниците на општествени средства ја користат
за набавка на нови основни средства и за други потреби, согласно со одредбите на сојузниот закон со
кој се уредува производството на вооружување
и воена опрема."

Во Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и
на други корисници на општествени средства
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76) член 1 се менува и гласи:

Чл-ен 5
Член 5 се менува и гласи:
„Како предмети што, зависно од намената за
која служат, претставуваат основни средства к

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН
ТРУД И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА
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средства за заедничка потрошувачка, во смисла на
овој закон, се сметаат:
1) згради и други градби од надземно и подземно градење и водоградби, вклучувајќи ги и
монтажните објекти (во натамошниот текст: градежни објекти);
2) машини, уреди, постројки, средства за превоз, средства за врски, алати, инструмент, прибери и апарати, лаборатории, мебел и инвентар (во
понатамошниот текст: опрема);
3) овоштарници, лозја, хмелници, плантажи на
дрвја и други повеќегодишни насади (во натамошниот текст: долгогодишни насади);
4) работен и приплоден добиток."

на општествени средства; издатоците за платена
камата пресметана за време на користењето на инвестиционен кредит во текот на основањето односно организирањето на нов корисник на општествени средства или на нова работна односно деловна
единица на корисник на општествени средства,
како и другите издатоци што се направени за основање на новиот корисник на општествени средства
односно на нова работна односно деловна единица
на корисник на општествени средства, а не се содржани во пресметковната вредност утврдена во
инвестициониот елаборат или во другата инвестиционо-техничка документација, врз основа на која
е извршена набавката на основните средства односно на средствата за заедничка потрошувачка."

Член 6
Член 6 се менува и гласи:
„Како материјални права што претставуваат
основни средства, според одредбите на овој закон,
се сметаат:
1) вложувања за набавка на пронајдоци што
се штитат со патенти;
2) вложувања за набавка на лиценца (договорна, задолжителна, службена);
3) вложувања за стекнување право на модел,
мостра, стоковен или услужен жиг;
4) вложувања врз основните средства на други
корисници на општествени средства извршени заради користење на тие средства за вршење на дејноста (вложувања врз туѓи основни средства)."

Член 8
Во член 8 став 1 зборовите: „Како предмети
што претставуваат основни средства со век на
употреба подолг од една година, чија вредност при
употребата како средство на трудот и производството не се пренесува врз производите на трудот
и не се надоместува како амортизација, во смисла
на овој закон, се сметаат", се заменуваат со зборовите: „Амортизација и исправка на вредноста,
според одредбите на овој закон, се вршат и за основните средства што ги сочинуваат:".
Ст. 2 и 3 се бришат.

Член 7
Член 7 се менува и гласи:
„Според одредбите на овој закон, амортизација
и исправка на вредноста се вршат и за средствата
вложени за стекнување на иновација и други
потрајни унапредувања на условите за работа и
производство, како и за средствата што не се составен дел на набавната вредност на основните
средства или на средствата за заедничка потрошувачка а се потрошени за основање односно за организирање на нов корисник на општествени средства или нова работна односно деловна единица на
корисник на општествени средства.
Како средства вложени за стекнување на иновација и други потрајни унапредувања на условите
за работа и производство (во натамошниот текст:
средства за иновација), според одредбите на овој
закон, се сметаат издатоците за изработка на студии, анализи, проекти и друга документација за
воведување на нов технолошки процес или за унапредувањ-е на работата во постојниот технолошки
процес, освен издатоците што служат за таа намена
а се надоместуваат како материјален трошок според одредбите на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот.
Како средства што не се составен дел на набавната вредност на основните средства или на
средствата за заедничка потрошувачка, а се потрошени за основање на нов корисник на општествени
средства или на нова работна односно деловна
единица на корисник на општествени средства (во
натамошниот текст: основачки вложувања), според
одрдбите на овој закон, се сметаат: издатоците за
изработка на елаборати и друга документација врз
основа на која е извршено основањето односно организирањето на нов корисник на општествени
средства или на нова работна односно деловна
единица на корисник на општествени средства; издатоците за лични доходи и други потреби на
работниците за време на основањето односно на
организирањето на корисникот на општествени
средства и издатоците за образование и стручно
обучување на работниците за време на траењето на
основањето односно организирањето на корисникот

Член 9
Член 9 се менува и гласи:
„Од амортизација и исправка на вредноста се
изземаат:
1) градежните објекти и предметите на опрема
во изградба, како и долгогодишните насади, плантажите на дрвја и приплодниот и работниот добиток во подигање;
2) градежните објекти и предметите на опремата што имаат карактер на споменици на културата или претставуваат уметничко дело, како и
градежните објекти и предметите на опремата што
поради својот изглед или реткост се ставени под
посебна заштита;
3) книгите, предметите со музејска вредност и
предметите на архивската граѓа.
Од амортизација се изземаат градежните објекти и предметите на опремата што наменски
служат за народна одбрана, општествена самозаштита, јавна или државна безбедност, како и градежните објекти и предметите на опремата што
служат како резервни капацитети за производство
на предмети на вооружување и воена опрема, ако
со сојузен закон не е поинаку определено."
Член 1о
Во член 11 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став
1 кој гласи:
„За градежните објекти и за предметите на
опремата амортизацијата се врши од првиот ден
на наредниот месец од месецот во кој тие предмети
почнале да се користат за работа. За градежните објекти и за предметите на опремата што служат како
резервни капацитети амортизацијата се врши од првиот ден на наредниот месец по нивното оспособување за употреба."
Досегашниот став 3 станува став 2.
По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4 кои гласат:
„За долгогодишните насади амортизацијата се
врши од 1 јануари наредната година од годината
во која насадот је достигнал зрелоста за род, а
кај плантажите на дрвја — од годината кога дрвјата достигнале зрелост за редовна сеча.
За приплодниот и работниот добиток амортизацијата се врши од првиот ден на наредниот месец
од месецот во кој добитокот почнал да се користи
за приплод, односно за работа/'
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Член 11
Во член 12 став 1 зборовите: „Основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „Корисникот на општествени средства".
Во ст. 1 и 2 по зборовите: „по групите" се додава запирка и зборовите: „односно по деловите
на групите".
Член 12
Во член 13 став 2 по зборовите: „по групите"
се додава запирка и зборов-ите: „односно по деловите на групите", а зборовите: ,,на сите предмети
рато ја сочинуваат групата не ќе бидат амортизирани" се заменуваат со зборовите: „на сите предмети што ја сочинуваат истата група, односно дел
од истата група Не ќе биде амортизира^".
Член 13
Во член 14 став 2 зборовите: „на основната организација односно на друг корисник" се заменуваат со зборовите: „на корисниците на општествени
средства", а во точка 1 зборовите: „на рудници" се
заменуваат со зборовите: „за вршење дејности".
Во точка 3 на крајот точката и запирката се
заменуваат со точка.
Точка 4 се брише.
Член 14
Во член 15 став 1 збор овците: „предметите, што
како средства на трудот се искажани во книговодството како основни средства", се заменуваат со
зборовите: „градежните објекти и опремата", а
зборовите: „заради оспособување за вршење на
функцијата за која се наменети тие предмети" се
заменуваат со зборовите: „до нивното ставање во
употреба".
Член 15
Во чЈГен 16 заградите и зборовите во заградите:
„право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг и право на
производ ствено-техничка документација" 'се бришат.
Член 16
Во член 17 став 1 зборовите: „друга основна
организација односно на друг корисник" се заменуваат со зборовите: „друг корисник на општествени средства".
Став 2 се брише.
Член 17
Член 18 се менува и гласи:
„Основица за амортизација и за исправка на
вредноста на средствата за иновација претставува
вкупниот износ на издатоците за изработка на
студии, анализи, проекти и друга документација за
воведување на нов технолошки процес на трудот
или за унапредување на работата во постојниот
технолошки процес на трудот.
Основица за амортизација и за исправка на
вредноста на основачкото вложување претставува
збирот на издатоците наведени во член 7 став 3
од овој закон направени во времето на основањето
односно на организирањето на новиот корисник на
општествени средства или на нова работна односно
деловна единица на корисник на општествени
средства, а што не се вклучени во набавната
вредност на основните средства односно на средствата за заедничка потрошувачка."
Член 18
Во член 19 став 2 се брише.
Член 19
Член 21 се менува и гласи:
„За основните средства и за средствата за заедк Ачка потрошувачка што се доградени (вклучувајќи ја и доградбата со модернизација, адаптација
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и реконструкција) и за основните средства и за
средствата за заедничка потрошувачка што се ревалоризирани, набавната вредност која претставува основица за амортизација и исправка на
вредноста се зголемува за износот на вредноста
остварена со доградба) односно за разликата утврдена со Ревалоризацијата. Според така зголемената набавна вредност, како основица, се врши
амортизација и исправка на вредноста од првиот
ден на наредниот месец по пуштањето на средствата, по извршената доградба, во употреба односно по спроведената Ревалоризација.
Ако за набавка на основни средства односно
на средства за заедничка потрошувачка е користен кредит, заем или друго задолжување во странство, па пред отплатата на таквиот кредит, заем
или друго задолжување е променет курсот на динарот во однос на странската валута во која се
врши отплатата, во набавната вредност на основните средства односно на средствата за заедничка
потрошувачка за кои се користел кредитот, заемот
или другото задолжување, се внесува и курсната
разлика настаната по основа на отплатата на кредитот, заемот или на другото задолжување во
странство."
Член 20
Во' член 22 став 1 зборовите: „основната организација односно на друг корисник" се заменуваат
со зборовите: „корисникот на општествени средства".
Во став 2 зборовите: „основната организација,
односно друг корисник" се заменуваат со зборовите: „корисникот на општествени средства".
Во став 3 по зборот: „групите" се додава
запирка и зборовите: „односно деловите на групите", а по зборот: „групата" се додава запирка и
зборовите: „односно ако групите".
Член 21
Во член 23 став 3 се менува и гласи:
„За приплоден и работен добиток основица за
амортизација и исправка на вредноста претставува разликата помеѓу просечната набавна цена
на купениот добиток односно на цената на чинењето на добитокот во сопствен запат и просечната
продажна (кланична) цена на таквиот добиток во
годината за која се врши амортизација и исправка
На вредноста."
Член 22
ј
Во член 24 став 1 зборовите: „основната организација односно на друг корисник" се заменуваат
со зборовите: „корисникот на општествени средства".
Член 23
Во член 25 став 1 зборовите: „основната организација односно на друг корисник" се заменуваат
со зборовите: „корисникот на општествени средства".
Член 24
Во член 26 став, 1 зборовите: „основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „корисникот на општествени средства".
Член 25
Во член 27 став 2 зборовите: „основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „корисникот на општествени средства".
Член 26
Во член 28 став 2 зборовите: „со тоа што вкупниот износ „на амортизацијата пресметан во изминатите години" се заменуваат со зборовите: „со тоа
што вкупниот износ на амортизацијата за групите
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односно за деловите на групите во кои се основните средства распоредени со овој закон, пресметан во претходните години".
Став 3. се брише,
Член 27
Во член 29 став 2 зборовите: „по друга основа
на користење" се заменуваат со зборовите: „по
друга основа на користење (освен надоместите за
стопанисување за здружените средства".
Во став 3 зборовите: „основните организации
односно другите корисници" се заменуваат со зборовите: „корисниците на општествени средства".
Член 28
Во член 31 став 1 зборовите: „друг корисник"
се заменуваат со зборовите: „друг корисник на општествени средства".
Став 2 се менува и гласи:
„Одредбата на став 1 од овој член не се применува ако преносот на основните средства се врши
поради спроведување на статусни промени. При
спроведувањето на статусните промени со преносот
на основните средства се пренесува и обврската за
надомест на целиот износ на неамортизираната
вредност во преостанатиот амортизационен век на
траење утврден според стапките пропишани во Номенклатурата на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка за амортизација
(во натамошниот текст: Номенклатурата на средствата за амортизација), која е составен дел на
овој закон."
Член 29
Во член 32 став 1 зборовите: „основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „корисникот на општествени средства".
Член 30
Во член 33 став 1 зборовите: „Основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „Корисникот на општествени средства1'.
Член 31
Во член 34 став 1 зборовите: „Основната организација односно друг корисник" се заменуваат со
зборовите: „Корисникот на општествени средства".
Чл-ен 32
1лен 35 се менува и гласи:
„Стапките за амортизација и исправка на вредноста на основните средства и на средствата за
заедничка потрошувачка, според конечната годишна пресметка, не можат да бидат пониски од
стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација.
За основните средства односно за средствата
за заедничка потрошувачка што не се наведени во
Номенклатурата на средствата за амортизација,
обврската за амортизација и исправка на вредноста
се врши со примена на стапката што во Номенклатурата на средствата за амортизација е пропишана
за средствата што со тие средства се нај сродни.
Сродноста се определува според видот на средствата и за средствата од ист вид според намената
за која служат средствата, а во рамките на истата
намена — според видот' на материјалот употребен
за нивна изградба односно изработка и кај средствата изградени односно изработени од ист маѓари,! ал — според начинот на кој средствата се употребуваат за работа (автоматско, полуавтоматско,
механичко, полумеханичко и рачно управување).
Ако средствата служат за различни намени
или ако за нивната изградба односно^ изработка е
употребен различен материјал, сродноста се определува според претежност на намената за која
служат, односно според претежноста на материјат
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лот користен за нивна изградба односно изработка."
Член 33
Член ЗЅ се менува и гласи:
„Стапките за амортизација и исправка на вредноста пропишани во Номенклатурата на средствата
за амортизација се применуваат при составувањето
на конечната годишна пресметка, без оглед на интензитетот на користењето на средствата во годината за која се врши конечна пресметка на амортизацијата односно конечна пресметка на исправката на вредноста.
По исклучок од став 1 на овој член, со пропис
на Сојузниот извршен совет може да се определи
обврска за зголемување на амортизацијата во конечната годишна пресметка за предметите на
опрема што во Номенклатурата на средствата за
амортизација се распоредени како опрема за вршење на дејности на рудници, дејности на индустрија и дејности на сообраќај ако се користат со
интензитет на работа поголем од интензитет на работа според кој е определена височината на годишната стапка за амортизација и за исправка на
вредноста.
Со прописот од став 2 на овој член се определуваат и критериумите врз основа на кои се утврдува поголемиот интензитет на работа на опремата
за вршење на дејности од областа на индустријата
и рударството, односно на предметите на опрема
што служат како средства за превоз.
Амортизацијата пресметана според прописот од
став 2 на овој член се надоместува како и амортизацијата пресметана според стапките пропишани
во Номенклатурата на средствата за амортизација."
Член 34
Во член 37 став 1 зборовите: „н!е може да биде
пониска од 50% од стапката што за соодветните
основни средства е утврдена во член 35 од овој
закон" се заменуваат со зборовите: „може да биде
до 50% пониска од стапката што за тие средства
е пропишана во Номенклатурата на средствата за
амортизацијо", а зборовите: „основната организација
односно друг корисник" се заменуваат со зборовите: „корисникот на општествени средства".
Во став 2 зборовите: „не може да биде пониска
од 50% од стапката што за соодветните основни
средства е утврдена во член 35 на овој закон" се
заменуваат со зборовите: „може да биде до 50%
пониска од стапката што за тие средства е пропишана во Номенклатурата на средствата за амортизација"
По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„За предметите на опремата чија побрза замена
е неопходна поради промени во техниката и технологијата, стапките на амортизација пропишани
во Номенклатурата на средствата за амортизација,
врз основа на самоуправниот општ акт на корисникот на општествени средства, можат да се зголемат до 20%, а износот на амортизацијата пресметен по така зголемените стапки се надоместува
како амортизација пресметана по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација." ,
Член 35
Член 38 се менува и гласи:
„За материјалните права од ЧЈГЅН 6 на овој закон се применува стапката на амортизацијата од
Номенклатурата на средствата за амортизација ако
со договор не е определен пократок рок на користење на материјалното право. Ако со договор е определен пократок рок на користење на материјалното право од рокот што се добива со примената
на стапката од Номенклатурата на средствата за
амортизација, амортизацијата
сг врши во рокот
определен со договорот/ 4
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Член 36
Во член 39 став 2 се менува и гласи:
„Исправката на вредноста на становите и на'
станбените згради во општествена сопственост се
врши по стапките пропишани во Номенклатурата
на средствата за амортизација, ако со прописот од
став 1 на овој член не е определена поголема
стапка за амортизација."
Член 37
Член 41 се менува и гласи:
„За средствата за заедничка потрошувачка што
служат за стекнување на вкупниот п р и х о д ,односно
на приходот, амортизација и исправка на вредноста се вршат по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација.
За средствата за заедничка потрошувачка што
не служат за стекнување на вкупниот приход односно на приходот не се врши амортизација, а се
врши исправка на вредноста по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација.
Паричните средства остварени од продажба на
објекти односно опрема за заедничка потрошувачка, по одбивањето на трошоците за нивниот
промет, како и паричните средства остварени од
наплатената закупнина за објекти и опрема за заедничка потрошувачка, по одбивањето на амортизацијата и трошоците за одржување на тие предмети и другите издатоци во врска со давањето под
закуп, се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка на крајот од годината во која е извршена наплатата на тие износи."
Член 38
Член 42 се менува и гласи:
„Амортизацијата пресметана по стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација, посебно за основните средства а посебно
за средствата за заедничка потрошувачка, се искажува во конечната годишна пресметка и во исправката на вредноста посебно за градежните објекти, посебно за опремата за вршење на основната
дејност, посебно за опремата за превоз и за средства за врски посебно за друг-ата опрема и посебно
за другите основни средства (долгогодишни насади,
плантажи на дрвја, приплоден и работен добиток,
материјални права, основ-ачки вложувања). Во тие
рамки, амортизацијата се искажува одвоено и по
групи односно по делови на групи во кои основните средства односно средствата за заедничка потрошувачка се распоредени во Номенклатурата на
средствата за амортизација.
Амортизацијата пресметана за основните средства служи за замена на основните средства што
се физички дотраени или технички застарени, за
набавка на нови основни средства за проширување
на материјалната основа на другот, за отплата на
инвестиционите кредити и за обезбедување на сопствено учество при користењето на кредити за набавка на основни средства, за здружување со
други корисници на општествени средства и за
други намени за кои служат сопствените деловни
средства,
Амортизацијата за средствата за заедничка
потрошувачка служи за набавка на објекти и опрема за заедника потрошувачка заради замена на
објектите и опремата што се физички дотраени или
технички застарени за употреба, за отплата на
кредитите користени за објектите и опремата за
заедничка потрошувачка и за обезбедување на
сопствено учество при користењето на тие кредити, за здружување на средствата со други кол е н и ц и на општествени средства заради набавка
на нови објекти и опрема за заедничка потрошувачка и за други потреби за заедничка потрошувачка, со тоа што амортизацијата пресметана за
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станбени згради и станови во општествена сопственост може да се користи само за финансирање
на станбената изградба и за задоволување на други
станбени потреби."
Член 39 Член 43 се менува и гласи:
„Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динара ќе се казни за стопански престап корисник
на општествени средства, освен органите и организациите на општествено-политичките организации
и на месните заедници:
1) ако не врши амортизација и исправка на
вредноста на основните средства и на средствата
за заедничка потрошувачка на претпријатието, на
други организации и работни и деловни единици во
странство (член 1 став 2);
2) ако за амортизацијата применува пониски
стапки од стапките пропишани во Номенклатурата
на средствата за амортизација (член 2 став 2)," освен за исклучоци^ пропишани во овој закон;
3) ако амортизацијата пресметана за средствата
што претставуваат капацитети за производството
на вооружување и друга воена опрема не ја користи за целите предвидени во член 4 од ОВОЈ
закон;
4) ако како основни средства односно како
средства за заедничка потрошувачка не ги искаже предметите што, според овој закон, се сметаат како основни средства односно како средства
за заедничка потрошувачка (член 5);
5) ако како основни средства не ги искажа материјалните права што, според овој закон, се сметаат како основни средства (член 6);
6) ако во средствата за стекнување на иновации или во основачките вложувања ги внесе издатоците што, според овој закон, не се сметаат како
издатоци за иновација односно како основачки
вложувања (член 7);
7) ако врши амортизација и исправка на вредноста за средствата што се изземени од тие обврски
(член 9);
8) ако предметите на опремата ги искаже во
основните средства, односно во средствата на ситниот инвентар со критериумите пропишани според
овој закон (член 10);
9) ако амортизацијата и исправката на вредноста по прашањето за почетокот и траењето на
обврската, определувањето на основицата за пресметка, утврдувањето и примената на стапките,
примената на рокот и составувањето на конечната
годишна пресметка, не ги врши на начинот пропишан со овој закон (чл. 11 до 28);
10) ако паричните средства остварени од продажба или од давање на основни средства под закуп или на користење по друга основа, по одбивањето на трошоците на продажбата односно на
трошоците на средствата дадени под закуп или на
користење по друга основа, не ги внесе во сопствените деловни средства (член 29);
11) ако неамортизираната вредност на основното средство продадено по пониска цена или на
основното средство пренесено без надомест, како и
на основното средство расходувано поради физичка или техничка застареност во годината ^"ога
е извршена продажба, пренос или расходување, не
ја надомести од средствата на резервите или од
вкупниот приход (чл. 30 и 31), освен исклучокот
пропишан во овој закон;
12) ако за амортизацијата примени повисоки
стапки од стапките пропишани со Н о м е н к л а т у р а
на средствата за амортизација, а повисоки стапки
не се определени во самоуправниот општ акт
нооно ако средствата
на заедничкото вложување но
се во соглплност со до^чорст зп заедничкото вложување (чл. 25 и 03 ех.
до 3);
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13) ако за амортизацијата примени прогресивни или дегресивни стапки што во просек се пониски од стапките пропишани во Номенклатурата
на средствата за амортизација (член 33 став 4);
14) ако за амортизација и исправка на вредноста не ги распореди основните средства, односно
средставата за заедничка потрошувачка во амортизационите групи и делови на групи утврдени во
Номенклатурата на средствата за амортизација, како и ако за амортизацијата и исправката на вредноста не ги примени стапките пропишани во Номенклатурата на средствата за амортизација (член
35);
15) ако за предметите на опремата што служат
за вршеше на дејности од областа на индустријата
и рударството или што се средство за превоз, а кои
се искористени со поголем интензитет на работа, во
конечната годишна пресметка на амортизацијата
не ја зголеми амортизацијата на начинот и во износите според овој закон (член 36);
16) ако при користењето на можностите' за намалување на пропишаната стапка за амортизација
во првите години за новите основни средства, како
и при користење на можностите за зголемување на
пропишаната стапка за амортизација за предмети
на'опремата чија брза замена е неопходна поради
промената во техниката и технологијата, постапи
спротивно на овој закон (член 37);
17) ако не врши исправка на вредноста на становите и станбените згради во општествена сопственост согласно со овој закон (член 39 став 2);
18) ако за средствата за заедничка потрошувачка не врши амортизација и исправка на вредноста
согласно со овој закон (член 41 ст. 1 и 2);
19) ако паричните средства остварени од продажба и давање под закуп на средствата за заедничка потрошувачка, по одбивањето на трошоците,
ќе ги внесе во фондот на заедничката потрошувачка (член 41 став 3);
20) ако во конечната пресметка амортизацијата
и исправката на вредноста не ги искаже на начинот пропишан во овој закон (член 42).
За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 50.000 динари и
одговорното лице во органот и организацијата на
општествено-политичка организација и месна заедница и на други корисници на општествени средства."
Член 40
Член 44 се менува и гласи:
„Стапките за амортизација и исправка на вредноста пропишани в6 Номенклатурата на средствата
за амортизација се применуваат од 1 јануари 1982
година.
Член 41
Член 45 се менува и гласи:
„За основните средства и за средствата за заедничка потрошувачка на органите и организациите
на општествено-политичките заедници и на нивните работни заедници и за општествено-политичките
и општествените организации чија дејност се финансира од буџетот, до крајот на 1985 година, со
пропис на општествено-политичката заедница од
чијшто буџет се обезбедуваат средства за финансирање на дејностите, можат да се намалат стапките
за амортизација во делот кој го надминува износот
на средствата што на органот или на организацијата односно на работната заедница им е даден од
буџетот за набавка на опрема или за финансирање
на други инвестиции во годината за. која се врши
амортизација."
Член 42
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
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I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
Објекти за вршеше на дејноста на рудници на јаглен, рудници на метали и
рудници на неметали
1) Објекти за хидролошки, сеизмолошки и други испитувања
2) Објекти за утврдување на количествата и квалитетот на јагленот, на рудите на метали и на рудите на неметали (за вршење на истражни и подготвителни работи)
3) Објекти за откривање и објекти за
површински копови на јаглен, на метали и на неметали (освен рудниците
на сол)
4) Подземни простории за експлоатација на јаглен, на метали и на неметали

4,5

6,5
5) Објекти на рудниците на сол:
— бунари и други експлоатациони
дупчотини за производство на солена вода
20
— објекти за транспорт на солена
вода

— експлоатациони кули и други објекти за производство на сол
6) Пристапни и други патишта, трафостаници, објекти за вентилација, објекти за транспорт и други рударски
објекти
Објекти за производство
нафта и гас

10

и пренос на

1) Објекти за сеизмолошки и други испитувања и објекти за истражно и
откриено дупчење на нафтени и гасни
дупчотини, освен истражните и откриените дупчотини чиешто финансирање се врши врз товар на материјалните трошоци
2) Собирно-отпремни објекти на нафтени и гасни полиња (котларници, огн о т спици,
пумпалници,
прирачни
складови и други објекти за собирање и експедирање на нафта и гас)
3) Пристапни патишта до нафтно-гасните полиња и други објекти на местата на истражувањето и производството на нафта и гас
4) Нафтоводи и гасоводи:
— за далечински транспорт на нафта
и гас

10

10

10

5
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17) Објекти за дистрибуција на електрична енергија:
— надземни водови од НО кУ и повисоки напони на струја, со бетонски
и железни столбови и кабелски
водови од 110 кУ и повисоки напони
— надземни водови од среден напон
и нисконапонска мрежа, со бетонски и железни столбови; објекти
на мрежата за јавно осветление;
трафостаници на железни столбови и трафостаници во затворени
градби
— надземни водови од среден напон
на дрвени столбови и трафостаници на дрвени столбови
— кабелски водови од среден и низок напон и сигнално-командни
кабел ски водови
— нисконапонска мрежа и мрежа за
јавно осветление на дрвени столбови и покривни ѕидни носачи
— други објекти за дистрибуција на
електрична енергија

Електростопански и водостопански објекти и објекти на водоводот и канализацијата
1) Брани (зајази):
— земјени
— бетонски и високи бетонски
2) Црпки станици:
— бетонски и ѕидани
— монтажни
— подвижни
3) Канали (доводни, одводни, разводни)
и придружни објекти на нив (тунели,
аквадукти и приклучни
лизговни
градби):
— земјени и земј еностабилизирани
— бетонски
— обложени со бетон или со камен
— обложени со пластика или со друг
материјал
4) Цевоводи (под притисок и други):

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

— бетонски
— азбестно-цементни, леано-железни
и керамички
— други
Бродски преводници и бетонски колектори (гравитациона и други)
Прагови, бетонски брани, бетонски базени и таложници
Напери и паралелни градби
Каскади и порој ни прегради
Пропусти:
— бетонски и ѕидани
— други
Објекти за искористување и употреба
на вода:
— хоризонтални цевки дренажи
— вертикални цевки дренажи (бунари)
— каптажни градби
Објекти за подготвување, филтрирање, смекнување и деминерализација
на водата
Други објекти во водостопанството
Згради и други градби на хидроцентрали:
— од бетон
— од друг материјал
Згради и други градби на термоцентрала
— од бетон
— од друг материјал
Згради и други градби на нуклеарните централи:
— од бетон
— од друг материјал

ЈЈ8Ј5

16) Објекти за пренос на електрична
енергија:
— далноводи (бетонски и челични)
— згради на трафостаници и на други разводни постројки и на диспечерски центри

— за транспорт на деривати од наф5,5
та и гас
— за транспорт на нафта и гас во
рамките на нафтени гасни полин,а и помеѓу нафтени и гасни
7
полиња
— нафтоводи и гасоводи во морето 10
3.

Број 65 — Страна

1
1,5
1,5
2,5
5

1,5
2
2,5
3,3

5
6,7
4
8,3
2

18) Објекти на доводната и објекти на
разводната водоводна мрежа:
— бетонски
— азбестно-цементни, леано-железни
и керамички
— челични и други

2,5
3,3

1,3
1,7
2,5

19) Објекти на канализацијата и објекти
за пречистување на отпадните води:
— бетонски
— азбестно-цементни и керамички
— од друг материјал

2,5
3,3

2
3,3

20) Згради и други градби за производство и за пренос на топлотна енергија:
— од бетон
— од друг материјал

2,5
3,3
1,5

10
2

4.

—
—
—
—
—

4
2,5

1,5
2

Фабрички хали и други градби за вршење на дејности од областа на индустријата и од областа на градежништвото :

5.

од
од
од
од
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
друг материјал

1,8

2
2,5
В
4

Згради и други градби за вршење на
дејности од областа на земјоделството,
шумарството, рибарството и одгледувавање на дивеч
1) Објекти за сместување и исхрана на
добиток (штали, хранилки, поилки и
др.):

3,3
5

— од бетон
од бетон и метал

2,5
2,8

Страна 1644 — Број 65
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— од камен и тула
— од дрво и друг материјал

3
5

2) Придружни објекти на патиштата:
— бетонски и камени риголи и цевни пропусти, бетонски камени огради, камени ѕидови и ѕидови од
бетонски елементи
— св од ни (параболични) пропусти и
плочести пропусти;
— одбојни огради, дрвени огради и
-железни цевки со бетонски и дрвени столбови
— сообраќајни знаци и патокази

2) Објекти за производство, подготвување и одржување на земјоделски и
шумски посадочен и расаден материјал:
—
—
—
—
—

од
од
од
од
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво и друг материјал

3) Објекти за производство на ран и
сезонски зеленчук и овошје:
— стакленици
— пластеници
4) Објекти за примарна преработка на
земјоделски и шумски производи
(складови и сушилници, објекти за
сортирање и пакување на производи
и сл.):
— од бетон
— од бетон и метал
— од метал
— од камен И тула
— од дрво и друг материјал
6

— за одгледување на риби
— земјени канали и насипи за одгледување на риби
— друго
2) Објекти за одгледување на дивеч:
— од бетон
— од бетон и метал
— од метал
— од камен И тула
— од друг материјал
7.

2
2,5
3
3,3
4

8.
1,8
2
2,5
3
5

3
4
2
5

2
2,5
3
2,8
4

3,3
2,5
6,6
8,3

33

5
2,5
10
20

и подвозници

4) Тунели и галерии на патиштата

Објекти за друмскиот сообраќај:
1) Патишта (вклучувајќи ги плоштадите
и улиците во населбите):
— со коловоз од бетон со систем на
тешко набивање
— со коловоз од коцка
— со асфалтен врзен слој (битумен,
чакал, асфалтен тепих)
со асфалтен бетон со варовен агрегат или еруптивен агрегат
— среден систем на набивање (пенетрација)
— лесен систем на набивање (беспрашна обработка со катран и асфалтна површинска обработка)

3) Мостови, надвозници
на патиштата:
— камени и бетонски
— железни
— дрвени

7
12,5

Објекти за вршење на дејности на рибарство и одгледуваше на дивеч:
1) Објекти за вршење на дејност на рибарство:
— за производство и одгледување на
рибен подмладок (мрестилишта)
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1,Ѕ
2
10
1

Објекти за вршење на железнички с^е
браќај и друг сообраќај на шини
1) Пруги:
а) долен строј со објекти:
— земјен труп со заштитни објекти
— тунели и галерии
— мостови, вијадукти и надвозници од бетон и камен
— мостови, вијадукти и надвозници од челик
б) горен строј:
— колосек
— свртници
2) Објекти за електрична влеча на возови:
— за контактна мрежа на железнички пруги
— за електроенергетски постројки на
електрична влеча (електровлечни
потстаници и постројки за секционирање)
— за далечинско управување со елеКтровлечни потстаници и постројки
за секционирање
3) Објекти за оигнално-безбедносни постројки:
— за станични и пружни релеј ни сигнално-безбедносни уреди со кабел ски постројки
— за механички и електромеханичкм
сигнално-безбедносни уреди
— за постројки на телекоманди за
ранжирни станици и други Сигнално-безбедносни уреди со електроника
— за надворешни
сигнално-безбедносни постројки (свртнички поставки направи, сигнали, уреди на
автоматскиот пружен блок и уреди на патните премини)
4) Објекти за телекомуникациони ^ постројки во железничкиот сообраќај:
— за пружни сигнално-телекомуникациони кабли

1,5
1,5
1,5
2
4
5

4

5
ѓ

Ф
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— за сместување и работа на железничките телефонски и телеграфски централи, диспечерски пружни телефонски уреди, регистрафони, интерфони, часовнички и
разгласни уреди
— за радио уреди (радио диспечерски уреди КТ и ТЈНР)
— за преносни и подвижни радио
уреди
5) Згради на железнички станици, депоа, водостаници и други градби на
железнички станици:
— од бетон
— од метал, камен и тула
— од дрво и друг материјал

— од метал
— од камен и тула
— од дрво и друг материјал
2) Кабелски канализации

поморски, речен

3) Објекти на надземни линии со изолирани и поизолирани спроводник:
— столбови
— пречници и поизолирани спроводници
— изолирани спроводници и надземни кабелски мрежи
4) Антенски столбови

7
10

1,5
2
2,5

12.

—
—
—
—
—
13.

1) Згради на пристаништа и на луки,
оперативни брегови и лакобрани како заштитен појас на луки и пристаништа, патеки, канали и базени во
луките и пристаништата

3) Складови, резервоари и други неспомнати објекти во луки и пристаништа:
— ѕидани од бетон и друг цврст материјал (камен, тула)
— челични
— пластични "И од други материи али
10.

11.

3,3

14.
1,5
2,5
4

1) Пристанишни згради и други градби
на аеродроми (кули за контрола и
насочување на летови, хангари и работници за поправка на воздухоплови и друга опрема):
— од бетон и од бетон и метал
— од метал
— од друг материјал

2,5
2

2) Полетно-слетни патеки, рулни патеки, и спојници, платформи и други
објекти за слетување, стоеше и полетување на авиони и хеликоптери

2,5

сообраќај, за

/,5

1,5
1,8

—
—
—
—

4
6,5
3,5

од бетон
од бетон и метал
од камен и тула
од метал и друг материјал
од "дрво и метал

1,5
1,8
2,5
3
2

од бетон
од бетон и метал
од камен и тула
од метал
ОД дрво
од друг материјал

1,8
1,5
2
2,5
10
5

од
од
од
од
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво и друг материјал

1,8
2
2,5
5

Згради и други градби за вршење н а
дејности на наука, култура
(театри,
опери, музеи, галерии, библиотеки, архиви и др.) и од информации:
—
—
—
—
—

16.

5

Згради и други градби за работа на
училишта, факултети, академии, универзитети:
0

15.

радио и

1) Објекти за сместување и работа на
телефонски и телеграфски централи,
радио станици, ТЕ станици, радио и
ТВ студија центри и ТВ студија:
— од бетон
— од бетон и метал

2,5

Хотели, мотели, ресторани, кафеани,
бифеа, камп-куќички и други градби за
вршење на дејности на угостителство и
туризам:
—
—
—
—
—
—

Објекти за воздушен сообраќај

Објекти за ПТТ
ТВ сообраќај

2
2,5 "
5

Стоковни куќи, пазари, магацини, продавници и други згради и други градби за вршење на дејности на трговија:

и езерски

2) Изградени оперативни површини за
натовар, растовар и 'сместување на
материјал, приклучни и внатрешни
патишта во пристиништа и луки

ЈЈ8Ј5

8,3

6) Трамвајски пруги со придружни објекти:
— колосеци
контактна мрежа и друго
Објекти за
сообраќај

Број 65 — Страна

од
од
од
од
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво и друг материјал

15
1,8
2
2,5
1

Спортски сали, спортски
игралишта,
рекреациони центри и други објекти за
физичка култура и спорт:
—
—
—
—
—

од
од
од
0
Д
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво И друг материјал

1,3

1,8
2,5
2
5

Страна 1644 — Број 65

17.

Згради и други градби за давање
здравствена и социјална заштита:
—
—
—
—
—

18.

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво и друг материјал

од
од
од
од
од

бетон
бетон и метал
метал
камен и тула
дрво и друг материјал

од
од
од
од
од

—
—
—
—
—
22.

- со пенетрација
— со бестрашна обработка (лесен систем на набивање)

од
од
од
од
од

и

други

3) Жичари:
- за превоз на руда, дрвена граѓа,
индустриски суровини и друг материјал и производи
- за превоз на патници
4) Искачувала и ски-лифтови
5) Марини, навози и други неспоменати
градежни објекти
— од бетон
— од бетон и метал
- од камен и тула
- од метал
— од дрво и друг материјал

1,5
1,8
2
2,5
5
24.

1,5
2
2,5
2,2
5

2
2,5
4
25.
8

7
15
12,5

Опрема за производство на јаглен
опрема за производство на кокс

1,5
1,8
2

2,5
5

и

1) Опрема за производство на јаглен:
— гарнитури за дупчење, чекани за
дупчење и откопување,
машини
дупчалки (електрични и пневматски), стабилни и подвижни компресори и стабилни и сепаратни
вентилатори
- експлоатациони машини и уреди за
сеперација и други пречистувања како и за сушење на јаглен
— јамски локомотиви, вагонети и
друга опрема за транспорт на јаглен во рудниците
2) Опрема за производство на кокс:
- за подготвување на јаглен и за
производство на кокс
— за производство
на нуспродукт^
во кокоарниците
- друга опрема за работа на коксарниците

1,5
1,8
2
2,2
4

Бараки и други објекти за привремено
сместување на градилишта и на други
работилишта
— од бетонски елементи
— од дрво
од друг материјал

25

II. ОПРЕМА З А ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТИ
НА РУДНИЦИ, ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО, ВОДОСТОПАНСТВО И ИНДУСТРИЈА

монтажни

бетонски елементи
метал и бетон
метал
дрво
друг материјал

14

2) Индустриски, рударски, шумарски и
други колосеци

Станбени згради (вклучувајќи и студентски домови и хотели за самци)

Монтажни згради
објекти

Други градежни објекти

— со коловоз од бетон, асфалт или
камен со систем на тешко набивање

1,5
1,8
2
2,5
5

бетон
бетон и метал
камен и тула
метал
дрво и друг материјал

Петок:, 4 декември 1981

1) Индустриски, шумски и други патишта:

1,5
1,8
2
2,5
5

1) Приземни и катни згради:
— од бетон
— од бетон и метал
— од метал
— од камен и тула
— од дрво и друг материјал
2) Повеќекатни згради и солитери:
— од бетон
— од бетон и метал
— од метал
— од камен и тула
— од дрво и друг материјал
21.

23.

Објекти за вршење на комунални дејности, дејности за уредување на населби и простори и дејности на занаетчиство:
—
—
—
—
—

20.

од
од
од
од
од

на

Управни згради, згради на банки и други финансиски организации, згради на
пошти и други сообраќајни организации, згради на општествени организации
и на самоуправни интересни заедници и
згради на други корисници за вршење
на канцелариски работи:
—
—
—
—
—

19.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Опрема за истражување,
и пренос на нафта и гас

12,5
8,5

10

производство

1) Опрема за сеизмолошки и други испитувања
2) Опрема за истражување и откривање на нафта и гас на копно:
— гарнитури за дупчење и гарнитури за испитување и освојување на
дупчотини (за работи под притисок и тубинг)

30

10
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— апарати и агрегати за работи на
нафтени и гасни дупчотини
3) Опрема за истражување и откривање
на нафта и гас на море:
— платформи за дупчење и платформи за производство на нафта
и гас на море
— друга опрема за истражување и
откривање на нафта и гас на море
4) Опрема на нафтени и гасни полиња
и на собирано-експедираниот систем
на нафтени и гасни полиња (електропостројки и електроводови, управувачки системи, опрема за сепарација
и разделување, подготовка на адитиви и др.)
26.

Опрема на рудници на метали
рудниците на антимон):

29.

10

12,5
8,5
8
7

10
5

12,5
10

30.

1) Опрема за производство на неметални минерали:
— гарнитури за дупчење, чекани за
дупчење и стабилни вентилатори
— подвижни компресори, сепаратни
вентилатори, опрема на системот
за пречистување и опрема на системот за воздух
— јамски локомотиви, вагонети, пумпи за одводнување и друга опрема за транспорт кај рудниците на
неметали
— опрема за облагородување на неметали и вреќести филтери на
системот за воздух
2) Опрема за производство на сол:
— опрема за сепарација на сол
— електроопрема во рудниците за
производство на сол
— друга опрема за производство на
сол
3) Опрема за производство на камен,
-чакал и песок:
— опрема за производство и обработка на камен

— хидромеханичка и електромашинска
опрема на објектите за канализација
— опрема за управување и регулација
на капиталните објекти, на објектите
за преработка на водата за пиење и
на објектите за канализација

10

12,5

— друга опрема
16,5
6,7
12,5
10
11

10

31.

12,5
11
10

3,3
7
5
4

5
4
6
7
6
5
5
5
10
7
7
6

Опрема на објектите на водоводот и канализацијата:
— хидромеханичка и електромашинска
опрема на капиталните објекти и на
објектите за преработка на водата за
пиење

Опрема за производство на неметални
минерали, сол, камен, чакал и песок

ЈЈ8Ј5

Опрема за искористување и употреба на
вода, за заштита од штетни дејствија на
вода и за заштита на вода од загадување
1) за искористување на водата за наводнување:
— цевоводи (челична)
— цевоводи алуминиумски
— црпки
— Друга опрема
2) за заштита од поплави од ерозии и
порои и за одводнување на земјиштето:
— црпки
— брани
— затворачи со погонски механизми
— опрема За дренажа
^
— опрема за управување и регула-.
ција
— друга опрема
3) за заштита на водата од загадување:
— црпки
— брани
— решетки
— чистилки
— електромашинска опрема
— Друга опрема

Опрема на рудниците на антимон:
— гарнитури за дупчење
— стабилни компресори и вентилатори
— машини, уреди и друга опрема за работа во рударските јами и за експлоатација и транспорт на руди во рудниците со јамски коп
— опрема за површинска експлоатација

28.

14

(освен

— гарнитури за дупчење и други дупчалка, стабилни и подвижни компресори и вентилатори
— опрема за сепарација и пречистување на руди
— јамски локомотиви, вагонети и други транспортни средства за јамски и
површински копови
— друга опрема на рудниците на метали
27.

— опрема за производство на чакал
и песок
— опрема за производство на суров
гипс
— друга опрема што се користи за
производство на камен, чакал или
песок

11

14,3

Број 65 — Страна

Опрема за производство и пренос
електрична и топлотна енергија

5
7

10
8

на

1) Опрема на хидроцентрали:
— производни агрегати (хидро ген е "
ратори и мотор-генератори со уреди за задвижување), хидротурбини
и пумпни турбини со регулатор на
брзината и со припаѓачки затворачи и трансформатори со разводни постројки
— машински дел на цевовод под притисок, решетки, затворани со погонски механизам, челични облоги,
чистилки и друга хидро-механичка опрема

5

3,3

Страна 1644 — Број 65

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

— опрема за процесно
управување
(мерење, управување, заштита, регулација и сл.) кај хидроцентрали
— опрема на помошните системи (за
дренажа, за воздух, за подмачкување, за гаснење на пожари и др.)
и друга опрема за работа на хидроцентрали
.
2) Опрема на термоцентрала:
— енергетски парни котли со природна циркулација, парни турбини
(кондензациони и топлификациони), кондензатори, постројки за
загревање на вода, постројки за
напојување на котли ,и пумпни
постројки
— енергетски парни котли со природна циркулација, постројки за
подготовка на горивото за ложење
(мелници за јаглен, додавачи на
јаглен, уфрлувачи на јаглен во
котел, за подготовка и дозирање
на течно и гасовито гориво), вентил аторски постројки, постројки
за дспремање и подготовка на додатна и разладна вода, пречистувачи на димни гасови и уреди за
пречистување на отпадни
води
— иду егри ски греј ни парни котли
(со средни и ниски параметри и
водогрејни котли)
— енергетски парни котли со наткритични параметри и со топена
згура
— друга

опрема на термоцентрали

3) Опрема на нуклеарни централи:
— нуклеарни реактори со разладни
и други уреди, безбедносни и помошни системи
— за радио-активни отпадоци
— за радиолошки заштита и друга
опрема кај нуклеарните централи
4) Опрема за пренос на електрична
енергија:
— трансформатори и апарати и уреди во постројки
—опрема за далноводи од НО к\У и
повисоки напони
— опрема на системот за управување
5) Опрема за дистрибуција на електрична енергија:
— енергетски трансформатори и друга електроопрема
— броила на електрична
енергија,
вклопни часовници, мрежно-тон-фреквентно командни приемници
и спрема на баждарници и на
испитни лаборатории
— преносни мерни инструменти вградени во специјални возила
32.

33.
6,5

5

5,6

6,3
10

4
8
10

5
4
12,5
34.

7
10

10

11
9

Опрема за производство на железо, челик (црна металургија):
1) Опрема за производство на
сурово
железо:
-— за подготовка и облагородување
на рудата
— за подготвување на рудата за топење (агломерирање и пелешзирање)
— високи печки, електраредукциоеи
печки, печки за директна редукција и други печки

6,8

2) опрема за производство на челик:
— СМ печки, електропечки, конвентори и уреди за вонпечко производство на челик

8,3

3) Опрема на валалници и ковачници
на челик:
— за загревање на влошки и за тар- '
минка обработка на челик

7

— за топло валање на полуфабрикати, челични профили, ленти, лимови и безрабни цевки, за ковање
на челик
— за ладно валање на профили, ленти, лимови и цевки, за производство на поцинкувани
производи,
производство на рабни цевки и за
пластификација на ленти, лимови
и цевки
— за производство на влечен, точен
и лупен челик и за производство
на цевки и обложени електроди
4) Опрема за производство на феролегури:
— машини и постројки
— друга опрема
5) Опрема за производство на металург и ј а вар, за изработка, поцинкување и заштита на цевки и спојница,
за преработка на згура и друга неспомената опрема во црната металургија

4,6

Опрема за производство и пренос на
топлотна енергија (индустриски, комунални и други топлани):
— парни котли и друга опрема за
загревање на водата, со уреди за
ложење

— опрема за пренос и дистрибуција
на топлотна енергија
— друга опрема

10

5
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6,6
8,3

7,7

6,6

10

7
8

8

Опрема за производство на бакар и за
^ преработка на бакар и легури на бакар
1) Печки и друга опрема за производство на суров и рафиниран бакар, за
опрашување, за пречистување
на
бакар и за одвојување на бакарот по
квалитет
2) Опрема за полуконтинуирано леење
на блокови и трупци и за глодење на
блокови и трупци: за сечење на катоди; за пакување на отпадоци, подготовка на струганици и мелење на
згура; за обработка на трупци;
за
глодење на ленти и плочи; за ладно
валање и точење на валјаци; за премостување на ленти и за контрола на
обликот и бајчување на пресувани
производи

7

8,5
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3) Опрема за континуирано леење на
блокови, трупци, ленти, жици, прачки и цевки; печки за загревање на
блокови со течно и гасоеито гориво;
уреди за жарење и бајцување на
ленти, за рамнење и сечење на лимови, за надолжно
расечување на
ламели; за извлекување на цевки во
макара, на жици, и профили, за рамнење и сечење на прачки и шини;
влечна клупа за извлекување на
прачки, цевки и шини, за извлекување во макара; машини за шилење
на врвови пред извлекувањето за
рамнење на цевки, прачки и шини,
за премостување на цевки во макара
и за испитување на готови производи
9
4) Опрема за континуирано леење на
жици; за сечење на отпадоци; печки
за топење, леење и валање на ленти
и плочи; за топло валање на жици;
за загревање на блокови; за сечење
на плочи и ламели; за специјално
жарење на ленти; за избивање на облици; за пресување на трупци и за
сечење на пресувани производи
7
5) Лснци за леење
20
35. Опрема за производство на олово и цинк
и опрема за преработка на олово и цинк
1) Опрема за производство на олово и
опрема за производство на цинк:
— опрема за агломеризациони празнења, за сразмерно додавање, за
вентилација и вдувување; коксни
прегревани, кондензатори и дезинтегратори; машини за пескарење;
ладилници за киселина: опрема за
сушење и вентилација; ви5рациони сита, дро билки со шилци, гасоводи, вибрациони додавани и кранови за полнење
— пумпи за вода; лаици за одсребрување; печки за топење со механизам за полнење; мешалки
и
уреди за вентилација; прачки,
одвојувани и отпрашувачи за кисели гасови; уреди за цементација
и прегревани
2) Опрема за преработка на олово и
цинк:
— опрема за мешање и правање на
концентрат^ за агломерација и за
ладење; шахтни печки и шаржирни ѕвона: опрема за производство
на кадмиум и опрема за производство на сулфурна киселина; електро фил тери и конвертори со изменувачи на топлината и повратни
агломерати
— опрема за подготовка на шаржа и
обработка на агломерати за шахтни печки; опрема за претходна
рафинација на цинк и за базна
рафиниција на кадмиум
— опрема за ситемот за мострирање;
вреќести филтери; шахтни, ретортни и кубести печки; кули за миење на гасови; сепаратор и на влага;
/

10

16,5

8,5

11
- '
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постројки за
пирометалургиска
рафинација на олово, за воздушно
всмукување на бакарни честици,
за в аку у меко отцинкување, за преработка на сребрена пена, за леење; прав олиниски и кружни леарски машини; лентести пили; уреди
за затинување и лужење; за перење и филтрирање јонска измена
7,Ѕ
и за леење на тегови
— краткотапанести печки, синтел- ма шини, уреди за преработка на
честички, ладилници за гасови,
вреќести филтри, леа реки машини,
машини за производство на оловни
цевки и тегови и цевки за загревање
7
додавани за вода, дробилки, предпечки, шаржирни кади, изменувачи и издвојувачи со кондензатори,
лонци за рафинација и за топење
на цементиран кадмиум
30
36.

Опрема за производство на глиница и
алуминиум:
1) опрема за производство и мелење на
боксит:
— вибро, п л о ч е с т и други додавачи за
подготовка и мелење на боксит
— дробиски,
мелници и транспортери
во процесот
— сита, натоварувачи и хидроциклони
— отпрашувачи
— магнетни одвивани
— опрема на цевоводи
2) Опрема за расчистување и подготвување за производство на алуминиум:
— компресори и хидро фори, разблажувачи и уреда за подмачкување
— автоклави,
кондеезациони
лонци,
експандери, балони на сигурност,
клима уреди,
лифтови и отпратува чи
— гасилки за вар и машини за кинење
на вреќи
— пумпи со висок притисок, изменувачи на топлината и опрема за громобранска заштита
3) Опрема за размерување, за испраќање на црвена тиња, за каустификација, впарување и црвена филтрација
— размерувачи, дробилки, опрема за
подготовка на мешавина, разделни сандаци,
командни пултови,
впарувачи и експандери, кондензатори, опрема на резервоари за
слаба и јака лужина и резервоари
за вода за перење и празнење
— базени на црвена тиња
— друга опрема
4) Опрема за бела филтрација, калцинација и излачување:
— електролитни
печки,
дигалки,
електроспроводници,
пробивачи
на кората, контактни уреди и друга опрема за производство на алуминиум; печки за калцинација и
хидраулични печки; изменувачи

7
4
20
5
10
50

7

5
10
20

20
5
7
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на топлина; дробилки, сита, вибрациони транспортери, додавани;
ц е в ч е с т и диск филтери, ладилн и к ; мултициклоки, дизел агрегати и греј ни пумпи
— полжавести транспортери, кошеви
за прифаќање и отпрашувачи
— центрифугални пумпи
— преси за изменувачи
5) Опрема за производство на аноди и
катоди:
— преси за производство на сурови
аноди, за континуелно дозирање
на материјали и транспорт на материјали во процесот на работата,
за заштита на работната средина,
за пречистување на димни гасови,
за одвојување и рециркулација на
лив, за четкање на прачки; палети
и коки ли за лив; детектори за
колички; лаици за заливање на
катодни блокови и инструменти и
прибор за лабораториско испитување на аноди
— за анализа и мерење на гранулацијата, за мерење на нивото и протекот, за заварување во заштитната атмосфера, за греење на печки
и автоматска регулација на греењето, за подготовка на катодни
блокови и шини за заливање и за
греење на катодни блокови и шини
— термометри и манометри за мерење во процесот на работата и термоелементи на платина
— коморни печки за печење на аиоди
— индустриски правосмукалки, мали
печки за греење, сандаци за катодна маса, вилушкари со специјален алат за складирање на аноди, возила во процесот на работата за превоз на анодни остатоци,
за обновување циркулацијата на
капење и за анодни остатоци
— друга опрема за производство на
анода
ј 6) Друга опрема за производство и преработка на глиница и алуминиум:
— уреди за истовар на сода и транспорт на сода преку
цевоводи,
резервоари на киселини и компресори
— агрегати и опрема за
хлорни
станици и за хемиско подготвување и ладилници на пареа
— турбини, генератори, редуцир-станици,/брзи реактори,
песочни и
други филтри, опрема за деминерализација на вода, кули за ладење
и подготовка на вода и опрема на
термо и клима потстаници
37,

Опрема за преработка на други обоени
метали (антигон, жива, калај;, никел,
злато, сребро, бизмут. селен, платина,
кобалт, магнезиум, калциум и други
обоени метали)
— опрема за подготовка
вање) на материјали,

(пречистудробилки,

мелници, сепаратори и опрема за
филтрирање
— печки и други агрегати во агета лургијата на други обоени метали (валалници, топилници и др.)
— друга опрема за преработка на
други обоени метали

5
7
10
4
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38.

7

50
25

40.

5

10
7

5

41.

12,5
6,5
7
10

6

8,3
7
10

Опрема за производство на порцулан и
керамика
— дробилки, мелници, мешалки, атомизери и преси (механички, х и драулични и пневматски)
— тунел ски коморни и потисни
печки сушарници
— уреди за опрашување

20

10

Опрема за производство на огноотпорен
материјал:
- - ротациони печки и сушшшици за
производство на синтер-глина, магнезит, доломит
— тунелски и комарци печки, дробилки (челусни, конусни и други), мелници и мешалки за подготвување на суровини и преси (механички, хидраулични и пневматски)
— га ^генератори
— уреди за о п р а ш у в а њ е

10

6

Опрема за производство на рамно, амбал а ж а и друго стакло:
— кади за топење на стакло
— уреди за подготовка на мешавина
на стакло и печки за одгревање
на стакло
— машини за извлекување на рѕамно
стакло
— машини за формирање на шупливо (амбалажно) стакло и уреда за
кршење и сечење на стакло

39.

7

9
8,3
10

Опрема за производство на азбестни
производи, јагленографитни производи
и други преработки на неметали (брусеви, брусна хартија, лискун, минерални
влакна и сл.)
1) Опрема за производство на фракционен материјал врз база на азбест
(облоги на кочници и облоги на с т а ници):
— мешалка, машини за обликување
(преси, моталки) и машини за
функционално испитување
12,5
— машини за механичка обработка,
машини за сигнирање и систем
за вентилација
10
— комори и вертикални сушилници,
дробилки и мелници
3,3
2) Опрема за производство на азбестно
предиво, платно, ленти, плетенки,
конфекција:
— машини за подготвување на азбестна мешавина,
предилки и (
преси за производство на рамни
затиначи
'
10
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— влачарници, машини за плетење
и машини за ткаење платно и ленти, машини за дуплирање и опрема за вентилација и отпрашување
3) Опрема за производство на филтер
маси врз база на азбест (кади за исп а к н у в а њ е на азбест, мелници за
мелење на азбест)
4) Опрема за производство на природни и вештачки брусеви, бруска хартија и брусно платно:
— метални, преси и машини за обработка на брусеви, уреди за одмотув^ње, за наноси на врз иво и
абразиви и наместување
— сушарници, печки, машини за
контрола на брусеви, машини за
сигнирање и машини за пакување на брусеви
— машини за разредување и уреди
за отгтрашување и вентил,ација
42-

43.

— дупчалка за фино дупчење, рачни ножици со лост и електрични
ножици за сечење на лим
— друга опрема

8,3
44
16,5

12,5

8,3
10

— хилтер стругови, полуавтоматски
стругово
автоматски
брусилки,
машини за тапо заварување и лемење; доработки и универзални
стугови и рендалки

6,5
12,5

45.

12,5

8,3
10

Опрема за производство на кабли и
с проводници жица, валјаци, заковки и
други жичени стоки:

— машини за студено и топло предење на винтови; навртки и заковки; машини за подготовка и
производство на електроди, за изработка на синџири со постапка
на топло ковење; машини за електро-отпорно заварување и жичено
плетиво за бодликава жица и за
жичен федер, машини за термичка
и хемиска обработка на површини на жица и на жичени произведи
— машини и уреди за изработка и
доработка на винтови и елементи
за осигурување на споеви; машини за изработка на синџири со
постапка на свиткување и заварување, за рамнење на жица, „за
изработка на шајки, за плетење и
ткаење на жица, машини за лужење на жица и машини за изработка на жичена галантерија
— машини за свиткување на жица

8,3

Опрема за производство на алати, м е '
талпа амбалажа, тркалани лагери и
друг репродукционен материјал од метали:

ЈЈ8Ј5

1) Опрема за производство на кабли
и ^проводници:
— за производство на кабли
11
— за производство на повеќеполни и
други приклучоци
14
— Друга опрема
12,5
2) Опрема за производство на влечени
и други жици и за производство на
други производи на жичени стоки ,
(шајки, заковки, плетени жичени
стоки и сл.):
— постројки и машини за извлеку- ,
вање на жици, линиски постројки
за површинска обработка на ж и ца, машини и уреди за изработка
на профилна и сребрена жица,
машини за сучење на жици, машини за намотување на жици и
за изработка на јамки и машини
за изработка на челички јажиња
10 ^
— кошарести машини за сучење на
жици и за стеснување на јажиња
и машини за стеснување на влакнести влошки
8,3
3) Опрема за производство на винтови,
електроди, синџири, 4 жичени влошки за армиран бетон и шајки; за
плетење и ткаење на жица; за изработка на жичени федери и јадра ,
за преработка на жица

Опрема на леарници и ковачници:
— печки за прегревање на шаржа,
куполни печки за топол воздух,
електроиндукциони верижни печки со мрежна и зголемена фреквенција, наклонски верижни печки
за течно гориво, електроотпорни
верижни печки, мултишгикатори
на фреквенцијата,
тиристорски
мултипликатори на фреквенцијата, канални печки за леење и уреди за излевање на металот во калап, машини за изработка на калапи и машини за леење во метални калапи, уреди за свртување на
калапи, машини за леење под притисок и контра притисок, полуавтомати за "изработка на калапи,
стабилни еднострани точила, машини за изработка на школки и
јадра со насипување, повеќе позициони машини за изработка на
школки со насипување, гасни станици за производство на гасови,
катализатор^ и манипулатори за
точење, преси (механички, хидраулични, пневматски) машини за
варење и обликување
— куповни печки за ладење на воздух, коритести печки на течни
горива, електроротациони печки
на течни горива, претпечки на
течни горива, електрорачни печки,
рецептори, повеќестепени трансформатори, канални печки и уреди за континуирано леење и машини за центрифугално леење
— друга опрема за леарници и ковачници
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10

12,5
8,3

Опрема за изработка на метални градежни и други метални конструкции:
за изработка на делови на метални конструкции (на мостови, индустриски хали,
резервоари и
сл).

12,5
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— за термичка и друга обработка на
метални конструкции (печки за
палење, печки за ковање, електро-печки, печки за топење на
метал, парни котли и садови под
притисок)
— за режење, свиткување и лемење
на конструкции
— за в-натрешен транспорт во процесот на изработката на конструкции (конвеери, за мостови и автодигалки)
— друга опрема
46.

47.

10
10,5

14,3
11

12
10

11
14,3
7

Опрема за производство на машини за
обработка на метали и дрво и за производство на други машини и уреди
(без електрични и земјоделски машини) — за режење, сечење, абразивна и
ерозивна обрада на метали и за
обработка на метали со симнување на струганици, со рачно управување; хидраулични, столбни
и рамковни преси и автоматизирани системи за обликување на
предмети од лимени ленти и профилирани материјали: чекани за
ковање на метали; за обработка

10

12,5

15

20
14,3

10

за обработка на метали со симнување на струганици, со глодење
брусење, со рачно управување

7,5

стругово дупчалка глодалки и
брусилка со нумерички управувач; мерни и контролни инструменти; прибор и апарати

12,5

центри за обработка на метали;'
макипулатори, роботи и други машини за обработка на метали со
нумеричко управување;
ексцентар-преси, лесни, завојки и лактести преси
16,5
49.

Опрема за производство на енергетски,
градежни и рударски машини и уреди:
— за подготовка на материјали и за
пресување и обликување на машини и уреди
— за сечење и свиткување на лимови и цевки и за обликување, валање и извлекување делови на
машини и уреди
— за склопување на делови: за заварување и за испитување и утврдување на квалитетот, како и
за пескарење и фина обработка на
производи
— автоматски стругово со програмско управување, печки за технолошко загревање и пневматски,
хидраулични и електрични апарати и уреди
— друга опрема

48.

на метали и други материјали со
деформација, еоо рачно управување

Опрема за производство па метални
производи за широка потрошувачка
(метални садови, прибери и апарати,
метален мебел и сл.):
1) Опрема за производство на - садови,
прибор и други метални стоки за
широка потрошувачка:
— автоматски машини и друга опрема (преси, 'апарати и сл.) за на, негување
и
извлекување
на
емајл
— друга опрема
2) Опрема за производство на шпорети, метална амбалажа, метален мебел, машини за шиење и други производи за широка потрошувачка од
метали:
— машини, уреди и постројки
— ,инструменти, прибор и апарати
— друга опрема
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Опрема за производство на земјоделски
машини;
— фрикциони пили за сечење на материјали и апарати за сечење на
материјали; машини за свиткување на цевки, за пробивање и коетурно сечење на лим; коморни
печки со течно и гасно гориво;
револвер стругови за обработка
на. метали и хоризонтални дупчалка и глодалки за обработка на
материјали со нумеричко управување; воздушни чекани за заковување; опрема за основно и финално бојадисување со прскање и
со нанесување на галвански превлаки; опрема за монтажа на делови и функционално испитување на склопови

12,5

— кружни и рамковни пили и ножици за сечење на.материјали; машини за рамнење и свиткување на
лимови, ленти и профили; полуавтоматски стругови за обработка
на метали; копирни глодалки и
глодалки за изработка на запчаници; опрема за залепување и заварување; машини за пескарење,
монтажа и испитување на производите; машини за одмотување;
сечење и свиткување на ленти и
други машини за производство на
тркала

10

— механички и хидраулични машини и преси за сечење и пресвиткување на лим; проточни, коморни и јамски електро-печки за
термичка обработка на материјали; револвер и други стругови
за обработка на метали и сечење
на н а вон; повеќевретени и хоризонтални брусилки и глодалки
за обработка на метали; а л атни
глодалки и глодалки за изработка на навои; рендалки за запчаници; брусилки за надворешно и
внатершно брусење и за острење
на алати; машини за електрофоретсно и електростатичко бојадисување и миење на делови; уреди
за испитување на кочници и хидраулични и пневматски инсталации

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

— ножици за сечење на грединки и
профил крани прачки; ексцентар-преси, кол ен ести преси и хидраулични преси за обработка на метали; преси за изработка на сита;
коморни печки со вртежно дно,
преси за ковање, преси за стругање и фрикциоми преси за обработка на метали; воздушни чекани и чекани со противудар^ дејство; машини за индукционо калење; универзални и копирни стругони за обработка на метали; а стални,
столбни, повеќестолбни и радиј алии дупчалки за обработка на метали; хоризонтални, вертикални и
универзални глодалки за обработка на метали; хоризонтални и
вертикални краткоодни и долгооднзи рендалки; брусалќи за рамно
брусење, за брусење без шилци и
за внатрешно и надворешно провлекување; преси за заковување
при спојување на делови; вертикални и хоризонтални глодалки
и дупи алки; машини за развлекување, профилирање и дотерување
на наплатоци
—' Друга опрема

61.

53.

— за нумеричко сечење на лимови и
профили, о-према на испитни станици, за елекрични машини и
уреди и за испитување на материјали и Барови
11,5

— за испитување на погонски и други мотори за бродови
— машини за автоматско заварување, Самоодни дигалки и Самоодни
платформи
— за свиткување на лимови и обликување на лимо-ви
— други машини

И
12,5
10

54.

— преси за обликување и обработка
на материјали за друмски возила
5
— алатни машини (стругалка, дупчалка брусалкм, рендалки, глодалки, пили и, др.)
15
— печки и друга опрема за термичка
обработка на материјали
, 6,5
— опрема за транспорт во процесот
на производството и апарати и
уреди за заварување на склопови
и делови
14,3
— опрема за испитување и утврдување квалитетот на склопови и
делови и за монтажа на делови
20
— кабини за бојадисување и систем
за донесување на бои
10
— уреди за нанесување на боја и
лак
20
Опрема за производство на авиони и
авионски мотори, хеликоптерите и друга
опрема за воздушен сообраќај:
8

16,5
10
14,3

25
20

Опрема за производство на бродови и
други пловила за поморски, речен и
езерски сообраќај
1) Постројки:
— за централно греење, за сушење,
сачмарење и бојадисување на лимови и профили, за регенерација на
леарски песок и за изработка на
панел
— за пречистување на вода
— друга опрема
2) Уреди:
— за нурнување на бродови и свртува лки

7
10

Опрема за производство па друмски возила и делови од прибор за друмски
возила:

— за обликување и груба обработка на материјали (преси)

Страна 1657

— алатки машини
— опрема за термичка обработка на
материјали
— опрема за транспорт во процесот
на производството и за заварување на склопови и делови
— опрема за испитување и утврдување квалитетот на склопови и
делови и за монтажа на склопови
и делови
— опрема за тапацирана, бојадисување и лакирање

Опрема за производство и поправка на
шински возила:
— за производство на електрични,
дизел-електрични и Други локомотиви
— за производство на железнички и
трамвајски коли и за производен) на делови за железнички и
трамвајски коли
— за поправки на локомотиви, на
железнички и трамвајски коли
— друга опрема

Број 65 -

10
7
8

20

10
8
12,?
7
8

Опрема за производство на електрични
машини, апарати и уреди:
1) Опрема за режење, сечење, абразивна и ерозивна обработка на метали:
— за режење на ленти и лимови
— за абразивна и ерозивна обработка на метали
2) Алатни машини и друга опрема за
обработка на метали со рачно управување:
— тешки алатки машини (стругови,
дупчалка глодалки, брусалки и
др.) со над 20 тони маса
- лесни а л атни машини (стругани,
дупчалка глодалки, ' брусалки и
др.) и машини за обработка со
рендисување, за провлекување и
завршна обработка на метали
— автомати за обработка на метали
со симнување на струготини и опрема За изработка на запчаници
3) Алатки машини и друга опрема со
нумеричко управување и со програмери:

10
20

7,5

10

12,5
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— стругани,
дупчалка,
глодалки,
центри на обработка, брусалки
— манипулатори, робови, транс фер линии, машини за обработка на
изолационен материјал, машини
за бандажирање и балансирање и
уреди за термичка обработка на
материјали и обработка со ултра
звук
Опрема за обработка на метали и
други материјали со деформација и з а
лакирана, бојадисување, одмастување и пластификација:
преси, чекани и друга опрема за обликување на предмети од лимени
ленти и профили и уреди за лакирана, импрегнација, сушење, миење,
одмастување, бојадисување, пластификација, в аку умирање и монтажа
постројки и уреди за галванизација
и испитни станици
мерни и контролни инструменти,
прибор и апарати во процесот на
производството

- з а
контрола на полуспроводни
компоненти, за галванска заштита
на компоненти, за производство на
сребрени пасти,
за
производство на фрити и за производство
на керамички кондезатори
3) Опрема за извлекување и механичка
обработка на монокристални материјали и за заварување на контакти

12,5

16,5
57.

10
12,5
20

3) Уреди, инструменти, прибор и апарати
4) Друга опрема
56.

58.

20

14

20
14
20
14

Опрема за производство на составни делови, електрзиеки апарати и уреди
1) Постројки:
— дифузни печки, за монтажа на полуспроводници, за мерење, за обележување и пакување на полуспроводници
— за климатизација и специјални
флуиди и за печење на отпадни
плочки
2) Уреди:
— за фотомаски и фотопроцеси, за
изработка на тонски филмови и
други филмови, за микро хемиски
процеси и за пр-оцесно мерење и
контрола на полуспроводпици

14
10

14

о9.

12

20
15,5

20
14
20

Опрема за производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот
1) Постројки и уреди:
— за електрични броила и автомати за скалила
— за контактни часовници и временски броела, за преклопни часовници и мрежно-тонски командни приемници
2) Машини:
— за обработка со одземање на материјали, за обработка врз основа
на електроерозија и други машини
— за ладна преработка на метални
лимови и за преработка на пластични маси
3) Инструменти, прибор и апарати

16,5

12,5

Опрема за производство на комуникациски уреди и апарати
1) Постројки и уреди:
— за куќни централи, факсимил^ на
уреди и електромеханички елементи
— за телефонски апарати
2) Машини:
— за обработка со одземање на материјали, за обработка врз основа на
електроерозија и други ,машини
-— за ладна преработка на метални
лимови и за преработка на пластични маси
3) Инструменти, прибор и апарати и
друга опрема

55. Опрема за производство на електронски и
телекомуникациони уреди, радио и ТВ
приемници и електроакустични апарати
и уреди
1) Постројки:
— за пасивни и активни електронски
компоненти за производство на
магнетофони
— за трансформатори за електротехника
— за р а диоггр иемници, ТВ приемници
електрични грамофони, звучници
и печатени кола, антени, Микрофони и сл.
2) Машини:
— за обработка (со одземање на материјали и обработка врз основа
на електроерозија) и други машини
— за ладна преработка на лимови и
за преработка на пластични маси

Петок:, 4 декември 1981

20

16,5

20
14
20

Опрема за производство на термички
апарати, разладни апарати и уреди, апарати и уреди за миеше и сушење и други апарати за домаќинство (електрични
млинови, мешалки, за бричење и стрижење и сл.)
1) Постројки и уреди:
-— за програматори, смукачки единици и електрични фенови
— апарати за бричење
2) Машини:
-— за обработка со одземање на материјали и обработка врз основа на
ел ектроерозиј а
— за ладна преработка на метални лимови и преработка на пластични маси
3) Инструменти, прибор и апарати
4) Друга опрема

20
33

20
14
20

20

Петак, 4 декември 1981
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1

60.

1) Постројки:
— за подготовка на анодна и катодна
маса за батерии, за автодинама и
алтернатори, за напонско регулатори, магнетни запалки, макари и
релеи
— за џепни светилки, запални и ж а ри л ни свеќички
— за батерии и автосијалици и галвански примарни елементи
2) Уреди, инструменти, прибор и апарати
3) Машини:
— за
преработка
на
пластични
маси
— други машини
4) Д рута опрема
61

63.

20

65.

16,5

бои

и ла-

20

14
20
14

— за изработка на други производи
од гума
— за конфекционирање и вулканизација на производи
— калапи за вулканизација
86.

12,5
16,5
14,3
10

16,5

14,3

16.5
12,5

12,5
12,5

12,5
11
10
14,3
25

Опрема за производство на деривати на
нафта:
— за производство на бензин, шпиритус и петролеј
— за производство на моторни и други технички масла и масти
— за производство на други продукти (парафин, битумен, вазелин и
ДР.)

67.

12,5

Опрема за производство и преработка
на каучук:
— за производство (изработка) на гумени смеси и регенерати
— за изработка на гуми за возила

14

Опрема за производство на средства за
миење и козметички препарати и за
производство на средства за заштита на
растенијата:
— за производство на средства за
миење и козметички препарати
— за производство на средства за
заштита на растенија

на

— за преработка на пластични маси
и за други преработки на хемиски производи
— опрема за производство на саѓи

Опрема за производство на лекови:
— постројки, уреди и машини за
производство
на суровини,
за
дестилација и стерилизација, за
размерување, полнење и пакување на лекови, екстрактори, котли
и сутаринци
— мелници, центрифуги, мешајќи,
филтри и друга опрема во производството на лекови и санитетски
материјал

Опрема за производство на бои и лако' ви, за преработка на пластични маси
и други производи на хемиската индустрија:
— за производство
кови

Опрема за производство на хемикалии,
вештачки ѓубрива, пластични маси, х е миски влакна, експлозиви и технички
гасови:
— за производство на базни хемикалии, (петрохемикалии органски и
неоргански киселини, неоргански
бази и соли, флоралкални производи, оксиди, алкохоли и екстракти); за производство на вештачки
ѓубрива; за производство на пластични маси; за брзгаље на пластични маси; за производство на
целулозни и синтетски влакна и
за производство на експлозиви
— за производство на фармацевтски
суровини
— за производство на технички гасови
— за
преработка
на
пластични
маси

62.

64.

Опрема за производство на електроинсталационен материјал, за производство
на сијалици и лиминисцентни цевки,
за производство на акумулатори и галвански елементи и производство на неспомнати електротехнички производи

12,5
11

10

Опрема за производство на градежен
материјал
1) Опрема за производство на цемент:
— печки, мелници и дробилки, направи за хомогенизација, транспортни и дозирни направи и направи
за пакување на цемент
— сушарници,
ложишта,
електро"
филтери и други филтери, разводни мрежи, агрегати, командни и
сигнални
ормани,
компресори,
кранови, опрема за контрола и регулација на процесот
— мобилна механизација за кршење
камен, за класирање на материјал, за мелење и за уривање на
тули
— друга опрема
2) Опрема за производство на цигли,
блокови и ќерамиди:
— печки, мелници и дробилки за
подготовка, транспорт и дозирање
на материјали
— сутаринци, филтери и друга опрема за финална изработка на цигли, ќерамиди и блокови
— друга опрема
3) Опрема за производство на азбестно
цементци производи;

7

10

16,5
8

ц

12,5
10
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— за обработка на суров и суф фурнир и за манипулација и депонирање на фурнирски плочи
— за подготовка на трупци и други
материјали за производство и
транспорт во процесот на работата
4) Опрема за производство на лесонит
плочи и плочи иверици:
— за производство и депонирање на
сечалки: за транспорт на суровини; за термичка обработка на плочи и за навлажување на плочи во
алтернативи
— за формирање на ленти и за производство и сортирање на иверки;
за подготовка, транспорт и нанесување на лепило; за пресување,
дупчење, разладување и р а с л о ј у вање на плочи; за 'формирање и
финална обработка на сурови плочи и за подготовка и одржување
на алати во процесот на работата
— за сушење на плочи
— за мешање, регулација и циркулација на вода; за подготовка и
транспорт на хемикалии и отпадоци и за мерно регулационен систем на управување со процесот на
работата
5) Опрема за импрегнација (хемиска
преработка) на дрво:
" - за импрегнација на јамско дрво и
железнички режани и делкани
прагови
— за импрегнација на друго режано
и обло дрво

— за производство на азбестно-цементни цевки и плочи: преси,
штанцни и автоклави, челични модели за азбестно-цементни цевки и
разводна мрежа
7
— за дозирање на азбестно-цементни
производи, челични модели за азбестно-цементни плочи, вакуум
пумпи и компресори
14,3
— в а гонети, командни и сигнални
ормани, кранови и лифтови и опрема за регулација на процесот
10
— друга опрема
12,5
4) Опрема за производство на друг
градежен материјал:
— печки за производство на вар и
гипс
7
— друга опрема за производство на
вар и гипс; за производство на
префабрикувани градежни елементи
10
— за производство на битуманска
маса и емулзија, покривни лепенк а битуменска хартија, битумепска јута и други битуменоки материјали
11
68.

Опрема за производство на режана граѓа и плочи
1) Опрема за производство на режана
граѓа:
— за подготовка, сортирање и транспорт на трупци; повеќелисни пили за двојно кроење и за автоматски еднолиниски сортирници
— за надолжно, напречно и кружно
сечење, парање и кроење (разни
видови еднолисни пили); за сортирање и егализирање на граѓа;
за подготовка и обработка Јна
граѓа
— за сушење и пакување на режана
граѓа
2) Опрема за производство на фурнир и
шпер-плочи:
— за подготовка на трупци и за транспорт на материјали и отпадоци
— за производство на лупен фурнир
и шпер-плочи; за сушење на фурнир и за пресување (обликување)
на плочи
за обработка на сув фурнир; за
манипулација и депонирање на
фурнирски ролни; за подготовка и
транспорт на лепила и нанесување
лепило; за спојување на фурнир и
плочи и за поткастрување на фурнир и плочи
3) Опрема за производство на панел
плочи:
— за производство на површински и
лупен фурнир; за сушење и спојување на фурнир; за составувале
на слоеви, пресување и обработко
на плочи и за подготовка и одржување на алати што се користа!
во производството на плочи

12,5

69.
9
в,5

12,5

11

о
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Опрема за производство на
производи од дрво

10

12,5

12,5

11
8,5

. 20

14
12

финални

1) Опрема за производство на мебел, амбалажа, градежни елементи и други
производи од дрво:
— пили (бочни и кружни), рендиња,
острилки за ножеви и острилки за
кружни пили
— дупчалки, брусилки, машини за
нанесување лак. машини за фурнирање на рабови и острилка за
гледала
- глодалки, пиштоли за лак и машини за фурнирање
машини за кроење на фурнир, нанесувани на лепило со валјаци,
машини за налевање лак, стругов о рендиња, ексханстерски уреди,
монтажни сушарници и пера лници
автоматски преси, мешалки за лепило, тунели за сушење лак, корпус преси, пневматски астали и
транспортери во процесот на рг
котата
повсќеетажни преси, преси за
ладно пресување, зидани сУ^ а Р
ници и пералница

12,5

14,3
16,5

10

%
н,о
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2) Опрема за производство на тапетарски производи:
— програмирано машини за шиење
— индустриски машини за шиење и
машини за шиење без програмер,
како и кројачи за сунѓер
— машини за кроење и машини за
прошивање на рабови
— машини за прошивање на тапетарски елементи, за сечење текстил, електрични апарати за кроење и дробилки за сунѓер
— уреди за одмотување на штоф, за
преслекување на перници и други
машини за преслекување
— уреди за прошивање на копчиња
70.

Опрема за производство на
дрвеници и хартија

14,3
12,5

11
8,3
7

целулоза,

1) Опрема за производство на дрвеници
и целулоза:
— за обработка и сечење на дрво и
подготовка на друг материјал
— за производство на дрвеници (мелници за маса, пречистувач^ брус и л к а и за производство на целулоза (мешалки, котли, печки, регулатори, одвојувачи на вода и сушарници)
2) Опрема за производство на хартија,
картон и лепенка:
— за изработка и пеглање на хартија, картон и лепенка
— за сечење, намотување на хартија
и за производство на картон
3) Опрема за преработка на хартија:
— за производство на вреќи, производство и премотување на ролии и
за сечње и поткастрување на хартија
— за производство на хартиена, картонска и бранеста картонска амбалажа и за производство на хартија и хартиена хигиенска конфекција
71.

20

Опрема за производство па текстилна
преѓа и ткаенини и за производство на
готови текстилни производи
1) Машини и уреди на предилници
— за предилници на влакна (подготовка на влакна, чистилница, корди, гребалки, чешларница, истегнување.
претпредење,
предење,
испитување на квалитетот и контрола во предилницата на влакна,
помошни машини, апарати и прибор за предилницата на влакна);
за производство на
синтетички
влакна и филаменти (подготовка
на маста за предење, творба на
влакна и филамеити, обработка на
влакна и филаменти, испитување
и контрола во производството)

Број 65 — Страна
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— за доработка на синтетички влакна и филаменти (лепење на влакна на филамент преѓа, залепување
на влакната на едни во други, вртложење на влакната со филамент
преѓа, завиткување на влакната со
филамент преѓа)

6,5

— за подготовка на волна за предење, (влачење, перење, бојадисување, мешање, сушење); за предење
на волна (расчешлување, предење); за подготовка, претпредење и
предење на свилена преѓа; за подготовка, претпредење и предење
на лен и коноп; за изработка на
коноп; намоталки за преработка
на преѓа вклучувајќи и пакување;
за текстурирање; за кончење; за
обработка на влакнеста преѓа; за
испитување и контрола на квалитетот во производството

8,3

2) Машини за производство на сурови
ткаенини и за доработка на ткаенини
(ткаен и неткаен текстил):
10

8

8
9

12,5

20

— за премотување и чистење на преѓа; за сновење (англиско и сашко);
за штиркање, за подготовка на масата за штиркање, за одлагање на
валјаци; за вовлекување, везење и
вметнување ламели; за нагостување на јаток и чистење на цевки и
подготовка за ткаење на ленти
— за листер и жакард (чункови,
повлечени
чункови,
проектили,
стапчести фаќалки, праговни фаќалки, пневматски сапници, хидраулични сапници, комбинирани
системи, колони на носачи на јатки, кружни ткајарски машини,
специјални
ткајарски
машини,
ткајарски машини за бесконечно
ткаење со чункови и игли, рачни
ткајарски машини); за надоврзување на основата; за преглед, чистење и сложување на ткаенини и
за дупчење и везење на карти
— за сува и влажна апретура, како
и за друга доработка на ткаенини;
за призводство на слоевит материјал; за преглед, дублирање и аѓустажа на готови ткаенини; за белење, бојадисување, мерцеризирање, печатење, подготовка на боја
и печатарска маса

10

8,3

в,о

3) Опрема за производство на трикотаж а и чорапи:
— за производство на плетени стоки;
за производство на завоен материјал; за производство на тантели
и вез и друга опрема; за производство на трикотажа и за испитување и контрола на квалитетот во
производството
- за производство на везива; за белење, бојадисување, печатење и
подготовка на бојата за печатарската маса; за сува и влажна апретура, како и за друга доработка
на трикотажа и чорапи

10
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4) Опрема за производство на конфекција:
— за подготовка; за кроење (за полагање,
компјутерско
кроење,
шинска пила, вертикални ножеви
и други помагала при кроењето и
по кроењето); за шиење (обични
шивачки повеќеиглини и специјални машини за шиење, автоматски и агрегатни машини за шиење
и разни помагала при шиењето);
за доработка и аѓустажа (парни
садови и парни преси, електропреси, транспортни уреди, машини за
печатење етикети)
— за пеглање, пакување и печатење
етикети за конфекција
5) Машини за позамантерија, везење,
крепирање и изработка на тулци,
шапки и баретки:
— за текстуризирање и преплетување со шета л ките; за мешање и
чистење на сите видови животински влакна; за обликување, фирдан^, валање и триење на животинските влакна и тулци од сите
видови и облици; за обликување,
триење, пресување, изработка на
лервази и поткастрување на шапки и обликување на баретки од
зито видови
ча бојадисување и белење на ленти и тантели: за намотување на
калеми, додавање завои, доработка на ленти и за везење, кончење,
дупчење и обновување на карти,
за поткастрување на везени ткаенини; за поправање на грешки и
навивање на длабочините на чуновите
^а одмотување на гумени нишки
и други машини за позамантерија,
везење, препирање, и изработка на
тулци, шапки и баретки

12,5
10

12,5

10

8,3

за производство на кожа и крз- ^
-а, за производство на кожна облека,
-'тшгг^.?. галантерија и кожна и крзнена
конфекција
- за преработка на кожа: крупни свински, ситни и за преработка на крзно ,
- за изработка, составување и шиење
на горни делови од обувки, за изработка на галантерија и конфекција,
за брзгање и ^вулканизација на обувки и делови на обувки
- з а отсечување на делови за обувки,
галантерија и конфекција
^а обработка на долни делови, составување и довршување на кожни обувки
за транспорт во процесот на производство
на
обувки,
галантерија
и конфекција
73.

11

10
8,3
12,5
16,5.

Опрема за вршење на дејности на прехранбената индустрија, производство на
питачки и производство на добиточна
храна;
1) Опрема за силосна, мелничка, лекарска и индустрија за тестенини:
— зл чистење и подготвување на
жита
-

10
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— за мелење на жита
5
— за сместување на брашно во силоќелии и подготовка за производство на леб и печиво
7,7
— за сместување, преработка, амбалажирање, подготвување, прифат
и обработка на суровини и тестенини и за печење, складираше и
пакување
'
12,5
2) Опрема за преработка на овошје, зеленчук и грозје:
— за подмитување, изработка и разлевање на раствор; за погонска
контрола на техничкиот процес и
транспортот во процесот на работата
16,5
— за ПЈОДготување и полнење, затворање и пакување на готови производи и за конзервирање на производи
11
— за концентрација, пастеризација и
стерилизација на производи; за
сушење, за ладење и замрзнување
на производи од овошје, зеленчук
и грозје
7,5
3) Опрема за преработка и конзервирање на месо:
— за производство и примарна обработка на добиток за колење; за полнење, затворање и пакување на
готови јадења и опрема за ладење
и замрзнување на месо
10
— за расечување, испалување и селење на (месо, за транспорт во
процесот на работата и за погонска контрола
12,5
— за термичка обработка на производи
8,3
4) Опрема за преработка и конзервирање на риби:
— за ловење на риби и за внатрешен
транспорт на слатководен риби
20
— за производство на ситни и крупни сини морски риби, преработка на рибино брашно и доработка
на морска риба
10
— за пакување и одмотување на рибини конзерви и опрема за преработка на слатководна риби
14,3
5) Машини и уреди за преработка и
конзервирање на млеко:
— за ладење, превоз и прием на
млеко, пастеризација, стерилизација и хемиско перење на машини
и уреди, за сите видови амбалажирање на млеко, млечни производи и сладолед, за индустриско
производство на сладолед и замрзнати млечни производи и за производство на разладна енергија
14,3
— за производство на сирења и за
топење на сирења и за производство на путер и млеко во прав
12,5
— за складирање на млеко; и млечни
производи
11
6) Опрема за производство на шеќер:
— за истовар, складирање и плавење
на репа; за сушење, складирање и
пакување на шеќер и за преработка на резанки
1
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— за чистење, загревање и в е р у в а ње на сок и сируп
— за екстракција на сок и за производство на вар и варно млеко
— за центрифугирање на шеќер
7) Опрема за производство на кондиторски производи:
— за производство на бонбонски
производи, какао, кекс и други
сродни производи
— за пакување на бонбонски производи; какао производи, кекс и
други производи
8) Опрема за производство на масло и
маст:
а) Опрема за подготвување и пресување
на семе и за екстракција на масло:
— лупилки, мелници за дробење и
добивање на лушпи и за мелен
материјал, уреди за грубо и фино пречистување на сурово масло;
ваги; уреди за отпарување на растворувач^ загревање, сушење и
ладење на сачма и станици за дестилација на раствор на масло и
за обновување на растворот
— херметички верижен транспортер
за екстракција на масло
1
— екстрактор со припаѓачки уреди
за екстракција на масло
б) Опрема за рафинирање, полнење и
пакување на масло:
— за предрафинација и неутрализација на масло; за производство
и преработка на масни киселини;
за производство на пластични шишиња и затворачи; за миење на
амбалажа, етикетирање и пакување на масло
— за белење, ладење и дезодоризација на масло (отстранување на
миризбата на маслото)
9) Опрема за хидрогенација, производство на маргарин, маст, мајонез и
протеин за човечка исхрана:
— за производство и складирање на
водовод; за хидрогенација; за
подготовка на додатоци, претсмеси
и смеси, за кристализација и за
манипулација и складирање
— за складирање на суровини и додатоци, амбалажирање, за производство на брашно, гриз и структуриран протеин
АО) Производство на скроб, скробен сируп, декстрин, зачини и кавовина:
— за производство на скроб
— за изработка ца преработки од
скроб, производство на зачини,
квасец, кавовина и Други слични

производи

11) Опрема за производство на алкохолни и безалкохолни пијачки:
— за мешање на сировини, за одлежување и доработка на суровини, за варење, филтрирање и лагерирање
— полуавтоматски и автоматски машини за депалетизација, за миење, сушење пакување, шприцање и издувување на воздух и распакувана
— центрифугални и клипни пумпи
12) Опрема за производство на алкохолен, вински и овошен оцет:
- - генератори и ацетатори
— машини
13) Опрема за производство на минерални води:
— длабински пумпи од прохром за
минерална вода, пумпи за обична
вода и компресори за воздух
— други длабински пумпи за минерална вода
— опрема за полнење на шишиња и
опрема за иоправувачки станици
14) Опрема за производство на добиточна храна и преработка на нуспродукт:
— за прием и чистење на суровини,
за финализација на производи и
за пречистување на воздухот и
ладење на водата
— за мелење, за мешање и додавање
на текушти материјали, за гранулирање, за пакување и испраќање
— за сушење на зрна и зелена
крма
— за преработка на отпадоци, коски,
пердуви, влакна и крв

6
6,5
10

10
12,5

8,3
20
6,5

74.
10

8,3

8,3

11

10
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7

10
14,3

5
20

10
20
11

12,5

11
14,5
14

Опрема за производство и преработка
на тутун
- г за сушење, обработка и ферментација на суров тутун (сушарници,
маси за разлистување и кондиционирање), транспортери и си л оси.
машини за ферментација и прес?5
за балирање на тутун; за нижење
на тутун, вакуум пумпи и вакуум
комори за влажење на тутунот во
бали; за пресување и сечење на
тутунот; за изработка на филтер
цигари; за пакување на цигари; за
групно пакување; за изработка на
филтер стапчиња и за тутунски
фолии
— за разлистување, сортирање, мешање и сушење и за двоење на
ребра од листот на тутунот и дотур на сечен тутун
— за транспорт на тутун во процесот на преработката, филтери и
вентил атори
75.

Опрема за вршење на графички
дејности

— за слагање на букви, за леење на
поединечни букви, за матричен
слог, за изработка на форма за

10

8,3
16,5
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висок печат, електронски уреди за
изработка на форма за длабински
печат, за печат од табаци, за пробни отпечатоци во висок печат,
длабок печат и офсет печат; ротациони машини за механографски обрасци, машини за свиткување, за перфорирање, книговрзувачки машини и други печатарски машини и уреди за рачна сложилница и прелом
— за леење редови, за сложување на
одделни букви и леарски машини,
за стереотипија, ротациони машини (за висок печат, длабок печат
и офсет печат)
— фотослагачки машини, машини за
кодирање и за изработка на фотополимерна форма, машини за изработка на форма за рамен печат,
машини за изработка на форма за
длабок печат, фотографски уреди
за снимање, репродукциони камери, репрофотограф ски уреди и
електронски уреди за селекција
на боите
76

77

III. ОПРЕМА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
78.

Опрема за друга
трија
—
—
-

неепомената

— трактори со две оски (со тркала и
гасеничари)
"
— трактори со една оска
— п лугови, чини јаиш и поткопувачи
2) Машини и орудија за дополнителна
обработка на земјата:
— фрезери
— валјаци, брани и израмнувани
3) Машини и орудија за сеење, нега и
заштита на посевите:
— прскалка и атомизери
— сеалки и садилки

10

— растурачи на вештачки ѓубрива
— растурачи на шталско ѓубре
'— копачин и култиватори
4) Машини и орудија за жетва и берба
на посевите:
— комбајни Самоодни
— комбајни за берење на грозје

6,7

— комбајни и други берачи влечени
— жетварки, вадилки, вршачки, носачка грабли, сенопревртувачки,
преси и елеватори
5) Машини и уреди за чистење, сортирање и пакување (селектори, триери, ветерница сортирачи, лупалки, роначки, машини за пакување, квасилки
и аспиратори) на земјоделски производи

10

20
14,3

6) Машини и уреди за подготвување и
разнесување на добиточна храна:
— сечалки и п р е к у п у в а ч и
— мешалки и транспортери на добиточна храна
— хранилки и поилки

индус-

опрема на работилници за одржување и поправка на индустриски машини, уреди и постројки
опрема за производство на училиштен учила и училишен прибор
опрема за производство на фискултурни реквизити и справи
опрема за производство на кибрит
опрема за производство на накит
опрема за производство на детски играчки
опрема за производство на очила,
ортопедски справи и прибор
опрема за производство на други
индустриски производи (вештачко
цвеќе, абажури, приврзоци, четки
и метли, метални и гумени печати и др.)

Опрема за вршење дејности на полјоделството, овоштарството, лозарството и за
давање земјоделски услуги:
1) Машини и орудија за основна обработка на земјата:

опрема за производство на грамофонски плочи и звучни касети
— автоматски
и
полуавтоматски
преси за лонг плеј плочи, мелници
и електрични уреди за ладење на
технолошка вода, дупчалка, стругови и режачи
— миксери, ехо уреди, фреквентни
анализатори, офсет машини, автоматски преси за сингл плочи, екстра/д ери, сушарници за етикети,
машини за печатење на етикети
бањи за галванизација и машини
за полирање
- за снимање на касети и конфекционирање на касети, јамски филтери, апарати за дестилација и
машини брусилка
машини за пакирање, студиски
магнетофони
и мерни
инструменти
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11,5
11
10,5

Опрема за вршење дејности на сточарството:

10

-

11
10
12 ^

10

79.

молзилки, цистерни за млеко, пумпи
и ладилници за млеко
- машини и уреди за изнесување на
ѓубре од шталите
машини за стрижење на овци, машини за цедење на мед и вентилатори
инкубатори и греалки (вештачки квачки и друго)
друга опрема за вршење дејности на
сточарството

14,3
16,5
13,5

20
12,5

20
14,3
20
16,5
15

15
12,5
11

13

9

12,5
9
10

12,5
14,3
11
14,3
10
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Опрема за вршење дејности на одгледување, заштита и искористување на шуми
и одгледување и лов на дивеч:
— моторни пили и други секачи
— трактори и други шумски транспортери
— хидраулични дигалки и механичкоелектрични натоварувачи
— опрема за одгледување и лов на дивеч
— друга опрема

01.

40
20
16,5
14,3
15

Опрема за одгледување и лов на риби:
— за производство на рибин подмладок
и за одгледување на риби во рибници
* и мрестилишта
— за улов на морски риби и риболов на
реките, езерата и во други води
— друга опрема

12,5
11
10

IV. ГРАДЕЖНИ МАШИНИ, УРЕДИ И
ПОСТРОЈКИ
82.

33.

Опрема за земјени: и други подготвителни и завршни работи на градилиштата
1) Багери:
а) Хидраулични багери — гасеничари
и багери со тркала:
— со сила на моторот до 75 kW
20
— со сила на моторот од 75 до
150 kW
14,3
— со сила на моторот над 150 kW
11
б) Багери гасеничари — сајлаши:
— со сила на моторот до 75 kW
16,5
— со сила на моторот од 75 до
150 kW
12,5
— со сила на моторот над 150 kW
10
2) Булдожери:
а) Булдожери со тркала:
— со сила на моторот до 150 kW
16,5
— со сила на моторот над 150 kW 12,5
б) Булдожери гасеничари:
— со сила на моторот до 75 kW
20
— со сила на моторот од 75 до
150 kW
14,3
— со сила на моторот над 150 kW 11
3) Натоварувачи:
а) Натоварувачи — со тркала:
— со сила на моторот до 75 kW
20
— со сила на моторот од 75 до
150 kW ,
14,3
— со сила на моторот над 150 kW 12,5
б) Натоварувачи — гасеничари:
— со сила на моторот до 75 kW
16,6
— со сила на моторот над 75 kW 12,5
Опрема за подготвување на материјали
за градење:
1) Дробилки:
— челусни дробилки со капацитет до
30 t / h

12,5
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— челусни дробилки со капацитет над
30 t / h
б) конусни (ротациони) дробилки:
— конусни дробилки со капацитет
до 20 t / h
— конусни дробилки со капацитет
над 20 t / h
в) Ударни челусни дробилки и гранулатори
— ударни челусни дробилки со капацитет до 30 t / h
— ударно челусни дробилки со капацитет над 30 t / h
— ударен гранулатор со капацитет
до 10 t / h
— ударен гранулатор со капацитет
над 10 t / h
1) Мелници:
— чеканари со капацитет
— чеканари со капацитет
прачковидни мелници
до 20 t / h
— прачковидни мелници
над 20 t / h

до 10 t / h
над 10 t / h и
со капацитет

10

12.5
10

16.6
12.5
20
14,3

20
16.6

со капацитет

3) Сита:
а) Вибрациони:
— вибрациони
сита со капацитет
до 20 m 3 / h
— вибрациони сита
со капацитет
од 20 до 60 m 3 /h
— вибрациони
сита со капацитет
над 60 m 3 / h
б) Резонантни:
— резонантни
сита со капацитет
до 60 m 3 / h
— резонантни
сита со капацитет
над 60 m 3 / h
4) Класирерч со фина фракција (дехидратори):
— класирери со капацитет до 15 m 3 /h
— класирери со капацитет над 15 ш 3 /ћ
— хидросепаратори (пумпи за тиња
со хидро циклин) со капацитет до
10 m 8 /h и уреди за миење и предмиење на
агрегати со капацитет до
до 30 m 3 / h
— хидросепаратори (пумпи за тиња
со хидроциклин)
со капацитет над
10 m 3 /h и уреди за миење и предмиење на3 агрегати со капацитет
над 30 m /h
5) Елементи
постројки за правење бетон:
а) Мешалки:
—• мешалки
со
капацитет
до
15 m s / b
меига ЛКЗ-Ј со капацитет од 15 ли
30 m 3 / h

12,5

2(3
14,3
11

20
14,3

1696
12,5

14,3

20

20
и,:
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2

— мешалки со капацитет над 30
11
ms/h
б) Дотурачи на агрегати:
— транспортери за цемент до 15
20
m3/h
— полжавести транспортери
за
це14,3
мент над 15 m 3 / h
— уред за одмерување на агрега16,5
ти, цемент' и додатоци
6) Садови за цемент, за агрегат и бетон:
а) Силоси за цемент:
— сидоси за цемент со содржина
12,5,
до 60 ш 3
— силоси за цемент со содржина
10
од 60 до 100 т 3
— с и л оси за цемент со содржина
од 100 до 300 ш 3
8,3
— силоси за цемент со содржина
6,6
над 300 ш 3
б) Силоси за агрегат:
— силоси за агрегат со содржина
12,5
до 100 ги3
— силоси за агрегат со содржина
10
од 100 до 500 т 3
— силоси за агрегат со содржина
8,3
над 500 ш 3
в) Кошници за пренос на бетон (ирански) :
— кошници за пренос на бетон со
50
содржина до 1 ш 3
— кошници за пренос на бетон со
25
содржина од 1 до 3 m*
— кошници за пренос на бетон со
16.5
содржина над 3 ш3
г) Претовар ни си лоен за бетон:
— претоварни силоси со содржина
16.6
до 3 т 3
— претоварни силоси со содржина
12,5
над 2 ш 3
7) Пумпи за бетон:
а) Клипни пумпи:
— клипни пумпи3 влечени, со капацитет до 50 m /h и клипна автопумпи, со капацитет до 50 m 3 / h 20
— к линии пумпи влечени
со капа16,6
цитет од 50 до 70 m 3 / h
— клипни пумпи влечени
со
капа12.5
цитет над 70 m 3 / h
— клипни автопумпи со капацитет
14,3
над 50 m 3 / h
б) Бесклиини пумпи:
— бесклипни автопумпи со роти20
рачки планетарен уред
пневматски пумпи (бетонски
16.6
топ)
3) Асфалтни бази:
— асфалтни бази со капацитет до
12,5
100 t / h
— асфалтни бази со капацитет над
10
100 t/h

84.

Опрема за пренос и превоз н^ материјали
на градилиштата:
1) Дампери — кипери:
— пиколо дампери со сила на моторот
до 11 kW
— дампер — кипер со сила на моторот
од 11 до 200 kW
— дампер — кипер со сила на моторот
над 200 kW
2) Скрепери
а) Скрепери — елеваторски
б) Скрепери со туркач:
— скрепери со туркач со сила на
моторот до 200 kW
— скрепери со туркач со сила на
моторот над 200 kW
3) Греј дери:
— со сила на моторот до 75 kW
— со сила на моторот од 75 до 150 kW
— со сила на моторот над 150 kW
4) Возила во градежништвото:
— автомиксери над 150 kW
— автомиксери до 150 kW, автоцистерни (за вода и гориво), килер — возила, доставни и сервисни возила
до 150 kW
— доставни и сервисни возила над
150 kW
5) Транспортни ленти
а) Рамни ленти:
— рамни ленти сс капацитет до
30 m s / h
— рамни ленти со копацитет од 30
до 100 m 3 /h
— рамни ленти со капацитет над
100 rn 3 /h
б; Ребреста ленти:
— ребрести ленти со капацитет до
30 ш 3 /ћ
— ребрести ленти со капацитет над
30 ш 3 / ћ
о) Елеватори
а) Лентести елеватори:
— лентести елеватори со капацитет
до 30 ш 3 / ћ
— лентести елеватори со капацитет од 30 до 100 m 8 / h
б) Верижни елеватори:
— верижни елеватори со капацитет до 30 m 3 / h
— верижни елеватори со капацитет над 30 m 3 / h

20
14,3
12,5
16,6

14,3
12,5
20
14,3
12,5
14,3

20
16,6

16,6
12,5
10

20
16,6

20
14,3

20
14,3
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Опрема за изведување на работи кај објектите на надземна градба:
1) Машини за набивање на почва:
а) Пневмо валјаци
б) Мазни в ал ј аци:
— мазни валјаци ст,атички-влечени
и мазни валјаци статичка-само одни до 10 t
— мазни валј аци статичка Самоодни над 10 t
— мазни валјаци вибрациони-^влечени и мазни валјади вибрациопи-самоодни до 18 kW
— мазни в ал јади вибрациони-самоздни над 18 kW
в) Ежови:
— ежови статички
влечени
— ежови статички — Самоодни и
ежови вибрациони
влечени
— ежови вибрациони-самоодни
ѓ) Вибро плочи:
— вибро-плочи со сила на моторот
до 10 kW
— вибро-плочи со сила на моторот
над 10 kW
д) Вибро-набивачи (жаби):
— вибро-набивачи до 500 кg
— вибро-набивачи над 500 Kg
2) Машини за малтер (мешалки за малтер и за нанесување малтер):
3) Машини за подготвување на арматура:
— машини за исправање на бетонски
челик (ротациони) од 0 0 до 0 16,
машини за сечење на прачковиден
челик и машини за свиткување на
челик до 0 20 mm
— машини за свиткување на челик,
над 0 20 mm
— машини за челно заварување
— машини за сечење на мрежеста арматура и машини за свиткување на
мрежеста арматура
— армирачки маси неподвижни
— армирачки маси подвижни
4) Дигалки:
а) Автодигалки:
— азтодигалки-гасеничари со сила
на моторот од 147 до 220 kW
— автодигалки-гасеничари со сила
на моторот над 220 kW
— автодигалки — со тркала, со решеткаста контрукција со сила
на моторот до 147 kW
- автодигалки — со тркала, со решеткаста конструкција — на
стрелата, со сила на моторот од
147 до 220 kW

16,7

12,5
10

16,5
12,5
10

12,5
14,3

16,5
12,5
20

14,3
14,3

12,5
16,5
20

12,5
11 "

14,3

10

8
14,3

11
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— автодигалки — гасеничари со
сила на моторот до 147 kW и автодигалки — со тркала, со решеткаста конструкција на стрелата, со сила на моторот над
220 kW
- автодигалки — со тркала со
телескопсќа стрела, со сила на
моторот до 147 kW
автодигалки — со тркала, со телескопски стрела, со сила на моторот од 147 до 220 kW
автодигалки — со тркала, со телескопски стрела, со сила на моторот над 220 kW
б) Дигалки со кули:
— дигалки со кули до 490 kNm
— дигалки со кули од 490 до 1470
kNm
— дигалки со кули над 1470 kNm
— GD — дигалки (со една и две
кошници)
в) Мостовни дигалки:
— мо СТОЕ ни дигалки со носивост
до 49 kN
— мостовни дигалки со носивост
од 49 до 98 kN
— мостовни дигалки со носивост
над 98 kN
д) Портални дигалки:
— порталии
до 49 kN дигалки со носивост
— портални дигалки со носивост
од 49 kN до 98 kN
— порта л ни дигалки со носивост
над 98 kN
д) Конзолни дигалки*
— конзолни столбни дигалки и
подвижни лесни дерик кранови
— конзолни дигалки — прозорски
ѓ) Лифтови — градежни:
— столбни лифтови
— лифтови со кошници (скии кошници)
— рамовски (шахтни) лифтови
е) Скелиња (висечки фасадни и моторни столб ни)
5) Додавани (дозатори):
— ексценторски, со капацитет до 30
™ 3 /h
— ексценторски,
со капацитет над 30
m3/h
— вибрациони
со капацитет до 30
m 3 /h
— вибрациони со капацитет над 30
m 3 /h
Q) Уреди за прскање на бетон (торкрет
апарати):
— торкрег
апарати со капацитет до
15 m 3 / h

12,5

16,8
12
10
12,5
10
8
12,5

10
8,3
6,6
12,5
10
8,3

16,6
20
20
16,6
12,5
12,5

16,6
12,5
20
14,3
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— торкрет апарати со капацитет над
15 m 3 / h
7) Машини за вибрирање на бетон:
а) надворешни вибратзри:
— оплатни-плат вибратори и „шалунг" вибратори
— вибро маси и вибро батерии
б) Внатрешни вибратори (иглести превибратори);
— превибратор на електричен погон
— претворачи на фреквенции
— превибратори подвижни, со мотор
— превибратори подвижни, со компримиран воздух
8) Пумпи за вода:
а) Центрифугални пумпи:
— центрифугални пумпи со низок
притисок (до 30 ш)
— центрифугални пумпи со среден
притисок (30—100 ш)
—• центрифугални пумпи со висок
притисок (над 100 ш)
б) Пумпи за потопување (со автоматско вклучување):
— пумпи за потопување со капацитет до 40 m 3 / h
^
— пумпи за потопување
со капацитет над 40 m 3 / h
в) Пумпи со мембрана (за нечисти и
заматени течности):
— пумпи со мембрана,
со капацитет до 50 m 8 / h
— пумпи со мембрана,
со капацитет над 50 m 3 / h
г) Длабински пумпи:
— длабински
пумпи со капацитет
до 120 m 3 / h
— длабински пумпи со капацитет
над 120 m 3 / h
9) Компресори, стабилни:
а) Клип ни компресори:
— клипни компресори за фабрики
за бетон
— клипни компресори, со капацитет до 10 m 3 /min
— клипни компресори со капацитет над 10 m 3 /min
б) Ротациони компресори:
— ротациони компресори со капацитет до 5 m 3 /min
— ротациони компресори со капацитет над 5 m 3 /min
в) Спирални (винтовни) компресори:
— Спиралшг компресори со капацитет до 10 m 3 /min

16,6

10)
а)

20
12,5

25
12,5

11)

20
16,6

12,5
16,6
20

20
14,3

25
16,6
,
20
14,3

25
16,6
12,5

20
14,3

16,6

12)
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— спирални компресори
со капацитет над 10 m 3 /min
Компресори подвижни:
Клипни подв«ижни компресори,
со капацитет до 10 m 3 /mm
— клилни подвижни компресори
со капацитет над 10 m 3 /min
б) Спирални подвижни компресори:
— спирални подвижни компресори
со капацитет до 10 m 3 /min
— спирални подвижни компресори
со капацитет над 10 m 3 /min
Дувалки:
— дувалки со капацитет до 200 1/мин
— дувалки со капацитет над 200 1/мин
Машини за изградба на асфалтни

а) Машини за подготвување и пренос
на асфалтна маса:
— финишери — гасеничари до 75
kW и финишери — со тркала,
со мотор до 75 kW
— финишери —- гасеничари над 75
kW и финишери — со тркала со
сила на моторот над 75 kW, прскалки за битуменска и друга
емулзија — Самоодни, казани за
правење на леан асфалт и казани за топење на битумен
— прскалки за битуменска и друга
емулзија — влечени
б) ) Ма шини за простирање на асфалт
на патишта и аеродроми:
— простирачи на чакал и толчен
камен — гасеничари
— простирачи на чакал и толчен
камен шински и постројки за
полагање и обработка на бетонски коловоз
— секачи на фуги, со мотор
— секачи на фуги, со електромотор
в) Машини за стабилизација на почвата:
— простирачи (на вар, цемент и сл.)
— влечени
— простирачи (на вар, цемент и
сл.) — Самоодни
— рото-фрезери, со сила на мотор
до 40 kW
— рото-фрезери, со сила на моторот над 40 kW
13) Пневматски алати и уреди во градежништвото
а) Рачни алати:
— рачни откопни чекани, лесни и
средни
— рачни откопни чекани, тешки
б) Уреди за дупчење:
— влечени уреди за дупчење
— Самоодни уреди за дупчење

12.5

20

14,3

20

14,3
25
16.6

14,3

12,5
10

14,3

12,5
20

16,5

16.5
20
16.6

25
20
16,6

12,5
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в) Други технички пловила (пловни
дигалки, пловни макари, пловни
каменоломи и пловни пристани)
г) Тег лачи, туркачи и чамци:
— моторни теглачи и туркачи
— тешки моторни чамци
— лесни брзи моторни чамци —
челични
— лесни брзи моторни чамци-пластични. алуминиумски и вонбродски мотори со вијак (Schottel, Aquamaster и сл.)
д) Мешунки, тегленици, понтони:
— мешунки, клапети или сенкери
за чакал и песок и рамни калници и затворени понтони
- мешунки, клапети, сенкери за
камен
— тегленици — шлепови
— створени едноѕидни мешунки,
понтони
— клетачии понтони
— бродски и дигалски витли

Опрема за изградба на тунели и други
објекти на подземна градба

— машини за дупчење на тунели со ротациока глава за тврди материјали, тунелски натоварувачи — шински, вагонетки за извоз на материјали, превртувачи на вагонетки, електрични
*
тунелски локомотиви, тунелски оплати, вентилатори за извлекување прав
од тунелот
— уреди за дупчење од типот „JUMBO"
— машини за дупчење на тунели со ротациопа глава за меки материјали, лафет ни дупчалки и со две и повеќе
платформи, тунелски натоварувачи
со товарење преку главата, шински
тунелски натоварувачи со товарење
преку главата — со тркала, тунелски
локомотиви подвижни и тунелски скелиња

20

12,5

16,5

Опрема за изградба на мостови:
—
—
—
—
—

пловни дигалки (сите пловни објекти)
моторни чамци — дрвено корито
влекачи
шлепери
уреди за изработка на дупчени т и пови
— вибратори за набивање и вадење на
челични талпи и дизел — чекани за
набивање на талпи и типови

88.

5
10

6,6
4

89.

10
12,5

— трансформатори за греење на бетон и
преносни трансформаторски станици
за градилишта, со опрема, и ротациони
апарати за заварување
— мрежни — маслени трансформатори
за трансформација на 04 kV со надворешна или внатрешна монтажа од сите видови,
— дизел-електроагрегати до 40 kWa
— дизел-електроагрегати од 40 до 100
kWa
— друга опрема

16,6

25
16,6

20

5
5,5
8,3

20

5,5
8
5
10

8,3
16,6

Електроопрема за вршење на дејности во
градежништвото
— Мерни, разводни, приклучни и други
долапи и батерии за разводни приклучување на струја на градилиштата;
столбни трансформаторни станици на
метална конструкција со опрема; дизел електроагрегати над 100 kWa и
трансформатори за заварување со сила до 10 kW

Опрема за изградба на хидроцентрали и
за изградба на водопатшпта
1) Опрема за изградба на хидроцентрали
— кабел кранови, дробилки и сепарации со големи капацитети и фабрики за бетон со големи капацитети
— градилишта кипери за превоз на
бетон
— дигалки со кули над 1900 kNm
— лизгави оплати и кошници за пренос, бетонско хидраулично отворање
2) Опрема за изградба на водопатишта:
а) Пловни кал од ери (багери) и пловни транспортни ленти:
— пловни кофари
— пловни багери со крута лажица
и пловни багери со грабалка
— пловни транспортни ленти
б) Пловни цицавци (рефулери), потисни, цевоводи, пловни истоварувачи:
— пловни цицачи со секач и без
секач (фрез.)
— мали, расклопни пловни цицани
— агрегати за потисни црпки и
понтони за потисен цевовод
— пловни елеватори

Број 65 — Страна 1669

10

5
16,5
12,5
25

V. ОПРЕМА ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ
90.
5,5
10

5
8,3
10

5

Опрема за трговија:
— рафтови, тезги, ормани, сталажи, гонд о л а полици и пултови за изложување, продавање и пакување на стоки
разладни уреди, витрини, комори,
фрижидери и друга опрема за ладење
и за одржување на прехранбени производи
регистар-каси (механички и електронски), ваги (механички и електронски),
машини за мелење на месо, кафе и
други .производи и за сечење на месо
и други производи
друга опрема

10

18

15
12,5

Страна 1870 -

91.

Број 65
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92.

Опрема за угостителство и туризам
1) Собен мебел во хотелите, мотелите, одморалиштата и туристичките населби
и во другите угостителски и туристички објекти
— од дрво
— од друг материјал
2) Мебел за ресторани, кафеани и бифеа:
— од метал
— од дрво
— од пластика и друг материјал
3) Мебел во кујните и мебел во точилнибезалкохолни
ците на алкохолни
пијачки
— од дрво
— од емајл
— од ист материјал
4) Кујнски и сервисни садови:
— казани, котли, кујнски автомати и
кујнски апарати и прибори
— сервисни садови од кристал и од
други благородни материјали
— сервисни садови од порцелан и керамика
— сервисни садови од метал
— сервисни садови од друг материјал
5) Разладни уреди, апарати и прибор
— за производство и одржување на
лед и сладолед
— за ладење на простории
— за ладење и одржување на јадење,
колачи, пијачки и др
6) Друга опрема за угостителството и туризмот:
— рецепциски и други пултови, изложбени ормани и полици, витрини, калкулатори и комплети за самопослужување
— метални ормани за скапоцености и
опрема за чистење на снег околу
објектите
— лустери. монтажни сауни, билијар
маси и маси за игра и забава
— гарнитури и друг мебел за седење
во холови и на тераси; машини за
миење на садови и за перење на
алишта; разгласни и аудиовизуелни уреди и апарати
— правосмукалки; гланцалки; инфра
и кварц ламби; грилови; музички
автомати и автомати за игра; автоматски фенови; продажни автомати и автомати за чистење на обувки
— услужна количка, опрема за куглан а опрема за билијар, опрема за тенис и друга забава

Опрема за вршење на занаетчиски и
муналии услуги
— за изработка на занаетчиски
предмети од метал и за поправка на метални производи
— за изработка и поправка на електро-технички производи
— за изработка и поправка на предмети од дрво
— за изработка и поправка на предмети од текстил, кожа и гума
— за изработка на прехранбени производи
— за изработка и поправка на други
неспоменати производи
— за вршење на берберски, фризерски
и други лични ' услуги и услуги на
домаќинствата

И

10
10
11
12,5

10
15
12,5

— за уредување на населби и простори,
одржување на улици и сообраќајници и за одржување на паркови, на
зелени и рекреациони површини
— за одржување на чистотијата во градови и населби
— за вршење на други комунални услуги

15
12,5
15
10
11

10
9

14,3
11
12,5
11

16,5

14,3
18
13

Опрема за работа на училишта, факултети, универзитети и на други организации за образование и воспитување
1) Мебел во училници, кабинети и други
простории
— од дрво
— од метал и од друг материјал
2) У Ч И Л И Ш Н И учила
— за изведување на настава во кабинети и училници
— Друго

12,5

10

7

94.

Опрема за вршење на научно-истражувачка дејност

5

— за работа во лаборатории
— друго
95.

96.

12,5ј
11

14,3
12,5

20
12,3

Опрема за вршете на дејности на културата и уметноста
— ормани, плакари, маси и друг мебел
— направи, регистратор^ инструменти,
прибор и апарати
— друго

15

10

15

VI. ОПРЕМА З А ШКОЛСТВО, НАУКА,
КУЛТУРА,
УМЕТНОСТ,
СПОРТ,
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
93.

20

12,5

10
12,

11

Опрема за физичка култура и спорт
— направи од дрво, метал и од други
материјали
— спортски прибор и и спортски реквизити

12ј
141
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— медицински уреди, инструменти, прибери и апарати
— мебел во стационарна установи за
сместување на болни и мебел во ординации
— мебел во кујни и пералница
— кујнски и сервисни садови во стационар пит е установи
— друг инвентар

14,3

12,5
13

11

98- Опрема за вршење превоз на патишта

—

—

—
—

автобуси за меѓумесен сообраќај и
патнички 'автомобили
патнички такси автомобили, патнички автомобили за обука на возачи и
патнички автомобили за издавање
под закуп без возач (Неп1-а-саг)
автобуси и тролеј буен за градски
(месен) и приградски сообраќај, со и
без приколка
моторцикли, бицикли со мотор (мопеди) и бицикли
камиони со и без приколка, цистерни
и влечни возила — влекачи на полуприколки и приколки и патничко"
-товарни возила (комби)

— џипови, санитетски теренски возила
и возила за брза помош

15,5

20

16,5
12,5

15,5
20

Возила и друга опрема за железнички
сообракај и за друг сообраќај на шини
1) Локомотиви:
— електрични и дизел
— парни
2) Електрични и моторни возови и моторни дрезини

10
5,5
8

15

VII. СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ И СРЕДСТВА ЗА ВРСКИ

99.

6) Завиткувани,
дупчалка
брусалки,
е л ектр омгсугорни подбивани и друга
лесна механизација за работи на
пруги и други објекти на железничкиот сообраќај и за поправки и одржување на објектите и опремата на
железничкиот сообраќај
7) Трамваи и трамвајски приколки
8) Опрема за работа (кошници, вагони,
уреди за задвижување, движење и
запирање)

Опрема за здравствена и социјална заштита

6,6
5
8,3

3) Патнички коли:
— патнички коли од сите видови
— мерни коли за испитување на објекти и за испитување на возила
и постројки
4) Товарни коли:
— отворени, плато, цистерни и ладилници
— затворени, специјални коли (помошен
воз, за домување на работници,
греење на воз и друго) и специјални
возила (ралици, разгрнувачи на снег
и друго)

5

5) Машини за работи на горниот и долниот строј на пругите

12,5

5

5,5

5,5

100.

Возила и друга опрема за превоз во
поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај
1) Патнички поморски бродови:
— бродови за превоз на патници во
меѓ-ународната
и
крајбрежната
пловидба
— бродо-ви за превоз на патници и
возила во меѓународната и крајбрежната пловидба '
— хидробуси и хидрокрилни бродови
2) Товарни поморски бродови:
— бродови за долга
линиска пловидба, долга слободна
пловидба,
медитерански пловидба и танкерска пловидба
— бродови за мала крајбрежна пловидба
3) Поморско-речни бродови
4) Други бродо-ви за поморска пловидба:
— реморкер^, снабдувачи, транспортери, бродови за спасување
— бродови за морски истражувања и
алуминиумски бродови
— пловни дигалки
5) Патнички бродови за речна и езерска
пловидба:
— хидрокрилци и хидробуеи
— други патнички бродови
6) Това,рни бродови (со сопствен погон)
за речна и езерска пловидба:
— потискувачи
— влекачи, товарни бродови за суви
товари и товарни бродови за петрохемиски производи
— товарни бродови за течни товари
7) Влеченки и потиснички за речна и
езерска пловидба:
— влеченки отворени и влечевски за
петрохемиски производи
— влеченки затворени и потиснички за течни товари
— влеченки за течни товари
— потиснички отворени
8) Пловечки направи и други пловни
средства за речна и езерска
пловидба:
—
—
—
—

багери и едеватори
дигалки до 50 I дигање
дигалки гал
I
доков,и и пристаништа

4
6,3
1"

6,3
5
6,3

6,3
12,5
5

12,5
4

4
5
3,3

4
3,3
2,8
5

5,8
7
4
3,3
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— станбени лари
— моторни чамци — дрвени и скели
— дрвени
— други чамци и други скели и други пловечки направи
9) Опрема и уреди на луки, пристаништа и терминали во поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај:
— мостови^ и портални дигалки и
постројки
— транспортна механизација во луки
и пристаништа
— контејнери
— конте јнерски дигалки и бродо-истоварувачи
•— опрема за безбедност во поморската и внатрешната пловидба
10) Друга опрема ^ за поморски, речен и
езерски сообраќај
101.

— земјоделски авиони, спортски авиони
и други воздушни леталки, како и
уреди, постројки и апарати за контрола на летањата во воздушниот
сообраќај
авио-мостови, транспортни системи и
опрема во состав на згради и други
градби на аеродромите
специјална работилничка спрема за
одржување и испитување на воздухоплови (трактори и автобуси за работа на платформи), лифт-платформи, старт ери за авиони, опрема за
натовар и истовар на патници и товар, машини за чистење на аеродромски површини и друга опрема на
аеродромите

— предза j акнувачи и зајакнувач^
нископумпни приемници за термоелектрично ладење и спеид уреди и антенски системи
9) Уреди за напојување:
— дизел електрични агрегати
— мрежни и дистрибутивни полиња
и батериско осигурување
— стационарна акумулаторон^ батерии со големи површински плочи
— стационар™ акумулаторот^ батерии со ц е в ч е с т плочи
10) Уреди и автомати за продажба
на
поштенски марки и други поштенски
вредносници, за мерење на тежината
на поштенските пратки, за жигосување и за внатрешен транспорт на
поштенските пратки и другата ПТТ
опрема

10
6,6

6,3
16,6
20
8,3
10
12,5

Опрема за воздушен сообраќај
авиони за превоз на патници и товар
хеликоптери (патнички и товарни)

102.

5

103.
10
9

12,5

14,3

7
8
12,5
8,3
6,7
10
8

3
6,7
8,3

6,7

6,7

VIII. КАНЦЕЛАРИСКА И ДРУГА НЕСПОМЕНАТА ОПРЕМА

10

12,5

4

— телевизори (портабал, монитор и други), коли за радиоврска и вентил атори за напон
20
— репортерски авторадио со звучници,
телефонски миксери и пунктови,
Микрофони, режиски маси за преноси, магнетофони, големи ехо плочи,
агрегати за фото-копирање, опрема
за електростудии и технички режим,
радио VHF и TV претворувачи
(VHF/UHF и UHF/UHF)
12,50
— зај"ажнувачи и продуцентски маси,
стабилизатори и сервостаб шгиз а тори, теренски магнетофони, антени и антенски системи (за радио,
за телевизија, за радиорелејни
врски, за фиксни врски и за сервисни врски)
8,3
— касетофоки, ехо уреди (електронски и со лента), пишувачи на модулации и широконојасни мобилни врски
16,6
— техничка опрема за телевизиски
станици, центри и студии и опрема за производство, пренос и емитување на програми
14,3
— специјални студиски мебел и (возила за одржување
50

8,3

8
7
8

10

Опрема за радио и ТВ сообраќај:
— радиофреквентно модулациони предаватели и радиовал приемници и
интерфонски централи од апаратите
што им припаѓаат, фаќалки за микрофон, инсталирани и акустични парав ани

Опрема за ПТТ сообраќај
1) Телефонски и телеграфски централи
2) Концентратори
3) Телепринтери:
— механички
— полуелектронски
— електронски
4) Виоокофреквентни уреди:
— во цевна техника
— во полуопроводничка техника
5) Радиорелејни уреди:
— во цевна техника
— во полуспроводничка техника
6) Брановоди, со прибор
7) Антени и пасивни рефлектори
8) Опрема за земски сателитски станици:
— нискошумен приемник

Петок, 4 декември 1981

i04.

Универзални и специјални алати
— универзални (стандардни) алати за
поправка и сервисирање на машини, постројки, уреди, инструменти,
прибори и апарати

1245

Петак, 4 декември 1981

— специјални алати за поправка и
одржувањ-е на индустриски, градежни, земјоделски и други машини,
постројки и уреди
— специјални алати за поправка и одржување на воздухоплови, бродови и
други пловила
— специјални алати за одржување
на друмски моторни возила и за
поправка и одржување на средствата за врски
105.

Опрема за загревање, вентилација
одронување на простории

0

106.

107.
108.

111.
20

112.
18

и

— клима уреди и апарати за вентилација
— уреда и апарати за чистење на
простории
— печки (на цврсти горива, тзрмоакумулациони, нафтни и др.) и
други апарати и уреди за загревање на простории

113.
16,5
114.
12,5
115.

116.
12,5
10
11

110. Лозја и хмелници:
— лозја, инхалирани
— хмелници

10

ДОБИ-

Говеда:.
— бикови
— крави
— работни волови

25
20
12,5

Коњи
— пастуви
— кобили
— работни коњи

12,5
10
8

Маски, магарица и му л иња:
— маски и мулиња
— магариња

10

Свињи:
— ветерови"
—. маторици за р аси л од

25
33

20
16,5
14,3

8

Овци и кози:
— О Б Н О В И и јарци
. — овци и кози за млеко и за расплод

117.
14,3
12,5
16.5
14,3

20
33

Друг добиток
XI.

25

ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОНИ
ЖУВАЊА

ВЛО-

118.

Вложувања за стекнување на материјални права

119.

Вложувања за иновации и
вложувања

основачки
20

697.

Овоштарници
1) Сливи, цреши, вишњи и дуњи
— во наводнување
— без наводнување
2) Јаболка:
— на генератилвна подлога
— на вегетативна подлога
3) Круши:
— на генеративна подлога
— на вегетативна подлога
4) Праски:
— во наводнување
— без наводнувања
5) Кајсии
6) Ореви
7) Малинки, калиќи и рибизли
8) Портокали
9) Маслини
10) Друго овошје

И ПРИПЛОДЕН

ЈЈ8Ј5

20

Канцелариски, погонски и друг мебел
и друга опрема за вршење на канцелариски работи
0
1) Мебел
— од дрво
— од метал
— од друг материјал
2) Машини за пишување и машини за
сметање
— електрични машини за пишување
— механички машини за пишување
— електрични машини за сметање
— други машини за сметање
3) Електронски сметачи и друга опрема за обработка на податоци
Лабораториска опрема
Мерни и контролни апарати, прибори и
инструменти

Плантажи на тополи и други брзорастечки дрвја:
— тохтоли
— други дрвја
X. РАБОТЕН
ТОК

25

IX. ДОЛГОГОДИШНИ НАСАДИ
109.

Број 65 — Страна
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4
5
5
4
3,5
5
10
12,5
10
8
20
12,5
10
8

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 26 ноември 1981 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
1. Се прогласува:
дека Радован Влајковиќ од
Социјалистичка
Автономна Покраина Војвод,ина е избран за член
на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; и
дека д-р Душан Драгосавац, по положбата, е
член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република ( Југославија.
2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
го сочинуваат:
од Социјалистичка Република Босна
и Херцеговина Цвиетин Мијатовиќ;

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
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од Социјалистичка Република Македонија Лазар Колишевски;
од Социјалистичка Република Словенија Сергеј
Крајгер;
од Социјалистичка Република Србија Петар
Стамболиќ;
од Социјалистичка Република Хрватска д-р
Владимир Бакариќ;
од Социјалистичка Република Цриа Гора Видое
Жарковиќ;
од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина Радован Влајковиќ;
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово
Фадиљ Хоџа, и д-р Душан Драгосазац, како претседател на претседателството на Централниот комитет на Сојузот на Комунистите на Југославија.
Собрание на СФРЈ
АС бр. 504
26 ноември 1981 година
Белград

ОДЛИКУВАЊА
УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:
Од с о ј у з н и т е о р г а н и и

организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ с. р.
Претседател
на Соборот
на републиките и
покраините,

Петок:, 4 декември 1981

-

Претседател
на Сојузниот собор,

Зоран Полич, с. р. Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

698.

Сташевић Милован а Новица;
— за особени заслуги во создавањето и шире^
њето на братството и единството меѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Бобот Радета Рајко;

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, а во врска со член 6 став 2 на Одлуката за утврдување на приходите од царините и
другите увозни давачки што во 1980 година и се
отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Собранието
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките
и покраините од 26 ноември 1981 година, донесе

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значевме за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Лалић В л ајка Иван:
— за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА ФОНДОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО
СТРАНСТВО ЗА 1980 ГОДИНА

Текић-Вуковић Негована Слободанка;
О д СР Ц р н а

Гора

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

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на
Интересната заедница на Југославија за економски
односи со странство за 1980 година, што ја донесе
Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство со својата
одлука бр. СП 252/4-04 од 10 ноември 1981 година.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Собрание на СФРЈ

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредок на земјата

АС бр. 457
20 ноември 1981 година
Белград
Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.
Претседател
' на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Лаконић Петра Томо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Андрић Николе Гради ја, Булатовић Радосава
Божидар, Булатовић Миљана Владимир, Ивковић
Вукоте Митар, Куртагић Селма Сабре, Милић
Перише Манојло, Поповић Остоје Саво, Шалетић
Јакова Марија, Тодоровиќ Ђуре Александар;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на
земјата

Петак, 4 декември 1981
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Андрић Николе Славко, Борозан Божа Петар,
Булајић Андриј е Љубо, Браковић Спасоја Митар.
Клач-Киригин Ивана Јелица, Козулић Ивана
Динко, Шеровић Саво Петар, Шуњеварић Јевта
Лазар, Томовић Радована Олга, Вељовић Вука Божидар, Вуковић Крста Сава;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Абрамовић Рада Душан, Аговић Зина Сако,
Ашанин Рада Милорад, Боро Вида Анђелко, Чучковић Шпира Мијо, Дедијер Обрада Бориша, Дробњак Рака Милорад, Дулић Ставро Бранислав, Ђуровић Гојко Бранислав, Илић Новица Божо, Илић
Коста Лазар, Јосиповић Божа Дом мико, Караџић
Лазара Божидар, Кавајат Вукаловић Лазара Јованка, Кнежевић Дамјана Радуле, Кривокапић-Батрићевић Гура Драгица, Кустудић Марка Саво, Лакови ћ Коста Васо, Маловић Коста Божо, Мијатовиќ Ђура Крсто, Милошевић Митра Војин, Моровић Вртоломија Саво, Николић Николе Љубомир,
Нишавић Драгоја Благоје, Перишић "В,етка Јован,
Перовић Ми лоша Арсеније, Поповић Марка Јово.'
Сафанов Михаила Алекса. Смоловић Мелике Жарко, Шћекић Милована Милета, Штурановић Ива
Љубомир, Влаовић Саве Мираш, Вујовић Богдана
Рајко, Вуковић Гојка Србољуб, Зејак Миливоја Мираш, Зиндовић Томаша Батрић, Злоковић Петра
Данило, Злоковић Игњата Саво, Злоковић Божа
Вељко, Журић Луке Раде;
— за залагање во социјалистичката
на земјата

изградба

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Сеферовић Садика Рифа""
— за заслуги и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Блажевиќ Јовић Шпира Јела, ,Бојанин Бранка
Божидар, Брајевић-Брајевић Марка Вуке, Бралић-Курпејовић Омера Бахрија, Ћурић-Ћурић Гојка
Гроздана, Дедеић Мурата Шемсо, Драгојловић Јоко
Александар, Ђурашиловић
Милосава
Радован,
Лепетић Коста Ранко, Љаић Бињака Рахман, Мурић Хајзира Зумбер, Нурковић Емина Сафет, Познановић-Познановић Андриј е Вјера, Шиљоговић
Илије Слободан, Табаковић Илије Јово, Вукасовић-Јанчић Новак Петрина, Зејнелагић Риза Рашид;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
врз општонародната одбрана
СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ
Хаџић Хивза Рифо;
Од САП В о ј в о д и н а
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за социјалистичката изградба
на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ
Бурбах Фридриха Герхард. Хорват Петера
Шандор, Милашин Томе Стјепан, Ромић Петра Душан;

ЈЈ8Ј5

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Мандић Вује Станка;
— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Радић Васе Добривој;
— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок
на земјата
СО ОРДЕН НА

РЕПУБЛИКАТА
ВЕНЕЦ

СО

БРОНЗЕН

Медић Илије Петар, Нађ Ивана Јосип, Растовић Стевана Радован, Узелац букана Душан;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на земјата
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
ЅВЕЗДА
Балла Ференца Ференц, Беслаћ Николе Смиља,
Дотлић-Ракић Илије Марија, Корица Триве Синиша, Ковачевиќ Душана Владимир, Међедовић Љубинка Милован, Милинков Саве Јовица, Радаковић-Дикић Николе Мара, Шућов Маринка Светозар,
Тркуља-Будимлија Дмитар Љубица, Вејиновић Миле Раде;
— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Балог Петра Јожеф, Батинић Марка Владимир,
Чанковић-Мирковић Дане Милена, Малеша Симе
Марко, Опачић Станислава Слободан, Пешута ""аза Бранко, Петровић Добривоја Александар, Ракић
Милоша Миленко;
— за залагање во социјалистичката изградба на
земјата
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД
Богојевић Сима
Мехмед;

Срето,

Мехмедовић

Хусеина

— за залагање и постигнати успеси во работата
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ
Поповић Блажа Саво, Вујадинов Ивана Живорад, Зорић Стевана Милан.
Бр. 63
30 јуни 1981 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Петок:, 4 декември 1981

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Страна 1644 — Број 65
УКАЗ

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република
Југославија одлучува да се одликува:

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги на унапредувањето на пријателските односи и развивањето на плодна соработка
во областа на воените и научно-техничките дејности на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република
Грција

- по повод 40-годишнината на родот за врски,
за особени заслуги на зајакнувањето на општонародната одбрана и високиот степен на борбената
готовност

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА
Agamemnon Gradtzios — армиски генерал.
Бр. 72
8 септември 1981 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
ЅВЕЗДА
398. полк за врски.
- по повод 35-годишнината на постоењето, а за
особени заслуги и постигнати успеси во работата од
значење за напредокот на земјата и за значителен
придонес на остварувањето на концепцијата на општонародната одбрана
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Војна штампарија Сплит.
Бр. 76
15 -септември 1981 година
Белград на

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:
— за особени заслуги во развивањето и зајакнувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна
Република Југославија и Хашемитското Кралство
Јордан
СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА
д-р Nasir Ѕ. Batayneh — извонреден и ополномоштен амбасадор на Хашемитското Кралство Јордан во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.
Бр. 74
18 август 1981 година
Белград
Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с.р.

Претседател
Претседателството
на СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.
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банките — — — — — — — — —
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средства и на средствата за заедничка
потрошувачка на корисниците на општествени средства
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