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257. 
Врз основа на член 8 став 5 и член 13 став 3 од Зако-

нот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/89), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТНИОТ ПЛАН 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Контниот план за прав-

ни лица од член 2 на Законот за сметководството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89) кои согласно со тој 
закон водат двојно книговодство. 

Оваа уредба не се однесува на: 
1) правни лица што водат деловни книги по системот 

на буџетско (камерално) и по систем на просто книговод; 
ство; 

2) организации што деловните книги ги водат по по-
себни контни планови (банки, осигурителни и други орга-
низации чие работење се уредува со посебен сојузен за-
кон). 

Контниот план од став 1 на овој член е отпечатен кон 
оваа уредба и е негов составен дел. 

Член 2 
Средствата и изворите на средствата, промените на 

средствата и изворите на средства, приходите и расходи-
те, утврдувањето и распределбата на резултатите од рабо-
тењето се евидентираат на синтетичките (трицифрени) 
конта во Контниот план. Пропишаните синтетички (тро-
цифрени) конта можат да се расчленуваат на аналитички. 

Член 3 
Правните лица што Сојузниот извршен совет, врз ос-

нова на сојузен закон, ги овластил за производство на во-
оружување и воена опрема, водењето на деловни книги и 
составување на сметководствените искази не можат да му 
го доверат на друго правно, односно физичко лице. 

Член 4 
Правните лица од член 1 став 1 на оваа уредба го 

усогласуваат водењето на деловните книги со оваа уредба 
најдоцна до 30 јуни 1989 година. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за контниот план и за биланси-
те за организациите на здружен труд („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 3/85, 45/86, 13/87, 61/87 и 10/88). 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 144 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

К О Н Т Е Н П Л А Н 
О - ПОСТОЈАНИ ДЕЛОВНИК ВОНДЕЛОВНИ СРЕД-

СТВА И ЗАГУБА 
00 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 

000 - Издатоци за истражување и развој 
001 - Основачки вложувања 
002 - Разграничен дел на негативните курсни 

разлики над инфлацијата и разлика до по-
лна Ревалоризација на природните богат-
ства 

003 - Патенти, лиценци, концесии 
004 - Други права 
005 - Нематеријални вложувања во подготовка 
006 - Аванси за нематеријални вложувања 
008 - Ревалоризација на нематеријални 

вложувања во текот на пресметковниот 
период 

009 - Исправка на вредноста на нематеријални 
вложувања 

01 - ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 
010 - Земјиште 
011 - Шуми 
015 - Вложувања во природни богатства во 

подготовка 
016 - Аванси за природни богатства 
018 - Ревалоризација на природни богатства во 

текот на пресметковниот период 

02 - СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 
020 - Градежни објекти 
021 - Опрема 
022 - Повеќегодишни засади 
023 - Основно стадо 
024 - Други средства за работа 
025 - Средства за работа во подготовка 
026 - Аванси за средства за работа 
028 - Ревалоризација на средства за работа во 

текот на пресметковниот период 
029 - Исправка на вредноста на средствата за 

работа 
04 - ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВА-

ЊА 
040 - Вложувања во поврзани претпријатија 
041 - Здружени и вложени средства во банки 
042 - Други здружени вложени средства 
043 - Дадени депозити и кауции 
044 - Вложување во хартии од вредност 
045 - Кредити дадени во земјата 
046 - Кредити дадени на странство 
047 - Други долгорочни деловни вложувања 
048 - Задолжителни долгорочни вложувања -
049 - Исправка на вредноста на долгорочни фи-

нансиски вложувања 

05 - НЕПОКРИЕН А ЗАГУБА 
050 - Загуба во поранешните години 
051 - Загуба на тековната година 

06 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ-
КА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДОМУВАЊЕ 
060 - Станови и станбени згради - нездружени 
061 - Станови и станбени згради - здружени во 

СИЗ 
062 - Прибавување на станови и станбени згра-

ди 
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063 - Кредити за станбена изградба 
064 - Здружени парични средства за потребите 

на домување 
065 - Други побарувања и пласмани по основ 

на заедничката потрошувачка за потреби-
те за домување 

068 - Ревалоризација на становите и станбени-
те згради во текот на пресметковниот пе-
риод 

069 - Исправка на вредноста на станови и стан-
бени згради 

07 - СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ-
КА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 
070 - Објекти за други потреби 
071 - Опрема за други потреби 
072 - Прибавување на средства за други потре-

би 
074 - Здружени парични средства за други по-

треби 
075 - Други побарувања по основ на заедничка 

потрошувачка за други потреби 
078 - Ревалоризација на средства за други по-

треби во текот на пресметковниот период 
079 - Исправка на вредноста на средствата за 

други потреби 

08 - ДРУГИ ВОНДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 
080 - Средства на развојот за општонародната 

одбрана 
081 - Средства за солидарност 
082 - Средства за други вонделовни намени 
088 - Ревалоризација на објектите и на предме-

тите на друг вонделовен имот во текот на 
пресметковниот период 

089 - Исправка на вредноста на објектите и на 
предметите на друг вонделовен имот 

1 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБА-
РУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ КОНТА 

10 - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
100 - Жиро и тековни сметки 
101 - Издвоени парични средства и акредитиви 
102 - Благајна 
103 - Девизни сметки 
104 - Девизни акредитиви 
105 - Девизна благајна 
107 - Други парични средства 

11 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
ПО - Чекови 
111 - Меници 
117 - Други хартии од вредност 
119 - Исправка на вредноста на хартии од вред-

ност 

12 - КУПУВАЧИ 
120 - Купувачи во земјата 
121 - Купувачи во странство 
129 - Исправка на вредноста на побарувања од 

купувачите 

13 - ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ 
130 - Дадени аванси 
131 - Дадени депозити и кауции 
139 - Исправка на вредноста на аванси, депози-

ти и кауции 

14 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА ОД 
РАБОТЕЊЕТО 
140 - Побарувања од поврзани претпријатија 
141 - Побарувања од заедничко работење 
142 - Побарувања од извозници 
143 - Побарувања по основ на увоз за туѓа 

сметка 
144 - Побарувања од комисиона и консигнацио-

на продажба 
147 - Разни побарувања од работењето 
149 - Исправка на вредноста на други кратко-

рочни побарувања од работењето 

15 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВА-
ЊА 
150 - Вложувања во поврзани претпријатија 
151 - Вложувања во банки 
152 - Здружени и вложени средства 

' 153 - Кредити дадени во земјата 
154 - Кредити дадени во странство 
157 - Други краткорочни финансиски вложува-

' ња 
159 - Исправка на вредноста на краткорочни 

финансиски вложувања 

16 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА 
160 - Побарувања од државни и други институ-

ции 
161 - Побарувања за преплатени даноци и при-

донеси 
162 - Побарувања за повеќе исплатени лични 

доходи 
163 - Други побарувања од работниците 
167 - Разни краткорочни побарувања 
169 - Исправка на вредноста на други кратко-

рочни побарувања 

19 - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 
190 - Однапред платени трошоци 
191 - Трошоци што се разграничуваат на пове-

ќе години 
192 - Пресметани приходи што не можеа да би-

дат фактурирани 
194 - Платени зависни трошоци за набавка 
197 - Други активни временски разграничува-

ња 

2 - КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕ-
СМЕТКОВНИ КОНТА 
21 - ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

210 - Обврски за издадени чекови 
211 - Обврски за издадени меници 
217 - Обврски за издадени други хартии од 

вредност 

22 - ДОБАВУВАЧИ 
220 - Добавувачи во земјата 
221 - Добавувачи во странство 
224 - Обврски за нефактурирани стоки и услуги 

23 - ПРИМЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУ-
ЦИИ 
230 - Примени аванси 
231 - Примени краткорочни депозити и кауции 

24 - ДРУГИ КРАТКОТОРОЧНИ ОБВРСКИ ОД РА-
БОТЕЊЕТО 
240 - Обврски спрема поврзани претпријатија 
241 - Обврски од заедничко работење 
242 - Обврски спрема увозник 
243 - Обврски по основ на извозот за туѓа смет-

ка 
244 - Обврски по основ на комисиона и консиг-

национа продажба 
247 - Разни краткорочни обврски од работење-

то 

15 - КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ 
250 - Обврски спрема поврзани претпријатија 
251 - Обврски за здружени и вложени средства 
252 - Кредити од банки во земјата 
253 - Други кредити во земјата 
254 - Кредити од странство 
257 - Други краткорочни финансиски кредити 

26 - ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 
260 - Обврски за даноци, придонеси и други да-

вачки 
261 - Обврски за даноци и придонеси од резул-

татите 
262 - Обврски по основ на учество во резулта-

тот 
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263 - Нераспоредена добивка на тековната го-
дина 

264 - Обврски спрема работници 
267 - Разни краткорочни обврски 

27 - ПРЕСМЕТКА И ОБВРСКИ ЗА БРУТО ЛИМ-I НИ доходи 
270 - Обврски за бруто лични доходи и надо-

мести на личните доходи 
271 - Чисти лични доходи 
272 - Надомести на чистите лични доходи 
273 - Заедничка потрошувачка од личните до-

ходи 
274 - Придонеси од личните доходи 
275 - Даноци од личните доходи 

28 - ЕФЕКТИ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА 
280 - Позитивни ефекти на Ревалоризацијата 
281 - Негативни ефекти на Ревалоризацијата 
282 - Пренос на ефектите на Ревалоризацијата 

29 - ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВА-
ЊА 
290 - Пресметани трошоци 
292 - Однапред наплатени (пресметани) прихо-

ди 
294 - Пресметани зависни трошоци на набав-

ката 
297 - Други пасивни временски разграничува-

ња 

3 - МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИН-
ВЕНТАР 
30 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА 

300 - Вредност по пресметка на добавувачите 
301 - Зависни трошоци 
302 - Царини и други увозни давачки 
303 - Данок на промет и други давачки 
309 - Пресметка на набавката 

31 - МАТЕРИЈАЛ 
310 - Материјал во склад 
316 - Материјал во доработка, обработка и ма-

нипулација 
317 - Исправка на вредноста на застарен ма-

теријал 
318 - Ревалоризација на залихите на материја-

ли 
319 - Отстапување од цената на материјалите 

32 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
320 - Резервни делови во складот 
327 - Исправка на вредноста на застарени ре-

зервни делови 
328 - Ревалоризација на залихите на резервни 

делови 
329 - Отстапувања од цените на резервните де-

лови 

35 - СИТЕН ИНВЕНТАР 
350 - Ситен инвентар во склад 
351 - Ситен инвентар во употреба 
357 - Исправка на вредноста на ситен инвентар 
358 - Ревалоризација на залихите на ситен ин-

вентар 
359 - Отстапувања од цените на ситниот ин-

вентар 

4 - ТРОШОЦИ 
40 - ТРОШОЦИ НА МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР 
400 - Потрошен материјал 
401 - Потрошена енергија 
404 - Потрошени резервни делови 
405 - Отпис на ситен инвентар 

41 - УСЛУГИ 
410 - Транспортни услуги 
411 - Услуги за изработка на производи 

412 - Услуги за одржување 
413 - Трошоци за саеми 
414 - Закупнина 
419 - Други услуги 

42 - УКАЛКУЛИРАНИ РЕЗЕРВИРАЊА НА МА-
ТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
420 - Укалкулирани резервирања на матери-

јални трошоци -
429 - Други укалкулирани резервирања на ма-

теријални трошоци 

43 - АМОРТИЗАЦИЈА 
430 - Амортизација 
438 - Ревалоризација на амортизацијата 
439 - Намалување на амортизацијата врз то-

вар на сопствениот капитал 

44 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
440 - Надомести на трошоците на работници-

те во вршење на дејности 
441 - Трошоци за пропаганда и реклама 
442 - 'Репрезентација 
443 - Трошоци за исхрана ра работници во те-

кот на работата 
444 - Премии за осигурување 
445 - Трошоци за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита 
446 - Даноци што не зависат од деловниот ре-

зултат 
447 - Придонеси што не зависат од деловниот 

резултат 
448 - Укалкулирани резервирања на нематери-

јални трошоци 
449 - Други нематеријални трошоци 

45 - ТРОШОЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИ 
450 - Трошоци за финансирање на дејности од 

односите со поврзани претпријатија 
451 - Трошоци на камати и Ревалоризација на 

динарски обврски 
452 - Негативни курсни разлики 
458 - Укалкулирани резервирања за трошоци-

те на финансирање на дејностите 

47 - БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ И НАДОМЕСТИ 
470 - Укалкулирани бруто лични доходи 
471 - Укалкулирани надомести на бруто лични 

доходи 

49 - РАСПОРЕД НА ТРОШОЦИТЕ 
490 - Распоред на трошоците за пресметка на 

производи и услуги 
491 - Распоред на трошоците непосредно врз 

товар на вкупниот приход 

5 - СЛОБОДНА (ПОГОНСКИ ПРЕСМЕТКИ И ДРУ-
ГИ ПОТРЕБИ) 

6 - ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 
60 - ПРОИЗВОДСТВО 

600 - Производство 
606 - Производство во доработка, обработка и 

манипулација 
607 - Исправка на вредноста на застарено про-

изводство 
608 - Ревалоризација на производството 
609 - Отстапувања од цените на производство-

то 

63 - ПРОИЗВОДИ 
630 - Производи во склад 
631 - Производи во туѓ склад 
633 - Производи во продавница 
634 - Укалкулиран данок на промет 
636 - Производи во доработка, обработка и ма-

нипулација 
637 - Исправка на вредноста на застарени про-

изводи 
638 - Ревалоризација на производите 
639 - Отстапувања од цените на производите 
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65 - ПРЕСМЕТКА НА НАБАВКАТА НА СТОКИ 
650 - Вредност на стоките по пресметка на до-

бавувачите 
651 - Зависни трошоци за набавката на стоки 
652 - Царини и други увозни давачки за стоки-

те 
653 - Данок на промет и други давачки за сто-

ки 
659 - Пресметка на набавка 

66 - СТОКИ 
660 - Стоки на склад 
661 - Стоки во туѓ склад 
663 - Стоки во продавница 
664 - Укалкулиран данок на промет 
666 - Стоки во доработка, обработка и манипу-

лација 
667 - Исправка на вредноста на застарени сто-

ки 
669 - Разлика во цената 

7 - РАСХОДИ И ПРИХОДИ 
70 - ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 
700 - Трошоци на продадени производи и услу-

ги 

71 - НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ 
СТОКИ И МАТЕРИЈАЛИ 
710 - Набавна вредност на продадени стоки 
711 - Набавна вредност на продаден матери-

јал, резервни делови и ситен инвентар 
712 - Трошоци за продажба на стоки и матери-

јали 
718 - Резервирања по основ на стоки 

72 - РАСХОДИ НА ФИНАНСИ“РАЊЕТО 
720 - Расходи на финансирање од односите со 

поврзани претпријатија 
721 - Расходи на камати и Ревалоризација на 

динарски обврски 
722 - Намалување вредноста на долгорочни 

финансиски вложувања 
723 - Негативни разлики на ефектите на Рева-

лоризацијата 
,724 - Негативни курсни разлики 
728 - Резервирања за трошоци re на финансира-

ње 
729 - Други расходи на финансирање 

73 - ВОНРЕДНИ РАСХОДИ 
730 - Неотпишана вредност и други трошоци 

на отуѓен и расходуван постојанен имот 
731 - Намалени вредности на постојанен имот 
732 - Отпис и исправка на вредноста на заста-

рени залихи 
733 - Кусоци 
734 - Други вонредни расходи - материјални 
735 - Казни,̂  пенали и надомести на штетата 
736 - Отпис и исправка на вредноста на ненап-

латени побарувања 
737 - Дополнително утврдени расходи од по-

ранешните години 
738 - Резервирања за вонредни расходи 
739 - Други вонредни расходи - нематеријални 

75 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБАТА НА ПРОИЗВО 
ДИ И УСЛУГИ 
750 - Приходи од продажбата на производи и 

услуги на поврзани претпријатија 
751 - Приходи од продажбата на производи и 

услуги на домашниот пазар 
752 - Приходи од продажбата на производи и 

услуги на странски пазар 
753 - Приходи од субвенции, дотации, регреси, 

компензации и враќање на давачки по ос-
нов на продажбата на производи и услуги 

754 - Приходи од придонесите преку СИЗ и од 
слични придонеси 

755 - Приходи по основ на употребата на про-
изводи и услуги 

757 - Приходи од закупнини 
758 - Приходи од укинување на резервирање за 

трошоци на производи и услуги 
759 - Други приходи од продажбата на произ-

води и услуги 

76 - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И 
МАТЕРИЈАЛИ 
760 - Приходи од продажбата на стоки на по-

врзани претпријатија 
761 - Приходи од продажбата на стоки на до-. 

матниот пазар 
762 - Приходи од продажбата на стоки на 

странски пазар 
763 - Приходи од субвенции, дотации, регреси, 

компензации и враќање на давачки по ос-
нов на продажбата на стоки 

764 - Приходи од продажбата на материјали 
765 - Приходи по основ на употребата на сто-

ки и материјали 
768 - Приходи од укинување на резервирања за 

трошоци на стоки и материјали 
769 - Други приходи од продажбата на стоки и 

материјали 

77 - ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 
770 - Приходи од финансирање од односите со 

поврзани претпријатија 
771 - Приходи од финансиски вложувања од 

камати и Ревалоризација на динарски по-
барувања 

772 - Позитивни курсни разлики 
773 - Позитивни разлики на ефектите на Рева-

лоризација и укинување на ревалоризаци-
они резерви 

778 - Приходи од укинување на резервирања, 
за расходите на финансирањето 

779 - Други приходи од финансирањето 

78 - ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ 
780 - Приходи од продажбата на постојанен 

имот 
782 - Отпис на обврските 
783 - Вишоци 
785 - Приходи од наплатени пенали, награди и 

слично 
786 - Наплатени отпишани побарувања 
787 - Приходи од поранешните години 
788 - Приходи од укинување на резервирања за 

вонредни расходи 
789 - Други вонредни приходи 

79 - РАЗЛИКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 
790 - Разлика на приходите и расходите 

8. РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 
80 - ОСТВАРЕН ДОХОД 

800 - Остварен доход 
81 - РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

810 - Покривање на загуба од претходните го-
дини 

811 - Учество на други организации во заед-
ничкиот доход 

812 - Реализирани лични доходи независни од 
акумулацијата 

82 - ДОБИВКА 
820 - Добивка 

83 - РАСПОРЕД НА ДОБИВКАТА 
830 - Даноци од резултатите 
831 - Придонеси од резултатите 
832 - Општествен капитал 
833 - Зголемување на влогот 
834 - Надомести на вложувачите 
835 - Резерви 
836 - Реализирани лични доходи над личните 

доходи независни од акумулацијата 
837 - Помалку исплатени лични доходи 
838 - Заедничка потрошувачка 
839 - ^распоредена добивка 
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89 - ЗАГУБА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 
890 - Загубата на деловната година 
899 - Покривање на загубата 

9 - ТРАЈНИ И ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВ-
НИ И ВОНДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ВОНБИЛАН-

СНИ КОНТА 
90 - ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ 

900 - Почетен општествен капитал 
901 - Општествен капитал од резултатите 
907 - Друг општествен капитал 

91 - АКЦИОНЕРСКИ И ИНДИВИДУАЛЕН КА-
ПИТАЛ И ТРАЈНИ ВЛОГОВИ 
910 - Акционерска главница 
911 - Зголемување вредноста на акциите (пре-

миите) 
913 - Трајни влогови на домашни лица 
914 - Трајни влогови на странски лица 
917 - Индивидуален капитал 

92 - НЕНОМИНИРАН КАПИТАЛ 
920 - Законски резерви 
921 - Статутарни резерви 
922 - Слободни резерви 
923 - Ревалоризациони резерви 
924 - Нераспоредена добивка од поранешните 

години 
93 - ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА 

930 - Резервирања за ризици 
931 - Резервирања за обновување на природни 

богатства 
932 - Резервирања за инвестиционо одржување 

на основни средства 
933 - Други долгорочни резервирања 

94 - ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 
940 - Обврски спрема поврзани претпријатија 
941 - Орочени вложувања на домашни лица 
942 - Орочени вложувања на странски лица 
943 - Кредити од банки во земјата 
944 - Други кредити во земјата 
945 - Кредити во странство 
946 - Продадени обврзници 
947 - Обврски за примени депозити и кауции 
948 - Разни долгорочни обврски 

96 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА ЗА ПОНОВИТЕ НА ДО-
МУВАЊЕТО 
960 - Фонд за потребите на домувањето 
961 - Обврски за здружени средства за потре-

бите на домувањето 
962 - Обврски по кредити за потребите на до-

мувањето 
967 - Други обврски за потребите на домува-

њето 
97 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ 
970 - Фонд за други потреби на заедничката 

потрошувачка 
971 - Обврски за здружените средства за други 

потреби на заедничката потрошувачка 
972 - Обврски по кредити за други потреби на 

заедничката потрошувачка 
977 - Други обврски за други потреби на заед-

ничката потрошувачка 

98 - ИЗВОРИ НА ДРУГИ ВОНДЕЛОВНИ СРЕД-
СТВА 
980 - Извори на средства за развој на општона-

родната одбрана 
981 - Извори на средства за солидарност 
987 - Извори на средства на други вонделовни 

намени 

99 - ВОН БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (слободно 
расчленување) 

258. 
Врз основа на член 187 од Законот за претпријатијата 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат условите за упис во 

судскиот регистар на претпријатие и на друго правно ли-
це определено со законот ако врши стопанска дејност (во 
натамошниот текст: субјект на уписот). 

Во судскиот регистар се запишува дел од субјектот на 
уписот, кој има определени права и обврски во правниот 
промет со трети лица. 

Член 2 
Во судскиот регистар се запишуваат: основањето, 

здружувањето, организирањето и престанокот на субјек-
тот на уписот како и статусните и другите промени на тие 
субјекти. 

Во судскиот регистар се запишуваат и други подато-
ци за субјектите на уписот, кои се значајни за правниот 
промет, и тоа: фирмата, седиштето, дејноста, односно ра-
ботите, овластувањата во правниот промет со трети лица, 
видот и обемот на одговорноста за обврските на субјектот 
н^ уписот, видот и обемот на одговорноста во правниот 
промет со трети лица, имињата на лицата овластени за за-
стапување и границите на нивните овластувања, називот и 
седиштето на основачот, како и бројот и датумот на актот 
за основање. Во судскиот регистар се запишуваат и пода-
тоци за други факти определени со законот. 

Член 3 \ 
Во судскиот регистар се запишуваат дејноста, однос-

но работите според прописите за единствената класифика-
ција на дејностите, а за трговските дејности - според но-
менклатурата на трговските струки, односно во соглас-
ност со посебни закони или прописи донесени врз основа 
на законот. 

Ако дејноста не е предвидена со пропис или со но-
менклатура, односно со закон, судот ќе одлучи за уписот 
земајќи ги предвид одредбите на актите на субјектот на 
уписот. 

Член 4 
Во фирмата на здружено претпријатие, сложено прет-

пријатие и друга форма на здружување се запишуваат ви-
дот и обемот на одговорноста за обврските во правниот 
промет, и тоа: 

1) н.сол.о. (неограничена солидарна одговорност), 
2) о.сол.о. (ограничена солидарна одговорност), 
3) н.суб.о. (неограничена супсидијарна одговорност), 
4) о.суб.о. (ограничена супсидијарна одговорност), 
5) р.о. (различна одговорност). 
Во фирмата на други форми на општествено прет-

пријатие, договорно претпријатие, приватно претпријатие 
и задружно претпријатие се внесува ознаката п.о. (потпол-
на одговорност). 

Член 5 
Во фирмата на мешовито претпријатие се внесува не-

говата форма, и тоа: 
1) акционерско друштво (а.л.), 
2) друштво со ограничена одговорност (д.о.о.), 
3) командитно друштво (к.д.), 
4) друштво со неограничена солидарна одговорност 

на членовите (д.н.сол.о.). 
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Член 6 
Во фирмата на командитно друштво се внесуваат 

имињата на сите комплементари или на еден или повеќе 
од нив и ознаката „и други“. 

Во фирмата на друштво со неограничена солидарна 
одговорност на членовите се внесуваат имињата на сите 
членови, односно на еден или повеќе од нив, и ознаката „и 
други“. 

Член 7 
Судскиот регистар се состои од регистарски влошки 

со регистарски листови. 
Кон судскиот регистар се водат збирки на исправи, 

други помошни книги и евиденции, кои се уредуваат со 
посебен пропис. 

Член 8 
Пријавата за упис во судскиот регистар ги содржи 

податоците од член 2 став 2 на оваа уредба. 
Податоците од став 1 на овој член се запишуваат на 

пропишаниот образец на пријавата, зависно од предметот 
на уписот. 

Член 9 
Пријавата за упис во судскиот регистар ја поднесува 

овластеното лице. 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар се при-

ложуваат исправите и доказите предвидени со законот, за-
висно од предметот на уписот. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар се при-
ложува и статутот на здруженото претпријатие, на оп-
штественото претпријатие настанато со статусни промени 
и на претпријатието настанато со промена на статусот. 

Ако со законот е пропишано или со актот за основа-
ње во согласност со законот е утврдено давање на соглас-
ност, одобрение, уверение, овластување, потврда или дру-
ги соодветни акти, кон пријавата се приложуваат и тие 
акти. 

Ако основачот на претпријатието е странско правно 
лице, кон пријавата се поднесува и доказ дека странското 
правно лице е запишано во соодветниот регистар (книга-
та) на државата чија припадност ја има, а физичкото 
странско лице поднесува доказ со кој се утврдува неговиот 
идентитет. 

Член 10 
Ако со судскиот регистар се запишува друг субјект 

определен со законот кој врши стопанска дејност, уписот 
се врши по одредбите на оваа уредба, ако со тој закон не е 
поинаку определено. 

II. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ОПШТЕСТВЕНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

I. Пријава за упис во судскиот регистар на основање на оп-
штествено претпријатие 

Член 11 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на општествено претпријатие се приложува: 
1) акт за основање; 
2\) доказ за износот на средствата за основање и поче-

ток на работата на претпријатието, односно потврда на 
основачот за предавање на предметите, со попис и проце-
на; 

3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

Претпријатието од став 1 на овој член е должно да му 
ги достави на регистарскиот суд статутот, доказот за ич 
бор на органот на управувањето, ако се избира тој орган, 
и доказот за именувањето на работоводниот орган, во рок 
од 15 дена по истекот на рокот предвиден со актот за осно-
вање, кон пријавата за упис на промената на лицето ов-
ластено за застапување. 

Ако основач на општественото претпријатие е суб-
јект на уписот од подрачјето на друг суд, кон пријавата се 
приложува и изводот од судскиот регистар за тој основач. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се однесуваат и 
на уписот на основање на заедничко претпријатие и посеб-
но општествено претпријатие (јавно претпријатие). 

Член 12 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на здружено претпријатие се приложуваат: 
1) договор за основање; 
2) доказ за избор на орган на управувањето; 
3) одлука за именување на вршител на должноста ра-

ботоводен орган; 
4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 
Ако основач на здруженото претпријатие е субјект на 

упис од подрачјето на друг суд, кон пријавата се при-
ложува и извод од судскиот регистар за тој основач. 

Член 13 
Ако со статутот на општественото претпријатие е ут-

врдено дел од општественото претпријатие да има опре-
делени права и обврски во правниот промет со трети лица 
(основна организација на здружен труд или други форми 
на организирање) - (во натамошниот текст: дел од прет-' 
пријатието), кон пријавата за упис во судскиот регистар се 
приложуваат: 

1) одлука за именување на застапник; 
2) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње 

2. Пријава за упис во судскиот регистар т\ статусни промет 
ни H2i општествено претпријатие 

Член 14 
Ако општественото претпријатие се подели на две 

или повеќе нови општествени претпријатија, во судскиот 
регистар се запишуваат новите општествени претпријати-
ја. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар на орга-
низирање на секое ново општествено претпријатие, наста-
нато со поделба, се приложуваат: 

1) одлука на општественото претпријатие за поделба 
на две или повеќе нови општествени претпријатија 

2) одлука за именување на вршителот на должноста 
работоводен орган на претпријатието; 

3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

Член 15 
Ако две или повеќе општествени претпријатија се со-

единат во ново општествено претпријатие, кон пријавата 
за упис во судскиот регистар на организирање на ново оп-
штествено претпријатие се приложуваат: 

1) одлука на две или повеќе општествени претприја-
тија за спојување во ново општествено претпријатие; 

2) одлука за именување на вршител на должноста ра-
ботоводен орган; 

3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

Член 16 
Ако општественото претпријатие се присоедини кон 

друго општествено претпријатие, кон пријавата за упис во 
судскиот регистар на присоединувањето на едно претпри-
јатие кон друго претпријатие се приложуваат: 

1) одлука на општественото претпријатие кое се при-
соединува; 

2) одлука на општественото претпријатие кон кое се 
присоединило другото општествено претпријатие, за при-
фаќање на присоединување^. 

Член 17 
Пријавата за упис на бришење на општествено прет-

пријатие кое престанува поради поделба, соединување 
или присоединување, ја поднесува работоводниот орган 
на претпријатието кое престанува поради наведените ста-
тусни промени или работоводниот орган на новото прет-
пријатие или на претпријатието кон кое се присоединува, 
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и тоа истовремено со пријавата за упис од чл. 14 до 16 на 
оваа уредба. 

Член 18 
Ако дел од општествено претпријатие се издвои од 

составот на претпријатието и стане самостојно општес-
твено претпријатие, кон пријавата за упис во судскиот ре-' 
гистар на организирање на општествено претпријатие на-
станато со издвојување се приложуваат: 

1) одлука за издвојување; ' 
2) одлука за именување на вршител на должноста ра-

ботоводен орган; 
3) заверен потпис на лицето овластен^ за застапува-

ње на претпријатието. 

Член 19 
Ако дел од општествено претпријатие се издвои од 

составот на претпријатието и се присоедини кон друго оп-
ш“тествено претпријатие, работоводниот орган на прет-
пријатието кон кое се присоединува дел од претпријатие-
то поднесува пријава за упис во судскиот регистар на при-
соединувањето на дел од претпријатието и кон пријавата 
приложува; 

1) одлука за издвојувањето; 
2) одлука на надлежниот орган на претпријатието 

кон кое се присоединува дел од друго претпријатие за при-
фаќање на присоединувањето. 

Член 20 
Ако дел од претпријатието, кое се издвојува од прет-

пријатие во ново претпријатие или заради присоединува-
ње кон друго претпријатие бил запишан во судскиот ре-
гистар, работоводниот орган на претпријатието во чиј 
состав бил овој дел поднесува пријава за упис на брише-
њето на тој дел од претпријатието, истовремено со прија-
вите за упис предвидени во чл. 18 и 19 на оваа уредба. 

Член 21 
Ако поради соединување односно поделба на субјек-

тот на уписот, новото претпријатие ја проширува дејнос-
та, односно го менува седиштето, кон пријавата се при-
ложува и решение на надлежниот орган дека се исполнети 
условите во поглед на техничката опременост и заштита-
та при работа, заштитата и унапредувањето на човековата 
средина и другите услови определени со законот. 

Член 22 
Пријавата за упис во судскиот регистар на престанок 

на работа на дел од претпријатие ја поднесува работовод-
ниот орган на претпријатието, кон која приложува доказ 
за престанок на работата. 

3. Пријава за упис во судскиот регистар на дополнително 
пристапување, односно истапување 

Член 23 
Ако на здружено претпријатие дополнително му при-

стапат други правни лица чие пристапување законот го 
предвидува, кон пријавата за упис во судскиот регистар на 
пристапувањето се приложуваат: 

1) одлука на субјектот на уписот за дополнителното 
пристапување кон здруженото претпријатие; 

2) одлука на органот на управувањето на здруженото 
претпријатие за прифаќање rta дополнителното пристапу-
вање. 

Одредбите од став 1 на овој член согласно се приме-
нуваат и на дополнителното пристапување на субјектот 
на уписот кон сложеното претпријатие и кон другите фор-
ми на здружување. 

Член 24 
Ако друго општествено претпријатие се присоедини 

кон здружено претпријатие, пријавата за упис во судскиот 
регистар на присоединување^ ја поднесува работоводни-
от орган на здруженото претпријатие. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1) одлука на претпријатието кое се присоединува; 
2) согласност на работничкиот совет на здруженото 

претпријатие за прифаќање на присоединување^, ако е 
предвидено со статутот на здруженото претпријатие. 

Истовремено со пријавата од став 1 на овој член ра-
ботоводниот орган на претпријатието кое се присоедину-
ва или работоводниот орган на здруженото претпријатие 
поднесува пријава за упис на бришењетео од судскиот ре-
гистар на претпријатието кое се присоединува. 

Член 25 
Ако субјектот на уписот истапува од составот на 

здружено претпријатие, работоводниот орган на 
здруженото претпријатие поднесува пријава за упис во 
судскиот регистар на истапувањето од составот на 
здруженото претпријатие. 

Кон пријавата се приложува одлуката на надлежниот 
орган на здруженото претпријатие за истапување. 

4. Пријава за упис во судскиот регистар на здружување во 
сложено претпријатие и други форми на здружување 

Член 26 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на 

здружување во сложено претпријатие, деловно здружение 
или друга форма на здружување се приложуваат: 

1) самоуправна спогодба на здружување; 
2) доказ за изборот на органот на управувањето; 
3) одлука за именување на вршител на должноста ра-

ботоводен орган; 
4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 

Член 27 
По уписот во судскиот регистар на здружување во 

сложено претпријатие или во други форми на здружување, 
работоводниот орган на секој здружен субјект е должен да 
поднесе пријава за упис во судскиот регистар на својство-
то на здружениот субјект, како и на видот и обемот на од-
говорноста за обврските на сложеното претпријатие или 
на друга форма на здружување. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува и на 
основањето на здружено претпријатие. 

Кон пријавата од ст. 1 и 2 на овој член се приложува 
решението за упис во судскиот регистар на основањето на 
здружено претпријатие, здружување во сложено претпри-
јатие или други форми на здружување, ако истото е запи-
шано кај друг суд. 

Член 28 
Одредбите на член 25 од оваа уредба сходно се при-

менуваат и на истапувањето на субјектот на уписот од сос-
тавот на сложено претпријатие или на друга форма на 
здружување. 

5. Пријава за упис во судскиот регистар на привремени 
мерки за општествена заштита 

Член 29 
Ако собранието на општествено-политичка заедница 

преземе мерки за општествена заштита спрема општестве-
но претпријатие, работоводниот орган односно привреме-
ниот орган, должен е да поднесе пријава за упис во судски-
от регистар на преземање на привремените мерки на оп-
штествена заштита, траењето на мандатот на привреме-
ниот орган, како и промената на лицето овластено за за-
стапување, ако со таа мерка е сменет работоводниот ор-
ган. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1) одлука за преземање на привремени мерки на оп-

штествена заштита; 
2) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње ако е променето лицето за застапување. 
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III. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

1. Пријава за упис во судскиот регистар па акционерско 
друштво 
Член 30 

Пријавата за упис во судскиот регистар на основање 
на акционерско друштво ја поднесува директорот или 
претседателот на работоводниот орган, односно друго ли-
це на кого таа функција му е доверена. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1) договор за основање; 
2) потврда на банката за уплата на основната главни-

на потребна за основање и работа на друштвото, односно 
доказ за паричната вредност на предметите и правата вне-
сени во друштвото; 

3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

' Друштвото од став 1 на овој член е должно кон прија-
вата за упис на промената на лицето овластено за застапу-
вање да му ги достави на регистарскиот суд статутот, од-
носно правилата, доказот за избор на собранието и на уп-
равниот одбор на друштвото и доказот за именување на 
работоводниот орган во рок од 15 дена од денот на 
одржувањето на основачко собрание. 

2. Пријава за упис во судскиот регистар на друштво со 
ограничена одговорност 

Член 31 
Пријавата за упис во судскиот регистар на основање 

на друштво со ограничена одговорност ја поднесува ди-
ректорот, односно претседателот на работоводниот одбор 
и друго лице на кого му е таа функција доверена. 

Кон пријавата се приложуваат: 
^ 1) договор за основање; 

2) потврда за уплата на основниот влог, односно до-
каз за паричната вредност на предметите и правата внесе-
ни во друштвото; 

3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

Друштвото од став 1 на овој член е должно кон прија-
вата за упис на промената на лицето овластено за застапу-
вање да му ги достави на регистарскиот суд статутот од-
носно правилата, доказот за именување на работоводниот 
орган, како и доказот за избор на собранието и управниот 
одбор на друштвото ако тие управуваат со друштвото, во 
рок од 60 дена од денот на уписот на договорот за основа-
ње во судскиот регистар. 

3, Пријава за упис во судскиот регистар на командитно 
друштво 
Член 32 

Пријавата за упис во судскиот регистар на основање 
на командитно друштво ја поднесува лицето определено 
со договорот за основање. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1) договор за основање; 
2) потврда за уплата на износот на секој одделен 

член; 
3) доказ за изборот на работничкиот совет; 
4) одлука за именување на едно или повеќе лица за 

управување со друштвото односно прокурист; 
5) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 

4. Пријава за упис во судскиот регистар на друштво со 
неограничена солидарна одговорност на членовиie 

Член 33 
За поднесување на пријава за упис во судскиот регис-

тар на основање на друштво со неограничена солидарна 
одговорност на членови сходно се применува одредбата 

- на член 32 од оваа уредба. 

Член 34 
Одредбите на чл. 23 и 25 на оваа уредба сходно се 

применуваат и на пристапувањето на нови членови на 

друштвото со ограничена одговорност, на командитно 
друштво или на друштво со неограничена солидарна од-
говорност на членовите, како и на истапувањето од соста-
вот на овие субјекти. 

За упис во судскиот регистар на пристапување нови 
членови кон командитно друштво или друштво со неогра-
ничена солидарна одговорност на членовите се приложува 
договорот за вложување. 

Член 35 
Ако општественото претпријатие го промени стату-

сот во мешовито претпријатие, пријавата за упис во суд-
ска регистар се поднесува за промена на статусот. 

Кон пријавата се приложува: 
1) одлука за промена на статусот; 
2) доказ за изборот на собранието на друштвото, ако 

тој орган се избира; 
3) доказ за изборот на управен одбор ако тој орган се 

избира. 

IV. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ДОГОВОРНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 36 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на договорно претпријатие се приложуваат: 
1) договор за основање; 
2) доказ дека се обезбедени средства за основање и за 

почеток на работата и попис на средствата за работа што 
се вложуваат; 

3) доказ за избор на органот на управување, ако тој 
орган е предвиден со прописите на републиките, односно 
на автономните покраини; 

4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

Член 37 
Ако договорното претпријатие продолжи да работи 

како општествено претпријатие, се поднесува пријава за 
упис во судскиот регистар на промената на таквиот ста-
тус, кон која се приложуваат: 

1) одлука за промената на статусот; 
2) доказ дека на работоводителот му се вратени 

вложените средства, односно вредноста на вложените 
средства или доказ дека работоводителот ги повлекол 
средствата; 

3) одлука за именување на вршителот на должноста 
работоводен орган; 

4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

V. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПРИВАТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 38 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на приватно претпријатие се приложуваат: 
1) акт за основање; 
2) доказ за износот на средствата за основање и поче-

ток на работата на претпријатието, односно попис на 
средствата за работа ако се вложуваат; 

3) одлука за именување на работоводниот орган; 
4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 
Ако странско лице основа сопствено претпријатие на 

територијата на СФРЈ кон пријавата, покрај исправата од 
член 9 став 5 на оваа уредба, се приложува и одобрение од 
сојузниот орган на управата надлежен за економски одно-
си со странство. 

VI. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ЗАДРУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Член 39 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на задружно претпријатие се приложуваат доказите 
од член 11 на оваа уредба. 
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VII. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА БАНКА И ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Пријава за упис во судскиот регистар на основање на 
банка 

Член 40 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вање на банка се приложуваат: 
1) одлука за основање на банката; 
2) потврда од Народната банка на Југославија дека се 

исполнети условите за основање на банка; 
3) доказ дека се уплатени средствата за основање на 

банката; 
4) статут; 
5) одлука за именување на вршител на должноста ра-

ботоводен орган; 
6) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње; 
7) извод од судскиот регистар за основачите за под-

рачјата на друг регистарски суд. 

Член 41 
Ако банката врши работи на платен промет со стран-

ство, кредитни работи со странство и девизно-валутни ра-
боти во Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, работоводниот орган е должен да поднесе пријава за 
упис во судскиот регистар на тие работи. 

Кон пријавата се приложуваат: 
1) овластување на Народната банка на Југославија, 
2) одлука на собранието на банката за именување на 

работниците овластени за застапување; 
3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 
Член 42 

Одредбите на член 13 од рваа уредба сходно се при-
менуваат и на уписот во судскиот регистар на делови на 
банка. 

Член 43 
Одредбите на чл. 23 и 25 од оваа уредба сходно се 

применуваат и на стекнувањето или престанокот на пра-
вото на основачите на банката. 

Член 44 
Одредбите на чл. 15 и 16 од оваа уредба сходно се 

применуваат на соединувањето или присоединувањето на 
банка кон друга банка. 

2. Пријава за упис во судскиот регистар на основање за за-
едничка финансиска организација 

Член 45 
Ако за вршење на банкарски или слични работи во 

согласност со статутот на здружено претпријатие, 
сложено претпријатие и друга форма на здружување, се 
основа заедничка финансиска организација со својство на 
правно лице, кон пријавата за упис во судскиот регистар 
на основањето на заедничка финансиска организација се 
приложуваат: 

1) акт за основање; 
2) одлука за именување на вршител на должноста ра-

ботоводен орган; 
3) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње. 

VIII. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 46 
Кон пријавата за упис во судкиот регистар на основа-

ње на заедница за осигурување на имот и лица (во ната-
мошниот текст: заедницата за осигурување) се приложува-
ат: 

1) акт за основање; 
2) статут; 
3) одлукава наименување на работоводниот орган; 
4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-

ње; 

5) извод од судскиот регистар за основачите на заед-
ницата за осигурување ако нивните седишта се наоѓаат на 
подрачјето на друг суд. 

Одредбите на став 1 од овој член сходно се примену-
ваат и на уписот во судски регистар на основање на заед-
ница за реосигурување, N 

Член 47 
Одредбите на член 13 од оваа уредба сходно се при-

менуваат на уписот на посебни заедници на ризици во сос-
тав на заедница за осигурување и на уписот на делови на 
заедници за осигурување, ако тие деловиимаат овластува-
ња во правниот промет. 

Член 48 
Одредбите на чл. 23 и 25 на оваа уредба сходно се 

применуваат и на дополнителното здружување во заедни-
ца за осигурување или на истапувањето од заедница за 
осигурување. 

IX. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 

Член 49 
Уписот во судски регистар на други правни лица кои 

j вршат стопанска дејност, а чиј упис е предвиден со зако-
нот се врши врз основа на пријавата пропишана со оваа 
уредба за општествените претпријатија. 

Кон пријавата се приложуваат соодветните исправи 
и докази пропишани со оваа уредба, ако со законот не е 
поинаку определено. 

X. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИ РЕГИСТАР НА 
ПРАВО НА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-

ТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

Член 50 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на право 

на вршење работи на надворешнотрговски промет и на 
лица овластени за застапување во работи на надвореш-
нотрговски промет, се приложуваат: 

1) самоуправен општ акт на субјектот на уписот со 
кој се утврдуваат работите на надворешнотрговскоот про-
мет; 

2) одлука на органот на управување со која се утврде-
ни имињата на лицата за застапување во работи на надво-
решнотрговски промет и за склучување на работи на над-
ворешнотрговски промет и границите на нивните овласту-
вања; 

3) доказ дека лицата од точка 3 на овој став ги испол-
нуваат пропишаните услови за вршење на работи на над-
ворешнотрговски промет; 

4) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње во работи на надворешнотрговски промет; 

5) други докази предвидени со прописите за вршење 
на работи на надворешнотрговски промет. 

XI. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ПРОМЕНИ НА ПОДАТОЦИ ЗНАЧАЈНИ ЗА ПРАВНИ-

ОТ ПРОМЕТ 

1. Пријава за упис во судскиот регистар на промена на фир-
мата на субјект на уписот 

Член 51 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мена на фирмата на субјект на уписот се приложува одлу-
ката за промената на фирмата, односно измените и допол-
ненијата на статутот. 

2. Пријава за упис во судскиот регистар на' промена на се-
диштето на субјектот на уписот 

Член 52 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мената на седиштето на субјектот на уписот се приложува-
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ат одлуката за промена на седиштето на субјектот на упи-
сот односно измените и дополненијата на статутот. 

3. Пријава за упис во судскиот регистар на промена на деј-
носта на субјектот на уписот 

Член 53 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мената на дејноста на субјектот на уписот се приложува 
одлуката за промената на дејноста односно измените и до-
полненијата на статутот. 

4. Пријава за упис во судскиот регистар на промената на 
овластувањето во правниот промет со трети лица на 

субјектот на уписот 

Член 54 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мената на овластувањето во правниот промет со трети ли-
ца на субјектот на уписот, се приложуваат измените и до-
полненијата на статутот односно на самоуправната спо-
годба за здружување односно на договор за основање, кои 
се однесуваат на промената на овластувањето на субјек-
тот на уписот во правниот промет со трети лица. 

5. Пријава за упис во судскиот регистар на промената на 
видот и обемот на одговорноста 

Член 55 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мената на видот и обемот на одговорноста во правниот 
промет со трети лица односно на промената на видот и 
обемот на одговорноста за обврските на други општестве-
ни правни лица се приложуваат измените и дополненијата 

. на статутот, односно на самоуправната спогодба за 
здружување, односно на договорот за основање кои се од-
несуваат на промената на видот и обемот на одговорноста 
за обврските во правниот промет, односно промените на 
видот и обемот на одговорноста на субјектот на уписот за 
обврските на други општествени правни лица. 

6. Пријава за упис во судскиот регистар на промена на ли-
цето овластено за застапување 

Член 56 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на про-

мена на лицето овластено за застапување на субјектот на 
уписот и на границите на неговите овластувања, се. при-
ложуваат: 

1) одлука на органот на управувањето на субјектот на 
уписот за промена на лицето овластено за застапување; 

2) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње. 

7. Пријава за упис во судскиот регистар на промената на 
основачот. 

Член 57 
Ако по основањето на субјектот на уписот се проме-

ни основачот или се зголеми бројот на основачите, се под-
несува пријава за упис во судскиот регистар на промената 
на основачот. 

Кон пријавата се приложува доказ за промена на ос-
новачот. 

XII. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДРУГИТЕ ФАКТИ ОПРЕДЕЛЕ-

НИ СО ЗАКОН 

Член 58 
Ако субјектот на уписот донесе одлука за отворање ^ 

на постапка на санација, работоводниот орган е должен да 
поднесе пријава за упис во судскиот регистар на отвора-
њето на таа постапка. Кон пријавата се приложува одлу-
ката за отворање на постапка на санација. 

По заклучувањето на постапката за санација работо-
водниот орган на субјектот на уписот е должен да поднесе 

пријава за упис во судскиот регистар на бришењето на от-
ворањето на таа постапка и кон пријавата да го приложи 
соодветниот акт. 

Член 59 
Ако надлежниот суд донесе одлука за спроведување 

на постапка ќа редовна ликвидација односно за отворање 
на постапка на стечај, ликвадициониот односно стечајни-
от совет е должен да му го достави решението на регис-
тарскиот суд. Судот по службена должност ќе изврши 
упис во судскиот регистар. 

Член 60 
у Ако надлежниот суд донесе одлука за одобрение на 

принудно порамнување на субјектот на уписот, претседа-
телот на стечајниот'совет е должен да поднесе барање за 
упис во судскиот регистар на одобреното принудно по-
рамнување, со заверен препис на таа одлука. 

Член 61 
Ако надлежниот орган донесе одлука за забрана на 

вршењето на определена дејност, односно на работите на 
субјектот на уписот, тој орган е должен по правносилнос-
та на таа одлука да поднесе барање за упис во судскиот ре-
гистар на забраната на вршењето на таа дејност, со заве-
рен препис на одлуката. 

Член 62 
Пријавата за упис во судскиот регистар на други по-

датоци за другите факти определени со законот е должен 
да ја поднесе работоводниот орган на субјектот на уписот. 

Кон пријавата се приложуваат исправите ср кои се 
утврдуваат промените на податоците за фактите опреде-. 
лени со законот. 

/ 

XIII. ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
НА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТОТ НА УПИСОТ 

Член 63 
По заклучувањето на постапката на редовна ликвида-

ција, односно стечај, претседателот на ликвидациониот 
односно на стечајниот совет му го доставува на надлежни-
от суд правносилното решение на судот за заклучување на 
постапката на редовна ликвидација односно постапката 
на стечај. Врз основа на тоа решение судот кој то води 
судскиот регистар по Службена должност ќе го избрише 
субјектот на уписот од судскиот регистар. 

1 Член 64 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на бри-

шење на сложено претпријатие односно на друга форма 
на здружување, се приложува одлуката на основачот на 
гие субјекти за престанок на работата. 

Одредбата на став 1 од овој член сходно се примену-
ва на банките и другите финансиски организации и заедни-
ци ?а осигурување. 

XIV. ОБЈАВУВАЊЕ НА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИС-
ТАР И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА 

Член 65 
По уписот во судскиот регистар на основање на орга-

низирање, здружување, статусни и други промени, како и 
на податоци значајни за правниот промет на субјектот на 
уписот, судот на трошок на странката ќе го објави соод-
ветниот упис во „Службен лист на СФРЈ“. 

Текстот на огласот за објавување на уписот се при-
ложува истовремено со доказите кон пријавата за упис во 
судскиот регистар на соодветните податоци. 

Член бб 
Изводот од судскиот регистар ги содржи само пода-

тоците запишани во соодветните регистарски листови од 
активниот дел на регистарската влошка и се издава на 
пропишаниот образец или на заверено фотокопие на ре-
гистарските листови на субјектот на уписот. 
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За запишаните податоци во судскиот регистар, од па-
сивниот дел на регистарската влошка, регистарскиот суд 
издава уверение. 

XV. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОПИС 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА СУДСКИОТ 

РЕГИСТАР 
Член 67 

Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работите на правосуд-
ството да го пропише начинот на упис во судскиот регис-
тар, формата и содржината на образецот на пријавата за 
упис во судскиот регистар, обвивката на регистарската 
влошка со регистарски листови, книгата на контролникот 
на броевите на регистарските влошки и начинот на изда-
вање извод од судскиот регистар. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 68 

Ако постапката на организирање на основна органи-
зација на здружен труд, основање на работна организаци-
ја, организирање на сложена организација, здружување во 
деловна заедница, заедница на работни организации и ос-
новни организации на здружен труд била довршена (доне-
сена одлука за организирање на основна организација на 
здружен труд, акт за основање на работна организација, 
усвоена самоуправна спогодба за здружување во сложена 
организација на здружен труд, деловна заедница и заедни-
ца, избрани органите на управување и именувани вршите-
лите на должноста работоводен орган), до 31 декември 
1988 година, а пријавата за упис во судскиот регистар е 
поднесена до 16 јануари 1989 година, уписот ќе се изврши 
по прописите што биле во сила до денот на влегувањето 
на оваа уредба во сила. 

Ако основната организација на здружен труд запиша-
ла преднотација на одлуката за организирање до 31 декем-
ври 1988 година, може да поднесе пријава за упис на кон-
ституирањето до влегувањето на оваа уредба во сила. 

Член 69 
Ако по повод одлуката за организирање на основна 

организација на здружен труд во работна организација ко-
ја во својот состав нема основни организации на здружен 
труд е покренат спор до 31 декември 1988 година, а за-
вршен во корист на таа основна организација на здружен 
труд по 1 јануари 1989 година, уписот во судскиот регис-
тар на организирање на претпријатието ќе се изврши по 
одредбите на оваа уредба. Кон пријавата се приложува и 
доказ за распоредот на правата, средствата и обврските. 

Ако одлуката за издвојување на основната организа-
ција на здружен труд од составот на работната организа-
ција станала полноважна до денот на усогласувањето на 
самоуправните општи акти на работната организација со 
одредбите на Законот за претпријатијата, во судскиот ре-
гистар ќе се запише организирањето на ново претпријатие 
односно присоединувањето кон друго претпријатие по од-
редбите на оваа уредба. 

Член 70 
Ако постапката на поделба, соединување или присое-

динување на работната организација е довршена до 31 де-
кември 1988 година и пријавата за упис поднесена до 16 ја-
нуари 1989 година, уписот во судскиот регистар на статус-
ните промени ќе се изврши по прописите кои биле во сила 
до денот на влегувањето на оваа уредба во сила. 

Член 71 
Ако работната организација врши статусни промени 

(присоединување, соединување или поделба) во текот на 
л раењето на рокот предвиден за усогласување на самоуп-
равните општи акти со одредбите на Законот за претпри-
јатијата, постапката на статусните промени ќе се изврши 
по прописите што биле во сила до денот на влегувањето 
на оваа уредба во сила. 

Уписот во судскиот регистар на субјектите на уписот 
настанати со овие статусни промени ќе се изврши по од-
редбите на оваа уредба. 

Член 72 
Основните организации на здружен труд на работна-

та заедница во состав на работна организација, сложена 
организација на здружен труд и деловна заедница кои се 
запишани во судскиот регистар, ќе се бришат од судскиот 
регистар истовремено со уписот на податоците од усогла-
сените самоуправни општи акти на овие субјекти со од-
редбите на Законот за претпријатијата. 

Член 73 
Ако субјектот на уписот, покрај стопанска, врши и 

општествена дејноста, истовремено со уписот на подато-
ците од усогласените самоуправни општи акти со одред-
бите на Законот за претпријатијата ќе ја запише во судски-
от регистар и таа општествена дејност. 

Член 74 
Промените на податоците значајни за правниот про-

мет (промена на фирмата, седиштето, дејноста, овластува-
њето во правниот промет со трети лица, видот и обемот 
на одговорноста за обврските во правниот промет и за об-
врските на други субјекти на постојни организации на 
здружен труд, деловни заедници и други субјекти) се 
вршат истовремено со усогласувањето на самоуправните 
општи акти со одредбите на Законот за претпријатијата. 

Член 75 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на усог-

ласени самоуправни општи акти со одредбите на Законот 
за претпријатијата, работната организација која во својот 
состав нема основни организации на здружен труд го при-
ложува статутот на претпријатието. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар на усог-
ласените самоуправни акти со одредбите на Законот за 
претпријатијата, работната организација која во својот 
состав има основни организации на здружен труд ги при-
ложува самоуправната (?погодба за промените во органи-
зирањето и статутот на претпријатието, кои можат да би-
дат донесени истовремено. 

Член 76 
На организациите на здружен труд кои вршат оп-

штествена дејност ќе се применуваат и натаму одредбите 
на Уредбата за уписот во судскиот регистар на организа-
ции на здружен труд и на други општествени правни лица 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83 и 13/87). 

Член 77 
Со денот на влегувањето на оваа уредба во сила, за 

субјектите на уписот наведени во член 1 на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за уписот во судскиот регис-
тар на организации на здружен труд и на други општес-
твени правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83 и 
13/87). 

Член 78 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 143 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

259, 
Врз основа на член 49 став 1 од Законот за сметковод-

ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), по прибавено 
.мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 
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У Р Е Д Б А 
ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОР-

ТИЗАЦИЈА, СО ГОДИШНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ 
СТАПКИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Номенклатурата на 

средствата за амортизација со годишните амортизациони 
стапки (во натамошниот текст: Номенклатура за аморти-
зација), што е составен дел на оваа уредба. 

Член 2 
Сите правни лица со седиште во Социјалистичка Фе-

деративна Република Југославија се должни материјални-
те и нематеријалните вложувања, при употреба (активира-
ње) да ги распоредуваат во амортизационите групи и де-
ловите на амортизационите групи пропишани во Номен-
клатурата за амортизација. 

Во колона 1 на Номенклатурата за амортизација се 
наведуваат, со арапски броеви, редните броеви на сите 
пропишани амортизациони групи. Во колона два се наве-
дува називот на секоја амортизациона група и на секој дел 
на амортизационата група. Деловите на амортизационите 
групи во таа колона се обележени со арапски броеви со за-
гради, букви или алинеи. Во колона 3 се наведува, за секој 
дел на амортизационата група, годишната амортизациона 
стапка. 

Член 3 
Како материјални вложувања, во смисла на оваа 

уредба, се сметаат: градежните објекти (сите згради и дру-
ги градби); машините, уредите, постројките и другата оп-
рема; транспортните средства; средствата на инвентарот 
и мебелот; повеќегодишните насади, шумите и план-
тажите на брзорастечки дрвја; приплодните и работните 
грла на добиток. 

Како материјални вложувања, во смисла на оваа 
уредба, се сметаат: паричните и други вложувања за стек-
нување npaeb на технологија (право на патент, на индус-
триска мостра или модел, на заштитен знак, на техничка и 
технолошка документација за производство на производи, 
делови на производи или на определен материјал); парич-
ните и други вложувања за истражување и повеќегодишен 
развој заради унапредување на организацијата на работа-
та или производството односно за давање услуги (инова-
ции, рационализации и сл.); паричните или други 
вложувања за прибавување на концесии за период подолг 
од една година; паричните или други вложувања за стек-
нување право на користење на опрема по основ на лизинг; 
паричните и други вложувања за стекнување право на 
употреба на замјиште, на повеќегодишни насади, шуми, 
плантажи на дрвја, приплоден и работен добиток, на гра-
дежни објекти и опрема, на транспортни средства и на 
средства на мебел и инвентар, по основ на службеност или 
закуп, за време подолго од една година; паричните и дру-
ги вложувања за спроведување на комасации, арондации 
или други мерки за потрајно унапредување на производ-
ството во областа на полјоделството или на друго земјо-
делско производство. Како нематеријални вложувања се 
сметаат и вложувањата за основање и за почеток на рабо-
тата што правното лице ја добило од основачот (во ната-
мошниот текст: основачките вложувања). 

Член 4 
Материјалните вложувања со кои правното лице рас-

полага, а кон по називот или поблискиот опис на називот 
не се наведени во Номенклатурата за амортизација, се 
распоредуваат во амортизационите групи и во деловите 
на амортизационите групи во кои се распоредени со нив 
најличните материјални вложувања. 

Сличноста на материјалните вложувања се определу-
ва според намената за која тие служат, а во рамките на ис-
та намена - според видот на материјалот употребен за ни-
вна изградба односно изработка. 

Ако за материјално вложување при изградба односно 
изработка е употребен различен материјал, за определува-
ње на сличноста се зема материјал што е претежно корис-
тен за изградба односно изработка, а претежноста на ма-

теријалот се пресметува по динарската цена на тој мате-
ријал во однос на други материјали употребени за изград-
ба односно за изработка. 

Член 5 
За материјалните вложувања што со Номенклатура-, 

та за амортизација се распоредени во амортизационите 
групи од 33 до 51, амортизационите групи од 65 до 77, 
амортизационата група 98 и амортизационата група 100 
точка 9, годишните амортизациони стапки пропишани во 
Номенклатурата за амортизација во колона 3 се примену-
ваат ако тие материјални вложувања, во годината за која 
амортизацијата се пресметува, не се користени со поголем 
интензитет од интензитетот на работата што и одговара 
на работата во две смени. 

Ако материјалните вложувања од став 1 на овој член, 
во годината за која се врши пресметка на амортизацијата, 
биле користени со поголем интензитет од интензитетот на 
работата што и одговара на работата во две смени, амор-
тизационата стапка пропишана за тие вложувања во Но-
менклатурата за амортизација се зголемува сразмерно со 
нивното поголемо користење од интензитетот на работа-
та што одговара за две смени, а најмногу до 50% над го-
дишната стапка пропишана за тие материјални вложува-
ња во Номенклатурата за амортизација,. Вака зголемени 
амортизациони стапки се сметаат за тие материјални 
вложувања како најниски амортизациони годишни стапки 
за пресметување на амортизацијата. 

Член 6 
Во смисла на оваа уредба, се смета дека материјални-

те вложувања што со Номенклатурата за амортизација се 
распоредени во амортизационите групи од 33 до 51, амор-
тизационите групи од 65 до 77 и амортизационата група 
100 точка 9 се користени со интензитет на работа поголем 
од интензитетот што и одговара на работата во две смени 
ако во годината за која се пресметува амортизацијата би-
ле во употреба повеќе од 4.400 часа (вклучувајќи го овде и 
времето на подготвување за почеток на работата и време-
то на распремањето по завршувањето на работата). Се 
смета дека материјалните вложувања од амортизационата 
група 98 од Номенклатурата за амортизација се користе-
ни со интензитет на работа што и одговара на работата во 
две смени ако материјалните вложувања, во годината за 
која се пресметува амортизацијата, се користени за превоз 
(биле во употреба) повеќе од 60.000 километри. 

Член 7 
Ситниот инвентар и трајната (повратна) амбалажа се 

распоредуваат во амортизационите групи и во деловите 
на амортизационите групи од Номенклатурата за аморти-
зација одвоено од материјалните вложувања што ги сочи-
нуваат машините, уредите, инструментите, алатот, прибо-
рот, апаратите и предметите на инвентарот или друга оп-
рема. 

Член 8 
Покрај предметите за одржување и украсување на од-

делни простории и прирачните средства за работа, во 
смисла на оваа одредба како ситен инве?нтар, се сметаат и 
предметите на опрема од член 7 на оваа уредба и предме-
тите на трајната амбалажа, чија употреба^ според подато-
ците од производствено-техничката документација или во 
случај на недостиг на тие податоци според податоците ут-
врдени со стручна процена, е пократка од времето што 
според член 6 на оваа уредба и одговара на работата во 
две смени во текот на една година. 

Како ситен инвентар, во смисла на оваа уредба, се 
сметаат и предметите на опремата од став 1 на овој член 
чија употреба, според податоците од производствено-тех-
ничката документација или според податоците утврдени 
со стручна процена, е подолга од времето што и одговара 
на работата во две смени во текот на една година, но ни-
вната поединечна набавна цена, во време на набавката, би-
ла помала од трикратниот просечен месечен личен доход 
во стопанството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, остварен во претходната година, според 
податоците на Сојузниот завод за статистика. 
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За предмети набавени со купување, поединечната на-
бавна цена се смета во износ на купопродажната цена на-
ведена во фактурата или во друга исправа за набавка, на-
малена за трошоците на плаќањето на одделни давачки 
(данок, придонес, царини и сл.) и за трошоците на допре-
мувањето и монтажата. За предмети набавени во сопстве-
на режија и за предмети стекнати со пренос без надомест 
или со делумен надомест, поединечната набавна цена се 
утврдува со процена, според нивните пазарни набавки це-
ни односно на слични предмети во време на нивното стек-
нување во сопствена режија. 

Член 9 
Не можат, во смисла на оваа уредба, како ситен ин-

вентар, поради поединечна набавна цена во време на на-
бавката, да се распоредуваат следните предмети, и тоа: 

1) канцелариски, здравствен, училишен, трговски, 
угостителски и друг мебел, без оглед на тоа дали е набавен 
во комплет (гарнитура) или поединечно (во парче) и без 
оглед на тоа дали се користи во комплет или поединечно; 

2) инвентар и друга опрема што имаат карактер на 
ликовни, вајарски или други уметнички дела или се со му-
зејска вредност; 

3) опрема што се користи како уред или како построј-
ка за загревање, за вентилација или за чистење и одржува-
ње на канцелариски или други простории односно на оп-
ределени транспортни средства или поединечни површи-
ни; 

4) инвентар и друга опрема за чија изработка е упот-
ребено злато, сребро, платина или друг скапоцен метал, 
вклучувајќи ги и оние каде што скапоцениот метал (злато, 
сребро, платина и др.) е користен само за надворешно или 
друго дотерување или само за изработка на одделни дело-
ви; 

5) телефонски и телеграфски централи со припаѓачки 
уреди и инструменти; 

6) радиоуреди, телевизиски уреди, радио и телевизис-
ки приемници и предаватели, освен оние што имаат карак-
тер на транзистор; 

7) за постројки и уреди за приготвување и чување на 
храна, напивки и пијачки; 

8) електрични и електронски машини и уреди за 
книжење и електронски и електрични машини за пишува-
ње, како и постројки и уреди за умножување на печатен, 
пишуван или цртан материјал; 

9) електронски и медицински уреди и апарати, уреди 
и постројки за лабораториски и медицински истражувања; 

10) електронски училишни учила и уреди, постројки и 
апарати за истражувачко-научна и истражувачко-развојна 
работа во училишта и во други организации, како и по-
стројки, уреди и апарати за лабораториски истражувања 
или испитувања на материјали, полупроизводи или дело-
ви, готови производи и трговски стоки; 

11) комплети и поединечни алати со вградени програ-
мери кај кои, по пуштањето во погон по однапред утврде-
на програма, а до извршувањето на операциите утврдени 
со програмата, работата се одвива автоматски (непреки-
нато). 

Член 10 
Вредноста на предметите што сочинуваат ситен ин-

вентар или трајна амбалажа се надоместува на начинот 
определен со општиот акт на правното лице, по набавната 
цена. 

Ако со општиот акт на правното лице надоместот од 
став 1 на овој член се разграничи на повеќе години, годиш-
ниот износ на надоместот не може да биде помал од 20% 
од износот на набавната цена што ја сочинува основница-
та за пресметување на надоместот. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член за 
предмети што се ситен инвентар или амбалажа, а имаат 
век на траење пократок од пет години, надоместот на це-
лиот износ на нивната вредност што служи како основица 
за пресметување на надоместот се врши во нивниот век на 
траењето. За колку векот на траењето е пократок од пет 
години сразмерно се зголемува постапката на годишниот 
надомест од став 2 на овој член. 

Член 11 
На начинот пропишан со оваа уредба се постапува и 

со материјалните и нематеријалните вложувања и со пред-
метите на ситниот инвентар и амбалажата, што се во соп-
ственост на странски физички лица и правни лица и на до-
машни физички и граѓанско-правни лица, ако се користат 
за вршење на дејности или за други потреби во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, во однос на 
пресметувањето на трошоците за амортизација и на други 
надомести при составувањето на одделни пресметки за да-
ноци и придонеси. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Правилникот кои за определување пред-
мети се сметаат како ситен инвентар и за начинот на надо-
местување на вредноста на ситниот инвентар („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 43/88). 

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

Бр. 145 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земл,арич, с. р. 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 

Реден 
број на 
аморти-
зациона-
та група 

Назив на средствата на амортизационите 
групи на и зедов и те на тие групи 

Го-
дишна 
стапка 
на 
амор-
тизаци-
јата 

5,5 

I. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
Објекти за вршење производство на јаг-
лен, руди на метали и на неметали: 

1) За хидролошки, сеизмолошки и дру-
ги испитувања 

2) За утврдување на количествата и ква-
литетот на јагленот, на рудите на ме-
тали и рудите на неметали (за врше-
ње на истражни подготвителни рабо-
ти) 

3) За отстранување и за површински ко-
пови на јаглен, метали и неметали 
(освен рудниците за сол) 5 

5) Објекти на рудниците за сол: 
- бунари и други експлоатациони 

дупчотини за производство на со-
лена вода 20 

- објекти за транспорт на солена во-
да 5 

- експлоатациони кули и други об-
јекти за производство на сол 10 

6) Објекти за облагородување и прера-
ботка на јаглен 7 

7) Други (неспомнати) објекти за врше-
ње на дејности на рудници . 6 

Објекти за производство и пренос на на-
фта и гас: 

1) За сеизмолошки и други испитувања 
и објекти за истражно и откриено 
дупчење на нафтени и гасни дупчоти-
ни , 1 0 

2) Собирно-отпремни објекти на нафте-
ни и гасни полиња (котловници, ог-
ногасници, пумпалници, прирачни 
складови и други објекти за собира-
ње и складирање на нафта и гас) 10 
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3) Нафтоводи и гасоводи: 
- за далнински транспорт на нафта и 

гас 5 
- за транспорт на деривати од нафта 

и гас 5,5 
- за транспорт на нафта и гас во 

рамките на нафтени и гасни поли-
ња и помеѓу нафтени и гасни поли-
ња 7 

- нафтоводи и гасоводи во морето 10 
4) Неспомнати објекти за производство 

или за пренос на нафта и гас 8 
Електростопански и водостопански објек-
ти и објекти на водовод и канализација: 

1) Брани (зајази) и насипи: 
- земјени 1 
- бетонски и високи бетонски 1,5 

2) Црпни станици: 
- бетонски и ѕидани 1,5 
- монтажни 2,5 
- подвижни 5 

3) Канали (доводни, одводни, разводни) 
и придружни објекти на нив (тунели, 
аквадукти и приклучни лизговни 
градби): 
- земјени и земјено-стабилизирани 1,5 
- бетонски 2 
- обложени со бетон или со камен 2,5 
- обложени со пластика или со друг 

материјал 3,3 
4) Цевоводи (под притисок и други): 

- бетонски 2 
- челични 3,5 
- пластични 8 
- алуминиумон 7 
- азбестно-цементни, леано-железни 

и керамички 2,5 
- други 3,3 

5) Бродски преводници и бетонски ко-
лектори (гравитациони и други) 1,5 

6) Прагови, бетонски брани, бетонски 
базени и таложници 1,3 

7) Напери и паралелни градби 1,7 
8) Каскади и поројни прегради 2,5 
9) Пропусти: 

- бетонски и ѕидани 2 
- други 3,3 

10) Објекти за искористување и употреба 
на вода: 

- хоризонтални цевни дренажи 5 
- вертикални цевни дренажи (буна-

ри) 10 
- каптажни градби 2 

И) Објекти за подготвување, филтрира-
ње, смекнување и деминерализација 
на водата 4 

12) Други објекти во водостопанството 2,5 
13) Згради и други градби на хидроелек-

трани: 
- од бетон 1,5 
- од друг материјал 2 

14) Згради и други градби на термоелек-
трани: 
- од бетон 4 
- од друг материјал 5 

15) Згради и други градби на нуклеарни-
те електрани: 
- од бетон 3,3 
- од друг материјал 5 

16) Објекти за пренос на електрична 
енергија: 
- далноводи (бетонски и челични) 3 
- згради на трафостаници и на други 

разводни постројки и на диспечер-
ски центри 2 

4. 

5. 

17) Објекти за дистрибуција на електрич-
на енергија: 
- надземни водови од НО kV и; пови-

соки напони на струја, со бетонски 
и железни столбови и кабелски во-
дови од 110 kV и повисоки напони 
на струја 

- надземни водови од среден напон 
и на нисконапонската мрежа, на бе-
тонски и железни столбови; објек-
ти на мрежата за јавно осветление; 
трафостаница на железни столбови 
и трафостаници во затворени град-
би 

- надземни водови од среден напон 
на дрвени столбовии трафостаници 
на дрвени водови 

- кабел ски водови од среден и низок 
напон и сигнално-командни кабел-
ски водови 

- нисконапонска мрежа и мрежа за 
јавно осветление на дрвени столбо-
ви и покривни ѕидни носачи 

- други објекти за дистрибуција на 
електрична енергија 

18) Други (неспомнати) објекти за произ-
водство, пренос или дистрибуција на 
електрична енергија 

19) Објекти на доводната и објекти на 
разводната водоводна мрежа: 
- бетонски 
- азбестно-цементни, леано-железни 

и керамички 
- челични и други 

20) Објекта на канализација и објекти за 
пречистување на отпадните води: 
- бетонски 
- азбестно-цементни и керамички 
- од друг материјал 

21) Згради и други градби за производ-
ство и за пренос на топлотна енерги-
ја: 
- од бетон 
- од друг материјал 

Фабрички хали и други градби за врше-
ње на дејности од областа на индустрија-
та и за вршење на дејности од областа 
на градежништвото: 

- од тврд материјал (бетон, (јетон и 
метал, камен и тула) 

- од метал 
- од дрво или друг материјал 

Згради и други градби за вршење на деј-
ности од областа на земјоделството и 
шумарството: 

1) За сместување и исхрана на добиток 
(штали, хранилки, поилки и др.): 
- од тврд материјал (бетон, армиран 

бетон, камен и тула) 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

2) За производство, подготвување и 
одржување на земјоделски и шумски 
посадочен и расаден материјал: 
- од тврд материјал (бетон, армира-

ни бетон, камен и тула) 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

3) За производство на ран сезонски зе-
ленчук и овошје: 
- стакленици 
- пластеници 

4) За складирање, сушење, сортирање и 
пакување на земјоделски и шумски 
производи: 

5 

6,7 

4 

8,3 

2 

4 

2,5 
3,3 

2 
2,5 
3,3 

2,5 
3 
4 

2,5 
3,5 
5 

7 
12,5 
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- од тврд материјал (бетон, армиран 
бетон, камен и тула) 2 

- од метал 3,5 
- од дрво и друг материјал 5 

1) Објекти за вршење на дејноста на ри-
барството: 
- за производство и одгледување на 

рибин подмладок (мрестилишта) 3 
- за одгледување на риби 4 
- друго 5 

2) Објекти за одгледување на дивеч: 
- од тврд материјал (бетон, армиран 

бетон, камен и тула) 2 
- од метал 3,5 
- од дрво и друг материјал 5 

Горни слоеви на патишта (вклучувајќи 
ги и улиците и плоштадите) и други из-
градени патни површини, како и објекти 
на патиштата: 

1) Автопатишта 7 
2) Патишта за јавен сообраќај (и улици-

те и плоштадите во населбите): 
- со коловоз од бетон 3 
- со коловоз од асфалт 4 
- други 6 

3) Патишта што не се категоризирани: 
- со коловоз од бетон 2 
- со коловоз од асфалт 3 
- со коловоз од коцка 4 
- други 5 

4) Патни патеки и други изградени пат-
ни површини: ' 
- од бетон, асфалт и коцка 5 
- други 4 

5) Мостови и вијадукти (надвозници и 
подвозници) и тунели и галерии на 
патишта: 
- од бетон и камен 1,5 
- од метала 2,5 
- други 10 

6) Објекти за заштита и регулација на 
сообраќој на патишта, улици, патеки 
и на други изградени патни површи-
ни 
- од бетон и камен 5 
- други 8 

7) Згради и други градби на автобуски 
станици и за други возила на друм-
скиот сообраќај: 
- од бетон, камен и тула 2,5 
- други 4 

8) Објекти за промет на нафтени дери-
вати на патиштата и на други места 
(бензински станици) 7 

9) Други (неспомнати) објекти на па-
тиштата 3 

Објекти на железничкиот сообраќај и на 
друг сообраќај на шини: 

1) Горни слоеви на железничките пруги 
и објекти на железничките пруги: 
а) подложен дел на насилен труп на 

железничките пруги 1 
б) колосеци и други изградени по-

вршини на горниот строеж на 
железничките пруги 4 

в) мостови и вијадукти (надвозници 
и подвозници), тунели и галерии 
на железничките пруги 
- од бетон и камен 1,5 
- други 2 

2) Објекти за електрична влеча на возо-
ви: 
- за контактну мрежа на железнички 

пруги 4 

10. 

- за електроенергетски ПОСТРОЈКИ на 
електричната влеча (електровлечни 
потстаници и потстаници за секци-
онирање) 5 

- за далнинско управување со елек-
тровлечни потстаници и со по-
стројки за секпион ирање 6 

3) Објекти за сигнално-безбедносни по-
стројки: 
- за (панични и пружни релејни сиг-

нално-безбедносни уреди со кабел-
ски постројки 6 

- за механички и електромеханички 
сигнално-безбедносни уреди 4 

- за постројки на телекоманди/за 
ранжирани станици и други син-
гално-безбедносни уреди со елек-
троника 10 

- за надворешни сингално-безбеднос-
ни постројки (свртнички поставки 
направи, сигнали, уреди на авто-
матскиот пружен блок и уреди на 
патните премини) 6,3 

4) Објекти за телекомуникациските по-
стројки во железничкиот сообраќај: 
- за пружните сигнално-телекомуни-

кациони кабли 6 
- за сместување и работа на желез-

ничките телефонски и телеграфски 
центри, на диспечерските пружни 
телефонски уреди, регистрафоните, 
интерфоните, часовните и разглас-
ните уреди 8,3 

- радиоуреди (радиодиспечерски уре-
ди КТ и UHF) 7 

- за преносни и подвижни радиоуре-
ди / 10 

5) Згради на железнички станици, де-
поа, водостаници и други градби на 
железнички станици: 
- од тврд материјал (беон, армиран 

бетон, камен и тула) 1,8 
- од метал 2,5 
- од дрво и друг материјал 4,5 

6) Трамвајски пруги со придружни об-
јекти: 
- колосеци 4 
- контактна мрежа и друго 6 

7) Неспомнати објекти за вршење на 
железнички сообраќај и друг сообра-
ќај на шини 4 

Објекти за поморски, речен и езерски со-
обраќај: 

1) Згради на пристаништа и на дуки, 
лукобрани како заштитен појас на 
дуки и пристаништа, патеки, канали 
и базени во луките и пристаништата 2 

2) Изградени оперативни површини за 
натовар, растовар и сместување на 
материјал во пристаништа и луки 

3) Складови, резервоари и други не-
спомнати објекти во дуки и приста-
ништа: 
- ѕидани, од бетон и друг цврст ма-

теријал (камен, тула) 
- челични 
- пластични и од други материјали 

4) Неспомнати објекти за вршење на 
поморски, речен и езерски сообраќај: 
- од бетон, бетон и метал, камен и 

тула 
- од друг материјал 

Објекти за воздушен сообраќај 
1) Пристанишни згради и други градби 

на аеродроми (кули за контрола и 

3,3 

1,5 
2,5 
4 

/ 
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насочување на летови, хангари и ра-
ботилници за поправка на воздухо-
плови и друга опрема): 
- од бетон, бетон и метал, камен и 

тула 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

2) Полетно-слетни патеки, рудни пате-
ки и спојници, платформи и други 
објекти за слетување, стоење и поле-
тување на авиони и хеликоптери 

3) Други градежни објекти за вршење 
на дејноста на воздушниот сообра-
ќај: 
- од бетон, од бетон и метал, камен 

и тула 
- од други материјал 

11. Објекти на ПТТ сообраќај, радио и ТВ 
сообраќај 

1) Објекти за сместување и работа на 
телефонски и телеграфски централи, 
радиостаници, ТВ станици, радио и 
ТВ централи и радио и ТВ судија: 
- од тврд материјал (бетон, бетон и 

метал, камен и тула) 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

2) Кабелски канализации (надземни и 
подземни), антенски столбови и водо-
ви 

3) Други (неспомнати) објекти за врше-
ње на дејности на ПТТ сообраќај и 
на радио и ТВ сообраќај 

12. Објекти за сместување, чување и про-
дажба на стоки и други производи и дру-
ги објекти за вршење на дејноста на 
трговијата: 

- од бетон 
- од тврд материјал (бетон, бетон и 

метал, камен и тула) 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

13., Хотели, мотели, ресторани, кафеани, би-
феа, камп-куќички и други градби за 
вршење на дејности на угостителство и 
туризам: 

- од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 

- од метал 
- од дрво 
- од друг материјал 

14. Згради и други градби за работа на учи-
лишта, факултети, академии и универзи-
тети 

- од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 

- од метал 
- од дрво и друг материјал 

15. Згради и други градби за вршење на деј-
ности на наука, култура, (театри, опери, 
музеи, галерии, библиотеки, архиви и 
др.) и информации: 

- од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 

- од метал 
- од дрво и друг материјал 

16. Згради и други објекти за физичка култу-
ра и спорт и за рекреација и разонода: 

1) Згради за физичка култура и спорт и 
за рекреација и разонода: 
- од бетон, бетон и метал, камен и 

тула 
- од метал 
- од дрво и друг материјал 

2) Фудбалски стадиони и игралишта за 
мали спортови: 

1,5 
3,5 
4 

2,5 

2,5 
4 

1,8 
3 
5 

1,5 

1,8 
3 
6 

1,8 
3,5 

10 
5 

1,5 
3,5 
5 

1,5 
3 
5 

1,5 
3,5 
4 

- од бетон, армиран бетон, камен 
или тула 

- други 
3) Боб-патеки и патеки за санкање: 

- од бетон 
- од друг материјал 

4) П исти и други изградени површини 
за лизгање и други спортови на лед: 
- од (Јетон 
- други 

5) Скокалници и други изградени по-
вршини за скијање: 
- од бетон и метал 
- од пластика 
- други 

6) Други објекти за физичка култура и 
спорт или за рекреација и разонода: 
- од бетон 
- други 

17. Згради и други градби за давање здрав-
ствена и социјална заштита: 

- од (Зетон, бетон и метал, камен 
или тула 

- од метал 
- од дрво и друг материјал 

18. Управни згради, згради на банки: и други 
финансиски организации, згради на по-
шти и други сообраќајни организации, 
згради на општествени организации и на 
самоуправни интересни заедници и згра-
ди на други корисници за вршење на кан-
целариски работи: 

- од бетон, бетон и метал, камен и 
тула 

- од метал 
- од дрво и друг материјал 

19. Објекти за вршење на комунални дејнос-
ти, дејности за уредување на населби и 
простор и дејности на занаетчиство: 

- од бетон 
- од бетон и метал 
- од камен и тули 
- од метал 
- од дрво 
- од друг Материјал 

20. Станбени згради (вклучувајќи и домови 
на ученици и студенти и самечки хотели) 

1) Приземни и катни згради; 
- од бетон, бетон и метал, камен 

или тули 
- од метал 
- од дрво и други материјал 

2) Повекекатни згради вклучувајќи и 
солитери: 
- од бетон, бетон и метал, камен и 

тула 
- од метал 

21. Монтажни згради и други објекти од 
монтажни елементи што служат за врше-
ње на стопански и општествени дејности: 

- од бетонски елементи 
- од метал 
- од дрво 
- од друг материјал 

22. Бараки и други објекти за привремено 
сместување на градилишта и други рабо-
ти л ишта: 

- од бетонски елементи 
- од дрво 
- од други материјали 

23. Други градежни објекти: 
1) Индустриски, рударски, шумски и 

други колосеци 
2) Жичари и качувала: 

- за превоз на материјали и произ-
води 

1,5 
2,5 

1 
2 

1 
2,5 
2 

1,5 
2 

1,5 
4 
5 

1,3 
3 
4 

1,5 
1,3 
2 
2,5 

10 
5 

1,3 
2,5 
4 

1,5 
3,5 

2 
4 

10 
8 

7 
15 
12,5 

4 

6 
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- за превоз на патници 4 
- за превоз во рудници на јаглен и 

рудници на метал и неметал 5 
3) Ски-лифтови 4 
4) Марини 3,3 
5) Навози и други неспомнати гра-

дежни објекти: 
- од бетон, бетон и метал, камен 

или тула 1,5 
- од метал 3,5 
- од дрво и друг материјал 5 

II. ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОС-
ТИ НА РУДНИЦИ И ЗА ИСТРАЖУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕ-
НОС НА НАФТА И ГАС 

24. Опрема за производство на јаглен и за 
производство на кокс: 

1) Опрема за производство на јаглен: 
- за подготовка и производство на 

откопивојами 15 
- за подготовка и производство на 

јаглен на површински копови 12,5 
- дупчачки гарнитури и компресори 

(постабилни и подвижни) во руд-
ници на јаглен 10 

- за сепарација и други пречистува-
ња на јаглен, за сушење на јаглен 
и за преработка на јаглен во руд-
ници (брикетирање, гасификација 
и слично) 8,5 

- за вертикален транспорт на јаглен 
и друг материјал во рудници, ос-
вен транспорт со жичарници 5 

- за хоризонтален и кос транспорт 
рудници на јаглен, освен тран-
спорт со жичарници 11 

- за вентилација и за заштита 16,6 
2) Опрема за производство на кокс: 

- за подготвување на јаглен и произ-
водство на кокс 8 

- за производство на нуспродукти 
во коксарници 10 

- друга опрема за работа на коксар-
ници 8 

3) Друга (неспомната) опрема за врше-
ње на дејности на производството на 
јаглен или за вршење на дејности на 
производство на кокс 11 

25. Опрема за истражување, производство и 
превоз на нафта и гас: 

1) за сеизмолошки и други испитувања 15 
2) за истражување и откривање на на-

фта и гас на копното: 
- дупчачки гарнитури и гарнитури 

за испитување и освојување на 
дупчотини (за работи под прити-
сок и тубинг) 15 

- апарати и агрегати за работи на 
нафтени и гасни дупчотини 16 

3) за истражување и откривање на на-
фта и гас на морето: 
- платформи за дупчење и за произ-

водство на нафта и гас на морето 16 
4) Опрема на нафтени и гасни полиња и 

на собирно-испратен систем на нафтени 
и гасни полиња (електро-постројки и 
електро-водови, управувачки системи, оп-
рема за сепарација и разделување, подго-
товка на адитиви и друго) 10 
5) Друга (неспомната) опрема за ис-

тражување, производство и пренос на 
нафта и гас 12,5 

26. Опрема на рудници на метали (освен на 
рудници на антимон): 

- дупрачки гарнитури и други дуп-
чалка стабилни и подвижни ком-
пресори и вентилатори 13 

- за сепарација и пречистување на 
руди 9 

4 - јамски локомотиви, вагонети и 
други транспортни средства за јам-
ски и површински копови 15 

- друга опрема на рудници на мета-
ли 8 

27. Опрема на рудници на антимон: 
- дупчачки гарнитури 12 
- стабилни компресори и вентилато-

ри 8 
- машини, уреди и друга опрема за 

експлоатација и транспорт на руди 
во рудници со јамски коп 13 

- за површинска експлоатација 12 
- друга (неспомната) опрема за про-

изводство на руди на антимон 12 
28. Опрема за производство на неметални 

минерали, соли, камен, чакал и песок: 
1) Опрема за производство на неметал-

ни минерали: 
- дупчачки гарнитури, дупчачки и 

откопни чекани, стабилни вентила-
тори 12 

- подвижни компресори, сепаратни 
вентилатори, опрема на системи за 
пречистување и опрема на системи 
за воздух 13 

- јамски локомотиви, вагонети, пум-
пи за одводнување и друга опрема 
за транспорт во рудниците на не-
метали , 15 

- за облагородување на неметали, 
филтри на систем за воздух и дру-
га (неспомната) опрема за произ-
водство на неметални минерали 9 

2) Опрема за производство на сол: 
- за сепарација на сол 13 
- електроопрема во рудници за про-

изводство на сол 10 
- друга опрема за производство на 

сол 11 
3) Опрема за производство на камен, 

чакал и песок: 
- за производство и обработка на ка-

мен 10 
- за производство на чакал и песок 13 
- за производство на суров гипс 11 
- друга опрема за производство на 

камен, чакал или песок 10 

III. ОПРЕМА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО, 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО, ВОДО-
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

29. Опрема за искористување и употреба на 
водата, заштита од штетни дејствија на 
водата и заштита на водата од загадува-
ње: 

1) За искористување на водата за навод-
нување: 
- црпки 8 

друга опрема 4 
2) За заштита од поплави, од ерозии и 

порои и за одводнување на земјиште 
- црпки 8 
- брани 4 
- затворачи со погонски механизми 6 
- за дренажа 7 
- за управување и регулација 6 
- друга опрема 5 

3) За заштита на водата од загадување: 
- брани 5 
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- црпки 8 
- решетки 10 
- чистилки 7 
- друга опрема 6 

30. Опрема на објекти на водовод и канали-
зација'; ,: 

- хидромеханичка и електромашин-
ска опрема на капитални објекти и 
на објекти за преработка на вода 
за пиење ' 8 

- хидромеханичка и електромашин-
ска опрема на објекти за канализа-
ција 7 

- опрема за регулација на капитални 
објекти, објекти за преработка на 
вода за пиење и на објекти за кана-

1 лизација 10 
- друга опрема 8 

31. Опрема за производство и пренос на 
електрична и топлотна енергија: 

1) Опрема на хидроцентрали: 
- производни агрегати (хидрогенера-

тори и мотор-генератори со уреди 
за задвижување), хидротурбини и 
пумпни турбини со регулатор на 
брзината и со припаѓачки затвора-
ни и трансформатори со разводни 
постројки 5 

- машински дел на цевоводи под 
притисок, решетки и затворачи со 
погонски механизам, челични обло-
ги, чистилки и друга хидромеха-
ничка опрема 3,3 

- опрема на помошни системи (за 
дренажа, за воздух, за подмачкува-
ње, за гаснење на пожари и др.) и 
друга опрема за работа на хидро-
централи 6,5 

2) Опрема на термоцентрала 
- енергетски парни котли со природ-

на циркулација, парни турбини 
(кондензациони и топлификацио-
ни), кондензатори, постројки за за-
гревање на вода, постројки за на-
појување на котли и пумпни по-
стројки 5 

- енергетски парни котли со природ-
на циркуалција, постројки за под-
готовка на гориво за ложење (мел-
ници за јаглен, додавачи на јаглен, 
уфрлувачи на јаглен во котелот, за 
подготовка и дозирање на течно и 
гасовите гориво), вентилаторски 
постројки, постројки за допремање 
и подготовка на додатна и р аз л ал-
иа вода, пречистувачи на димни га-
сови и уреди за пречистување на 
отпадни води 5,6 

- индустриски грејни парни котли 
(средни и ниски параметри и во-
до греј и и котли) 4,6 

- енергетски парни котли со наткри-
тични параметри и со топена згура 6,3 

3) Опрема на нуклеарни централи: 
- нуклеарни реактори со разладни и 

други уреди, сигурносни и помош-
ни системи 4 

- за радиоактивни отпадоци 8 
- за радиолошка заштита и друга 

опрема за производство на елек-
трична енергија во нуклеарните 
централи 10 

4) Опрема за пренос на електрична 
енергија: 
- трансформатори и апарати и уреди 

во постројките 5 

- опрема за далноводи од 110 kW и 
повисоки напони 

5) Опрема за дистрибуција електрична 
енергија: 

а) енергетски трансформатори: 
- во рудници и на градилишта 
- други 

б) броела на електричната енерги-
ја, вклопни часовници, мрежно-
-тоифреквентнр и командни 
приемници и опрема на баждар-
ници и на испитни лаборатории 

в) преносни мерни инструменти 
6) Опрема за управување во процесите 

на производството, преносот и дис-
трубицијата на електрична енергија 
(диспечерски центри) 

7) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство, пренос или диструбиција на 
електрична енергија: 
- дизел и други агрегати за произ-

водство на струја 
- друго 

32. Опрема за производство и пренос на топ-
лотна енергија (индустриски, комунални 
и други топлани): 

- парни котли и друга опрема за за-
гревање на вода, со уреди за 
ложење 

- опрема за пренос и дистрибуција 
на топлотна енергија 

- друга опрема 

IV. ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИ НА ИНДУСТРИЈАТА 

33., Опрема за производство на железо и че-
лик (црна металургија): . 

1) Опрема за производство на сурово 
железо: 
- за подготовка и облагородув;ање на 

руди 
- за подготвување на руди за топење 

(агломерирање и пелетизирање) 
- високи печки, електроредукциони 

печки, печки за директна редукција 
и други печки 

2) Опрема за производство на челик 
(печки, конвертори и уреди) 

3) Опрема на валалници и ковачници 
на челик: 
- за загревање на влошки и термичка 

обработка на челик 
- за топло валање на полуфабрика-

ти, челични профили, ленти, лимо-
ви и безрабни цевки и за ковање на 
челик 

- за ладно валање на профили, лен-
ти, лимови и цевки, производство 
на поцинкувани производи, произ-
водство на рабни цевкии за пласти-
фикација на ленти, лимови и цевки 

- за производство, на влечен, брусен 
и лупен челик и за производство на 
цевки и обложни електроди 

4) Опрема за производство на феролегу-
ри: 
- машини и постројки 
- друга опрема 

5) Опрема за производство на металур-
шка вар, за изработка, поцинкување 
и заштита на цевки и спојници за 
преработка на трска 

6) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на железо и за производство 
на челик 

7 
10 

12,5 

11 
10 

10 
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1 

34. 

8,5 

Опрема за производство и преработка на 
бакар и легури од бакар: 

1) За производство на суров и рафини-
ран бакар, за отпрашување, за пре-
чистување на бакар и за одвојување 
на бакарот по квалитет 

2) За полуконтинуирано леење на бло-
кови и трупци и за глодање на труп-
ци; за сечење на катоди; за пакување 
на отпадоци, подготовка на с\ руд-
ници и мелење на згура; за обработ-
ка на трупци; за глодање на ленти и 
плочи; за ладно валање и дупчење на 
валјаци; за премостување на ленти за 
контрола на форми и бајцување на 
пресувани производи 

3) За континуирано леење на блокови, 
трупци, ленти, жици, прачки и цевки, 
печки за загревање на блокови со 
течно и гасовите ,гориво; за жарење 
и бајцување на ленти; за рамнење и 
сечење на лимови; за надолжно расе-
чување на ламели; за извлекување на 
цевки во макара, на жици и профили; 
за рамнење и сечење на прачки и ши-
ни ; влечна клупа за извлекување на 
прачки, цевки и шини; за извлекува-
ње во макара; за шиење на врвови 
пред извлекувањето; за рамнење на 
цевки, прачки и шини; за премосту-
вање на цевки во макара и за испиту-
вање на квалитетот на производите 

4) За континуирано леење на жица; за 
сечење на отпадоци; за топење, лее-
ње и валање на ленти и плочи; за 
топло валање на жица; за загревање 
на блокови; за сечење на плочи и ла-
мели; за специјално жарење на лен-
ти; за избивање на форми; за пресу-
вање на трупци и за сечење на пресу-
вани производи 

5) Лонци за леење 
6) Друга (неспомната) опрема за произ-

водство на бакар и преработка на ба-
кар и легури од бакар 

Опрема за производство и преработка на 
олово и цинк 

1) Опрема за производство и преработ-
ка на олово и цинк: 
- за агломеризациони празнења; за 

сразмерно додавање; за вентилаци-
ја и вдувување; коксни прегревачи, 
кондензатори и дезинтегратори за 
пескарење; ладилници за киселина; 
за сушење и вентилација; сита, 
дробилки, гасоводи додавачи и 
кранови за полнење 

- пумпи за вода; лонци за отсребру-
вање; печки за топење, со механи-
зам за полнење; мешалки и уреди 
за вентилација; прачки, одвојувачи 
и отпрашувачи за кисели гасови; 
уреди за цементација и прегревачи 

2) Опрема за преработка на олово и 
цинк 

7,5 

35. 

7 
20 

12,5 

10 

16,5 

- за мешање и правење на концен-
трат^ за агломерација и за ладе-
ње; шахтни печки и шаржирни ѕво-
на; опрема за производство на кад-
миум и за производство на сулфур-
на киселина; електрофилтери и 
конвертори со изменувачи на топ-
лина и повратни агломерати 

- за подготовка на шаржа и обработ-
ка на агломерати за шахтни печки; 

8,5 

за претходна рафинација на цинк и 
за базна рафинација на кадмиум 11 

- системи за мострирање; вреќести 
филтри, шахтни, ретортни и кубес- ' 
ти печки; кули за миење на гасови; 
сепаратори на влага; постројки за 
пирометалуршка рафинација на 
лово; за воздушно шмукување на 
бакарни честички; за вакуумско по-
цинкување; за преработка на среб-
рена пена; за леење; лентести пи-
ли; уреди за затињување и лужење; 
за перење и филтрирање; за јонска 
измена и леење на тегови 

- краткотапанести печки, синт-маши-
ни, уреди за преработка на честич-
ки, ладилници, вреќести филтери; 
за производство На оловни цевки и 
тегови и цевки за загревање 7 

- додавачи за вода, кршилки, прет-
печки, шаржирни кади, изменувачи -
и издвојувачи со кондензатори, 
лонци за рафинација и за топење 
на цементиран кадмиум 30 

3) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство односно преработка на оло-
во и цинк 9 

36. Опрема за производство на глиница и за 
производство и преработка на алумини-
ум 

1) Опрема за подготовка и мелење на 
боксит: 
- вибро, плочести и други додавачи 

за подготовка и мелење на боксит 7 
- дробилки и мелници во процес 8 
- сита, натоварувачи и хидроцикло-

ни 20 
- отпрашувачи 5 
- магнетни одвивачи . 10 
- друга опрема 12,5 

2) Опрема за расчистување и подготву-
вање за производство на алуминиум: 
- компресори и хидрофори, раз-

блажувачи и уреди за подмачкува-
ње 7 

- автоклави, кондензациони лонци, 
експандери, балони на сигурност и 
отпрашувачи 5 

- гасилки за вар и машини за кинење 
на вреќи 10 

- пумпи со висок притисок, нзмену-
вачи на топлина и друга (неспом-
ната) опрема за производство на 
алуминиум 20 

3) Опрема за размерување, за испраќа-
ње на црвена тиња, за мумификаци-
ја, впарување и црвена филтрација 
- размерувачи за подготовка на ме-4 

шаници, разделни сандаци, коман-
дни пултови, запалки и експандери, 
кондензатори, резервоари за слаби 
и јаки бази и резервоари за вода за 
перење и празнење 20 

- базени на црвена тиња 5 
- друга опрема 7 

4) Опрема за бела филтрација, калцина-
ција и излачување: ' 
- електролитни печки, електроспро-

водници, лробивачи на кори, кон-
тактни уреди и друга опрема за 
производство на алуминиум; печки 
за калцинација и хидраулични печ-
ки; изменувачи на топлина; дро-
билки, сита, додавачи цевчести и 
диск-филтри; ладилници, мулти-
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37. 

циклони и грејни пумпи, прифатни 
кошеви и отпрашувачи 7 

- центрифугални пумпи 10 
- преси за изменувани 4 

5) Опрема за производство на аноди и 
катоди: 
- за производство на сурови аноди, 

за континуирано дозирање на ма-
теријали и пренос на материјали 
во процесот на работата, за пре-
чистување на димни гасови, за од-
војување и рециркулација на див; 
за четкање на прачки; налети и ко-
кили за лив; детектори за колички; 
лонци за заливање на катодни бло-
кови и инструменти и прибор за 
испитување на аноди 7 

- за анализа и мерење на гранулаци-
јата, нивото и протекот, за завару-

ј вање во заштитна атмосфера, за 
греење на печки и автоматска регу-
лација на греењето, за подготовка 
на катодни блокови и шини и за 
задевање и за греење на катодни 
блокови и шини 10 

- за мерење во процесот на работата 
и термоелементи на платина 50 

- коморни печки за печење на аноди 25 
- индустриски правосмукалки, мали 

печки за греење, сандаци за катод-
на маса, за складирање на аноди и 
за превоз на анодни остатоци, за 
обновување на циркулацијата на 
капењето и за анодни остатоци 20 

- друга опрема за производство на 
аноди 5 

6) Опрема за преработка на алумини-
ум: 
- за топење, одржување на темпера-

турата, полуконтинуирано леење, 
загревање на одливки, топло и лад-
но валање, жарење, шаржирање, 
хлорирање и за површинска обра-
ботка 8,5 

- за елексажа, полирање и ладење љ 9 
- за пресување на отпадоци, за зава-

рување на цевки, фрезување и сече-
ње на одливки, превртување на 
ленти, одлагање на валјаци, профи-
лирање на лимови, континуирано 
леење на трупци, пресување, извле-
кување и влечење и за сечење на 
трупци 7 

- друга опрема за преработка на алу-
миниум 8 

7) Друга опрема за производство и пре-
работка на глиница и алуминиум: 
- уреди за истовар и транспорт на со-

да преку цевководи, резервоари на 
киселини и компресори 10 

- за хлорни станици и хемиско под-
готвување и ладилници за пареа 7 

- турбини, генератори, редуцир-стани-
ци, брзи реактори, песочни и други 
филтри, за деминерализација на во-
да за ладење и подготовка на вода и 
термо и клима-потстаници 5 

Опрема за праработка на други обоени 
метали (антимон, жива, калај, никел, зла-
то, сребро, бизмут, селен, платина, ко-
балт, магнезиум, калциум и други обоени 
метали): 

- за подготовка (пречистување) на ма-
теријали, дробилки, мелници, сепа-
ратори и опрема за филтрирање 7 

- печки и други агрегати за производ-
ство на други обоени метали (валал-
ници, топилници и др.) 6 

- опрема за преработка на други обо-
ени метали 10 

38. Опрема за производство на рамно амба-
лажно и друго стакло: 

- кади за топење на стакло 12,5 
- за подготовка на мешаници на стак-

ло и за одгревање на стакло 6,5 
- за извлекување на рамно стакло 7 
- за формирање на шупликаво (амба-

лажно) стакло и за кршење и сечење 
на стакло 10 

- друга (неспомната) опрема за произ-
водство на стакло 11 

39. Опрема за производство на огноотпорен 
материјал: 

- ротациони печки и сушилници за 
производство на синтер-глина, маг-
незиум, доломит 6 

- тунелски и одморни печки, дробил-
ки (челустни, конусни и други), мел-
ници, и мешалки за подготвување на 
суровини и преси (механички, хид-
раулични и пневматски) 8,3 

- гасогенератори 7 
- за опрашување 10 
- друга (неспомната) опрема за произ-

водство на огноотпорен материјал 11 
40. Опрема за производство на порцелан и 

керамика: 
- дробиски, мелници, мешалки, ато-

мизери и преси (механички, хидрау-
лични и пневматски) 9 

- тунелски коморни и потисни печки 
и сушилници 8,3 

- за опрашување 10 
- друга (неспомната) опрема за произ-

водство на порцелан и керамика 11 
41. Опрема за производство на азбестни про-

изводи, јаглеграфитни производи и за 
друга преработка на неметали (точила, 
точилна хартија, лискун, минерални 
влакна и сл.): 
1) за производство на фракционен мате-

ријал врз базана азбест, (облоги за 
кочници и облоги за СПОЈНИЦА): 
- за обликување (преси, моталки) и за 

функционално испитување 12,5 
- за ,механичка обработка, за сигнира-

ње и вентилација 10 
- комори и вертикални сушилници, 

дробилки и мелници 8,3 
2) Опрема за производство на азбестно 

предиво, платно, ленти, плетенки и 
конфекција: 
- за подготвување на азбестна меша-

ница; за производство на рамни за-
тиначи 10 

- влачарници, за плетење и за ткаење 
платно и ленти, за дублирање и за 
вентилација и отпрашување 8,3 

3) За производство на филтер-маси врз 
база на азбест (кади за исплакнување 
азбест, мелници за мелење азбест) 16,5 

4) За производство на природни и веш-
тачки точила, точилна хартија и то-
чилно платно: 
- за обработка на точила, за одмоту-

вање, за наноси на врзиво и абрази-
ви и за намотување 12,5 

- за сушење и печење, за контрола на 
точила, за сигнирање и за пакување 
на точила 8,3 
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- за разрежување и за опрашување и 
вентилација 10 

5) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на азбестни производи, јагле-
нографитни производи или друга пре-
работка на неметали 11 

42. Опрема на леарници и ковачници: 
- печки за прегревање, шаржи, купол-

ни печки за топол воздух, е^ектро-
индукциони верижни печки со 
мрежна и зголемена фреквенција, 
наклонски верижни печки, на течно 
гориво, електроотпорни верижни 
печки, мултипликатори на фреквен-
ции, туристорски мултипликатори 
на фреквенции канални печки за лее-
ње и уреди за излевање на метал во 
калапи, машини за изработка на ка-
лапи и машини за леење во метални 
калапи, уреди за свртување на кала-
пи, машини за леење под притисок 
и контрапритисок, полуавтомати за 
изработка на калапи, стабилни ед-
нострани точилки, машини за изра-
ботка на школки во јадра со насипу-
вање, гасни станици за производ- 45. 
ство на гасови, катализатори и ма- \ 
нипулатори за точење, преси (меха- f 

нички, хидраулични, пневматски) и 
машини за варење и обликување 8,3 

- куполни печки за ладење на возду-
хот, коритести печки за течни гори-
ва, електроротациони печки за теч-
ни горива, електролачни печки, ре-
цептори, повеќестепени трансформа-
тори, канални печки и уреди за кон-
тинуирано леење и машини за цен-
трифугално леење 6,5 

- друга опрема за леарници и ковач- 46. 
ници 12,5 

43. Опрема за производство на алати, метал-
на амбалажа, тркалави лежишта и друг 
репродукционен материјал од метали: 

- хинтер-стругови, полуавтоматски 
стругови, автоматски точилки, ма-
шини за тапо заварување и лемење; 
доработни и универзални стругови 
и рендалки 

- точилки за фино дупчење и ножици за 
сечење на лим 

- друга опрема 
44. Опрема за производство на кабли и спро-

водници на жица, валјаци, заковки и дру-
ги жичени стоки и шајки: 
1) Опрема за производство на кабли и 

спроводници: 
- за производство на кабли 11 47. 
- за производство на повеќеполни и 

други приклучоци 
- друга опрема 

2) Опрема за производство на влечена и 
друга жица за производство на други 
жичени стоки (шајки, заковки, плетени 
жичени стоки и слично); 
- за извлекување на жици, за по-

вршинска обработка на жици, за из-
работка на профилна и сребрена 
жица, за сучење на жица, за намоту-
вање на жица, за изработка на јамки 
и за изработка на челични јажиња 10 

- за сучење на жица и појажување на 
јажиња и за појажување на влакнес-
ти влошки 8,3 

3) Опрема за производство на винтови, 48. 
електроди, синџири и жичени влошки; 

12,5 

8,3 
10 

П 

14 
12,5 

за плетење и ткаење на жици;,за изра-
ботка на жичени федери и јадра за 
преработка на жица: 
- за ладно и топло предење на винто-

ви, навртки и заковки за подготовка 
и производство на електроди, за из-
работка на синџири со постапка на 
топло ковење; за електроотпорно 
заварување и жичено плетиво, за 
бодлива жица и за жичени федери; 
за термичка и хемиска обработка на 
површините на жица и жичени про-
изводи 10 

- за изработка и доработка на винто- . 
ви и елементи; за изработка на син-
џири со постапка на свиткување и 
заварување; за рамнење на жица; за 
израбортка на шајки; за плетење и 
ткаење на жица; за лужење жица и 
за изработка на жичена галантерија 

- за свиткување на жица 
4) Друга (неспомната) опрема за произ-

водство на кабли и спроводници, 
жици, винтови, заковки, и други жиче-
ни стоки 

Опрема за изработка на метални гра-
дежни и други метални конструкции: 

- за изработка на делови на метални 
конструкции (мостови, индустриски 
сали, резервоари и сл.) 

- за термичка и друга обработка на 
метални конструкции (печки за ка-
дење, ковачки печки, електропечки, 
печки за топење на метали, парни 
котли и садови под притисок) 

- за режење, свиткување и лемење на 
конструкции 

- друга опрема 
Опрема за производство на метални про-
изводи за широка потрошувачка (метал-
ни-садови, прибор и апарати, метален 
мебел и сл.); 

1) опрема за производство на садови, 
прибор и други метални стоки за 
широка потрошувачка: 
- за производство на садови и при-

бор за нанесување и извлекување 
на емајл 12 

- друга опрема 10 
2) Опрема за произведете на шпорети, 

метална амбалажа, метален мебел, 
машини за шиење и други производи 
за широка потрошувачка од метали 
- машини, уреди и постројки 11 
- инструменти, прибор и апарати 14,3 
- друга опрема 7 

Опрема за производство на енергетски, 
градежни и рударски машини и уреди: 

- за подготовка на материјали за -
пресување и обликување 10 

- за сечење и свиткување на лимови 
и цевки и за облекување, валање и 
извлекување на делови 12,5 

- за склопување на делови за завару-
вање и за испитување и утврдува-
ње на квалитетот, како и за песка-
рење и фина обработка на произ-
води 15 

- стругови со програмско управува-
ње, печки за технолошко загрева-
ње и пневматски, хидраулични и 
електрични апарати и уреди 20 

- друга опрема 14,3 
Опрема за производство на машини за 
обработка на метали и за производство 

12,5 
8,3 

И 

12,5 

10 

10,5 
11 
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на други машини и уреди (без електрич-
ни и земјоделски машини); 

- за режење, сечење, абразивна и 
ерозивна обработка на метали и за 
обработка на метали со симнување 
на струготини, со рачно управува-
ње; хидраулични, столбни и други 
преси; автоматизирани системи за 7 

обликување на предмети од лиме-
ни ленти и профилирани материја-
ли; за ковање на метали; за обра-
ботка на метали и други материја-
ли со деформација, со рачно упра-
вување 10 

- за обработка на метали со симну-
вање на струготини, со глодање и 
уривање 7,5 

- стругови, дупчалки, глодалки и 
брусилки со нумерички управувач 12,5 

- за обработка на метали и манипу-
лација, со нумеричко управување; 
ексцентар-преси, лостни, завојни и 
лактести преси 16,5 

- друга (неспомната) опрема за про-
изводство на машина за обработка 
на метали и за производство на 
други машини и уреди 11 

49. Опрема за производство на земјоделски 
машини: 

- фрикциони пили за отсечување на 
материјали и за сечење на матери-
јали; машини за свиткување на 
цевки, за пробивање и контурно се-
чење на лим; коморни печки со 
течно и гасно гориво; револвер -
стругови за обработка на метали и 
хоризонтални дупчалки и глодал-
ки за обработка на материјали, со 
нумеричко управување; воздушни 
чекани за заковање; опрема за ос-. 
новно и финално бојосување со 
прскање и со нанесување на гал-
вански превлеки; опрема за мон-
тажа 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 лимо-
ви, ленти и профили; полуавто-
матски стругови за обработка на 
метали; копирни глодалки и гле-
дал ки за изработка на запченици: 
опрема за лемење и заварување; 
машини за пескарење; монтажа и 
испитување на производи; машини 
за одмотување, сечење и свиткува-
ње на ленти и други машини за 
производство на тркала 10 

- механички хидраулични машини и 
преси за сечење и пресвиткување 
на лим; проточни, коморни и јам-
ски електропечки за техничка об-
работка на материјали; револвер и 
други стругови за обработка на 
метали и сечење на навои; повеќе-
-вретенски и хоризонтални точил-
ки и глодалки за обработка на ме-
тали; алатни глодалки и глодалки 
за изработка на навои; рендалки 
за запченици; точилки за надво-
решно и внатрешно точење и за 
острење на алати; машини за елек-
трофоретско и електростатичко бо-
јосување и миење на делови; уреди 
за испитување на кочници и хидра-
улични и пневматски инсталации 8 

- ножици за сечење на гредички и 
профилирани прачки; ексцентар-
-преси, коленести преси и хидрау-
лични преси за обработка ни мета-
ли; треси за изработка на сита; од-
морни печки со вртежно дно, ко-
вачки преси, преси за откинување 
и фрикциоии преси за обработка 
на метали; воздушни чекани и че-
кани со противударио дејство; ма-
шини за индукциски) кадење:; уни-
верзални и копирни стругов и за 
обработка на метали; спона стол-
еви, повеќестолбни и радијални 
дупчалки за обработка на метали; 
хоризонтални, вертикални и уне-
верзални глодалки за обработка на 
метали; хоризонтални и вертикал-
ни краткоодни и долгоодни рен-
далки; точилки за рамно точење, 
за брусење без шилци и за внат-
решно и надворешно провлекува-
ње; преси за заковување при споју-
вање на делови; вертикални и хо-
ризонтални глодалки и дупчалка, 
машини за развлекување, профили-
рање и дотерување на наплатоци 

- друга опрема 
50. Опрема за производство и поправка на 

шински возила: 
- за производство на електрични ди-

зел-електрични и други локомоти-
ви 

- за производство на железнички и 
трамвајски коли и за производство 
на де?лови за железнички и трам-
вајски коли 

- за поправка на локомотиви, желез-
нички и трамвајски коли 

- друга опрема 
51. Опрема за производство на друмски воз-

ила,̂  делови и прибор за друмски возила: 
npecin за обликување и обработка 
на материјали за друмски возила 

- ал ати и машини (стругово дупчал-
к а точилки, рендалки, глодалки и 
пили и др.) 

- печки и друга опрема за термичка 
обработка на материјали 

- опрема за транспорт во процесот 
на производството и за заварување 
на склопови и делови 

- за испитување и утврдување квали-
тетот на склопови и делови за 
монтажа на делови 

- кабина за бојосување и за донесу-
вање на бои 

- за нанесување на бои и лак 
- друга (неспомната) опрема за про-

изводство на друмски возила и де-
лови за друмски возила 

52. Опремање за производство на авиони и 
авионски мотори, хеликоптери и друга 

j опрема за воздушен сообраќај: 
- за обликување во груба обработка 

на материјали (преси) 
- алатни машини 
- за термичка обработка на матери-

јали 
- за заварување склопови и делови 
- за испитување и утврдување на 

квалитетот на склопови и делови и 
за монтажа на склопови и делови 

- за тапацирана, бојосување и лаки-
рана 

7 
10 

11,5 
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- друга (неспомната) опрема за про-
изводство на авиони и хеликопте-
ри и друга опрема за воздушен со-
обраќај 15 

53. Опрема за производство на бродови и 
други пловила за поморски, речен и езер-
ски сообраќај: 

1) Постројки: 
- за централно греење, за сушење, 

сачмарење и бојосување на лимови 
и профили, за регенерација на лер-
ски песок и за изработка на леар-
ски песок и за изработка на пенал 10 

- за прочистување на вода 7 
2) Уреди: 

- за нурнување бродови и свртувал-
ки 20 

- за нумеричко сечење на лимови и 
профили и опрема за испитни ста-
ници 1Q 

- за испитување на погонски и други 
мотори за бродови 8 

- за автоматско заварување, самоод-
вни дигалки и Самоодни платфор-
ми 12,5 

- за свиткување и обликување на ли-
мови 7 

- друга (неспомната) опрема за про-
изводство на бродови и други пло-
вила 8 

54. 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 10 

. - за абразивна и ерозивна обработка 
на метали 20 

2) Алатнн машини и друга опрема за 
обработка на метали со рачно упра-
вување: 
- тешки алатни машини (стругово 

дупчалка глодалки, точилки и др) 
со преку 20 тони маса 7,5 

- лесни алатни машини (стругово 
дупчалка глодалки, точилки и др.) 
и машини за обработка со рендису-
вање и за провлекување и завршна 
обработка на метали 10 

- автомати за обработка на метали 
со симнување на струганици и за 
обработка на запченици 12,5 

3) Алатни машини и друга опрема со 
нумеричко управување и со програ-
мери 
- стругово дупчалка глодалки, цен-

три за обработка, точилки 12,5 
- манипулатори, роботи, трансфер 

линии, машини за обработка на 
изолационен материјал, машини за 
бандажирање и балансирање и за 
термичка обработка на материјали 
и обработка со ултразвук 16,5 

4) Опрема за обработка на метали и 
други материјали со деформација и 
за лакирање, бојосување, одмастува-
ње пластификација: 
- преси, чекани и друга опрема за 

обликување на предмети од лиме-
ни ленти и профили за лакирање, 
импрегнација, сушење, миење, од-
мастување, бојосување, пластифи-
кација, вакуумирање и монтажа v 10 

- за галванизација 12,5 
5) Друга (неспомната) опрема за произ-

водство на електрични машини, апа-
рати и уреди 16,5 

1 

55. 

56. 

57. 

58. 

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 и за производство на 
магнетофони 20 

- за трансформатори и за електро-
техника 16,5 

- за радиоприемници, ТВ приемни-
ци, електрични грамофони, звучни-
ци и печатени кола, антени„ Микро-
фони и сл. 14 

2) Машини: 
- за обработка со одземање на мате-

ријали и за обработка врз основа 
на електроерозија 20 

- за ладна преработка на лимови и 
за преработка на пластични маси 14 

3) Друга опрема 14 

Опрема за производство на делови за 
електронски апарати и уреди: 

1) Постројки: 
- дифузни печки, за монтажа на по-

лупроводници, за мерење, за обе-
лежување и пакување на полупро-
водници 14 

- за климатизација и специјални 
флуиди и за печење на отпадни 
плочки 10 

2) Уреди: 
- за фото-маски и фото-процеси, за 

изработка на тонски филмови и 
други филмови за микрохемиски 
процеси и за про.цесно мерење и 
контрола на полупроводници . 14 

- за контрола на полуспроводни 
компоненти, за галванска заштита 
на компоненти, за производство 
насребрени пасти, за производство 
на фрнта и за производство не ке-
рамички кондензатори 12,5 

3) За извлекување и механичка обработ-
ка на материјали и за заварување на 
контакти 

4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на делови за електронски 
апарати и уреди 11 

Опрема за производство на комуникаци-
ски уреди и апарати: 

1) Прстројки и уреди: 
- за куќни централи, факсимили на 

уреди и електромеханички елемен-
ти 20 

- за производство на телефонски 
централи и телефонски апарати 15,5 

2) Машини: 
- за обработка со одземање на мате-

ријали и обработка врз основа на 
електроерозија: 20 

- за хладну прераду металних димо-
ва и за прераду пластичних маса 14 

3) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на комуникациони уреди и 
апарати 16,5 

Опрема за производство на мерна и регу-
лациона опрема, средства за управување 
и автоматизација во индустријата и сооб-
раќајот: 

1) Постројки и уреди: 
- за електрични броила и автомати 

за скали 20 
- за контактни часовници и времен-

ски броила за преклопни часовни-
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65. 

ци и мрежно-тонски командни при- 62. 
емници 16,5 

2) Машини: 
- за обработка со одземана на мате-

ријали и за обработка врз основа 
на електроерозија 20 

- за ладна преработка на метални 
лимови и за преработка н^ плас-
тични маси 14 

3) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на мерна и регулациона оп-
рема 15,5 63. 

59. Опрема за производство на термички 
апарати, разладни апарати и уреди, апа-
рати и уреди за перење и сушење и други 
апарати за домаќинство (електрични 
мелници, мешалки, за бричење ис- v 

трижење и сл.): 
1) Постројки и уреди: 

- за програматори, шмукачки едини-
ци и електрични фенови 20 64. 

- за апарати за бричење 33 
2) Машини: 

- за обработка со одземање на мате-
ријали и за обработка врз основа 
на електроерозија 

- за ладна преработка на метални 
лимови и преработка на пластични 
маси 

3) Друга опрема 
60. Опрема за производство на електроин-

сталационен материјал, за производство 
на сијалици и луминисцентни цевки, за 
производство на акумулатори и галван-
ски елементи и за производство на не-
спомнати електротехнички производи: 

1) Постројки: 
- за примена на анодна и катодна 

маса за батерии, за автодинама и 
алтернатори, за напонски регула-
тори, магнетни запалки, макари и 
релеи 

- за џепни светилки, запални и бб. 
жарилни свеќички 

- за батерии и авто-сијалици и гал-
вански примарни елементи 

2) Машини: 
' - за преработка на маси 

- други машини 
3) Друга опрема 

61. Опрема за производство на хемикалии, 
вештачки ѓубрива, пластични маси, хеми-
ски влакна, експлозиви и технички тасо- 67. 
ви: 

1) За производство на базни хемикалии 
и петрохемикалии (петрохемикалии 
органска и неорганска киселина, не-
огрански бази и соли, хлороалкални 
производи, оксиди, алкохоли и ек-
стракт^; за производство на вештач-
ки ѓубрива; за производство на плас-
тични маси и за вшприцување на 
пластични маси; за производство на 
целулозни и синтетички влакна и за 
производство на експлозиви 12,5 

2) За производство на фармацевтски су-
ровини 16,5 

3) За технички гасови: 
- за производство на технички гасо-

ви 14,3 
- за сместување и чување на технич-

ки гасови до испораката 8 
4) Друга (неспомната опрема): 

- машини, уреди и постројки 11 
- апарати, инструменти, гѓрибори 10 

Опрема за производство на лекови и 
фармацевтски материјали: 

- постројки, уреди и машини за про-
изводство на суровини, дестилаци-
ја и стерилизација, размеруЕање, 
полнење и пакување на лекови, ек-
страктори, котли и сушилници 

- мелници, центрифуги,мешајќи, 
филтери и друга опрема во произ-
водството на лекови и санитетски 
материјал 

Опрема за производство на средства за 
перење и козметички препарати и за про-
изводство на средства за заштита на рас-
тенијата: 

- за производство на средства за пе-
рење и козметички препарати 

- за производство на средства за за-
штита на растенијата 

- друга (неспомната) опрема 
Опрема за производство на премачкува1!-
ки средства, опрема за преработка на 
пластични маси и други производи на хе-
миската индустрија: 

- за производство на премачкувачки 
средства 

- за преработка на пластични маси и 
за преработка на други хемиски 
производи 

- за производство на саѓи 
- друга (неспомната опрема) 

Опрема за производство и преработка на 
каучук: 

- за производство (изработка) на гу-
мени смеси и регенератори 

- за иработка на гуми за возила 
- за изработка на други гумени про-

изводи 
- за конфекционирање и вул канизи-

р а ! ^ на гумени производи 
- калапи за вулканизација 
- друга (неспомната) опрема 

Опрема за производство на нафтени де-
ривати: 

- за производство на бензин, шпири-
тус и петролеј 

- за производство на моторни и дру-
ги технички масла и масти 

- за производство на други нафтени 
продукти (парафин, битумен, вазе-
лин и др.) 

- друга (неспомната) опрема 
Опрема за производство на градежен ма-
теријал: 

1) Опрема за вар и гипс 
2) Опрема за производство на цемент: 

- печки, мелници и дробилки, напра-
ви за хомогенизација, транспортни 
и дозирни и за пакување на цемент 

- сушилници, ложишта, електрофил-
тери и други филтери, командни и 
сигнални ормани, компресори и 
кранови 

- мобилна механизација за кршење 
камен, за класирање на материјал 
за мелење и за уривање на тули 

- друга опрема 
3) Опрема за производство на тули, 

блокови и ќерамиди: 
- печки, мелници и дробиски за под-

готвување, транспорт и дозирање 
на материјали 

- за финална изработка на тули, ќе-
рамиди и блокови 

- друга опрема 
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4) Опрема за производство на азбестно-
-цементни производи: 
- за производство на азбестно-це-

ментни цевки и плочи, преси, 
штанцли и автоклави и челични 

^ модели за азбестно-цементни цев-
ки 

- за дозирање на азбестно-цементни 
производи, челични модели за аз-
бестно-цементни плочи, вакуум-
-пумпи и компресори 

' - командни и сигнални ормани, кра-
нови и лифтови и опрема за регула-
ција на процеси 

- друга опрема 
5) Опрема за производство на друг гра-

дежен материјал: 
- за произ“водство на префабрикува-

ни градежни елементи 
- за производство на битуменска ма-

са и емулзија, покривка лепенка, 
битуменска хартија, битуменска ју-
та и други битуменски материјали 

- друга опрема 
68. Опрема за производство на режана дрве-

на граѓа и плочи: 
1) Опрема за производство на режана 

граѓа: 
- за подготовка, сортирање и тран-

спорт на трупци: повеќелисни пи-
ли за двострано кроење и за едно-
линискк сортирници 

- за надолжно, напречно и кружно 
режење, перење и кроење (резни 
видови еднолисни пили); за сорти-
рање и егализирање на граѓа; за 
подготовка и обработка на граѓа 

- за сушење и пакување на режана 
граѓа 

2) Опрема за производство на фурнир 
и шпер-плочи: 
- за подготовка и транспорт на ма-

теријали 
- за производство на лупен фурнир 

и шпер-плочи; за сушење на фур-
нир и за пресување (обликување) 
на плочи 

- за обработка на сув фурнир, за ма-
нипулација и депонирање на фур-
нирски родни; за подготовка и 
транспорт на лепила и нанесување 
лепило; за спојување на фурнир и 
плочи и за поткастрување на фур-
нир и плочи 

3) Опрема за производство на панел-
-плочи: 
- за производство на површински и 

лупен фурнир; за сушење и споју-
вање на фурнир; за составување на 
слоеви, пресување и обработка на 
плочи и за подготовка и одржува-
ње на алати 

- за. обработка на суров и сув фур-
нир и за манипулација и депонира-
ње на фурнирски плочи 

4) Опрема за производство на лесонит-
-плочи и плочи и иверици 
- за производство и депонирање на 

деланки; за транспорт на сурови-
ни; за термичка обработка на пло-
чи и за навлажување на плочи 

- за формирање на ленти и за произ-
водство и сортирање на иверици; 
за подготовка, транспорт и нанесу-
вање на лепило; за пресување, то-
чење, разладување и раскројување 

14,3 

10 
12,5 

10 

П 
12 

12,5 

8,5 

12,5 

П 

10 

10 

12,5 

на плочи; за формриање и финал-
на обработка на сурови плочи и за 
подготовка и одржување на алати 
во процесот на работата 11 

- за сушење на плочи 8,3 
5) Опрема за импрегнација (хемиска 

преработка) на дрво: 
- за импрегнација на јамско дрво и 

на железнички режани и делкани 
прагови 14 

- за импрегнација на друго режано и 
обло дрво 12 

6) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на режана граѓа и плочи 10 

69. Опрема за производство на финални про-
изводи од дрво: 

1) Опрема за производство на мебел, 
амбалажа, градежни елементи и дру-
ги производи од даво; 
- пили (бочни и кружни), рендиња, 

острилки за ножеви и острилки за 
кружни пили 12,5 

- дупчалка точилки, машини за на-
несување лак, машини за фурнира-
ње на рабови и острилки 14,3 

/ - глодалки, пиштоли за лак и маши-
ни за фурнирање 16,5 

- за кроење на фурнир и нанесување 
на лепило, за налевање на лак, 
стругово рендиња, ексханстерски 
уреди, монтажни сушилници и пе-
ралници 16 

- автоматски преси, мешалки, за ле-
пило, тунели за сушење на лак, 
корпус-преси, пневматски маси и 
транспортери во процесот на рабо-
тата 8,3 

- повеќеетажни преси, преси за лад-
но пресување, ѕидани сушилници и 
пералници 6,5 

2) Опрема за производство на тапетар-
ски производи: 
- програмирани машини за шиење 20 
- индустриски машини за шиење и 

машини на шиење без програмер и 
кројачи за сунѓер 14,3 

- машини за кроење и машини за 
прошивање на рабови 12,5 

- машини за прошивање на тапетар-
ски елементи, за сечење на тек-
стил, за кроење и дробење на сун-
ѓер 11 

- за одмотување на штоф, пресвле-
кување на перници и други пре-
свлекувања 8,3 

- за пришивање на копчиња 7 
3) Друга (неспомната) опрема за произ-

водство на финални производи од 
дрво 11 

70. Опрема за производство на целулоза и 
хартија: 

4 1) Опрема за производство на целуло-
за: 
- за обработка и сечење на дрво и 
, подготовка на друг материјал 10 
- за производство на дрвесина (мел-

ници за маса, пречистувач^ точи-
ла) и за производство на целулоза 
(мешалки, котли, печки, регулато-
ри, одвојувачи на вода и сушилни-
ци) 8 

2) Опрема за производство на хартија, 
картон и лепенка: 
- за изработка и пеглање на хартија, 

картон и лепенка 8 
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- за режење и намотување на харти-
ја и за производство на картон 9 

3) Опрема за преработка на хартија: 
- за производство на вреќи, произ-

водство и премотување на родни и 
за режење и поткастрување на хар-
тија 12,5 

- за производство на хартиена, кар-
тонска и брановидна картонска 
амбалажа и за производство на 
хартиена и хартиена хигиенска 
конфекција 20 

4) Друга (неспомената) опрема за про-
изводство на целулоза, дрвесина и 
хартија 14,3 

71. Опрема за производство на текстилна 
преѓа и ткаенини и за производство на 
готови текстилни производи: 

1) Опрема за Предилница 
- за предилници на влакна за подго-

товка, чистење, гребенање, чешла-
ње, претпредење, предење, испиту-
вање на квалитетот и контрола на 
влакната и сл., за производство на 
синтетички влакна и филаменти 
(подготовка на маса зал предење, 
изработка на влакна и филаменти, 
обработка на влакна и филаменти, 
испитување и контрола во произ-
водство) 7 

- за доработка на синтетички влакна 
и филаменти (лепење на влакна на 
филамент-преѓа, залепување на 
влакната едни на други, 
вртложење на влакната со фила-
мент-преѓа, завиткување на влак-
ната со филамент-преѓа) 6,5 

2) Опрема за производство на сурови 
ткаенини и за доработка на ткаенини 
(ткаен и неткаен текстил): 
- за премотување и чистење на пре-

ѓа; за основање; за штиркање, за 
подготовка за масата за штирка-
ње, за одлагање на валјаци; за вов-
лекување, везење и вметнување ла-
мели; за намотување на јаток и 
чистење на цевки и подготовка за 
ткаење на ленти 10 

- за диетер и жакард (чункови, по-
влечни чункови, проектили, стап-
чести фаќалки, лентовни фаќалки, 
пневматски сапници, хидраулични 
сапници, комбинирани системи, 
колони на носачи, јатоци, кружни 
ткајарски машини, специјални тка-
јарски машини, ткајарски машини 
за бесконечно ткаење со чункови и 
игли, рачни ткајарски машини); за 
надоврзување на основата; за пре-
глед, чистење и сложување на ткае-
нини и за дупчење и везење на кар-
ти 8,3 

- за сува и влажна апретура, како и 
за друга доработка на ткаенини; за 
производство на слоевит матери-
јал; за преглед, дублирање и аѓус-
тажа на готови ткаенини; за беле-

. ње, бојосување, мерцеризирање, 
печатење, подготовка на бои и пе-
чатарска маса 6,5 

'3) Опрема за производство на трико-
тажа и чорапи: 
- за производство на плетени стоки; 

за производство на завоен матери-
јал; за производство на тантели и 

72. 

73. 

вез и за производство на трико-
тажа 10 

- за производство на везива: за беле-
ње, бојосување, печатење и подго-
товка на бои за печатарска маса; 
за сува и влажна апретура и за 
друга доработка на трикотажа и 
чорапи 8,3 

4) Опрема за производство на конфек-
ција: 
- за подготовка; за кроење; за шие-

ње (обични шивачки повеќеиглени 
и специјални машини за шиење, 
автоматски и агрегатон машини за 
шиење и разни помагала при шие-
њето); за доработка и аѓустажа 
(парни садови, парни преси„ елек-
тро?! реси, транспортни уреди); 12,5 

- за пе?глање, пакување и печатење 
на етикети за конфекција 10 

5) Опрема за позамантерија, везење, 
крепирање и изработка на тулци, ша-
пки и беретки: 

за текстуризирање и претплетува-
ње со шеталки; за мешање и чис-
тење на животински влакна; за об-
ликување, фирцање, валање и ри-
бање на животински длаки, тулци, 
за обликување, рибање, пресување, 
изработка на перваз и поткастру-
вање на шапки и беретки од сите 
видови 12,5 

, - за бојосување и белење на ленти и 
тантели: за намотување на калеми, 
додавање на завој, доработка на 
ленти и за везење, кончење, дупче-
ње и обновување ha карти, за пот-
кастрување на везени ткаенини; за 
поправање на грешки и навивање 
на длабочините на чунковиге 10 

- за одмотување на гумени нишки и 
други машини за позамантерија, 
везење, креп ирање и изработка на 
тулци, шапки и беретки 8,3 

6) Друга (неспомната) опрема за произ-
водство на текстилни предива и тек-
стилни ткаенини и за производство 
на готови текстилни производи 11 

Опрема за производство на кожа и крзно, 
за производство на кожни обувки, кожна 
галантерија и кожна и крзнена конфекци-
ја: 

- за преработка на кожа (крупна 
свињска, ситна) и за преработка на 
крзна 11 

- за изработка, составување и шиење 
на горни делови од обувки, за из-
работка на галантерија и конфек-
ција, за шприцање и вулканизација 
на обувки и делови од обувки. 10 

- за отсечување на делови за обувки, 
галантерија и конфекција 8,3 

- за обработка на долни делови, сос-
тавување и довршување на кожни 
обувки , 12,5 

- друга (неспомната) опрема за про-
изводство на кожни обувки, кожна 
галантерија и кожна и крзнена 
конфекција 11 

Опрема за вршење на дејности на пре-
хранбената индустрија, производство на 
пијачки и производство на добиточна 
храна: 

1) Опрема за силоска, мелничка и ле-
карска индустрија и индустрија на 
тестенини: 
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- за чистење и подготвување на 
жита 10 

- за мелење на жита 5 
- за сместување на брашно во сило-

ќелии и подготвување на произ-
водство на леб и печиво 7,7 

- за сместување, преработка, амба-
лажирање, подготвување, прифаќа-
ње и обработка на суровини и тес-
тенини и за печење, складирање и 
пакување на леб и печиво 12,5 

2) Опрема за преработка на овошје, зе-
ленчук и грозје: 
- за подготвување, изработка и раз-

левање на раствори и за погонска 
контрола на техничкиот процес 16,5 

- за подготвување и полнење, затво-
рање и пакување на готови произ-
води и за конзервирање на произ-
води 10 

- за концентрација, пастеризација и 
стерилизација на производи; за су-
шење, ладење и замрзнување на 
производи од овошје, зеленчук и 
грозје 7,5 

3) Опрема за производство, преработка 
и конзервирање на месо: 
- за производство на месо и за при-

марна обработка на добиток за ко-
лење; за пакување, за ладење и за-
мрзнување на месо 10 

- за расечување, иситнување и селе-
ње на месо и за погонска контрола 12,5 

- за преработка и конзервирање на 
месо и за термичка обработка на 
производи од месо 8,3 

4) Опрема за преработка и конзервира-
ње на риба: 
- за ловење на риби 20 
- за преработка на риби, преработка 

на рибино брашно и доработка на 
производи од риби 14,3 

- за пакување и омотување на риве-
ни конзерви 10 

5) За преработка и конзервирање на 
млеко: 
- за ладење, превоз и прием на мле-

ко, пастеризација, стерилизација и 
за сите видови амбалажирање на 
млеко, млечни производи и сладо-
лед, за индустриско производство 
на сладолед и смрзнати млечни 
производи 14,3 

- за производство на сирење и топе-
ње на сирење 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 плевење 

на репка, за сушење и складирање 7 
- за чистење, загревање и впарување 

на сок и сирупи 6 
- за екстракција на сок и за произ-

водство на вар и варно млеко 6,5 
- за центрифугирање на шеќер 

7) Опрема за производство на конди-
торски производи: 
- за производство на бонбони, какао 

производи, кекс и други сродни 
производи 10 

- за пакување на бонбони, какао 
производи, кекс и други производи 12,5 

8) Опрема за производство на масло и 
масти: 

а) Опрема за подготвување и пре-
сување на семе и за екстракција 
на масла: 
- лупилки, мелници за дробење 

и добивање на лушпи и за ме-
лен материјал и за грубо и 
фино пречистување на сурово 
масло; за отпарување на рас-
творувач^ загревање, сушење 
и ладење на сачма и за дести-
лација на раствори на масло 
и за обновување на раствори-
те 8,3 

- херметички и други транспор-
тери за екстракција на масло 20 

б) Опрема за рафинирање, полне-
ње и пакување на масло: 
- за предрафинација и неутра-

лизација на масло; за произ-
водство и преработка на мас-
ни киселини; за производство 
на пластични шишиња и за-
творани и за миење на амба-
лажа, етикитирање и пакува-
ње на масло 10 

- за белење, ладење и дезодори-
зација на масло (отстранува-
ње на миризбата на маслото) 8,3 

9) Опрема за производство на марга-
рин, маст, мајонез и протеин: 
- за производство и складирање на 

водород; за подготвување на дода-
тоци, претсмеси и смеси; за крис-
тализација и за манипулација 8,3 

- за складирање на суровини и дода-
тоци, амбалажирање, производство 
на брашно, гриз и структуриран 
пјротеин 11 

10) Производство на скроб, скробен си-
руп, декстрин, зачини и кавовина: 
- за производство на скроб 10 
- за изработка на преработки од 

скроб и за производство на зачини, 
квасец, кавовини и други слични 
производи 7 

11) Опрема за производство на алкохол-
ни и безалкохолни пијачки: 
- за мешање на суровини, за од-

ложување и доработка на сурови-
ни, за варење, филтрирање и лаге-
рирање 7 

- за депалетизација, за перење, суше-
ње, пакување, шприцање и издуву-
вање на воздух и за распакување 10 

- центрифугални и други пумпи во 
производството на алкохолни и 
безалкохолни пијачки 14,3 

12) Опрема за производство на алкохо-
лен овошен и вински оцет: 
- генератори и ацетатори 5 
- друго 20 

13) Опрема за производство на минерал-
ни води: 
- длабински пумпи за минерална во-

да, пумпи за обична вода и ком-
пресори за воздух 10 

- други пумпи за минерална вода 20 
- опрема за полнење на шишиња и 

опрема за исправувачки станици 11 
14) Опрема за производство на добиточ-

на храна: 
- за прием и чистење на суровини, 

за финализација на производи и за 
пречистување 12,5 
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- за мелење, мешање и додавање на 
течни материјали, за гранулиран^, 
пакување и испраќање 

- за сушење на зрна и зелена крма 
- за преработка на отпадоци 

15) Друга (неспомната) опрема за врше-
ње на прехранбена индустрија, про-
изводство на алкохолни и безалко-
холни пијачки и производство на до-
биточна храна 

74. Опрема за производство и преработка на 
тутун: 

- за сушење, обработка и фермента-
ција на суров тутун (сушилници, 
маси за разлистување и кондицио-
нирање); преси за бал ирање на ту-
тун; за нижење на тутун; за 
влажење на тутун; во бали; за пре-
сување и сечење на тутун; за изра-
ботка на филтер-цигари; за пакува-
ње на цигари; за изработка на 
филтер-стапчиња и за тутунски фо-
лии 

- за разлистување, сортирање, меша-
ње и сушење и за двоење на ребро-
то од листот на тутунот и дотур 
на сечен тутун 

- филтери и вентилатори 
- друга (неспомната) опрема за про-

изводство и преработка на тутун 
75. Опрема за вршење на графичка дејност: 

- за слагање на букви, за леење на 
поединечни букви, за метричен 
слог, за изработка на форма за ви-
сок печат, за изработка на форми 
за длаби неки печат, ротациони ма-
шини за механографски обрасци за 
висок печат, длабок печат и офсет 
печат; ротациони машини за меха-
нографски обрасци, машини за 
свиткување и перфорирање, кни-
говрзувачки машини и други ма-
шини за рачна сложилница и пре-
лом 

- за леење редови, за сложување на 
одделни букви и леарски машини, 
за стереотипија, ротациони маши-
ни, (за висок печат, длабок печат и 
офсет печат) 

- фотослагачки машини, машини за 
копирање и за изработка на фото-
полимерна форма, машини за из-
работка на форма за рамен печат , 
машини за форми за длабок печат, 
фотографски уреди за снимање, 
репродукциони камери, репрофо-
тографски и електронски уреди за 
селекција на боите 

- друга (неспомната) опрема за 
вршење на графичка дејност 

76. Опрема за производство на грамофонски 
плочи и звучни касети: 

- автоматски и полуавтоматски про-
си за лонг-плеј плочи, мелници и 
електрични уреди за ладење на 
технолошка вода, дупчалка стру-
гови и резачи 

- миксери, ехо-уреди, фрекветни ана-
лизатори, офсет-машини, автомат-
ски преси за синг-плочи, екструде-
ри, сушилници за етикети, машини 
за печатење на етикети за галвани-
зација и за полирање 

- за снимање и конфекционирање на 
касети, јамски филтери, апарати за 
дестилација и точила 

П 
14,5 
14 

14,3 

10 

8,3 
16,5 

12,5 

10 
И 

10 

12 

20 

- машини за пакување и студиски 
магнетофони 

- друга (неспомната опрема) 
77. Опрема за вршење на други дејности од 

областа на индустријата: 
- опрема за работилници за поправ-

ка и одржување на опрема 
- опрема за испитување и контрола 

на квалитетот на суровини и други 
материјали, полупроизводи, дело-
ви и готови производи (лаборато-
риска опрема) за истражувачко-
-развојна работа 

- опрема за производство на школ-
ски учила и школски прибор 

- опрема за производство на фискул-
турни 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 филмо-

ви (филмска индустрија) 
- опрема за производство на други 

индустриски производи (вештачко 
цвеќе, абажури, привезоци, четки и 
метли, метални и гумени печати и 
ДР) 

V. ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОС-
ТИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО, РИБАРСТВОТО И ШУ-
МАРСТВОТО 

76. Опрема за вршење дејности на пол јодел-
ството, овоштарството, лозарството и за 
давање земјоделски услуги: 

1) Машини и орудија за основна обра-
ботка на земјата: 
- трактори со две оски (со тркала и 

гасеничаои) 
- трактори со една оска 
- плугови, чинијаши и поткопувачи 
- уреди, прибор и апарати што како 

приклучоци на трактори или на 
други! земјоделски машини служат 
за основна обработка на земјата 

2) Машини и орудија за дополнителна 
обработка на земјата: 
- фрезери и други предмети на опре-

ма за дробење и ситњење на земја 
- валјаци, брани и израмнувач^ ка-

ко и ситнилки на растителни оста-
тоци и друга опрема за подготовка 
на сеидбата 

- уреди, прибор и апарати што како 
приклучоци на трактори или на 
други земјоделски машини, служат 
за дополнителна обработка на зем-
ја 

3) Машини и орудија за сеидба, нега и 
заштита на посевите: 
- прскалка атомизери и запрашува-

чи 
- сеалки и садилки 
- растерани на вештачки ѓубрива 
- растурач и на шталско ѓубре 
- копачин и култиватори 
- уреди, прибор и апарати кои, како 

приклучоци на трактори или на 
други земјоделски машини, служат 
за сеидба, нега или заштита на по-
севите 

4) Машини и орудија за жетва и берба 
на посеви: 

14,3 
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- комбајни Самоодни 15 
- комбајни за берење грозје 12,5 
- комбајни и други берачи, влечени 11 
- жетварки, вадилки, секачи, врш^л-

ки, косачки, грабли, сенопреврту-
вачи, преси и елеватори 13 

- уреди, прибор и апарати кои, како 
приклучоци на земјоделски маши-
ни, служат за жетва и берба на по-
севи 14,3 

5) Машини и уреди за чистење, сорти-
рање и пакување (селекто.ри, триери-
ветерници, сортирачи, лупилки, ро-
начки, машини за пакување, квасил-
ки и аспиратори) на земјоделски 
производи 9 

6) Машини и уреди за подготвување и 
разнесување на добиточна храна: 
- сечачки и прекрупувачки 12,5 
- мешалки и дотурувачи на добиточ-

на храна 9 
- хранилки и поилки 10 
- уреди, прибор и апарати кои 

служат за подготвување или разие-' 
сување и дотерување на добиточна 
храна заради исхрана на добиток 12,5 

7) Друга (неспомната) опрема за врше-
ње дејности на полјоделството, 
овоштарството и лозарството и за 
давање земјоделски услуги 12,5 

79. Опрема за вршење дејности на сточар-
ството: 

молзилки, цистерни и друга опрема 
за чување и транспорт на млеко и 
ладилници за млеко 12,5 

- опрема за исхрана и поење на доби-
ток во штали и на пасишта 13 

- опрема за изнесување на ѓубре од 
штали 14,3 
машини за стрижење овци и машини 
за цедење на мед 11 

- инкубатори и греалки (вештачки 
квачки и друго) 14,3 

- опрема за одгледување на пчели, 
свилени буби и птици и за производ-
ство на мед, восок и сл. 15,5 

- садови за сместување и подготвува-
ње на добиточна храна, со уреди и 
апарати, како и друга (неспомната) 
опрема за вршење дејности на сто-
чарство 12,5 

80. Опрема за вршење дејноста на одгледу-
вање и заштита и искористување на шу-
ми и одгледување и лов на дивеч: 

моторни пили и други сечачи 40 
- специјални шумски транспортери 20 

хидраулични дигалки и механичкое-
лектрични натоварувачи 16,5 
опрема за одгледување и лов на ди-
веч ( 14,3 
друга опрема ' 15 

81. Опрема за одгледување и гоење на риби 14,3 

VI. ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТИ 
НА ГРАДЕЖНИШТВО (ГРАДЕЖ-
НА МЕХАНИЗАЦИЈА) 

82. Опрема за земјени и други работи на 
градилиштата: 
1) Багери: 

а) Багери гасеничар!! и багери со 
тркала: 
- со сила на моторот до 75kW 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 на тркала: 

- со сила на моторот до 150 kW 16,5 
- со сила на моторот над 150 kW 12,5 

б) Булдожери гасеничзри: 
- 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) Натоворувачи - 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 

4) Друга опрема за земјени и други рабо-
ти при започнување и завршување на 
работата на градилиштата 14,3 

83. Опрема за подготвување на материјали 
за градење 
1) Дробилки: 

а) Челустни дробилки: 
- челустни дробилки, со капацитет 

до 30 t /h 12,5 
- челусни дробилки, со капацитет 

над 30 t /h 10 
б) Конусни (ротациони) дробилки: 

- конусне дробилки, со капацитет 
од 20 t /h 12,5 

- конусни дробилки, со капацитет 
над 20 t /h 10 

в) Ударни челустни дробилки и грану-
латори: 
- ударни челустни дробилки со ка-

пацитет до 30 t /h 16,6 
- ударни челустни дробилки, со ка-

пацитет над 30 t /h 12,5 
- ударни гранулатори, со капаци-

тет над 10 t /h 20 
- ударни гранулатори, со капаци-

тет над 10 t /h 14,3 
2) Мелници: 

- чеканари, со капацитет до 10 t /h 20 
- чеканари, со капацитет над 10 t /h 

и прачковидни мелници, со капа-
цитет до 20 t /h 16,6 

- прачковидни мелници, со капаци-
тет над 20 t /h 12,5 

3) Сита: 
а) Вибрациони: 

- вибрациони сита, со капацитет 
до 20 m3/h 20 

- вибрациони сита, со капацитет 
од 20 m3/h до 60 mVh 14,3 

- вибрациони сита, со капацитет 
над 60 m3/h , 11 

б) Резонантни: 
- резонантни сита, со капацитет до . 

60 m3/h 20 
- резонантни сита, со капацитет 

над 60 m3/h 14,3 
4) Класирери со фина фракција (дехидра-

тори): 
- класирери, со капацитет до 15 

m3/h 16,6 
- класирери, со капацитет над 

15 m3/h 12,5 
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- хидросепаратори (пумпи за тиња 
со хидроциклин), со капацитет до 
10 m3/h и уреди за миење и пред-
миење на агрегати, со капацитет 
до 30 m3/h 

- хидросепаратори (пумпи за тиња 
со хидроциклин), со капацитет над 
60 m3/h и уреди за миење и пред-
миење на агрегати, со капацитет 
над 30 m3/h 

5) Елементи - постројки за правење бе-
тон: 
а)Мешалки: 

- мешалки со капацитет до 15 
m3/h 
- мешалки со капацитет од 15 

m3/h до 30 m3/h 
- мешалки, со капацитет над 30 

m3/h 
б) Дотурачи на агрегати: 

- транспортери за цемент, до 
15 m3/h 

- полжавеста транспортери за це-
мент, над 15 m3/h 

- уред за одмерување на агрегати 
на цемент и додатоци 

6) Садови за цемент за агрегат и бетон: 
а)Силоси за цемент: 

- силоси за цемент, со содржина 
до 60 т 3 

- силоси за цемент, со содржина 
од 60 до 100 т 3 

- силоси за цемент, со зафатнина 
од 100 до 300 то3 

- силоси за цемент, со зафатнина 
до 300 т 3 

б)Силоси за агрегат: 
- силоси за агрегат, со зафатнина 

до 100 ш3 

- силоси за агрегат, со зафатнина 
од 100 до 500 ш3 

- силоси за агрегат, со зафатнина 
над 500 ш3 

в) Кошници за пренос на бетон 
(крански): 
- кошници за пренос на бетон, со 

зафатнина до 1 ш3 

- кошници за пренос на бетон, со 
зафатнина од 1 до 3 т 3 

- кошници за пренос на бетон, со 
зафатнина над 3 т 3 

г) Претоварни силоси за бетон: 
- претоварни силоси, со зафатни-

на до 3 т 3 

- претоварни силоси, со зафатни-
на над 3 т 3 

7) Пумпи за бетон: 
а)Клипни пумпи: 

- клипни пумпи влечени, со капа-
цитет до 50 m3/h и клипни авто-
пумпи со капацитет до 50 m3/h 

- клипни пумпи влечени, со капа-
цитет од 50 до 70 m3/h 

- клипни пумпи влечени, со капа-
цитет над 70 m3/h 

- клипни автопумпи, со капацитет 
над .50 m3/h 

б)Бесклипни пумпи: 
- бесклипни автопумпи со роти-

рачки планетарен уред 
- пневматски пумпи (бертонски 

топ) 
8) Асфалтни бази: 

- асфалтни бази, со капацитет до 
100 t /h 
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- асфалтни бази, со капацитет над 
100 t /h 10 

9) Друга (неспомната) опрема за поле-
тување на материјали за градење 13 

84. Опрема за пренос и превоз на материја-
ли на градилишта: 

1) Дампери - кипери: 
- пиколо-дампери, со сила на мото-

рот до 11 kW 20 
- дампер-кипери, со сила на мото-

рот од 11 до 200 kW 14,3 
- дампер-кипери, со сила на мото-

рот над 200 kW 12,5 
2) Скрепери: 

а)Скрепери - елеваторски 16,6 
б)Скрепери со туркач:, 

- скрепери со туркач, со сила на 
моторот до 200 kW 14,3 

- скрепери со туркач, со сила на 
моторот над 200 kW 12,5 

3) Грејдери: 
- 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 

4) Возила во градежништвото: 
- автомиксери над 150 kW 14,3 
- автомиксери до 150 kW, автоцис-

терни (за вода и гориво), доставни 
и сервисни возила до 150 kW 20 

- доставан и сервисни возила над 
150 kW 16,6 

5) Транспортни ленти: 
а)Рамни ленти: 

- рамни ленти, со капацитет до 30 
ш3/ћ 16,6 

- рамни ленти, со капацитет од 3 
до 100 m3/h 12,5 

- рамни ленти, со капацитет над 
100 m3/h 10 

б) Ребреста ленти: 
- ребрести ленти, со капацитет до 

30 m3/h 20 
- ребреста ленти, со капацитет 

над 30 m3/h 16,6 
6) Елеватори: 

а)Лентести елеватори: 
- ленгести елеватори, со капаци-

тет до 30 m3/h 20 
- лен тести елеватори, со капаци 

тет од 30 до 100 m3/h 14,3 
б) Верижни елеватори: 

- верижни елеватори, со капаци-
тет до 30 m3/h 20 

- верижни елеватори, со капаци-
тет над 30 m3/h 14,3 

7) Друга (неспомната) опрема за пре-
нос на материјали на градилишта 16,5 

85. Опрема за изведување на работи кај об-
јектите на надземна градба: 

1) Машини за набивање на почва: 
а) Пневмовалјаци 16,7 
б) Мази и валјаци: 

- мазни валјаци статички - влече-
ни и мазни валјаци статички -
Самоодни, до 10 t 12,5 

- мазни валјаци статички - Само-
одни над 10t 10 

- мазни валјаци вибрациони - вле-
чени и мазни валјаци вибрацио-
ни - Самоодни, до 18 kW 16,5 

- мазни валјаци вибрациони - Са-
моодни над 18 kW 12,5 

2) Ежови: 
- ежови статички - влечени 10 
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- ежови статички - Самоодни и 
ежови вибрациони - влечени 12,5 

- ежови вибрациони - Самоодни 14,3 
г) Вибро-плочи: 

- вибро-плочи, со сила на мото-
рот до 10 kW 16,5 

- вибро-плочи, со сила на мото-
рот над 10 kW 12,5 

д) Вибро-набивачи (жаби): 
- вибро-набивачи, до 500 kg 20 
- вибро-набивачи, над 500 kg 14,3 

2) Машини за малтер (машини за мал-
тер и за нанесување малтер) 14,3 

3) Машини за полетување на армату-
ра: 
- машини за исправање на бетонски 

челик (ротациони),со 0 0 до 0 16, 
машини за сечење на челик и ма-
шини за свиткување на челик,до 0 
20 mm 12,5 

- машини за свиткување на челик, 
над0 20 mm 16,5 

- машини за челно заварување 20 
- машини за сечење на мрежеста ар-

матура и машини за свиткување 
на мрежеста арматура 12,5 

- армирачки маси, неподвижни 11 
- армирачки маси, подвижни 14,3 

4) Дигалки: 
а) Автодигалки: 

- автодигалки - гасеничари, со си-
ла на моторот од 147 до 220 kW 10 

- автодигалки - гасеничари, со си-
ла на моторот над 220 kW 8 

- автодигалки - со тркала со ре-
шеткаста конструкција, со сила 
на моторот до 147 kW 14,3 

- автодигалки - гасеничари со си-
ла на моторот до 147 kW и авто-
дигалки - со тркала со решет-
каста конструкција на стрелата, 
со сила на моторот над 220 kW 12,5 

- автодигалки - со тркала со ре-
шеткаста конструкција на стрс-
лата, со сила на моторот од 147 
до 220 kW И 

- автодигалки - со тркала со те-
лескопска стрела, со сила на мо-
торот до 147 kW 16,6 

- автодигалки - со тркала со те-
лефонска стрела, со сила на мо-
торот од 147 до 220 kW 12 

- автодигалки со тркала со телес-
копска стрела, со сила на мото-
рот над 220 kW 10 

б)Дигалки со кули: 
- дигалки со кули, до 490 kNm 12,5 
- дигалки со кули, од 490 до 1470 

kNm 10 
- дигалки со кули, над 1470 kNm 8 
- други дигалки со кули (со една и 

две кошници) 12,5 
в)Мостовни дигалки: 

- мостовни дигалки, со носивост 
до 49 kN 10 

- мостовни дигалки, со носивост 
од 49 до 98 kN 8,3 

- мостовни дигалки, со носивост 
над 98 kN 6,6 

г) Портални дигалки: 
- портални дигалки, со носивост 

до 49 kN 12,5 
- портални дигалки, со носивост 

од 49 до 98 kN 10 
- портални дигалки, со носивост 

над 98 kN 8,3 

д)Конзолни дигалки: 
- конзолни столбни дигалки и 

подвижни лесни дерир-кранови 16,6 
- конзолни дигалки - прозорски 20 

ѓ) Лифтови - градежен: 
- столбни лифтови 20 
- лифтови со кошници (скип-кош-

ници) 16,6 
- рамовски (шахтни) лифтови 12,5 

е) Скелиња (висечки, фасадни и мо-
торни столбни) 12,5 

5) Додавачи (дозатори): 12,5 
- ексценторски, со капацитет до 30 

m3/h 16,6 
- ексценторски, со капацитет над 30 

m3/h 20 
- вибрациони, со капацитет до 30 

m3/h 20 
- вибрациони, со капацитет над 30 

m3/h 14,3 
6) Апарати за прскање на бетон (тор-

крет-апарати): 
- торкрет-апарати, со капацитет до 

15 m3/h 25 
- торкрет-апарати, со капацитет над 

15 m3/h 16,6 
7) Машини за вибрирање на бетон: 

а) Надворешни вибратори: 
- оплатни вибратори 20 
- вибро-маси и вибро-батерии 12,5 

б) Внатрешни вибратори (иглести 
превибратори): 
- превибратори на електричен по-

гон 25 
- претворачи на фреквенции 12,5 
- превибратори подвижни, со мо-

тор 20 
- превибратори подвижни, со ком-

примиран воздух 16,6 
8) Пумпи за вода: 

а) Центрифугални пумпи: 
- центрифугални пумпи, со низок 

притисок (до 30 т ) 12,5 
- центрифугални пумпи, со среден 

притисок (30 до 100 т ) 16,6 
- центрифугални пумпи, со висок 

притисок (над 100 т ) 20 
б) Пумпи за потопување (со автомат-

ско вклучување): 
- пумпи за потопување, со капаци-

тет до 40 m3/h 20 
- пумпи за потопување, со капаци-

тет над 40 m3/h 14,3 
в) Пумпи со мембрана (за нечисти и 

тињести течности): 
- пумпи со мембрана, со капаци-

тет до 50 m3/h 25 
- пумпи со мембрана, со капаци-

тет над 50 m3/h 16,6 
г)Длабински пумпи: 

- длабински пумпи, со капацитет 
до 20 m3/h 20 

- длабински пумпи, со капацитет 
над 120 m3/h 14,3 

9) Компресори, стабилни: 
а)Клипни компресори: 

- клипни компресори за фабрики 
за бетон 25 

- клипни компресори, со капаци-
тет до 10 m3/min. 16,6 

- клипни компресори, со капаци-
тет над 10 m3/min. 12,5 

б) Ротациони компресори: 
- ротациони компресори, со капа-

цитет до 5 m3/min. 20 
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- ротациони компресори, со капа-
цитет над 5 m3/min. 14,3 

в)Спирални (винтовни) компресори: 
- спирални компресори, со капа-

цитет до 10 m3/min. 16,6 
- спирални компресори, со капа-

цитет над 10 mVmin. 12,5 
10) Компресори подвижни: 

а)клипни подвижни компресори: 
- клипни подвижни компресори, 

со капацитет до 10 mVmin. 20 
- клипни подвижни компресори, 

со капацитет над 10 mVmin. 14,3 
б)спирални подвижни компресори: 

- спирални подвижни компресори, 
со капацитет до 10 mVmin. 20 

- спирални подвижни компресори, 
со капацитет над 10 mVmin. 14,3 

И) Дувалки: 
- дувалки, со капацитет до 200 1-

/min. 25 
- дувачки, со капацитет над 

2001/min. 16,6 
12) Машини за изградба на асфалтни 

слоеви: 
а) Машини за подготвување и пренос 

на асфалтна маса: 
- финишери, гасеничари до 75 kW 

и финишери со тркала, со сила 
/ на моторот до 75 kW 14,3 
- финишери гасеничари над 75 kW 

и финишери со тркала со сила 
на моторот над 75 kW, прекален 
за битуменска и друга емулзија 
- Самоодни, казани за правење 
на леан асфалт и казани за топе-
ње на битумен 12,5 

- прскал к и за битуменска и друга 
емулзија - влечени 10 

б) Машини за простирање на матери-
јал и асфалт: 
- простирачи на чакал и толчен 

камен - гасеничари 14,3 
- простирачи на чакал и толчен 

камен, шински и постројки за 
полагање и обработка на бетон-
ски коловоз 12,5 

- секачи на фуги, со мотор 20 
- секачи на фуги, со електромотор 16,5 

в) Машини за стабилизација на по-
чвата: 
- простирачи (на вар, цемент и 

сл.) - влечени 14,3 
- простирачи (на вар и цемент и , 

сл.) - Самоодни 16,5 
- фото-фрезери, со сила на мото-

рот до 40 kW 20 
- фото-фрезери, со сила на мото-

рот над 40 к W 16,6 
13) Опрема за стакларски работи во гра-

дежништвото: 
- за обработка, преработка и вграду-

вање на рамно стакло 10 
- за обработка и вградување на изо-

лационо стакло и огледала 12,5 
- друга опрема за стакларска деј-

ност во градежништвото 14,3 
14) Опрема за монтажно-инсталатерски 

работи во градежништвото: 
- електрични и пневматски дупчалки 

и точилки 12,5 
- пневматски и експлозивни пишто-

ли за заковување 15,5 
- за сечење, свиткување и обработка 

на лим 14,3 

- за изработка на намотки на цевки 
за заварување и сечење 

- за создавање притисок во инстала-
ции 

- опрема за други монтажно-инста-
латерски работи 

15) Друга (неспомната) опрема за изве-
дување на градежни работи на објек-
ти на надземна градба 

86. Опрема за изградба на тунели и други 
објекти на подземна градба: 

- машини за дупчење на тушели со 
ротациона глава за тврди матери-
јали, лафетни дупчалки ријачи -
шински, вагонетки за извоз на ма-
теријали, превртувачи на вагонет-
ки, електрични тунелски локомоти-
ви, тунелски оплати и вен гилатори 
за извлекување прав од тунелот 

- уреди за дупчење 
- машини за дупчење на тунели со 

ротациона глава за меки материја-
ли, лафетни дупчалки со две и по-
веќе платформи, тунелски натова-
рувачи со товарење преку главата, 
шински тунелски натоварувачи со 
товарење преку главата - со трка-
ла, тунелски локомотиви под-
вижни и тунел ски скелиња 

- друга (неспомната) опрема за под-
земни градби 

87. Опрема за изградба на мостови: 
- пловни дигалки 
- 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 

- друга (неспомната) опрема за 
градба на мостови 

88. Опрема за изградба на хидроцентрали и 
изградба на водопатишта: 

1) Опрема за изградба на хидроелек-
трани: 
- кабел-кранови, дробилки и сепара-

ции со големи капацитети и фаб-
рики за бетон со големи капаците-
ти 

- кипери за превоз на бетон 
- дигалки со кули, над 1900 kNm 
- лизговни оплати и кошници за 

пренос на бетон, со хидраулично 
отворање 

2) Опрема за ИЗЈ радба на водопатиш-
та: 
а) Пловни калодери (багери) и плов-

ни транспортни ленти: 
- пловни ведричари 
- пловни багери со крута1 лажица 

и пловни багери со градилица 
- пловни транспортни ленти 

б) Пловни цицачи (рефулери), потис-
ни цевководи, пловни истоварува-
чи: 
- пловни цицачи, со секач и без се-

кач (фрез) 
- мали расклопни пловни цицачи 
- агрегати на потисни црпки и по-

нтони за потисен цевковод 
- пловни елеватори 

в) Други технички пловила (пловни 
дигалки, пловни макари, пловни 
каменоломи и пловни пристани) 
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д) Мешунки, тегленици, понтони 
- мешунки, клапети или сенкери 

за чакал и песок; рамни калници 
и затворени понтони 5,5 

- мешунки, клапети и сенкери за 
чакал 8 

- тегленици - шлепови 5 
- отворени едноѕидни мешунки -

понтони 10 
- ќелиести понтони 8,3 
- бродски и дигалски витли 16,6 

3) Друга неспомната опрема за изград-
ба на хидроцентрали и за изградба 
на водопатишта 15,5 

89. Електроопрема за вршење на дејности во 
градежништвото: 

- трансформатори за греење бетон и 
преносни трансформаторски ста-
ници за градилиште 7 

- мрежни маслени трансформатори 
за трансформација на 0,4 kV со 
надворешна или внатрешна мон-
тажа од сите видови 5 

- дизел-електроагрегати, до 40 kWa 16,5 
- дизел-електроагрегати од 40 до 

100 kWa 12,5 
- друга електроопрема во гра-

дежништвото 25 

УН.ОПРЕМА ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ И ОПРЕМА 
ЗА ЗАНАЕТЧИСТВО И УСЛУГИ 

90. Опрема за трговија: 
- рафови, тезги, ормани, сталажи, 

гондоли, полици и пултови за из-
лагање, продажба и пакување на 
стоки ' 10 

- разладни уреди, витрини, комори, 
фрижидери и друга опрема за ла-
десе и за одржување на производи 18 

- регистар-каси (механички и елек-
тронски), ваги (механички и елек-
тронски) и машини за мелење и за 
сечење на месо и други производи 15 

- друга (неспомната) опрема за 
вршење на дејности на трговијата 14,3 

91. Опрема за угостителство и туризам: 
1) Собен мебел во хотели, мотели, од-

моралишта и во населби и други 
угостителски туристички објекти: 
- од дрво 11 
- од друг материјал 10 

2) Мебел за ресторани, кафеани и би-
феа: 
- од метал 10 
- од дрво 11 
- од пластика и друг материјал 12,5 

3) Мебел во кујни и мебел во точилни-
ци на алкохолни и безалкохолни пи- ^ 
јачки: 
- од дрво 10 
- од емајл 15 
- од друг материјал 12,5 

4) Опрема за производство на храна и 
за сервирање на храна и пијачки: 
- шпорети, фрижидери, и други раз-

ладни уреди, казани, котли, кујн-
ски прибор и автомати за подгот-
вување или чување на храна 15 

- сервисни садови од кристал и друг 
благороден материјал 12,5 

- сервисни садови, од порцелан и ке-
рамика 15' 

- сервисни садови од метал 10 
- сервисни садови од друг материјал 11 

92. 

93. 

5) Опрема за производство и одржува-
ње на мраз и сладолед и за одржува-
ње на јадење и пијачки: 
- за производство и одржување на 

мраз и сладолед 
- за ладење и одржување на јадења, 

пијачки и др. 
6) Друга опрема за угостителство и ту-

ризам: 
- рецепи неки и други пултови, из-

ложбени ормари и полици, витри-
ни, калкулатори и комплети за са-
мопослужување 

- метални ормани за скапоцености и 
опрема за чистење на снег околу 
објекти 

- лустери, монтажни сауни, билијар-
ски маси и маси за игра и разоно-
да 

- гарнитури и друг мебел за седење 
во холови и на тераси; машини за 
миење на садови и за перење на 
алишта; разгласни и аудиовизуел-
ни уреди и апарати 

- правосмукалки за прашина; гла-
цалки инфра и кварц-лампи, гри-
лови; музички автомати и автомат 
ти за игра; автоматски фенови; 
продажни автомати и автомати за 
чистење на обувки 

- опрема за куглање, опрема за би-
лијар, опрема за тенис и друга ра-
ззонода 

7) Камп-приколки за одмор во кампо-
ви и други туристички населби 

8) Друга (неспОмната) опрема за врше-
ње дејности на угостителството и ту-
ризмот 

Опрема за вршење занаетчиски и кому^ 
нални услуги: 

- за изработка на занаетчиски пред-
мети од метал и за поправка на 
метални производи 

- за изработка и поправка на ?лек-
тротехнички производи 

- за изработка и поправка на пред-
мети од дрво 

- за изработка и поправка на пред-
мети од текстил, кожа и гума 

- за изработка на прехранбени про-
изводи 

- за изработка и поправка на други 
(неспомнати) производи 

- за вршење берберско фризерски и 
други лични услуги и услуги на 
домаќинствата 

- уредување на населби и простори 
за одржување на улици и сообра-
ќајници и за одржување паркови, 
зелени и рекреациони површини 

- за одржување на чистотата во гра-
довите и населбите и за собирање 
на ѓубре 

- друга (неспомнати) опрема за 
вршење занаетчиски и комунални 
услуги 

VIII. ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Опрема за работа на училишта, факулте-
ти, универзитети и други организации за 
Образование и воспитување 

1) Мебел во училници, кабинети и дру-
ги простории: 
- од дрво 
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- од метал и друг материјал 11 
2) Школски учила: 

^ електронски 20 
- механички 14,3 
- други 12,5 

94. Опрема за вршење на научноистражувач-
ка работа и истражувачко- развојна рабо-
та: 

- за работа во лаборатории 20 
- друга опрема 12,5 

95. Опрема за вршење на дејности на култу-
рата и уметноста: 

- ормани, плакари, маси и друг ме-
бел 10 

- направи, регистратор^ инструмен-
ти, прибор и апарати 12,5 

- опрема за прикажување на филмо-
ви и опрема за подготвување и 
одржување на театарски претстави 12,5 

- музички уреди, разгласни уреди и 
друга музичка опрема и опрема на 
разгласни станици 14,3 

- друга (неспомната) опрема за 
вршење на дејности на културата, 
уметноста и иноформациите 11 

96. Опрема за физичка култура и спорт и за 
рекреација и разонода: 

1) Машини и уреди: 
- за уредување на скијачки патеки, 

боб-патеки и патеки за санкање и 
за уредување на ледени површини 8 

- за производство на вештачки снег 
(снежни топови и др.) 5 

- за одржување на ледени површини 10 
- за вентилација и за други намени 12,5 

2) Апарати и инструменти: 
- електронски ' 20 
- механички 12,5 
- други 10 

3) Спортски прибор, направи и рекви-
зити: 
- од метал 12,5 
- од дрво 14,3 
- други 13 

4) Друга (неспомната) опрема за физич-
ка култура и спорт и за рекреација и 
разонода 11 

97. Опрема за здравствена и социјална за-
штита: 

- електронски и медицински уреди, 
инструменти, прибор и апарати 20 

механички и други медицински уре-
ди, инструменти, прибор и апарати 14,3 
- мебел во стационарни установи за 

сместување на болни и мебел во 
ординации 11 

- мебел во кујни и перилници 13 
- кујнски и сервисни садови во ста-

ционарни установи 15 
- друга опрема за давање здравстве-

на и социјална заштита и опрема 
за работа на аптеки (за подготву-
вање, чување и издавање на леко-
ви) 12,5 

IX. ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ И НАТОВАРНО-ИСТОВАР-
НА И ТРАНСПОРТНА МЕХАНИ-
ЗАЦИЈА 

98. Транспортни средства во друмскиот со-
обраќај 

1) Автобуси: 
- за меѓумесен сообраќај 15,5 
- за градски и приградски сообраќај Ј6 

(со приколки и без приколки) 

99. 

100. 

- за издавање во закуп без возачи 
2) Тролејбус!! за градски и приградски 

сообраќај: 
- без приколки 
- со приколки 

3) Камиони, цистерни и влечни возила: 
- влекачи 
- за издавање во закуп без возач 

4) Патнички автомобили: 
- такси автомобили и автомобили за 

обука на возачи 
- за службата на брза помош ако се 

регистрирани како санитетски воз-
ила 

- за издавање под закуп без возач 
(rent-a-car) 

- други автомобили 
5) Џипови и комби-возила: 

- за превоз заради вршење работи 
на терен и за издавање во закуп 
без возач 

- други 
6) Приколки: 

- камионот 
- на патнички автомобили 
- тракторски и други 

7) Други возила во друмскиот сообра-
ќај: 
- мотоцикли и моцеди 
- велосипеди 
- друго 

Возила и друга опрема за железнички со-
обраќај и друг сообраќај со шини: 

1) Локомотиви: 
- електрични и дизел 
- парни 

2) Електрични и моторни возови и мо-
торни дресини 

3)' Патнички коли: 
- патнички коли од сите видови 

“ - мерни коли за испитување на об-
јекти и за испитување на возилата 
и постројките 

4) Товарни коли: 
- отворени, плато, цистерни и ла-

дилннци 
- затворени, специјални коли (помо-

шен воз за домување на работни-
ци, греење на воз и други) и специ-
јални возила (ралици, снежни раз^ 
грнувачи и други) 

- контејнери за превоз на товар со 
железница 

машини за работи на горниот и до-
лниот строеж на пруги 
Трамваи и трамвајски приколки 
Друга (неспомната) опрема за врше-
ње на железничкиот сообраќај или 
трамвајскиот сообраќај 

Возила и друга опрема за превоз во по-
морскиот, речниот и езерскиот сообра-
ќај: 

1) Патнички поморски бродови: 
- за превоз на патници во меѓуна-

родната и крајбрежната пловидба 
- за превоз на патници и возила во 

меѓународната и крајбрежната 
пловидба 

- хидробуси и хидрокрилни бродови 
2) Товарни поморски бродови: 

- за долга линиска пловидба., долга 
слободна половидба медитеранска 
пловидба и танкерска пловидба 

- мала крајбрежна пловдиба 
3) Поморско-речни бродови 

20 

12 
11 

14,3 
20 

5) 

6) 
7) 

25 

30 

30 
15,5 

25 
14,3 

14,3 

12,5 

14,3 
12,5 
П 

10 
8 

8,3 

5 

5,5 

5,5 

5 

10 

12,5 
5,5 

И 

6,3 
10 

6,3 
5 

6,3 
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101. 

102. 

4) Други бродови за поморска пловид-
ба: 
- реморкери, снабдувачи, транспор-

тери, бродови за спасување 6,3 
- за морски истражувања 12,5 
- пловни дигалки 5 

5) Патнички бродови за речна и езерска 
пловидба: 
- хидрокрилци и хидробуси 12,5 
- други 7 

6) Товарни бродови (на сопствен погон) 
за речна и езерска пловидба: 
- потискувачи 4 
- влекачи, товарни бродови за суви 

товари и товарни бродови за пет-
рохемиски производи 5 

- товарни бродови за течни товари 3,3 
7) Тегленици и потиснички за речна и 

езерска пловидба: 
- тегленици отворени и тегленици за 

петрохемиски производи 4 
- тегленици затворени и потисници 

за течни товари 3,3 
- тегленици за течни товари 2,8 
- потисници, отворени 5 

8) Пловечки направи и други пловни 
средства за речна и езерска пловид-
ба: 
- багери и елеватори -5,8 ^ 
- докови и пристани 3,3 
- станбени бродови 5 
- моторни чамци - дрвени и скели-

ња дрвени 10 
- други чамци и други пловечки на-

прави 6,6 
9) Опрема и уреди за луки, пристаниш-

та и терминали во поморскиот, реч-
ниот и езерскиот сообраќај: 
- контејнери 20 
- контејнерски дигалки и бродоисто-

варувачи 8,3 
- опрема за безбедноста во помор-

ската и внатрешната пловидба 10 
10) Друга опрема за поморскиот, речни-

от и езерскиот сообраќај 12,5 
Опрема за воздушен сообраќај: 

- авиони за превоз на патници и то-
вар 10 

- хеликоптери (патнички и товарни) 9 
- земјоделски авиони, спортски ави-

они, како и уреди, постројки и апа-
рати за контрола на летови во воз-
душниот сообраќај 12,5 

- авио-мостови и транспортни систе-
ми и опрема во состав на згради и 
други градби на аеродромите 8,3 

- социјална работилничка опрема за 
одржување и испитување на возду-
хопловите; лифт-платформи, стар-
тери за авиони, опрема за натовар 
и истовар на патници и товар, ма-
шини за чистење на аеродромски 
површини 14,3 

- за прием, преглед и испраќање на 
патници и багаж, за царинска и 
друга контрола на патници на ае-
родромите, за одржување и уреду-
вање на аеродромските површини 104. 
и друга (неспомната) опрема за 
вршење на дејности зна аеродро-
мот 12,5 

Опрема за ПТТ сообраќај: 
1) Телефонски и телеграфски централи 

и уредите што им припаѓаат, апара-
ти и прибор (вклучувајќи и интерни 
телефонски и телеграфски централи) 7 

2) Телефонски гарнитури и телефонски 
апарати (вклучувајќи и телефонски 
разводни и приклучни кутии на 
мрежата) 10 

3) Концентратори 8 
4) Телепринтери: 

- механички 12,5 
- полуелектронски 8,3 
- електронски 6,7 

5) Високофреквентни уреди: 
- во цевна техника 10 
- во полуспроводничка техника 8 

6) Радио-релејни уреди: 
- во цевна техника 10 
- во полуспроводничка техника 8 

7) Антени, брановоди со прибор и па-
сивни рефлектори 8 

8) Опрема за сателитски станици: 
- нискошумен приемник 12,5 
- предзајакнувачи и зајакнувачи, ни-

скопумпни приемници за термое-
лектрично ладење, спеид-уреди и 
антенски системи 10 

9) Уреди и автомати за продажба на 
поштенски марки и други поштенски 
вредносници, за жигосување и за 
внатрешниот транспорт на поштен-
ските пратки и другите ПТТ услуги 6,7 

Опрема за радио и ТВ сообраќај: 
- радио-фреквентно-модулациони 

предаватели и радио-бран-прием-
ници и интерфОнски централи со 
апаратите што им припаѓаат, фаќ-
ал ки за миркофон, инсталирани ,и 
акустични паравани 10 

- телевизори (портабл, монитор и 
други), коли за радиоврска и вен-
тилатори за напон 20 

- репортерски авто-радио со звучни-
ци, телефонски миксети и пункто-
ви, Микрофони, режиски маси за 4 

преноси, магнетофони, големи ехо-
-плочи, агрегати за фотокопирање, 
опрема за електростудија и тех-
ничка режија на радио VHF и TV 
претворувачи (VHF/UHF и UHF-
/UHF) 20 

- засилувачи и продуцентски маси, 
стабилизатори и сервостабилиза-
тори, теренски магнетофон, антени 
и антенски системи (за радио, те-
левизија, радио-релејни врски, фик-
сни врски и сервисни врски) 12 

- касетофони, ехо-уреди, електрон-
ски и со лента, пишувачи на моду-
лација и широкопојасни мобилни 
врски 20 

- опрема на телевизиски станици, 
центри и студија и опрема за про-
изводство, пренос и емитување на 
програми 20 

- специјален студиски мебел и вози-
ла за одржување 50 

- друга (неспомната) опрема за 
вршење радио-сообраќај или ТВ 
сообраќај 11 

Опрема за натовар, претовар и истовар 
на стоки и материјали за вршење тран-
спорт во процесот на работата: 

- натоварувачи, дигалки, подвижни 
ленти и друга механизација за на-
товар и истовар и пренос на мате-
ријали, делови, полупроизводи и 
готови производи во вршењето на 
процесот на работата во дејности-
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105. 

106. 

107. 

те од областа на индустријата, за-
наетчиството и комуналните услу-
ги 12,5 

- натоварувачи, дигалки и друга ме-
ханизација за натовар, истовар и 
пренос на материјали и производи 
во дејностите од областа на водос-
топанството, земјоделството и ри-
барството 14,3 jog. 

- натоварувачи, дигалки и друга ме-
ханизација за натовар, истовар и 
претовар во дејностите од областа 
на друмскиот, речниот, поморски-
от, железничкиот и воздушниот со-
обраќај 13 

- натоварувачи, дигалки и друга ме-
ханизација за натовар, истовар и 
превоз на стоки во складови, мага-
цини и други објекти за вршење на 
дејности од областа на трговијата, 
угостителството и туризмот 16,5 

- натоварувачи, дигалки и друга ме-
ханизација за натовар и истовар 
на дрвна граѓа и друг материјал 
во дејностите од областа на шу-
марството 18 109. 

- натоварувачи, дигалки и друга ме-
ханизација за натовар, истовар и 
пренос на материјали и производи 
во другите (неспоменати) дејности 12,5 

X. СПЕЦИЈАЛЕН И УНИВЕРЗАЛЕН 
АЛАТ, ОПРЕМА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ПРОЦЕСИТЕ НА ТРУДОТ И 
ОПРЕМА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПО-
ПРАВКА НА МАШИНИ, ПОСТРОЈ-
КИ, УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ И 
ПРИБОР, КАКО И ЗА ПОПРАВКА 
И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА И НА 
ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

Специјален и универзален алат: 
- електронски 
- електричен 
- механички 
-друг 
Сметачи и друга опрема за управување 
со одделни процеси на работата: 

- за вршење на дејности во областа 
на сообраќајот и електростопан-
ството 

- за вршење на други дејности 
Опрема за сервисирање и одржување на 
машини, уреди и постројки, освен на 
предметите што претставуваат специја-
лен или универзален алат: 

- за сервисирање, одржување и по-
правка на индустриски, рударски и 
градежни машини, уреди и по-
стројки 12,5 

- за сервисирање, одржување и по-
правка на сообраќајни средства и 
средства за врски 14,3 

- за сервисирање, одржување и по-
правка на авиони и на други лета-
ла, како и за сервисирање, 
одржување и поправка на бродови 
и на други пловила 16 

- за сервисирање, одржување и ис-
правкана апарати за домаќинство-
то и опрема за вршење на општес-
твени дејности 12,5 Ј|2 

- друга опрема за сервисирање, 
одржување и поправка на машини, 
уреди, постројки или друга опрема 11 

20 
14,3 
12,5 
1 1 

20 
18 

XI. ОПРЕМА ЗА УРЕДУВАЊЕ И ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИС-
КИ И ДРУГИ ПРОСТОРИИ, ЗА 
ВРШЕЊЕ КАНЦЕЛАРИСКИ РАБО-
ТИ И ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧ-
КИ, ДЕЛОВНИ И ФИНАНСИСКИ 
УСЛУГИ 

Опрема за загревање, вентилација и 
одржување на простории: 

- клима-уреди и друга опрема за 
вентилација 16,5 

- уреди и друга опрема за чистење и 
одржување на простории (вклучу-
вајќи и опрема за чистење и 
одржување на внатрешните про-
стори на одделни сообраќајни во-
зила) 20 

- печки (на цврсти горива), термоа-
кумул ациони, нафтени и др. и дру-
га опрема за загревање на просто-
рии 12,5 

- килими, теписи, слики и други 
предмети за украсување на канце-
лариски и други простории 12,5 

Канцелариски, погонски и друг мебел и 
друга опрема за вршење на канцелариски 
работи: 

1) Мебел: 
- од дрво 12,5 
- од метал 10 
- од друг материјал т 11 

2) Машини за пишување и сметачки 
машини: 
- електрични машини за пишување 14,3 
- механички машини за пишување 12,5 
- електрични сметачки машини 16,5 
- други сметачки машини 14,3 

'3) Електронски сметачи и друга опрема 
за обработка на податоци 20 

4) Опрема за снимање и умножување 
на канцелариски (пишуван, чукан,' пе-
чатен, цртан) материјал 14,3 

5) Опрема за прием, чување и ракување 
со пари и хартии од вредност и за 
вршење на други финансиски услуги 15,5 

6) Магнетофони и диктафони, касето-
фон^ музички инструменти и апара-
ти, ТВ и радио-приемници 12,5 

7) Опрема за изработка и умножување 
на проекти и давање на други тех-
нички услуги и опрема за давање на 
деловни услуги 14,3 

8) Друга (неспомната) опрема 11 
110. Противпожарна опрема и друга опрема 

за општествена самозаштита: 
- противпожарни возила 15,5 

- направи, апарати, прибор и ,друга 
опрема за противпожарна заштита , 
и спречување на пожари 12,5 

- друга противпожарна опрема и оп-
рема за друга општествена само-
заштита 14,3 

Мерни и контролни уреди, инструменти, 
прибор и апарати: 

- електронски 20 
- електрични и механички 16,6 
- други ѕ 12,5 

ХН.ОВОШТАРНИЦИ, ЛОЗЈА И ХМЕЛ-
НИЦИ 

Овоштарници: 
1) Сливи, цреши, вишни и луњи: 

- во наводнување 5 
- без наводнување 6 

111. 
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2) Јаболка: 
- на генеративна подлога 6 
- на вегетативна подлога 5 

3) Крушки: 
- на генеративна подлога 5 
- на вегетативна подлога 6,5 

4) Праски: 
- во наводнување 10,5 
- без наводнувале 13 

5) Кајсии 10,5 
6) Ореви 4 
7) Малини, капинки и рибизли 21 
8) Портокали 14 
9) Маслинки 8 

10) Друго овошје 10 
113. Лозја и хмелници: 

- лозја, шпалирани 6,5 
- лозја, густо садење 8,5 
- хмелници 5,5 

114. Брзорастечхи дрвја: 
- тополи, ерби и други дрвја за ком-

бинирано производство на трупци 
и целулозно дрво 8 

- тополи, ерби и други дрвја за про-
изводство на целулозно дрво 10 

- тополи и ерби за производство на 
целулозно дрво 10 

- дрвја за енергетски потреби (наме-
ни) 25 

- други брзорастечки дрвја 12 

ХШ. РАБОТЕН И ПРИПЛОДЕН 
ДОБИТОК 

115. Говеда: 
- бикови 
- крави 
- работни волови 

116. Коњи: 
- пастуви 
- кобили 
- работни коњи 

117. Мазги, магариња и мулиња: 
- мазги и му л иња 
- магариња 

118. Свињи: 
- нерези 
- маторици за расплод 

119. Овци и кози: 
- ОБНОВИ и јарци 
- овци И кози за млеко и расплод 

120. Друг добиток: 
- кокошки и друга живина 
- пчелини друштва 
- друг неспоменат добиток 

XIV. ДРУГИ ВЛОЖУВАЊА 

121. Вложувања за стекнување на материјал-
ни права: 

- за патенти и лиценци 20 
- за мостри и модели 30 
- за користење на опрема во лизинг 25 
- за користење на средства на други 

корисници 12,5 
- техничко-технолошка документа-

ција 20 
- друго 15,5 

122. Средства за иновации и други потрајни 
унапредувања на условите за работа и 
производство: 

- за стекнување иновации (воведува-
ње на нови техничко-технолошки 
постапки) 25 

25,5 
20,5 
13 

13 
10,5 
9 

8 
10 ( 

25 
33 

25 
20 

40 
25 
50 

- за рационализација и други унап-
редувања на условите за работа и 
производство (унапредување на 
постојните технолошки постапки и 
рационализација на работата и 
сл.) 

123. Вложувања за повеќегодишен закуп и 
вложувања за унапредување на земјодел-
ското производство: 

- за повеќегодишен закуп 
- за спроведување на комасација 
- за спроведување на арондација 

124. Издатоци искажени како основачки 
вложувања 

20 

20 
14 
12 

15 

260. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 И 71/86), во соработка Со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ВОЛНА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за волна за 1989 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 
став 1 бројот: „11687,60" се заменува со бројот: 
„16898,00"; бројот: „9821,50" - со бројот: „14200,00"; бро-
јот: „9134,00"; - со бројот: „13206,00"; бројот: „6482,20" -
со бројот: „9372,00"; бројот: „6089,30" - со бројот: 
„8804,00"; бројот: „5598,30" - со бројот: „8094,00"; бројот: 
„4881,30", со бројот: „7057,00"; а бројот: „4773,30" - со 
бројот: „6901,00". 

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

Е. п. бр. 142 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

261. 
Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ 
СНИЖУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА, ОД-
НОСНО ЦРН ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА 

СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА 
1. Во Одлуката за критериумите што ќе се примену-

ваат при снижувањето на царинската стапка, односно при 
определувањето на царинската стапка „слободно“ на уво-
зот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87) по точ-
ка 1 се додава точка 1а, која гласи: 

„la. По исклучок од одредбата од точка 1 на оваа од-
лука, не се плаќа царина на увозот на опрема што се увезу-
ва како влог на странско лице врз основа на договор за 
вложување склучен на повеќе од пет години под услов нај-
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малку 45% од производството да е насочено во извоз на 
конвертибилното подрачје и учеството на странското ли-
це да изнесува најмалку 20%. 

Увозот на опрема од став 2 на оваа точка се врши врз 
основа на мислење на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на економските односи со странство дека 
договорот за вложување е склучен на повеќе од пет годи-
ни, дека повеќе од 45% на производството е насочено во 
извоз на конвертибилното подрачје и дека учеството на 
странското лице изнесува најмалку 20%". 

2. Во точка 3 во одредбата под 3 на крајот точката се 
заменува со знакот точка и запирка и се додава одредба 
под 4, која гласи: 

„4) заштита на човековата животна и работна околи-
на." 

3. Во точка 4 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Опрема за заштита на човековата животна и работ-

на околина може да се увезува врз основа на претходно 
прибавено мислење од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на стопанството." 

Досегашниот став 3 кој станува став 4 се менува и 
гласи: 

„Увозот на опрема според одредбите на оваа одлука, 
освен опремата од точка 1а на оваа одлука, организациите 
на здружен труд ќе го вршат врз основа на потврда од 
Стопанската комора на Југославија - Здружението на ин-
дустријата за преработка на метали на Југославија дека 
предметната опрема не се произведува во земјата." 

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

Е. п. бр. 147 
9 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

262. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85,38/86,67/86,43/87 и 87/87) по прибавено мисле-
ње од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УВОЗОТ НА СТОКИ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО 
ОДРЖАНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ИЛИ ВРЗ ОСНОВА 
НА СОБИРАЊЕ ПОНУДИ ОД ОПРЕДЕЛЕН НАЈМАЛ 

БРОЈ ПОНУДУВАЧИ 
1. Во Одлуката за увозот на стоки врз основа на пре-

тходно одржано јавно наддавање или врз основа на соби-
рање понуди од определен најмал број понудувачи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86 и 9/89) во точка 1 од-
редба под 1, бројот: „750,000.000" се заменува со бројот: 
„1.500,000.000". 

Во одредбата под 2, бројот: „1.250,000.000", се замену-
ва со бројот: „2.500,000.000". 

2. Во точка 3 одредба под 8, бројот: „50.000.000", се 
заменува со бројот: „500,000.000.^ 

Во одредбата под 13 точката се заменува со знакот 
точка и запирка и се додава одредба под 14, која гласи: 

„14) опрема за потребите на одржувањето на IX Кон-
ференција на неврзаните земји во 1989 година во Белград“. 

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

Е. п. бр. 149 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

^ Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

263. 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), на предлог од сојузниот 
секретар за финансии, по претходно прибавено мислење 
од претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ 
ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИ. 
ТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ 

СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 
Во Одлуката за определување на туристички насел-

би, наутички центри, марини и мотели на магистралните 
патишта во кои можат да се отвораат слободни царински 
продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87, 
31/87, 53/87, 18/88, 40/88 и 76/88) во точка 1 во одделот: 

„Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 60 се 
додаваат ред. бр. 61 до 68, кои гласат: 

„61. „Тузла" - Тузла 
62. „Сребреник" - Сребреница 
63. „Сански Мост“ - Сански Мост 
64. „Гламоч" - Гламоч 
65. „Бања Лука“ - Бања Лука 
66. „Коњиц" - Коњиц 
67. „Завидовиќи" - Завидовиќи 
68. „Пуцарево" - Пуцарево." 
Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 184 се 

додаваат ред. бр. 185 до 198, кои гласат: 
„185. „Топуско" - Топуско 
186. „Глина“ - Глина 
187. „Зелина" - Зелина 
188. „Јастребарско" - Јастребарско 
189. „Циста Прово" - Циста Прово 
190. „Слуњ" - Слуњ 
191: „Грабовац" - Грабовац 
192. „Филип Јаков“ - Филип Јаков 
193. „Кутина" - Кутина 
194. „Вис“ - Вис 
195. „Комижа" - Крмижа 
196. „Ѓурѓевац" - Ѓурѓевац 
197. „Гарешница" - Гарешница 
198. „Врбовец" - Врбовец." 
Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 56 се 

додаваат ред. бр. 57 до 61, кои гласат: 
„57. „Шкоцјанске Јаме" - Матавун 
58. „Ленарт" - Ленарт 
59. „Преболд" - Преболд 
60. „Љутомер" - Љутомер 
61. „Бановци" - Бановци." 
Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 55 се до-

даваат ред. бр. 56 до 65, кои гласат: 
„56. „Опленац" - Топола 
57. „Ивањица" - И Бањица 
58. „Ариље" - Ариље 
59. „Гуча" - Гуча 
60. „Книќ" - Книќ 
61. „Гуна“ - Драгачево 
62. „Варварин“ - Варварин 
63. „Крупањ" - Крупањ 
64. „Прокупље" - Прокупље 
65. „Крушевац" - Крушевац." 
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Србија“ по редниот 

број 21 се додаваат ред. бр. 22 до 32, кои гласат: 
„22. „Млинарев сан“ - Ариље 
23. „Равни гај“ - Книќ 
24. „Лиг" - Лиг 
25. „Ртањ" - Бољевац 
26. „Ртањ" - Ргањ 
27. „Горњак" - Жагубица 
28. „Путник" - Ратка 
29. „Среќно“ - Ресавица 
30. „Боричи" - Сјеница 
31. „Долина Јоргована" - Кралево 
32. „Студеница" - Студеница." 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 146 
9 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земдарич, с. р. 

264. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис^ 

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1989 ГОДИНА 
1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија за 1989 година, кој 
претставува составен дел на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 148 
24 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земљарнч, с. р. 

265. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 59/81 и 59/86), на предлог од Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за испитување и жигосување предмети од 
скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/84, 
4/85, 50/85, 59/86, 55/87 и 43/88) точката 8 се менува и 
гласи: 

„Ако испитување и жигосување на предмети од ска-
поцени метали се врши надвор од седиштето на органот 
за контрола односно на Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали, надоместот за покритие на трошоците за ис-
питување и жигосување се зголемува за износот на патни-
те трошоци и дневниците на работниците на Заводот од-
носно на работниците на органот за контрола“. 

2. Во точка 16 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„30.000". 

3. Тарифата на надоместите за испитување и жигосу-
вање на предмети од скапоцени метали се менува и гласи: 

„ТАРИФА 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-

ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Tap. број 1 
Динари 

1. За предмети од злато, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од злато со маса 

помала од 1 g 50 

- за секој поединечен предмет од злато, со маса 
од 1 g и поголема од 1 g до 5 g 150 

- за секој натамошен грам на секој поединечен 
предмет од злато, уште по 30 

2. Секој започнат грам маса за секој поединечен 
предмет од злато се смета како цел грам. 

II. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Tap. број 2 
Динари 

1. За предмети од сребро, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од сребро, со маса 

помала од 15 g 20 
- за секој поединечен предмет од сребро, со маса 

од 15 g и поголема од 15 g за секој грам маса 15 
2. Секој започнат грам маса за секој поединечен 

предмет од сребро се смета како цел грам. 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Tap. број 3 
Динари 

1. За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од платина со ма-

са помала од 5 g 30 
- за секој поединечен предмет од платина, со ма-

са од 5 g и поголема од 5 g за секој грам маса 10 
2. Секој започнат грам маса за секој поединечен 

предмет од платина се смета како цел грам,". 

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

Е. п. бр. 117 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

266. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата „Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, СОЈУЗНИОТ извршен ,совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА 
МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА 

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

надомест за покривање на торшоците за испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-
рентни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 44/87,4/85,63/85, 59/86, 55/87 и 43/88), во точка 7 став 
2 процентот: „20" се заменува со процентот: „30". 

2. Точката 10 се, менува и гласи: 
„10. Ако испитувањето на типот на мерило односно 

прегледот на еталони, мостри на референтни материјали 
и мерила се врши надвор од седиштето на Заводот, однос-
но на единицата за контрола на мери, надоместот за по-
кривање на трошоците за тоа испитување односно пре-
глед се зголемува за износот на патните трошоци и днев-
ниците на работниците на Заводот односно на работници-
те на органот за контрола“. 

3. Во точка 16 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„30.000". 

4. Тарифата на надоместите за преглед на мерила се 
менува и гласи: 
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„ТАРИФА 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

А. Мерила за должина 

Tap. број 1 
Дин/парч. 

1. Мерила за должина, со класа на точност Q3D H 

100 
200 

200 
2.000 

60 
90 

40 
600 

3.000 
6.000 

800 
6.000 
7.000 

150 

Дин/парч. 

6) 

1) едноделни мерила од дрво и сличен матери-
јал во облик на стап: 
а) до 2 m 
б) над 2 m 

2) едноделни мерила од метал во облик на стап 
(ленири, летви и сл.): 
а^ до 2 m 
б) над 2 m 

3) сложиви мерила на зглобови, од дрво и од 
сличен материјал 

4) сложиви мерила на зглобови, од метал 
5) мерила со мерна лента: 

а) до 3 m 
б) над 3 m до 30 ш 
в) над 30 ш до 50 m 
г) над 50 ш 
мерила со мерна летна, со висулец: 
а) до 10 пз 
б) над 10 ш до 30 ш 
в) над 30 m 

7) мерила за дебелина (подвижни мерила) од 
дрво и метал 

2. Уреди за мерење должина: 
1) уреди за. мерење должина со премотување 

(на жица и кабел, на текстилни ленти, на гај-
тани и тантели, на текстилни текаенини и 
трикотажа, на завоен материјал, на хартија, 
на покриена хартија, на фолии, тапети, под-
ни облоги, жичено ткаење и др.) 

2) уреди за мерење должина на текстил со пола-
гање 

3) мерила за широчина и надвишување на коло-
сек 

3. Планпаралелни гранични мерила за должина: 
1) ако прегледот се врши со споредбен метод: 

а) до 25 mm 
б) над 25 mm до 100 mm 
в) над 100 mm до 500 mm 

, г) над 500 mm 
2) ако прегледот се врши со апсолутен метод: 

а) до 25 mm 
б) над 25 mm ^ 

Tap. број 2 

Т а к с а м е т р и 

Б. Мерила за површина 

Tap. број 3 
К Планиметри 
2. Справи за мерење површина 

5.000 

6.000 

5.000 

500 
600 

1 . 0 0 0 
1.200 

3.000 
4.000 

9.000 

2.100 
7.000 

В. Мерила за зафатнина 

Tap. број 4 
Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 
V 1) мерила за сипливи материјали со трговска 

класа на точност 
2) рамки за дрва 
3) сандаци, рамки и други мерила за градежни 

материјали 
Tap. број 5 

Мерила за зафтнина на течности: 
1) лабораториски мерила за течности: 

а) мерни теквички до 2.000 ml 

б) мерни цилиндри 
в) п и пети 
г) бирети 
д) меланжери 

2) медицински инјекциони шприцеви-стаклени 
3) медицински инјекциони шприцеви за едно-

кратна употреба - пластични 
4 ) угостителски садови (чаши, шишиќ,а, бока-

ли) 
5) буриња и каци, за секои започнати 100 1 за-

фатнина по 
6) канти 
7) балони 

- 8) мерни садови 
9) млекомери 

10) справи со мерни садови, според вкупната за-
фатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 
б) над 5 dm3 (литри) 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со подел-
ба или без поделба, што се испитуваат по сув или 
мокар пат: 

1) цистерни: 
а) до 5 т 3 зафатнина, за секој 0,1 т 3 по 
б) над 5 т 3 зафатнина за секој натамошен за-

почнат 1 П13 уште по 
2) резервоари: 

а) до 5 ш3 зафатнина, за секој 0,1 т 3 по 
б) над 5 т 3 до 50 т 3 зафатнина, за секој ната-

мошен започнат 1 ш3 уште по 
в) над 50 т 3 зафатнина за секои натамошни 

започнати 50 ш3 уште по 
3) танковии танкери: 

а) до 50 т 3 зафатнина, за секоја комора 
б) над 50 т 3 зафатнина, за секоја комора и за 

секои натамошни започнати ?О m l 

80 
20 
90 
10 
70 

0,30 

2 

300 
400 
100 
40 

500 

100 
200 

300 

1.500 

300 

1.500 

1.500 

20.000 

1.500 

150 
300 

1.200 

100 

Tap. број 7 

В о д о м е р и : 

а) до 10 m3/h 
б) над 10 m3/h до 50 m3/h 
в) над 50 m3/h до 100 m3/h 
г) над 100 mVh до 200 m3/h 
д) над 200 m3/h до 500 m3/h 
г) над 500 m3/h за секои натамошни започна-

ти 500 m3/h уште по 

Tap. број 8 

Проточни мерила за течни горива, мазиво и други 
течности: 

1) справи за мерење на течни горива и проточ-
ни мерила за течни горива, мазива и други 
течности: 
а) до 501/miin 
б) над 50 1/min до 2001/min 
v) nad 2001/min до 5001/min 
g) nad 5001/min до 1 0001/min 
d) nad 1 0001/min до 2 ООО 1/min 
u) nad 2000 1/min за секои натамошни започ-

нати 1 ООО I/min уште по 
2) справи за мерење на мешаница на течни 

горива, по справа 
3) справи за мерење на течен гас 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

а) до 15 m3/h 
б) над 15 m3/h до 250 m3/h 

2) гасомери со мевови: 
а )др16т 3 / 11 
б) над 16 m3/h до 250 m3/h 

500 
1.300 
2.100 
?.500 
5.000 

2.000 

5.000 
6.000 

10.000 
12.000 
15.000 

3.000 

9.000 
20.000 

4.000 
5.000 

1.000 
4.000 



Петок, 17 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 21 - Страна 545 

Дин/парч. 

5.000 

6.000 
7.000 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3/h 

4) тасо мери со турбина: 
а) до 4.000 го3/ћ 
б) над 4000 mVh до 7000 mVh 

Г. Мерила за маса 

Tap. број 10 

Т е г о в и : 

1) класа на точност Мг: 
а) д 200 g 100 
б) над 200 g 200 

2) со класа на точност Mi ЗОр 
3) со класа на точност Fi и Fi 500 
4) контролни тегови (со класа на точност МО 

што на преглед ги поднесуваат производите-
лите и лицата што поправаат и преправаат 
мерила: 
а) до 50 kg 500 
б) над 50 kg 18.000 

Tap. број 11 

1. Вага со ^автоматско функционирање, со класа 
на точнсот(Х5и ( 3 D 

1) прецизни ваги 6.000 
2) анали! ички ваги 10.000 

2. Вага со неав^омагско функционирање, со класа 
на точност CUD и (ПШ : 

1) вага со постојана положба на рамнотежа: 
а) до 20 ќе 4.000 
б) над 20 kg до 500 kg 6.000 
в) над 500 kg до 5.000 kg 12.000 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 30.000 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 60.000 
ѓ) над 50.000 kg за секои натамошни започна-

ти 10.000 kg уште по 10.600 
2) вага со променлива положба на рамнотежата: 

а) до 20 kg 8.000 
б) над 20 kg до 500 kg 12.000 
в) над 500 kg до 5.000 kg 24.000 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 60.000 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 180.000 
ѓ) над 50.000 kg за секои натамошни започна-

ти 10.000 kg уште по 20.000 
3) електромеханички ваги со мерни претворува-

чи: 
а) до 20 kg 10.000 
б) над 20 kg до 500 kg 15.000 
в) над 500 kg до 5.000 kg 30.000 
г) над 5.000 kg до 20.000 kg 80.000 
д) над 20.000 kg до 50.000 kg 180.000 
ѓ) над 50.000 kg за секои натамошни започна-

ти 10.000 kg уште по 20.000 
4) мерна направа на вага 24.000 
5) контролни ваги што на преглед ги поднесува-

ат производителите и лицата што поправаат 
и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 15.000 

, б) над 50 kg 60.000 
3. Баги со автоматско и полуавтоматско функцио-

нирање: 
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви коли-

чества, ваги и машини за пакување, ваги за до-
зирање на компоненти и други автоматски и 
полуавтоматски ваги за мерење на кабасти, 
зрнести, прашкасти, течни и други материја-
ли, со кои се мери само еден вид материјал: 
а) до 50 kg 15.000 
б) над 50 kg до 500 kg 30.000 
в) над 500 kg 40,000 

2) за преглед ваги за мерење на еднакви количес-
тва, вага и машини за пакување, вага за дози-
рање на компоненти и други автоматски и по-
луавтоматски ваги за мерење на кабасти, зр-

Дин/парч. 

нести, прашкасти, течни и други материјали 
со кои се мери само еден вид материјал: 
а) до 50 kg 30.000 
б) над 50 kg до 500 kg 40.000 
в) над 500 kg 80.000 

3) вага на транспортна лента 40.000 

Tap. број 12 

1. Справи за мерење на зафатнинска (хектолитар-
ска) маса на жито: 
а) од 1 /4 dm3 (литри) 1.500 
б) од 1 dm3 (литри) 1.800 

2. Справи за мерење влажноста на жито 4.500 
Ј 

Д. Мерила на зафатиинска маса 

Tap. број 13 

1. Ареометри (сахариметри, широмери, лактоден-
зиметри и уриномери) 

2. Алкохолометри 
3. Ебулиоскопи 
4. Бутиромртри за млеко, павлака и сирење 

Ѓ. Мерила за притисок (напон) 

Tap. број 14 

Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со 
еластичен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри, со класа на точ-
ност 5,4,2,5,2 и 1,6 (погонски) 

2) манометри за мерење на крвен притисок: 
а) механички 
б) електронски 

3) манометри за мерење на притисок во пневма-
тици (рачни и стационарни) 

4) мановакууметри со класа на точност 5,4,2,5,2 
и 1,6 (погонски) 

5) манометри и вакуумметри, со класа на точ-
ност 1,0,6 и 0,5 (прецизни) 

6) мановакуумметри со класа на точност 1,0,6 и 
0,5 (прецизни) 

7) манометри и вакуумметри, со класа на точ-
ност 0,3,0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 

8) мановакуумметри со класа на точност 0,3, 
0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 

600 
600 

3.000 
120 

600 

600 
700 

600 

1.000 
2.000 

4.000 

7.000 

7.800 

Е. Мерила на енергија и на количество на топлина 

Tap. број 15 

1. Индукциони броила за активна електрична енер-
гија со класа на точност 2,5 и 2 за реактивна елек-
трична енергија со класа на точност 3: 
1) монофазно броило со еднотарифен бројник 500 
2) -монофазно броило со тарифни или додатни 

направи 600 
3) трофазно броило со два, односно три Системи 

за задвижување и со еднотарифен бројник 1.200 
4) трофазно броило со два, односно три системи 

за задвижување и со тарифни и додатни на-
прави 1.500 

2. Индукциони броила за активна електрична енер-
гија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два, односно три системи 

за задвижување, со еднотарифен бројник 9.000 
2) трбфазно броило со два, односно три системи 

за задвижување и со тарифни и додатни на-
прави 12.000 

3. Статички (електронски) броила за активна елек-
трична енергија со класа на точност 0,2 Ѕ (0,2) и 
0,5 Ѕ (0,5) и статички броила за реактивна елек-
трична енергија: 
1) монофазно броило со еднотарифен бројник 9.000 
2) монофазно броило со тарифни или додатни 

направи 12.000 
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Дин/парч. 
3) трофазно броило со еднотарифен бројник 15.000 
4) трофазно броило со тарифни и додатни на-

прави 16.000 
За преглед на статички (електронски) броила 
што се наменети за мерење на електрична 
енергија во обете насоки, надоместот од од-
редбата под 3 на овој тарифен број се зголему-
ва за уште 30%, а за преглед на статички (елек-
тронски) броила (панелни броила) што се на-
менети за мерење на активна и реактивна 
електрична енергија, надоместот од одредба-
та под 3 на овој тарифен број се зголемува за 
уште 100%. 

4. Мерила за количество на топлина (калориметри) 6.000 

Ж. Мерила на моќност 

Tap. број 16 
Ватметри: 

1) ватметри со класа на точност 0,5,0,2,0,1 и 0,05 
за еден мерен опсег 12.000 

2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1 за 
еден мерен опсег 1.500 
За секоЈ натамошен опсег на кој мерилото це-
лосно се испитува, надоместот од овој тари-
фен број се зголемува за уште 100% односно за 
секој натамошен опсег на кој мерилото се ис-
питува делумно, надоместот од овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

3. Мерила на јачина на електрична струја 

Tap. број 17 

1. Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трансформатори до SI 3,6 за ос-

новен опсег: 
а) до 1 ООО А номинална струја 
б) над 1 ООО А до 5 ООО А 
в) над 5 ООО А до 1 0000 А 
За секој натамошен опсег или друго јадро, 
надоместот од одредбата под 1 на овој тари-
фен број се зголемува за уште 

2) струјни мерни трансформатори над SI 3,6 спо-
ред напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор до SI 38 2.200 
б) струен трансформатор SI 123 9.000 
в) струен трансформатор SI 245 24.000 
г) струен трансформатор SI 420 “ 30.000 
За секој натамошен опсег или друго јадро, 
надоместот од одредбата под 2 на овој тари-
фен број се зголемува за уште 10%, а за пре-
глед на мерила на местото на вградувањето, 
надоместот од одредбата под 1 и 2 на овој та-
рифен број се зголемува за уште 100%. 

2. Амперметри: 
1) амперметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 

0,05 за еден мерен опсег 12.000 
2) амперметри со класа на, точност 5, 2,5, 1,5 и 1 

за еден мерен опсег 1.200 
За секој натамошен опсег на кој мерилото це- ' 
доено се испитува, надоместот од одредбата 
под 2 на овој тарифен број се зголемува за уш-
те 100%, односно за секој натамошен опсег на 
кој мерилото делумно се испитува, надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 10%. 

И, Мерила на електричен напон 

Tap. број 18 

1. Напонски мерни трансформатори: 
1) напонски мерни трансформатори според на-

понот: 
а) трансформатор SI 38 1.200 
б) трансформатор SI 123 12.000 

1.500 
1.800 
2.700 

400 

Дин/парч. 
в) трансформатор SI 245 13.000 
г) трансформатор SI420 21 ,ООО 
За секој натамошен опсег или друго намотува-
ње, надоместот од одредбата под I на овој та-
рифен број се зголемува за уште 10%. 

2) капацитивни нановски трансформатори: 
За капацитивни напонски трансформатори 
надоместот изнесува 50% повеќе од износите 
предвидени во одредбата под 1 на овој! тари-
фен број, според истиот ред на напонот, а за 
преглед на мерилото на местото на вградува-
њето надоместот од одредбата под 1 и 2 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 100%. 

2. Волтметри: 
1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 0,1 и 

0,05 за еден мерен опсег 12.000 
2) волтметри со кл аса на точност 5,2,5,1,5 и 1 за 

еден мерен опсег 1.200 
За секоЈ натамошен опсег на кој мерилото це-
лосно се испитува, надоместот од одредбата 
под 2 на овој тарифен број се зголемува за уш-
те 100%, односно за секој натамошен опсег на 
кој мерилото делумно се испитува, надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен број се 
зголемува за уште 10%. 

Ј. Мерила за електрична отпорност 

Tap. број 19 

1. Омметри: 
1) омметри со класа на точност 0,5,0,2, О„! и 0,05 
за еден мерен опсег 12.000 
2) омметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 и 1 за 
еден мерен опсег 1.500 
За секој натамошен опсег на кој мерилото целос-
но се испитува, надоместот од одредбата под 1 
на овој тарифен број се зголемува за уште 100% 
односно за секој натамошен опсег на кој мерило-
то делумно се испитува, надоместот од одредба-
та под 1 на овој тарифен број се зглемува за уште 
10%. 

2. Мерила за отпорност на заземјување 4.000 
3. Мерила за отпорност на клучка 4.000 

К. Мерила на време 

Tap. број 20 

1. Вклопни часовници, со вклопник за максимум и 
без вклопник за максимум 1 -500 

2. Механички и електромеханички секундомери 1.200 
3. Електронски секундомери, со сметач на грешка и 

без сметач на грешка 9.000 
4. Механички часовници за паркирање на возила 600 
5. Електронски часовници за збирно паркирање на 

возила на паркиралишта и во гаражи 4.000 6. Вибрографи 9.000 

Л, Мерила за брзина 

Tap. број 21 

1. Хронотахографи 3.000 
2. Мерила за контрола на брзината на возила во 

движење (Доплерови радари и сл.): 
1) ако прегледот се врши по споредбен метод 12.000 
2) ако прегледот се врши по апсолутен метод 20.000 

Љ. Мерила на температура 

Tap. број 22 

Термометри: 
1) медицински термометри за мерење на телес-

ната температура (хумани и ветеринарски) 
2) термометри за инкубатори 

60 
180 
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И. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА 
МЕРИЛА 

Tap. број 23 

За Јдотерување на контролни тегови (со класа на 
точност Mi) што ги употребуваат производите-
лите и лицата што поправаат и преправаат ваги 
и тегови, за секој тег 200 

2. За дотерување на аналитички тегови (со класа на 
точност Fi и F2) за секој тег 240 

3. За контролни тегови (со класа на точност Mi) на 
единицата на контролата на мери, што ги корис-
тат производителите и лицата што поправаат 
или преправаат мерила, а што се должни да и 
обезбедат на единицата на контролата на мери 
опрема за вршење на прегледи, надоместот се на-
платува по килограм и по започнат ден 10 

4. За користење на специјално возило за преглед на 
ваги на единицата за контрола на мери, надомес-
тот се наплатува по вага 200.000 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи на ме-
рила со возило на единицата на контролата на 
мери, надоместот се наплатува по еден киломе-
тар 2.000". 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 118 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

267. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РИО ДЕ ЖАНЕИРО, БРАЗИЛ 
1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија со почесен конзул на чело, со се-
диште во Рио Де Жанеиро, Бразил, со конзуларно подрач-
је кое ја опфаќа територијата на Федерална Држава Рио 
Де Жанеиро. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
ги преземе потребните мерки за извршување на оваа одлу-
ка. 

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

Е. п. бр. 135 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

268. 
Врз основа на член 13 од Законот за кредитните одно-

си со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85,38/86 
и 16/89) на предлог од Народната банка на Југославија, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДВРЕМЕНО НАМИРУВАЊЕ И 
ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА НА ОБВРСКИТЕ ПО 

СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
1. Со оваа одлука се уредува начинот на кој домашни 

лица од член 12 на Законот за кредитните односи со стран-
ство (во натамошниот текст: должниците) можат предвре-
мено да ги намируваат обврските по странски кредити од-
носно со конверзија на долгот предвремено да ги отплату-
ваат обврските по рефинансираните односно репрограми-
раните кредити што ги користеле или гарантирале, а по 
кои федерацијата презела обврска како гарант. 

1. Предвремено намирување 
2. Намирувањето на обврските по странски кредити 

ВО земјата, пред роковите утврдени со соодветни договори 
за кредити (во натамошниот текст: предвремено намиру-
вање) должниците го вршат со уплата на динарската про-
тиввредност на главницата на банката овластена за рабо-
тите со странство која дала гаранција по тие обврски (во 
натамошниот текст: банката) или на друго општествено 
правно лице што ќе се обврзе да ги преземе обврските 
спрема странство (во натамошниот текст: друго лице). 

3. Должникот може предвремено да ги намирува об-
врските само ако тоа го прифати банката или друго лице, 
а врз основа на договор помеѓу должникот и банката или 
должникот и друго лице, со кој банката односно друго ли-
це ги презема обврските за плаќање спрема странство, 
вклучувајќи ја и каматата и сите други трошоци до втасу-
вањето на обврската. 

4. Банката повремено ги анкетира должниците за го-
товноста за предвремено намирување и се определува во 
колкав обем, од кои должници и со која динамика го при-
фаќа предвременото намирување. 

Датумот на предвременото намирување го определу-
ваат спогодбено должникот и банката односно должникот 
и друго лице. 

5. Динарската противвредност на обврските што 
предвремено се намируваат се утврдува со примена на де-
визниот курс (продажниот) што важел на денот на пред-
временото намирување. 

Уплатата на динарската противвредност се врши со 
вирмански налог за пренос од жиро-сметката на должни-
кот на жиро-сметката на банката или на друго лице. 

6. Ако од динарските средства примени по основа на 
предвременото намирување банката врши конверзија на 
долгот во динари, динарската противвредност на предвре-
меното намирување банката може да ја намали, обезбеду-
вајќи учество на должникот во делот на дисконтот на југо-
словенскиот долг, што се реализира со работата на кон-
верзија. 

7. Во случај на предвремено намирување на банката, 
како и во случај на предвремено намирување на друго ли-
це, ако банката дала согласност и го прифатила другото 
лице како нов должник, банката ќе му даде на должникот 
потврда за ослободување од предвремено намирените об-, 
врски односно од обврските од порано склучениот дого-
вор со должникот за користење на странскиот кредит. 

8. Предвременото намирување од точка 7 ,на оваа од-
лука подлежи кон обврска за регистрација од член 41 на 
Законот за кредитните односи со странство. Ако се работи 
за предвремено намирување на банката, банката станува и 
корисник на кредитот, а ако се работи за предвремено на-
.мирување на друго лице - се менува корисникот на стран-
скиот кредит, така што другото лице станува корисник. 

2. Предвремена отплата 
9. Отплатата на обврските спрема странство по рефи-

нансирани односно репрограмирани кредити со странски 
комерцијални банки или по други погодни странски кре-
дити, по кои побарувањата на странските доверители се 
предмет на промет со дисконт (по помала од полната но-
минална вредност), пред роковите утврдени со соодветни-
те договори за кредити (во натамошниот текст: предвре-
мена отплата) должниците или други заинтересирани до-
машни лица ја вршат со работи на конверзија на долгот. 

10. Како работи на конверзија на долг се сметаат: 
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а) работи на конверзија на долг во динари, со право 
на странско лице со така стекнатите динари да располага 
за: 

- плаќање на стоки и услуги; 
- плаќање на стоки реекспортирани од клириншко на 

конвертибилно подрачје; 
- плаќање на обврски на домашни организации што 

извршиле извоз на кредит; 
- купување хартии од вредност; 
- вложување во претпријатие, банка или друга финан-

сиска организација и во друга форма на странско вложува-
ње; 

- б) работи на непосредна конверзија на долг за: 
- стоки и услуги; 
- клириншки побарувачки салдо; 
- побарувања на домашни организации во странство; 
- хартии од вредност што би им биле понудени под 

исти услови на сите странски комерцијални банки - дове-
рители; 

- влог во претпријатие, банка или друга финансиска 
организација и друга форма на странско вложување, вклу-
чувајќи и право на временско користење на туристички об-
јект; 

в) работи на откуп на долг со девизни средства, ако 
на тој начин се реализираат работи на конверзија на долг 
и ако тие средства потекнуваат од: 

- приход остварен како резултат од реализацијата на 
одобрената работа на конверзија односно приход што не 
би бил остварен од редовната дејност на носителот на ра-
ботата на конверзија; 

- реализација на извоз на стоки и услуги; 
- реализација на реекспорт на стоки од клириншко 

на конвертибилно подрачје; 
- продажба во странство на побарувања во стран-

ство; 
- нови странски кредити за оваа намена; 
- расположливи девизни средства (девизни резерви) 

во рамките утврдени со Проекцијата на платниот биланс 
на Југославија. 

3. Одобрување на работи на конверзија на долг 
11. Барање за одобрување на поединечна работа на 

конверзија (во натамошниот текст: барање) поднесуваат 
организациите на здружен труд, банките овластени за ра-
боти со странство и други општествени правни лица (во 
натамошниот текст: носители на работа) до Народната 
банка на Југославија. 

За работите на конверзија на долг во динари заради 
плаќање на стоки и услуги или за работи на непосредна 
конверзија на долг за стоки и услуги, барање поднесуваат 
производствените организации на здружен труд, и тоа за 
извоз на стоки и услуги од сопствената производствена 
програма. Барањата на надворешнотрговските организа-
ции ќе се земат во разгледување само ако се поднесени врз 
основа на овластувања од производствената организација 
чии стоки или услуги се извезуваат. 

12. Барањето ги содржи сите битни елементи за одоб-
рување и реализација на работата на конверзија на до-
лгот, а особено податоци за: формата на работата на кон-
верзија, обемот на долгот што предвремено се отплатува, 
ангажираната вредност (извоз, побарувања од странство, 
девизни средства, влог итн.) и роковите за склучувањето и 
реализацијата на работата. 

Барањето задолжително ги содржи сите податоци врз 
основа на кои може да се утврди почитувањето на закон-
ските критериуми за одобрување на работите на конверзи-
ја (податоци за делењето на дисконтот со странските пар-
тнери, за учеството на странските партнери со девизни 
срества, за вредноста на извозот на носителот на работата 
реализирана во претходниот период и планирана за теков-
ната година и сл.). 

13. Пред одлучувањето за барањата, Народната бан-
ка на Југославија може да бара дополненија, појаснувања 
на барањата, или документација потребна за оцена или 
проверка на содржината на барањата во поглед елементи-
те и податоците од точка 12 на оваа одлука. 

14. Народната банка на Југославија, со упатување на 
писмено барање, прибавува мислење од Сојузниот секре-
таријат за финансии и од Сојузниот секретаријат за еко-

номски односи со странство за примените барања за одоб-
рување на работите на конверзија. 

Во своето мислење, Сојузниот секретаријат за еко-
номски односи со странство, помеѓу другото, го оценува 
почитувањето на критериумите од ст. 2 и 3 на член 13 г од 
Законот за кредитните односи со странство односно оце-
нува дали се работи за извоз што може да се оствари само 
со наплата во динари од конверзија на долгот или со кон-
верзија за долг, или ако се работи за редовен извоз - дали 
подносителот на барањето го остварува предвидениот по-
раст на вредноста на извозот. 

15. Услов за разгледување на барањето за одобрение 
на работите на конверзија заради вложување е претходно 
позитивно мислење од Сојузниот секретаријат за економ-
ски односи со странство за битните услови на заедничкото 
вложување. 

16. Заради обезбедување на остварувањето на рамки-
те за работите на конверзија на долг утврдени со Проек-
цијата на платниот биланс на Југославија, а земајќи ги 
предвид и тековните движења на пропорциите на платни-
от биланс и ефектите на порано одобрените работи на 
конверзија на долг, Народната банка на Југославија може 
да ги утврдува тримесечните односно полугодишните 
рамки за одобрување на работи на конверзија, чии ефекти 
се одржуваат на намалување на девизните приходи или на 
девизните средства во тековниот период. 

Ако поради утврдените рамки не можат да се одоб-
рат сите погодни работи на конверзија на долг, Народна-
та банка на Југославија утврдува предност врз основа на 
критериумите од член 13 на Законот за кредитните односи 
со странство. 

Во случај на примена на став 2 од член 13в на Зако-
нот за кредитните односи со странство, Народната банка 
на Југославија ќе води сметка, за носителот на работата 
да не настанат штети поради веќе склучените договори и 
преземените обврски спрема странските партнери. 

17. Народната банка на Југославија ќе одобри работа 
на конверзија на долг во динари заради вложување, ако 
странскиот партнер преземе обврска дека влогот нема да 
го повлече пред истекот на рокот од 8 години. 

Народната банка на Југославија ќе одобри работа на 
непосредна конверзија на долг за побарување од стран-
ство (настанато со извоз на кредит), ако такво побарување 
има рочност споредлива со рочноста на кредитот за рефи-
нансирање односно ако договорот или друг инструмент за 
тоа побарување не предвидува можност за предвремена 
наплата пред 31 декември 1993 година. 

Народната банка на Југославија ќе одобри работа на 
непосредна конверзија на долг за домашни хартии од 
,вредност, ако тие хартии од вредност имаат рочност спо-
редлива со рочноста на кредитот за рефинансирање од-
носно ако договорот или друг инструмент за тој долг не 
предвидува можност за отплата пред 31 декември 1993 го-
дина. 

Народната банка на Југославија ќе одобри работа на 
непосредна конверзија на долг за извоз на стоки и услуги, 
ако вкупниот обем на долгот предвремено отплатен со тие 
работи не преминува 50 милиони САД долари во текот на 
календарската година. 

18. За одобрени работи на конверзија, Народната бан-
ка на Југославија на носителот на работата му издава сог-
ласност за реализација, која задолжително ги Содржи сите 
битни финансиски елементи на работата, врз основа на 
кои е можно следење на усогласеноста на реализацијата 
на работата на конверзија со даденото одобрение. Битни-
те финансиски елементи на работата претставуваат делов-
на тајна. 

Согласноста од став 1 на оваа точка ги содржи мини-
мално прифатливите услови под кои одобрената работа 
на конверзија мора да се реализира, и тоа особено во по-
глед на цената на југословенскиот долг на секундарни па-
зари, на рокот за склучување на работата, кој не може да 
биде подолг од 60 дена од датумот на согласноста за реа-
лизацијата, и на рокот за реализација на одобрената рабо-
та. 

Под рок за склучување на работа се подразбира ро-
кот во кој носителот на работата мора да склучи договори 
со странските партнери. 

Под рок за реализација на работа се подразбира ро-
кот во кој носителот на работата мора да ги заврши сите 



Петок, 17 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 21 - Страна 549 

фази на реализација за претходно договорената работа на 
конверзија. 

Во случај на потреба за продолжување на роковите за 
склучувањето или за реализацијата на работата, носите-
лот на работата поднесува барање за одобрување на про-
должување на роковите. Народната банка на Југославија 
барањето го решава ценејќи ги причините што довеле до 
одлагање на склучувањето или на реализацијата на рабо-
тата. 

19. Издавањето на согласност за реализација на одоб-
рена работа на конверзија на долг во динари, Народната 
банка на Југославија ќе го обуслови со претходно добива-
ње на потврда од овластена банка За готовноста да из-
врши конверзија. 

Ако носителот на работата обезбеди потврда од ов-
ластена банка за конверзија на долг за делот на одобрена-
та работа, Народната банка на Југославија може да издаде 
согласност за делот кој овластената банка е готова да го 
изврши. 

20. Согласноста за реализација на работи на извоз со 
наплата во динари од конверзија на долг ИЈЈИ СО конверзи-
ја за долг, содржи и услов за остварување на предвидени-
от пораст на вредноста на извозот на носителот на рабо-
тата. Остварувањето на тој услов го следи банката овлас-
тена за работи со странство која ги евидентира правата на 
подносителот на барањето за увоз и плаќање спрема 
странство. 

21. Во случаевите на одбивање на согласност по бара-
ње, Народната банка на Југославија го известува носите-
лот на работата, со образложение на причините на одби-
вањето. 

Носителот на работата има право на жалба до Сове-
тот на гувернерите на Народната банка на Југославија, кој 
жалбата ја решава во рок од најдолго 30 дена. 

4. Конверзија на долг во динари 
22. По претходна спогодба со носителот на работа, 

одобрената работа на конверзија на долг во динари ја 
врши банката овластена за работи со странство или На-
родната банка на Југославија (во натамошниот текст: бан-
ката). 

23. Банката врши конверзија на долг во динари од ди-
нарските средства примени од должникот по основ на 
предвремено намирување. 

24. Врз основа на расположливиот износ на динар-
ските средства за конверзија и на барањето на носителот 
на работата за вршење на одобрените работи, банките се 
определуваат во колкав обем, по кој редослед и за кои но-
сители на работи ќе вршат конверзија на долг во динари. 

Датумот на вршењето на конверзијата на долг во ди-
нари го определуваат спогодбено банката и носителот на 
работата. 

25. Носителот на работата, со склучување на соодве-
тен договор врз основа на собраните понуди, ангажира 
странска банка или друга финансиска институција која е 
доверител за југословенскиот долг или може да биде прав-
ноисправен држател на тој долг, како посредник во отку-
пот и предвремената отплата на долгот преку работата на 
конверзија. 

Носителот на работата, пред ангажирањето на стран-
ски посредник и реализацијата на откупот на долгот (а 
особено при собирањето и оцената на понудите на стран-
ските посредници во поглед цената на југословенскиот 
долг) ќе ја извести за тоа овластената банка која е гарант 
по долгот и ја врши конверзијата на откупениот долг во 
динари. Овластената банка, според налогот на носителот 
на работата, може да го преземе ангажирањето на стран-
скиот посредник и реализацијата на откупот на долгот. 

26. Носителот на работата, односно овластената бан-
ка, постапувајќи според неговиот налог, е должна да обез-
беди странскиот посредник да издаде најава на работата 
на конверзија во форма и во рокови што се утврдени со со-
одветен договор за рефинансирање. 

Носителот на работата е должен да обезбеди овласте-
ната банка - гарант за долгот, кој предвремено се отпла-
тува со работата на конверзија, да провери и се согласи со 
најавата на работата на конверзија. 

27. Банката врши конверзија на долгот во динари со 
уплата на динарската противвредност на долгот на динар-
ската сметка на странскиот посредник. 

Динарската противвредност на долгот при конверзи-
јата се утврдува со примена на девизниот курс (продажни-
от) што важел на денот на вршењето на конверзијата на 
долгот во динари, со намалување по основа на учеството 
на должникот во делот на дисконтот што се реализира со 
работата на конверзија. 

Заради порамноправен третман на должниците од-
носно заради што поголемо нивно учество во делот на 
дисконтот што се реализира со работата на конверзија на 
долгот во динари, банката може да обезбеди истовремено 
вршење на повеќе такви работи и во тој случај да го опре-
дели најголемото можно просечно учество на должниците 
во делот на дисконтот што го отстапуваат носителите на 
сите работи на конверзија на долгот. 

28. На денот на конверзијата на долгот во динари но-
сителот на работата, односно овластената банка, постапу-
вајќи според неговиот налог, е должна да обезбеди стран-
скиот. посредник да издаде изјава за намалувањето на до-
лгот во форма што е утврдена со соодветен договор за 
рефинансирање. 

Носителот на работата е должен да обезбеди овласте-
ната банка - гарант за долгот, кој предвремено се отпла-
тува со работата на конверзија, да провери и се согласи со 
изјавата за намалувањето на долгот. 

Банката може да обуслови вршење на конверзија на 
долгот во динари со претходно издавање на изјава за на-
малувањето на долгот. 

5. Непосредна конверзија на долг 
29. По претходна спогодба со носителот на работа, 

одобрена работа на непосредна конверзија на долг (за сто-
ки или услуги, побарувања од странство, вложувања и др.) 
вршат банките овластени за работи со странство или На-
родната банка на Југославија (во натамошниот текст: бан-
ката). 

Банката врши непосредна конверзија на долг со осло-
бодување на носителот на работата од обврските за до-
лгот. 

Датумот на вршењето на непосредна конверзија на 
долг го определуваат спогодбено банката и носителот на 
работата. 

30. Врз работите на непосредна конверзија на долг 
сообразно се применуваат одредбите од оваа одлука за ра-
ботите на конверзија на долг во динари. 

6. Други услови за вршење на работи на конверзија на долг 
31. Носителите на работи на конверзија се должни до 

Народната банка на Југославија да достават целосна доку-
ментација за реализацијата на одобрената работа (извеш-
тај за постигнатите услови, договори склучени со стран-
ски и домашни партнери итн.). 

32. Врз основа на изјавите на странските доверители 
за намалувањето на долгот по основа на реализираните 
работи на конверзија - по спроведеното усогласување и 
контрола - Народната банка на Југославија, на банката 
овластена за работи со странство која е гарант, ќе. и изда-
де потврда за намалувањето на побарувањето по основа 
на обврските на таа овластена банка по рефинансираните 
кредити, а за износот на долгот предвремено отплатен со 
работата на конверзија. 

33. Ако со работата на конверзија на долг во динари 
предвремено се отплатува долг на лице што дало динари 
заради предвремено намирување или со работата на не-
посредна конверзија на долг предвремено се отплатува-
долг на носителот на работата, тоа лице односно носите-
лот на работата се ослободува од обврските за предвреме-
но отплатениот долг. 

Банката овластена за работи со странство, која е га-
рант по предвремено отплатената обврска и која ја из-
вршила конверзијата дава потврда за ослободување на ли-
цето од став 1 на оваа точка од обврската од порано склу-
чениот договор за користење на странски кредит. Таа по-
тврда овластената банка ќе ја даде врз основа на изјавата 
за намалувањето на долгот што ја дал странскиот, посред-
ник и на потврдата од Народната банка на Југославија од 
точка 32 на оваа одлука. 

Предвремената отплата на обврските по странски 
кредити со работа на конверзија подлежи кон обврска на 
регистрација од член 41 на Законот за кредитните односи 
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со странство, а се спроведува врз основа на документаци-
јата што ја претставуваат потврдата од Народната банка 
на Југославија од точка 32 на оваа одлука и потврдата од 
банката за лицето односно за носителот на работата, кои 
предвремено ги отплатуваат своите обврски. 

34. Ако со работата на конверзија на долгот во дина-
ри не е можно предвремено да се отплати долгот на лице-
то што ги дало динарите или со работата на непосредна 
конверзија на долгот не е можно предвремено да се отпла-
ти долгот на носителот на работата, туку предвремено е 
отплатен долгот на други должници, “тоа лице, односно 
носителот на работата, ќе се ослободи од обврските, ако 
обврските на тоа лице, односно на носителот на работата, 
и обврските на другите должници се идентични (иста роч-
ност, валута, вид на каматна стапка). 

Во случаите од став 1 на оваа точка се применува по-
стапката од став 2 точка 33 од оваа одлука. 

Овластената банка - гарантот, која ја извршила рабо-
тата на конверзија во случаите од став 1 на оваа точка, 
спроведува регистрација на предвремената отплата на до-
лгот на другите должници и замени на должниците за до-
лгот кој лицето, односно носителот на работата, предвре-
мено го намирил, а врз основа на ̂ документацијата која ја 
претставуваат потврдата од Народната банка на Југосла-
вија од точка 32 на оваа одлука и потврдата од овластена-
та банка за лицето односно за носителот на работата, кое 
предвремено ги намирува своите обврски. 

35. Во случаите од точка 34 на оваа одлука, кога об-
врската на лицето кое дава динари заради предвремено 
намирување, односно на насителот на работата на конвер-
зија, и обврските на другите должници не се материјално 
идентични, тоа лице, односно носителот на работата на 
конверзија, ќе се ослободи од обврските, ако носителот на 
работата или банката која ја врши конверзијата ги презе-
мат ефектите на разликите во обврските. 

Во случаите од став 2 на ова точка, сообразно се при-
менува постапката од точка 34 на оваа одлука во поглед 
регистрацијата на предвремената отплата и замената на 
должниците. 

36. Согласно со одредбата од член 11 на Законот за 
измени и дополненија на Законот за кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), носители-
те на работите на конверзија за кои одобренија се дадени 
пред влегувањето во сила на тој закон, можат да склучува-
ат договори за нивната реализација под условите од даде-
ните согласности до истекот на рокот за склучување наве-
ден во согласноста, а најдолго во рок од 90 дена од денот 
на влегувањето во сила на тој закон. 

За работите на конверзија (или за нивниот дел) за кои 
нема да биде договорена реализација, се смета дека рокот 
за склучување истекол, па издадените согласности преста-
нуваат да важат односно носителот на работата поднесува 
ново барање за одобрување на работа на конверзија. 

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

Е. п. бр. 158 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

269. 
Врз основа на член 8 став 6 од Законот за сметковод-

ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот сек-
ретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА КОНТАТА ВО КОНТНИОТ 

ПЛАН 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правните лица од член 1 на Уредбата за контниот 

план („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89) ги искажуваат: 
средствата и изворите на средства, промените на сред-
ствата и изворите на средства, трошоците од работењето; 
финансиските расходи и вонредните расходи; приходите 
по основ на продажба на стоки, производи и услуги; фи-
нансиските приходи; вонредните приходи и утврдувањето 
на резултатите од работењето спрема содржината на кон-
тата пропишана со овој правилник. 

Составен дел на овој правилник е напоредниот пре-
глед на контата според новиот контен план (прилог број 
1). 

Член 2 
Податоци за синтетички сметки (конта) се обезбеду-

ваат на начинот кој и одговара на техникава што се при-
менува во водењето на книговодството. 

Согласно со одредбата на став 4 од член 8 на Законот 
за сметководството единствените синтетички (трицифре-
ни) сметки (конта) се расчленуваат, по потреба, на анали-
тички сметки (конта). 

П. СОДРЖИНА НА ГРУПИТЕ И НА ОДДЕЛНИТЕ 
КОНТА 

КЛАСА О: ПОСТОЈАНИ ДЕЛОВНИ И НЕДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА И ЗАГУБА 

Член 3 
На контата од групата 00 - Нематеријални вложува-

ња, се опфаќаат издатоците што се отпишуваат4во подолг 
период од една година, а кои не можат ,па се распореду-
ваат на одделни материјални вложувања, според називите 
на контата на оваа група. 

На контото ООО - Издатоци за истражувања и развој 
се опфаќаат издатоците за истражувања и развој на паза-
рот, технологијата и производите чии ефекти се очекуваат 
во подолг период од една година. 

На контото 001 -.Основачки вложувања, се опфаќаат 
издатоците за студии и истражувања, за изработка и на-
бавка на проектна и друга документација, за стручно оспо-
собување и усовршување на кадрите, за камати и премии 
на осигурување, како и другите издатоци во врска со осно-
вањето на организацијата односно организациониот дел 
или постројката во нејзиниот состав. 

На контото 002 - Разграничен дел на негативни кур-
сни разлики над инфлацијата и разликата до полна Рева-
лоризација на природните богатства, се опфаќаат ефекти-
те од Ревалоризацијата кои произлегуваат од побрзиот 
растеж на курсот на долгорочните обврски и побарувања-
та во странска валута во однос на растежот на цените на 
производителите на индустриски производи. 

За негативните ефекти по основ на побрзиот растеж 
на курсот на обврската и побарувањето се задолжува ова 
конто во корист на контото 282. 

Врз товар на ова конто се книжи и разликата меѓу по-
лната Ревалоризација и извршената Ревалоризација на 
природните богатства. 

На контото 008 - Ревалоризација на нематеријалните 
вложувања во текот на пресметковниот период, како и на 
сите други сметки на Ревалоризација во текот на пресмет-
ковниот период, се искажува привремено пресметаната Ре-
валоризација на соодветната група на средства во текот 
на пресметековниот период. При книжењето на пресмет-
ката на ревалорозацијата по периодичната односно го-
дишната пресметка на соодветни основни сметки на сред-
ствата, организацијата го сторнира книжењето од овие 
сметки. 

За контото 009 - Исправка на вредноста на нематери-
јалните вложувања, организацијата обезбедува евиденција 
на аналитичките конта, по основните конта на оваа група. 
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Во рамките на ова конто организацијата може да от-
вори и посебно аналитичко конто за збирниот износ на 
пресметаната амортизација во текот на пресметковниот 
период. 

Член 4 
На контата од групата 01 - Природни богатства, се 

опфаќаат промените на природните богатства, според на-
зивите на контата на оваа група. 

На контото 010 - Земјишта, се опфаќаат земјиштата 
по пазарната или проценетата вредност! во согласност со 
одредбата на став 1 на член 48 од Законот за сметковод-
ството. 

На контото 011 - Шуми, се опфаќаат шумите по про-
ценетата вредност во согласност со одредбите на став 2 на 
член 48 од Законот за сметководството. 

На контото 018 - Ревалоризација на природните бо-
гатства во текот на пресметковниот период, се опфаќаат 
вредностите кои претставуваат разлика меѓу проценетата 
вредност на природните богатства на крајот од пресмет-
ковниот период и нивната книговодствена вредност. Ут-
врдената разлика се книжи врз товар на ова конто во ко-
рист на контото 280. 

Член 5 
На контата од групата 02 - Средства за работа, се оп-

фаќаат издатоците за купување и изградба на средства за 
работа според називите на единствените сметки на оваа 
група. 

На контото 023 - Основно стадо, се опфаќа вредноста 
на сите видови добиток, освен на добитокот во гоење и во 
промет. 

На контото 029 - Исправка на вредноста на средства-
та за работа, организацијата обезбедува евиденција на 
аналитичките конта по основните конта од оваа група. 

Во рамките на ова конто организацијата води посеб-
но аналитичко конто за збирниот износ на исправката на 
вредноста во текот на пресметковниот период. 

Член 6 
На контата од групата 04 - Долгорочни финансиски 

вложувања, се опфаќаат паричните издатоци спрема нази-
вите на контата на оваа група, чии рок на враќање е по-
долг од една година. 

На контото 049 - Исправка на вредноста на долго-
рочните финансиски вложувања, организацијата обезбеду-
ва аналитичка евиденција по основните конта на оваа гру-
па. t 

Член 7 
На контата од групата 05 - Загуба, се опфаќа непок-

риената загуба од поранешните и тековната година. 
Утврдената загуба по полугодишната односно го-

дишната пресметка во класата 8 која не е покриена во фа-
зата на изработката на оваа пресметка се пренесува на 
контото 051 - Загуба на тековната година, со одобрување 
на контото 899 - Покритие на загубите. 

Непокриената загуба на тековната година, која е ис-
кажана на контото 051 - а не е покриена до изработката на 
наредната периодична пресметка, се пренесува од ова кон-
то на контото 050 - Загуба од поранешните години, пред 
книжењето на резултатите по периодичната пресметка. 

Член 8 
На контата од групата 06 - Средства за заедничка по-

трошувачка, за потребите на домувањето, се опфаќаат 
средствата за заедничка потрошувачка што се формираат 
и се користат за потребите на домувањето во согласност 
со законот и со општиот акт. 

На контото 069 - Исправка на вредноста на станбени-
те згради и становите, се обезбедува аналитичка евиденци-
ја на исправката на вредноста за контата 060 и 061. 

Исправката на вредноста на станбените згради и ста-
новите кои не се здружени во СИЗ-от за домување (конто-
то 060) се книжи врз товар на контото 967 - Други обврски 
за потребите на домувањето на кое се книжи и наплатена-
та станарина. 

Член 9 
На контата од групата 07 - Средства за заедничка по-

трошувачка за други потреби, се опфаќаат средствата за 
заедничка потрошувачка, освен средствата за потребите 
на домувањето, кои се формираат и користат во соглас-
ност со законот и со општиот акт. 

На контото 079 - Исправка на вредноста на средства-
та за други потреби, се обезбедува аналитичка евиденција 
на исправката на вредноста за контата 070 и 071. 

Исправката на вредноста на средствата за заедничка 
потрошувачка во текот на годината организацијата ја во-
ди на едно аналитичко конто, која на крајот од годината 
во целина се пренесува на исправката на вредноста на кон-
тата 070 и 071. 

Член 10 
На контата од групата 08 - Други вонделовни сред-

ства, се опфаќаат средствата за посебни намени: (општо-
народна одбрана, солидарност и други вонделовни наме-
ни). 

, КЛАСА 1: ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ 
1 ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТ-

КОВНИ КОНТА 

Член 11 
На контата од групата 10 - Парични средства, се оп-

фаќаат паричните средства во различни форми, според на-
зивите на контата, а во согласност со прописите. 

На контото 100 - Жиро и тековни сметки, се опфаќа-
ат паричните средства на жнро-сметкнте и на тековните 
сметки, како и искористените рамковни кредити. 

Побарувачкото салдо на ова конто се пренесува на 
крајот од пресметковниот период во корист на контото од 
групата 25, со тоа што наведеното книжење организација-
та може да го спроведува и во текот на годината. 

На контото 101 - Издвоени парични средства и акре-
дитиви, се опфаќаат средствата издвоени на посебни смет-
ки кај организацијата за платниот промет за отворени ак-
редитиви во земјата, за исплата на чекови, за инвестиции 
и за други намени. 

На контото 107 - Други парични средства, се опфаќа-
ат средствата на посебните сметки на резервите, солидар-
носта, заедничката потрошувачка за потребите на домува-
њето, заедничката потрошувачка за други потреби, депо-
зитите и др. 

Член 12 
На контата од групата 11 - Хартии од вредност, се 

опфаќаат хартиите од вредност во номинален износ, спре-
ма називите на контата од оваа група. 

На контото 111 - Меници, организацијата обезбедува 
аналитичка евиденција за износот на побарувањата по ме-
ниците и за износот на каматите за идниот период. 

Контото 119 - Исправка на вредноста на хартиите од 
вредност, задолжително се расчленува по основните конта 
на ова група. На ова конто се книжат отписите на побару-
вањата кои не претставуваат конечно отпишување. Дефи-
нитивното отпишување на побарувањата се книжи дирек-
тно на основното конто. 

Член 13 
На контата од групата 12 - Купувачи, се опфаќаат по-

барувањата од купувачите во земјата и странство по основ 
на продажба на постојани и обртни средства. 

На контото 120 - Купувачи во земјата, се опфаќаат 
побарувањата по основ на продажба во корист на соодвет-
ните конта на приходи (групата 75-78). На ова конто орга-
низациите што вршат комисиона продажба ги опфаќаат 
побарувањата од купувачите во корист на контото 244 -
Обврски по основ на комисиона продажба. 

На контото 121 - Купувачи во странство, се опфаќаат 
побарувањата од странските лица по основ на извозот на 
стоки и услуги. На ова конто извозниците ги евидентираат 
побарувањата од странство врз основ на извозот од свое 
име и за туѓа сметка, во корист на контото 243 - Обврски 
по основ на извозот за туѓа сметка и на контото 244 - Об-
врски по основ на консигнациона продажба. 
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Член 14 
На контата од групата 13 - Дадени аванси, депозити и 

кауции се опфаќаат плаќањата однапред и парчините обез-
бедувања на доставуваните и на другите доверители за об-
ртни средства. 

Член 15 
На контото од групата 14 - Други краткорочни поба-

рувања од работењето, се опфаќаат побарувањата спрема 
називите на контата на оваа група. 

На контото 140 - Побарување од^поврзани претприја-
тија, се опфаќаат побарувањата во пресметката од оваа 
група од поврзаните претпријатија. 

На контото 141 - Побарување од заедничкото работе-
ње, се опфаќаат побарувањата по основ на вложените 
средства во заеднички работи, освен на овие вложувања со 
поврзаните претпријатија. 

На контото 142 - Побарување од извозниците, се оп-
фаќаат побарувањата по основ на извозот кој го извржил 
извозникот од свое име за сметка на сопственикот на изве-
зените производи и услуги. 

На контото 143 - Побарувања по основ на увозот за 
туѓа сметка, се опфаќаат побарувањата, трошоците и про-
визијата по основ на одделни увозни заклучоци. Во корист 
на обаа сметка се книжи конечната пресметка на увезниот 
заклучок врз товар на контото 120 - Купувачи во земјата. 

На контото 144 - Побарувања по основ на комисиона 
продажба и на консигнациона продажба, се опфаќаат по-
барувањата по основ на оваа продажба, во корист на кон-
тата од групите 75 и 76 - Приходи од продажба. 

Член 16 
На контата од групата 15 - Краткорочни финансиски 

вложувања, се офаќаат финансиските вложувања со рок на 
враќање до една година според називите на контата на 
оваа група. 

На контото 150 - Вложувања во поврзани претприја-
тија, се опфаќаат краткорочно вложените и здружените 
средства во поврзаните претпријатија како и дадените 
краткорочни кредити и паричните позајмици на поврзани-
те претпријатија. 

Член 17 
На контата од групата 16 - Други краткорочни поба-

рувања, се офаќаат побарувањата од правните лица и од 
работниците според називите на контата на оваа група. 

На контото 160 - Побарувања од државните и од дру-
ги институции се опфаќаат побарувањата за регрес, пре-
мии, стимулации, дотации, компензации и сл. 

' Член 18 
На контата од групата 19 - Активни временски раз-

граничувања, се опфаќаат однапред исплатените трошоци 
и приходи од тековниот период кои не можеле да бидат 
фактурирани. 

Врз товар на контото 190 - Однапред платени трошо-
ци, се опфаќаат трошоците кои однапред се платени за 
најмногу 12 месеци. 

Во корист на оваа сметка се опфаќа пресметаниот от-
пис на однапред платените трошоци за односниот период. 

Врз товар на контото 191 - Трошоци кои се разграни-
чуваат на повеќе години се опфаќаат трошоците во врска 
со пробниот погон, развивањето на побарувачката за нови 
производи и усвојувањето на нови пазари со очекуваните 
повеќегодишни ефекти, како и торшоците од повеќегод-
шните закупи (лизинзи). 

Во корист на оваа сметка се опфаќа пресметаниот от-
пис на однапред платените трошоци за односниот период. 

Врз товар на контото 192 - Пресметани приходи, се 
опфаќаат приходите од тековниот период кои не можеле 
да бидат фактурирани, а за кои настанале трошоци во те-
ковниот период. Во корист на оваа сметка се книжи ликви-
дацијата на побарувањата со наплата или со пренос на 
друга сметка. 

КЛАСА 2: КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ 
ПРЕСМЕТКОВНИ КОНТА 

Член 19 
На контото од групата 21 - Хартии од вредност, се 

опфаќаат обврските за издадени хартии од вредност со 
рок на втасаност до една година во номиналните износи, 
според називите на контата од оваа група. 

Контото 211 - Обврски за издадени меници, за-
должително се расчленува на две конта, така што на прво-
то се опфаќа номиналниот износ на обврските по меници, 
а на второто отстапување по основ на каматите од идниот 
период. 

Член 20 
На контата од групата 22 - Доставувачи, се опфаќаат 

фактурираните и ^фактурираните обврски спрема доста-
вуваните во земјата и во странство. 

На контото 221 - Доставувачи во странство, органи-
зациите кои увезуваат од свое име за туѓа сметка ги сфаќа-
ат обврските спрема странскиот доставувач врз товар на 
контото 143 - Побарувања по основ на увозот за туѓа 
сметка. 

Член 21 
На контата од групата 23 - Примени аванси, депози-

ти и кауции, се опфаќаат наплатите однапред и паричните 
обезбедувања од купувачите и од другите должници за об-
ртни средства. 

Член 22 
На контото од групата 24 - Други краткорочни обвр-

ски од работењето, се опфаќаат обврските; спрема називи-
те на контата на оваа група. 

На контото 240 - Обврски спрема поврзаните прет-
пријатија, се опфаќаат обврските во пресметката од оваа 
група спрема поврзаните претпријатија. 

На контото 241 - Обврски од заедничкото работење, 
се опфаќаат обврските од заедничките работи, освен од ра-
б о т и т е ^ поврзаните претпријатија. 

На контото 242 - Обврски спрема увозникот, се опфа-
ќаат обврските по основ на увозот што ги извршил увоз-
никот од свое име и за туѓа сметка. 

На контото 243 - Обврски по основ на извозот за туѓа 
сметка, се опфаќаат обврските, трошоците и провизијата 
по основ на одделни извозни заклучоци. 

На контото 244 - Обврски по основ на комисионата 
продажба и консигнационата продажба се опфаќаат об-
врските спрема домашниот сопственик на стоки врз товар 
на контото 120 - Купувачи во земјата (за продадени туѓи 
стоки во комисион) и на контото 121 - Купувачи во стран-
ство (за продадени туѓи стоки во консигнација). 

Член 23 
На контата од групата 25 - Кораткорочни финансис-

ки обврски, се опфаќаат обврските за краткорочни 
здружувања, вложувања, кредити и други краткорочни фи-
нансиски обврски, спрема називите на контата од оваа 
група. 

На контото 250 - Обврски спрема поврзаните прет-
пријатија, се опфаќаат обврските за финансиски вложува-
ња и примените краткорочни кредити и паричните позај-
мици од поврзани претпријатија. 

Член 24 
, На контата од група 26 - Други краткорочни обвр-

ски, се опфаќаат обврските спрема правните лица и работ-
ниците (освен за личните доходи) и нераспоредената до-
бивка на тековната година. 

На контото 260 - Обвските за даноци, придонеси и 
други давачки, се опфаќаат назначени^ обврски кои на-
стануваат Независно од деловните резултати (кои се вклу-
чуваат во вредноста на вложувањата или се намируват врз 
товар на расходите). 

На контото 262 - Обврски по основ на учеството во 
резултатот, се опфаќаат обврските по основ на учеството 
на вложувачите на капиталот во резултатот кое не се при-
пишува на главницата. 
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На контото 263 - Нераспоредена добивка за тековна-
та година, се опфаќа делот од добивката по намирувањето 
на сите задолжителни издвојувања од добивката. 

На контото 267 - Разни краткорочни обврски, се оп-
фаќаат обврските за запрените даноци, туристичка такса и 
другите обврски од оваа група кои не се опфаќаат на кон-
тата 260 до 264. 

Член 25 
На контата од групата 27 - Обврски за бруто личните 

доходи, се офаќаат обврските, пресметката и исплатата на 
заработките и надоместот по основ на трудот. 

Во корист на контото 270 - Се книжат обврските за 
бруто личните доходи и надоместите на личните доходи 
на работниците по сите основи (вкалкулирани, од резулта-
тите, од дотациите и сл.). Врз товар на ова конто во ко-
рист на другите конта од оваа група се книжи пресметката 
на заработките и надоместите (по рекапитулацијата на ис-
платните листи). 

Врз товар на контата 271 до 275 се книжат исплатени-
те износи на обврските спрема називите на контата. 

Член 26 
На контата од групата 28 - Ефкти од Ревалоризација-

та, се опфаќа Ревалоризацијата на средствата и нивните 
извори согласно со прописите. 

На контото 280 - Позитивни ефекти од Ревалоризаци-
јата, се опфаќа Ревалоризацијата на средствата (позиции 
на активата). 

На контото 281 - Негативни ефекти од Ревалоризаци-
јата, се опфаќа Ревалоризацијата на изворите (позиции на 
пасивата). 

Контата 280 и 281 - Организацијата задолжително ги 
расчленува по видови на Ревалоризација определени за 
составување на дополнителниот сметководствен исказ -
анексот. 

На контото 282 - Пренос на ефектите од Ревалориза-
цијата, се опфаќа разликата на салдата на контата од 
ефектите на Ревалоризацијата (280 и 281) - врз товар на 
контата: 

- 002 - Разграничен дел на негативните курсни разли-
ки над инфлацијата и разлика до полната Ревалоризација 
на природни богаства и 

- 723 - Негативна разлика на ефектите од Ревалориза-
цијата, или во корист 

на контото - 773 - Позитивна разлика на ефектите од 
Ревалоризацијата и укинување на ревалоризационата ре-
зерва. 

Член 27 
На контата од групата 29 - Пасивни временски раз-

граничувања, се опфаќаат пресметаните трошоци кои го 
товарат тековниот пресметковен период, а не се фактури-
рани, како и однапред наплатените или пресметани при-
ходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот 
пресметковен период. 

Врз товар на контата од оваа група се книжи прено-
сот на пресметани приходи на соодветни конта на прихо-
дите во периодот на кој се однесуваат извршените плаќа-
ња на пресметаните трошоци и преносот на други конта. 

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
СИТЕН ИНВЕНТАР 

Член 28 
На контата од групата 30 - Пресметка на набавката 

се опфаќаат куповната (фактурна) вредност и трошоците 
на набавката што се засметуваат во набавната вредност на 
материјалите, резервните делови и ситниот инвентар. 

Во корист на контото 309 - Пресметка на набавката, 
се книжи набавната вредност на одделни набавки на това-
ар на соодветните конта од групите 31, 32 и 35 или класа 4 
за материјал и резервни делови што не се складираат. 

Користењето на контата на оваа група е неза-
должително. 

Член 29 
На контата на групата 31 - Материјал, се опфаќаат 

залихите, Отстапувањата од планските вредности и ис-

правките на вредноста на материјалите, според називите 
на контата од оваа група. 

На контото 310 - Материјал во склад, се опфаќаат за-
лихите на суровините, основниот и помошниот материјал, 
горивата и мазивата според набавната - реалната или 
планската вредност. Ако материјалот се води според 
планската вредност, отстапувањата од планската вред-
ност се опфаќаат на контото 319 - Отстапувања од цената 
на материјалот. 

На контото 317 - Исправка на вредноста на застаре-
ниот материјал, се опфаќаат законските и другите исправ-
ки на вредноста на некурентните залихи. 

Член 30 
На контата од групата 32 - Резервни делови, се опфа-

ќаат набавените делови за вградување, по правило без об-
работка и доработка, во сопствени ' производи и за 
одржување, поправки и реконструкција, како и отстапува-
њата од планските вредности, и исправката на вредноста, 
според називите на контата од оваа група. 

Член 31 
На контата од групата 35 - Ситен инвентар, се опфа-

ќаат вредностите на ситниот инвентар во кој спаѓаат и ав-
тогуми и повратна амбалажа, на склад и во употреба, на 
соодветни конта. 

Ако предметите на ситниот инвентар во употреба се 
отпишуваат калкулативно според планот на користењето, 
отписите се опфаќаат на посебно аналитичко конто. 

На контото 357 - Исправка на вредноста на систен 
инвентар, се опфаќаат законските и другите исправки на 
вредноста на ситниот инвентар на склад и во употреба, на 
посебни аналитички сметки во рамките на ова конто. 

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ 

Член 32 
На контата од групата 40 - Трошоци на материјалот, 

енергијата, резервните делови и ситниот инвентар, се оп-
фаќа вредноста на потрошокот и трошењето во работење-
то, преку сметките на залихите во класа 3 или непосредно 
(без складирање), според називите на контата од оваа гру-
па. 

На контото 400 - Потрошен материјал, се опфаќа 
вредноста на потрошените суровини, основниот и помош-
ните материјали, канцеларискиот и друг материјал. 

На контото 401 - Потрошена енергија, се опфаќа 
вредноста на потрошената енергија, потрошениот мате-
ријал за производство на енергија и погонско гориво. 

На контото 404 - Потрошени резервни делови, се оп-
фаќаат вградените делови, по правило без обработка и до-
работка во сопствени производи или во средствата и 
одржување, поправка и реконструкција. 

На контото 405 - Отпис на ситен инвентар, се опфаќа 
еднократниот и калкулативниот отпис, како и отписите на 
вредноста на ситниот инвентар поради дотраеноста и за-
стареноста. 

Член 33 
На контата од групата 41 - Услуги, се опфаќаат услу-

гите со карактер на материјални трошоци, според називи-
те на контата од оваа група. 

На контото 419 - Други услуги, се опфаќаат сите ус-
луги што се непосредно врзани за остварувањето на про-
цесот на производството како што се: производствени ус-
луги, материјални трошоци, освојување на ново производ-
ство и откривање на минерална и друго богатство, трошо-
ци на тековна заштита при работата, трошоци за тековни-
те потреби на научноистражувачката работа, трошоци на 
работната заедница и други слични услуги. 

Член 34 
На контата од групата 42 - Вкалкулирани резервира-

ња (покритија) се опфаќаат резервирањата што настанува-
ат со исправки на вредноста (освен редовни отпиен) на по-
стојан и обртен имот, како и резервирања за ризици, тро-
шоци и зголемување на царините. 
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На контото 420 - Вкалкулирани резервирања на ма-
теријалните трошоци, се опфаќаат резервирањата што на-
стануваат со исправки на вредноста на постојан и обртен 
имот (освен редовни отпиен). 

На контото 429 - Други вкалкулирани резервирања 
на материјалните трошоци, се опфаќаат резервирањата за 
ризици, трошоци и зголемување на цените. 

Член 35 
На контата од групата 43 - Амортизација, се опфаќа 

амортизацијата на нематеријалните и материјалните 
вложувања, во согласност со прописите. 

На контото 439 - Намалувања на амортизацијата на 
товар на сопствениот капитал, се опфаќаат намалувањата 
на амортизацијата во согласност со одредбите на Законот 
за сметководството. 

Член 36 
На контата од групата 44 - Нематеријални трошоци, 

се опфаќаат означените трошоци во називите на контата 
од оваа група. 

На контото 448 - Вкалкулирани резервирања на не-
материјалните трошоци, се опфаќаат резервирањата за оз-
начените трошоци во називите на основните конта од 
оваа група. 

Член 37 
На контата од групата 45 - Трошоци на финансирање 

на дејности, се опфаќаат трошоците според називите на 
контата од оваа група. 

На контото 450 - Трошоци на финансирањето на деј-
ностите од односите со поврзани претпријатија, се опфаќ-
аат трошоците на каматите, Ревалоризацијата на динар-
ските обврски, негативните курсни разлики и вкалкулира-
ни те резервирања за трошоците на финансирањето на деј-
ностите од однос со поврзани претпријатија. 

Член 38 
На контата од групата 47 - Бруто лични доходи и 

надомести, се опфаќаат пресметаните бруто лични доходи 
и надоместите на бруто личните доходи за пресметковни-
от период. 

Член 39 
Преку контата на групата 49 - Распоред на трошоци-

те, се пренесуваат вкупните трошоци при составување на 
билансот на успехот, според називите. 

Контата од групата 49 се затвораат со контата на ос-
танатите групи од класа14 при заклучување на деловните 
книги. 

КЛАСА 5: СЛОБОДНА (погонски пресметки и други по-
треби). 

КЛАСА 6: ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 

Член 40 
На контата од групата 60 - Производство, се опфаќа 

вредноста на производството, недовршените производи, 
полупроизводите и деловите како и незавршените услуги 
по цената на чинењето. 

На контото 607 - Исправка на вредноста на застаре-
ното производство, се опфаќаат законските и другите ис-
правки на вредноста на некурентните залихи. 

Член 41 
На контата од групата 63 - Производи, се опфаќа 

вредноста на производите според називите на контата од 
оваа група. 

На контото 634 - Вкалкулиран данок на промет, се 
опфаќа данокот на промет во вредност на залихите на 
производите во продавница ако продажните цени се фор-
мираат со данокот на промет. На товар на ова конто во 
корист на контото 260 - Обврски за даноци, придонеси и 
други давачки, се книжи данокот на промет во цената на 
продадените производи од продавница. 

Член 42 
На контата од групата 65 - Пресметка на набавката 

на стоки, се опфаќа вредноста на набавените стоки по еле-
ментите на набавната цена. 

Преку контото 659 - Пресметка на набавката, се пре-
сметува и се пренесува вредноста на набавените стоки на 
контата од групата бб. 

Користењето на контата од оваа група не е за-
должително. 

Член 43 
На контата од групата бб - Стоки, се опфаќаат зали-

хите на стоки. 
На контото 664 - Вкалкулиран данок на промет, се 

опфаќа данокот на промет во вредност на залихите на сто-
ки во продавница ако продажните цени се формираат со 
данок на промет. На товар на ова конто во корист на кон-
тото 260 - Обврски за даноци, придонеси и други давачки, 
се книжи данокот на промет во цената на продадените 
стоки од продавница. 

КЛАСА 7: РАСХОДИ И ПРИХОДИ 

Член 44 
На контото 700 - Трфшоци на продадени производи и 

услуги, се пренесува вредноста на продадените производи 
и услуги по реалните трошоци, со задолжување на ова 
конто во корист на контата од групата 63, односно во ко-
рист на соодветното конто од групата 60 или контото 491 
- Распоред на трошоците непосредно на товар на вкупни-
от приход. 

На товар на ова конто се книжат и пресметаните 
вредности според реалните трошоци на употребените соп-
ствени производи и услуги за нематеријални и материјал-
ни вложувања, за ситен инвентар, за семе произведено за 
сопствени потреби, за прираст на основното стадо и за за-
едничка потрошувачка. ' 

Член 45 
На контата од групата 71 - Набавна вредност на про-

дадените стоки и материјали, се опфаќа набавната вред-
ност на продадените стоки, материјали, резервни делови и 
ситен инвентар и трошоците на продажбата на стоките и 
материјалите, во корист на соодветните конта од класа 3, 
група бб и контото 491 - Распоред на трошоците непос-
редно на товар на вкупниот приход. 

На контото 718 - Резервирања по основ на стоките, се 
опфаќаат законските и другите исправки на вредноста на 
некурентните залихи на стоки, со задолжување на ова кон-
то во корист на контото 667 - Исправо на вредноста на 
застарените стоки. 

Член 46 
На контата од групата 72 - Расходи на финансирање-

то се опфаќаат расходите според називите на контата од 
оваа група, кои непосредно го товарат вкупниот приход. 

На контото 720 - Расходи на финансирањето од одно-
сите со поврзани претпријатија, се опфаќаат расходите на 
каматите, Ревалоризацијата на динарските обврски и дру-
гите расходи според називите на контата од оваа група 
што настануваат од односите со поврзани претпријатија. 

Член 47 
На контата од групата 73 - Вонредни расходи, се оп-

фаќаат расходите според називите на контата од оваа гру-
па кои непосредно го товарат вкупниот приход. 

Член 48 
На контата од групата 75 - Приходи од продажба на 

производи и услуги се опфаќаат остварените приходи од 
продажбата на производи и услуги и другите приходи спо-
ред називите на контата од оваа група. 

Член 49 
На контата од групата 76 - Приходи од продажбата 

на стоки и материјали се опфаќаат приходите остварени 



Петок, 17 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 21 - Страна 555 

со продажба на стоки и материјали според називите на 
контата од оваа група. 

На контото 769 - Други приходи од продажбата на 
стоки и материјали, се опфаќаат и приходите од надомес-
ти за извршените услуги во прометот на стоки и материја-
ли. 

Член 50 
На контата од групата 77 - Приходи од финансира-

њето, се опфаќаат остварените финансиски приходи спо-
ред називите на контата од оваа група. 

На контото 770 - Приходи од финансирањето од од-
носите со поврзани претпријатија, се опфаќаат сите фи-
нансиски приходи, остварени од односите со поврзани 
претпријатија. 

Член 51 
На контата од групата 78 - Вонредни приходи, се оп-

фаќаат приходите според називите на контата од оваа гру-
па. 

Член 52 
Контото 790 - Разлика на приходите и расходите, на 

крајот на пресметковниот период се задолжува за разлика-
та меѓу вкупниот приход и вкупните расходи, а се одобру-
ва за разиката меѓу вкупните расходи и вкупниот приход 
на пресметковниот период, искажани на контата од класа 
7 во корист односно на товар на контото 800 - Остварен 
доход. 

КЛАСА 8 - РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

Член 53 
Контото 800 - Остварен доход се одобрува, односно 

тоа конто се задолжува за разликата меѓу приходите и 
расходите на пресметковниот период. Во корист на ова 
конто се книжат и личните доходи во реализираните про-
изводи и услуги, а на товар на контото 812 - Реализирани 
лични доходи независни од акумулацијата и на контото 
836 - Реализирани лични доходи над износите на личните 
доходи независни од акумулацијата. 

Ако во формирањето на остварениот доход е утврде-
но дека од вкупниот приход не се надоместени потрошеа 
ните средства (загуба на супстанцата), износот на ненадо-
местените потрошени средства од вкупниот приход се 
книжи во корист на ова конто на товар на контото 890 -
Загуба на деловната година. 

Остварениот доход се распоредува со книжење на то-
вар на ова конто во корист на соодветното конто од гру-
пите 81 и 82. 

Член 54 
Во корист на контата од групата 81 - Распоредување 

на доходот, се книжат распоредените износи на остварени-
от доход на товар на контото 800. 

На товар на контото 810 - Покритие на загубите од 
претходните години, се книжи распоредениот износ за 
оваа намена во корист на контото 050 - Загуба од пора-
нешните години. 

На товар на контото 811 - Учество на други органи-
зации во заедничкиот доход, се книжи распоредениот из-
нос на остварениот доход во корист на контото 262 - Об-
врски по основ на учеството во резултатот. 

Ако износот на распоредениот доход не е доволен за 
намирување на вкупната обврска по основ на учеството на 
други во заедничкиот доход, недостигачкиот износ се 
книжи во корист на ова конто на товар на контото 890 -
Загуба на деловната година. 

Член 55 
Во корист на контото 820 - Добивка, се книжи добив-

ката на пресметковниот период на товар на контото 800. 
На товар на ова конто се книжи распоредот на добив-

ката во корист на контата од групата 83 - Распоред на до-
бивката. 

Член 56 
Во корист на контата од групата 83 - Распоред на до-

бивката, се книжат распоредените износи за намените спо-

ред називите на контата од оваа група, на товар на конто-
то 820. 

На товар на контото 830 - Даноци и на контото 831 -
Придонеси, се книжат распоредените износи во корист на 
контото 261 - Обврски за даноци и придонеси од резулта-
тите. 

На товар на контото 832 - Општествен капитал, се 
книжи распоредениот дел од добивката во корист на кон-
тото 901 - Општествен капитал од резултатите. 

На товар на контото 833 - Заголемување на влогот, 
се книжи распоредениот дел на добивката во корист на 
контата од групата 91 - Акционерски и индивидуален ка-
питал и трајни влогови. 

На товар на контото 834 - Надомести на вложувачи-
те, се книжи распоредениот дел на добивката во корист на 
контото 262 - Обврски по основ на учеството во резулта-
тот. 

На товар на контото 835 - Резерви, се книжи распоре-
дениот дел од добивката во корист на соодветните конта, 
920 до 922. 

Во корист на контото 836 - Реализирани лични дохо-
ди над личните доходи независни од акумулацијата, се 
книжи и ненадоместениот дел на овие лични доходи од 
распределбата на добивката на товар на контото 162 - По-
барувања за повеќе исплатените лични доходи. 

На товар на контото 837 - Помалку исплатени лични 
доходи, се книжи распоредениот дел на добивката за лич-
ни доходи во корист на контото 270 - Обврски за бруто 
личните доходи и надомести на личните доходи. 

На товар на контото 838 - Заедничка потрошувачка, 
се книжи распоредениот дел на добивката за оваа намена 
во корист на контата од групите 96 и 97. 

На товар на контото 839 - Нераспоредена добивка, се 
книжи дел од добивката кој според пресметката не е рас-
пореден во корист на контото 263 - Нераспоредена добив-
ка во тековната година. 

Член 57 
На контата од групата 89 - Загуба и покритие на загу-

бата, се опфаќаат книжењата според називите на контата 
од оваа група. 

Непокриената загуба на крајот од пресметковниот 
период, се книжи во корист на контото 899 - Покритие на 
загубата на товар на контото 051 - Загуба во тековната го-
дина. 

При заклучувањето на деловните книги контата од 
оваа група меѓусебно се затвораат. 

КЛАСА 9. -ТРАЈНИ И ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА 
ДЕЛОВНИ И ВОНДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

И ВОНБИЛАНСНИ КОНТА 
Член 58 

На контата од групата 90 - Општествен капитал се 
опфаќаат сопствените извори на деловните средства спо-
ред називите на контата од оваа група. 

На контото, 901 - Општествен капитал од резултати-
те, се опфаќа зголемувањето на сопствените извори на де-
ловни средства од резултатите почнувајќи од 1 јануари 
1989 година. 

На контото 907 - Друг општествен капитал, се опфа-
ќа општествениот капитал што не е опфатен со другите 
конта од оваа група како и Ревалоризацијата на обврските 
според динарските извори во согласност со Законот за 
сметководството. 

Член 59 
На контата од групата 91 - Акционерски и индивиду-

ален капитал и трајни влогови, се опфаќаат изворите по 
видови според називите на контата од оваа група во сог-
часност со прописите. 

Член 60 
На контата од групата 92 - Неноминиран капитал, се 

опфаќаат резервите и нераспоредената добивка спрема на-
зивите на контата од ваа група, во согласност со прописи-
ТС' Член 61 

На контата од групата 93 - Долгорочни резервирања 
се опфаќа формирањето, користењето и укинувањето на 
резервирањата за ризици и трошоци. 
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Член 62 
На контата од групата 94 - Долгорочни обврски, се 

опфаќаат обврските по видови според називите на контата 
од оваа група, во согласност со прописите. 

Член 63 
На контата од групата 96 - Извори на средства на за-

едничката потрошувачка за потребите на домувањето, се 
опфаќаат изворите по видови според називите на контата 
од оваа група, во согласност со прописите. ' 

Член 64 
На контата од групата 97 - Извори на средства на за-

едничката потрошувачка за други потреби, се опфаќаат 
изворите по видови според називите на контата од оваа 
група, во согласност со прописите. 

Член 65 
На контата од групата 98 - Извори на други вонде-

ловни средства, се опфаќаат изворите по видови според 
називите на контата од оваа група, а во согласност со про-
писите. 

Член бб ' 
На контата од групата 99 - Вонбилансна евиденција, 

се опфаќаат туѓи средства во посед на организација и ус-
ловни обврски на организацијата според принципите на 
двојно книговодство. 

На контата 990 до 995 - Активни конта, се опфаќаат 
основните средства во закуп, комисиони стоки, стоки во 
консигнација, материјал примен на обработка и доработ-
ка, хартии од вредност и друго. 

На контата 996 до 999 - Пасивни конта, се опфаќаат 
условните обврски rip разни основи. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 67 
Со денот на влегувањето во сила на очвој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на оддел-
ни конта во контниот план за организациите на здружен 
труд (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/85, 7/86, 17/87 и 
62/87). 

Член 68 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-3532/1 
15 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

Прилог 1 

НАСПОРЕДЕН ПРЕГЛЕД 

НА КОНТАТА ПО НОВИОТ КОНТЕН ПЛАН 

1 

На новото 
конто 

Од старото 
конто 

008 
009 
010 
011 
015 
016 
018 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
028 
029 
040 

041 
042 
043 
044 
045 
046 
047-
048 
049 
050 
051 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
068 
069 
070 
071 
072 
074 
075 
078 
079 
080 
081 
082 
088 
089 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
107 

НО 
111 
117 
119 
120 
121 
129 
130 
131 
139 

ООО 006 дел ^ д; 140 
001 007 д, 141 
002 007 д, 142 
003 006 д, 143 
004 006 д, 144 
005 016 д, 147 
006 011 д, 149 

009 д, 
026, 027, 
000 
001 
016 д, 
011 д, 
009 д, 019 д, 
002, 090 д, 
003, 090 д, 
004 
005 
008, 090 д, 
012, 013,014,015,016 д, 092 
011 д,, 
009 д., 019 д, 099 
022, 023, 024, 025, 028, 029, 091 
030 д„ 051, 054 д, 
163, 164, 166, 167, 
172, 173 д, 
032, 033 
030 д, 031 д, 035, 036, 037, 038 
040 
048, 055 
041, 042, 043, 044, 054 д, 
045 

030 д, 031 д, 034, 046, 047, 052, 053 

095 д, 096 д, 097 д, 098 д, 
095 д, 096 д, 097 д, 098 д, 
078 
071 
075, 077 д, 
074 д, 076 
072, 073 
074 д, 077 д, 

079 
085' 
086 
087 
081, 082 
083, 088 

089 

061, 064 
066, 068 

100 
010, 104 д, 
101 д, 
102, 107 
104 д, 
101 д, 
050, 060, 065, 070, 080, 106, 108, (конто 057, 
063, 067, 077 д, 084 се гасат преку контата 
236) 
НО 
1 1 1 
112, 118, 155 

093, 120, 124, 125 
122, 123, 127, 128, 129 
094 
130, 147 
150 

105, 160, 161, 168, 174, 175, 176, 178 
140, 141, 142, 145, 146, 148 
137 
138 

132, 134, 135 
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I 2 

150 156, 157, 162, 165, 171, 173 д, 
151 
152 
153 151, 152, 153 
154 154 
157 158 
159 
160 121, 126 
161 133 
162 136 
163 131 
167 058 
169 
190 191 д, 192 
191 191 д, 
192 197 
194 191 д, 
197 198, 199 
210 210 
211 211 
217 218 
220 220, 222, 225, 226 
221 221, 223 
224 224 
230 230,231, 247 
231 
240 205,260,261,268,278 
241 240, 241, 242, 244, 245, 248 
242 238 
243 237 
244 221 
247 235, 239 
250 262, 265, 269, 270, 271, 274, 277 д, 279, 940 
251 941, 942, 943, 945, 94fc, 947 
252 930 д, 933, 934 д, 938 д, 
253 930 д, 931, 934 д, 935, 938 д, 
254 932,936 
257 929,939 
260 200, 201, 202, 203, 204, 207 
261 233 
262 246,276 
263 
264 206,263 
267 
270 257 
271 280,282 
272 281 
273 287, 288 
274 285 д, 286 д, 
275 285 д, 286 д, 
280 
281 
288 
290 291, 292 д, 
292 297 
294 291 д, 292 д, 
297 296, 298, 299 
300 300 
301 301 
302 302 
303 303 
309 309 
310 310 
316 315 
317 
318 318 д, 
319 319 д, 
320 311 
326 
327 
328 318 д, 
329 319 д, 
350 350,351,352 
351 360, 362,365 
356 v 

357 361, 363, 366 

1 2 

358 358, 368 
359 
600 180 д, 181 д, 600 
606 180 д, 181 д, 605 
608 188 д, 608 
609 609 
630 180 д, 181 д, 630 
631 633 д, 
633 631 
634 
636 180 д, 181 д, 632, 633 д, 635 
637 
638 188 д, 638 
639 639 
650 650 
651 651 
652 652 
653 
659 659 
660 640,660 
662 642, 662, 665 
663 661 
664 668 
667 
669 649,669 
900 900,901,909 
901 
907 902,903 
910 
911 
913 
914 
917 
920 950,951,953,958 
921 
922 
923 
924 
930 
931 
932 
933 
940 263, 264, 266, 267, 272, 273, 275, 277 д, 910 
941 911,912,913,915,916 
942 917 
943 920 д, 923 д, 924 д, 928 д, 
944 920 д, 921, 923 д, 924 д, 925, 928 Д, 
945 922, 926, 927 
946 
947 
948 
950 
960 970 
961 971 
962 972 
967 973,978 
970 980 
971 981 
972 982 , . 
977 983, 988 
98Q 236 д, 
981 960,961,962,963,964 
987 965, 966, 967, 968, 969 

270. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за крај-

брежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/87), Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски, во согласност со Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, издава 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 
СТРАНСКИ ВОЕНИ БРОДОВИ, СТРАНСКИ ТАНКЕ-
РИ, СТРАНСКИ НУКЛЕАРНИ БРОДОВИ И ДРУГИ 
СТРАНСКИ БРОДОВИ КОИ ПРЕВЕЗУВААТ НУКЛЕ-
АРНИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ИЛИ ШТЕТНИ МАТЕ-
РИИ ПРИ НЕШТЕТНО МИНУВАЊЕ НИЗ ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНОТО МОРЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Со оваа наредба се утврдува користењето на плов-

ните патишта за странски воени бродови, странски танке-
ри, странски нуклеарни бродови и други странски бродо-
ви што превезуваат нуклеарни или други опасни или 
штетни материи при нештетно минување низ територи-
јалното море на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

2. Бродовите од точка 1 на оваа наредба, при нештет-
но минување низ територијално^ море на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, се должни да го 
користат пловниот пат SW од островот Палагружа, и тоа: 

а) бродовите со NW курс - од 4 до 7 наутички милји 
јужно од светилникот на островот Палагружа; 

б) бродовите со ЅЕ курс - од 9 до 12 наутички .милји 
јужно од светилникот на островот Палагружа. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 мај 1989 година. 

Бр. V/02-2021/1 
9 март 1989 година -
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски 
д-р Драги Данев, с. р. 

271. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), Со-

јузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ 

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, и тоа: 

Денови Денови 
Во зимскиот период 1 - понеделник Во летниот период 1 - понеделник 
(од 29 октомври до 2 - вторник (од 26 март до 2 - вторник 

Реден 
број 

Воздухопловно 
пристаниште 

25 март) 3 - среда 
4 - четврток 
5 - петок 

28 октомври) 3 - среда 
4 - четврток 
5 - петок 

од до 6 - сабота од ДО 6 -- сабота 
часот часот 7 - недела часот часот 7 - недела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 „Белград“ 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 05,30 23,00 1,2,3,4,5,6,7 
2 „Загреб“ 00,01 23,59 1,2,3,4,5,6,7 0 0 , 0 0 24,00 1,2,3,4,5,6,7 
3 „Сплит" 06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 06,00, 22,00 1,2,3,4,5,6,7 
4 „Дубровник" 06,45 

06,45 
06,45 
06,45 
06,00 

20,15 
21,15 
21,00 
22,15 
21,30 

1 
2.4 
3.5 
6 
7 

06,00 22,00 1,2,3,4,5,6,7 

5 „Тиѓоград" 06,00 21,00 1 06,00 - 22,00 1,3,5 „Тиѓоград" 
06,00 09,00 2 06,00 10,00 2,4 
17,30 20,00 2 19,30 22,00 2,4 
06,00 22,00 3,5 05,30 10,00 6 
06,00 09,00 4,7 18,00 22,00 6 
19,30 22,00 4,7 06,00 09,00 7 
05,30 09,00 6 19,30 22,00 7 
17,00 22,00 6 

19,30 

6 „Охрид“ 07,30 10,00 1 Во летниот период (од 26 
06,00 08,00 2 март до 28 октомври) 
12,30 15,00 3 
06,00 10,00 4 06,00 13,00 1 
15,00 17,30 4 

06,00 13,00 

17,00 19,30 5 
05,30 12,30 6 
14,00 16,00 7 Во летниот период (од 26 
21,00 22,30 1 март до 17 април) 

Во летниот период (од 24 
април до 23 октомври) 

17,00 23,00 1 
Во летниот период (од 26 
март до 25 април) 

06.30 15.15 2 
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7 „Скопје“ 

8 „Мостар" 

9 „Марибор" 

10 „Сараево“ 

Во летниот период (од 2 
мај до 24 октомври) 

06,00 15,15 ^ 2 , 
Во летниот период (од 2 
мај до 17 октомври) 

22,00 23,30 2 
Во летниот период (од 26 
март до 28 октомври) 

18,00 20,00 3 
Во летниот период (од 26 
март до 26 април) 

07,00 12,00 3 
Во летниот период (од 3 
мај до 28 октомври) 

06,00 12,00 3 . 
Во летниот период (од 26 
март до 28 октомври) 

07,00 10,30 4 
Во летниот период (од 26 
март до 25 април) 

22,30 01,00 4 
Во летниот период (од 19 
октомври до 28 октомври) 

22,30 01,00 4 
Во летниот период (од 11 
мај до 12 октомври) 

20,00 01,00 4 
Во летниот период (од 26 
март до 28 октомври) 

18,30 20,30 1 5 
05,30 07,00 6 
21,00 01,00 7 

06,00 15,00 1 06,00 22,00 1,2,3,4,5 
17,00 22,00 1 06,00 10,00 6 
06,00 22,00 2,3 18,00 22,00 6 
06,00 14,30 4 06,00 07,00 7 
17,00 22,00 4 21,00 22,00 7 
06,00 09,00 5 
16,00 22,00 5 
05,50 И,ЗО 6 
15,00 22,00 6 
06,00 14,30 7 
20,00 22,00 7 
05,45 10,15 1 05,40 11,00 1 
17,30 21,00 1 17,30 20,30 1 
13,30 22,20 2 08,00 13,20 2 
06,00 07,45 3 05,15 09,30 3 
18,40 21,30 3 18,55 22,30 3 
И,ЗО 19,00 4 07,05 20,10 4 
07,40 10,30 5 06,30 09,10 5 
16,45 20,00 5 15,35 20,10 5 
05,20 07,30 6 07,30 09,00 6 
18,40 20,35 6 19,10 21,00 6 
13,35 18,05 7 0^,35 10,40 7 
20,30 22,35 7 20,30 23,00 7 
05,30 12,00 1,3,5 05,30 12,00 / 1,2,3,4,5 
19,00 22,00 1,3,5 Q6,00 10,00 ' 6 
05,30 11,00 2 19,00 22,00 1,3,4,5,7 
17,00 22,00 . 2 18,00 20,00 2 
05,30 12,00 4 
20,00 22,00 4 
05,30 08,00 6 
19,00 22,00 7 
06,30 , 11,00 1 06,45 09,00 1 
16,00 19,30 1 18,30 20,50 1 
06,15 19,45 2 06,00 10,00 2 
06,00 09,15 3 20,00 23,00 2 
14,30 19,45 3 06,00 22,15 3 
06,15 21,15 4 06,45 12,00 4 
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3 4 

06,00 22,30 5 
07,00 09,15 6 
16,30 19,30 6 
08,00 19,30 7 

11 „Љубљана" 

12 „Пула“ 

06,00 21,00 1,2,3,4,6 
06,00 23,00 5 
06,00 22,00 7 
06,30 09,00 1 

17,45 21,00 1 
06,30 09,00 2 
17,45 19,15 2 
06,30 08,00 3 
19,30 21,15 3 
07,30 09,00 4 
17,45 19,15 4 
06,30 09,00 5 
17,45 19,15 5 
06,30 08,00 6 
19,30 21,15 7 

13 „Риека" 07,00 09,00 1 
18,00 20,00 1 
07,00 09,00 2,5,6 
07,00 09,Q0 3 
18,15 20,30 3 
18,15 20,30 7 

07,00 
20,00 
06,00 
17,00 
06,00 
20,00 

09,00 
22,30 
11,30 
20,00 
15,20 
22,00 

Во летниот период (од 26 
март до 3 мај) 

20,00 22,35 
Во летниот период (од 4 
мај до 28 октомври) 

20,00 23,15 
06,00 22,00 

Во летниот период (од 26 
март до 30 април) 

14 „Ниш“ Во зимскиот период (од 30 
октомври до 25 март) 

Во летниот период (од 26 
март до 30 април) 

15,00 19,00 
Во летниот период (од 
1 мај до 28 октомври) 

17,30 21,30 
Во летниот период (од 26 
март до 12 мај) 

09,00 13,00 
16,30 20,30 

Во Летниот период (од 13 
мај до 30 септември) 

06,30 08,30 
13,00 21,30 

,Во летниот период (од 1 
октомври до 28 октомври) 

18,30 20,30 
Во летниот период (од 26 
март до 15 април) 

07,00 11,00 
17,00 . 21,00 

Во летниот период (од 16 
април до 28 октомври) 

07,30 15,30 
19,30 21,15 
07,00 10,00 
06,00 09,00 

4 
1,2,3,4,5,6,7 

06,30 08,00 1 
21,15 22,15 ' 1 
05,30 08,00 2 
18,00 21,30 2 
06,45 08,30 3 
19,30 21,30 3 
07,30 09,15 4 
19,30 22,30 4 
05,30 09,00 5 
20,15 21,45 5 
06,30 08,30 6 
19,30 21,45 6 
06,30 08,30 7 
19,45 22,15 7 

Во летниот период (од 
1 мај до 28 октомври) 

06,36 22,15 1 
05,30 21,30 2 
06,30 24,00 3 
07,00 22,30 4 
05,30 22,00 5 
06,00 22,00 6 
06,30 23,00 7 
07,00 11,00 1,2,3,5 
16,30 20,30 2,3 
08,00 12,00 4 
18,00 22,00 4 
15,00 19,00 5 

6 
6 

7 
7 
1 
2,3,4,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

17,00 20,00 1,2 
18,00 21v00 1 18,00 21,00 3,4 
06,00 13,00 2,4 Во летниот период (од 5 

мај до 31 август) 
19,00 22,30 1 

7 20,00 23,30 2 
21,00 24,00 3,4 

18,00 21,00 2,3,4 
Во зимскиот период (од 17 
декември до 25 март) 

20,00 23,00 5 
06,00 11,00 6 
15,00 22,00 6 
07,00 10,00 7 
15,00 18,00 7 

15 „Порторож" 
Во зимскиот период (од 30 
октомври до 25 март) 

21,00 23,00 1,2,7 

Во зимскиот период (од 30 
октомври до 28- февруари) 

05,30 15,00 1,2,3 
08,00 15,00 4,5,6,7 

Во зимскиот период (од 1 
март до 25 март) 

05,30 17,00 1,2,3 
08,00 17,00 4,5,6,7 

21,30 23,00 
Во летниот период (од 26 

март до 23 септември) 
06,00 20,00 
08,00 20,00 . 

Во летниот период (од 24. 
септември до 28 октомври) 

06,00 17,00 
08,00 17,00 

1,2,7 

1,2,3 
4,5,6,7 

1,2,3 
4,5,6,7 

16 „Задар" 06,30 08,15 1,2,4,5 Во летниот период (од 27 
11,00 13,00 3 март до 8 мај) 
05,45 06,45 6 06,00 08,15 1 
18,30 20,30 1,2,3,4 18,00 22,30 1 
18,30 22,30 5 

18,00 22,30 

Во летниот период (од 15 
мај до 16 октомври) 

06,00 22,30 1 
Во летниот период (од 26 
март до 28 октомври) 

06,00 14,00 2 
18,00 20,00 2 
06,00 08,15 е 3 
17,00 20,00 ' 3 

Во летниот период (од 30 
март до 4 мај) 

06,00 09,30 4 
18,00 21,00 4 

Во летниот период (од 11 
мај до 12 октомври) 

06,00 21,00 4 
Во летниот период (од 31 
март џо 12 мај) 

06,00 09,20 5 
19,30 22,10 5 

Во летниот период (од 19, 
мај до 13 октомври) 

06,00 22,10 5 
Во летниот период (од 1 
април до 10 јуни) 

05,30 07,00 6 
Во летниот период (од 17 
јуни до 30 септември) 

05,30 24,00 6 
Во летниот период (од 14 
мај до 18 јуни) 

Ојб,ОО 20,00 7 
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17 „Осиек" 09,00 17,00 1,2,3,4,5,6 

Во летниот Период (од 25 
јуни до 20 август) 

10,00 13,00 7 
17,00 20,00 7 

Во летниот период (од 27 
август до 15 октомври) 

08,00 20,00 7 
Во летниот период (од 26 
март до 15 јуни) 

09,00 17,00 1,2,3,4,5,6 
Во летниот период (од 1 
октомври до 28 октомври) 

09,00 17,00 1,2,3,4,5,6 
Во летниот период (од 16 
јуни до 30 септември) 

09,30 17,30 1,3.4,5 
23,00 01,00 1,5 
07,00 18,00 2 
07,00 09,00 6 
17,00 20,00 6 

18 „Приштина“ 07,00 10,00 1 05,30 09,00 1,7 
06,30 09,00 3 22,00 24,00 1 
07,30 16,00 6 06,00 09,00 2 
06,30 10,00 7 15,00 24,00 5 
05,00 22,00 5 05,00 09,00 6 05,00 22,00 

20,30 
16,00 

22,30 
24,00 

6 
7 

19 „Тиват" 10,30 13,30 2,3,4,5 06,00 18,00 1,2,3,4,5,6,7 
13,30 16,30 6 

1,2,3,4,5,6,7 

09,30 12,30 7 Во летниот период (од 15 
мај до 26 септември) 

18,00 19,30 2,4 

2. Воздухопловните пристаништа „Белград“ и „Сплит" ќе бидат отворени до 28 октомври 1989 година и над-
вор од времето на отвореност во случаите на принудно слетување. 

3. Воздухопловните пристаништа од точка I на оваа наредба ќе бидат отворени и надвор од времето на отво-
реност во случаите предвидени во член 191 став 2 од Законот за воздушната пловидба. 

4. Времето на отвореноста на воздухопловните пристаништа од точка 1 на оваа наредба се смета по југосло-
венско време. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/88). 

6. Оваа наредба влегува во сила на 26 март 1989 година. 

VI/01 Бр. 1989/1 
8 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за сообраќај 

и врски, 
д-р Драги Данев, с. р. 

272. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службени лист на СФРЈ“, бр. 15/68), во согласност со 
сојузниот секреар за трговија и сојузниот секретар за еко-
номски односи со странство, директорот на Сојузниот за-
вод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ 
УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка претставува раз-

лика помеѓу просечната цена на домашниот пазар и увоз-
ната -цена. Увозната цена ја сачинува износот кој ја пре-
тставува царинската основица на производот, зголемен за 

износот на царината и на другите увозни давачки, без по-
себната давачка. ѓ 

2. Просечни цени на домашниот пазар во смисла на 
точка 1 од оваа наредба се: 

Тари-
фен 

Реден број на Тарифна 
број Царин- ознака 

ската 
тарифа 

Наименување на стоките 

Просечна 
цена на 

домашни-
от пазар 
дин/kg 

1 

01.02 Живи животни, вид гове-
да : 

0102.90 - Друго: 
0102.901 бикови 9.330 
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01.03 

01.04 

0102.904 

0102.905 

0102.906 

0103.9 
0103.91 
0103.913 
0103.919 
0103.922 
0103.923 
0103.929 

0104.10 
0104.102 
0104.109 

01.05 

0105.9 
0105.91 
0105.919 

02.0 Г 

0201.10 
0201.101 
0201.102 
0201.103 
0201.109 
0201.20 

0201.201 
0201.202 
0201.203 
0201.30 
0201.301 
0201.302 
0201.303 
0201.309 

02.02 

0202.10 
0202.101 
0202.102 
0202.103 
0202.109 
0202.20 

0202.201 
0202.202 
0202.203 
0202.209 
0202.30 
0202.301 
0202.302 
0202.303 
0202.309 

02.03 

0203.1 
0203.11 
0203.12 

0203.19 
0203.2 

јуниња за гоење (од 
200 до 280 kg) 
јуниња згоени над 
280 до 450 
јуниња други 

Свињи, живи: 
- Друго: 
- - со маса помала од 50 

масни за колење 
друго 
меснати за колење 
масни за колење 
друго 

Овци и кози, живи: 
- Овци: 

за колење 
јагниња, други 

Живина домашна, жива 
(кокошки, пајки, гуски, 
мисирки и морки): 
- Друго: 
- - кокошки: 

Друго 
Месо говедско, свежо или 
разладено: 
- Трупови и полутки: 

телешки 
јунешки 
говедски 
други 

- Други парчиња со кос-
ки: 

телешки 
јунешки 
говедски 

- Без коски: 
телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

Месо говедско, замрзна-
то: 
- Трупови и полутки: 

телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

- Други парчиња со кос-
ки: 

телешки 
јунешки 
говедски 

друго 
- Без коски: 

телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

Месо свинско, свежо, раз-
ладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- бутови, плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 

- - друго 
- Замрзнато: 

11.150 

9.330 
9.330 

8.330 
5.470 
5.470 
6.210 
5.470 
5.470 

4.970 
11.240 

0203.21 
0203.22 

7.500 

17.536 
16.493 
10.720 
10.720 

23.150 
21.770 
14.150 

30.870 
29.030 
18.870 
18.870 

17.536 
16.493 
10.720 
10.720 

23.150 
21.770 
14.150 
14.150 

30.870 
29.030 
18.870 
18.870 

15.680 

22.890 
20.600 

1 1 

0203.29 
02.04 

0204.10 

0204.2 

0204.21 
0204.22 

0204.23 
0204.4 

0204.41 
0204.42 

0204.43 
02.07 

0207.10 

0207.2 

0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 

0207.41 

10 10.01 

10.05 

12 10.06 

13 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 

1005.90 
ID05.901 
1005.902 
1005.909 

1006.10 

1006.109 
1006.20 
1006.30 

1006.301 
1006.309 
1006.400 

12.01 1201.00 

- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и 

парчиња од нив, со 
коски 

- - друго 
Месо овчо или козјо, 
свежо, разладено или за-
мрзнато: 
- Трупови и полутки, 

јагнешки, свежи или 
разладени 

- Друго месо овчо, свежо 
или разладено: 

- - трупови и полутки 
- - други парчиња со ко-

ски 
- без коски 
- Друго месо овчо, за-

мрзнато: 
- трупови и полутки 
- - други парчиња со ко-

ски 
- без коски 
Месо и јастиви отпадоци, 
од живина од тар. број 
01.05, свежи, разладени 
или замрзнати: 
- Живина, неисечена во 

парчиња, свежа или 
разладена 

- Живина, неисечена во 
парчиња, замрзната: 

- кокошки, домашни 
- Живина исечена во 

парчиња и отпадоци, 
вклучувајќи џигери, 
свежи или разладени: 

- - друго 
- Живина исечена и от-

падоци, освен џигер, 
замрзнати: 

- - о д кокошки, домаш-
ни 

Пченица и наполица: 
- Тврда пченица: 

друга 
- Друго: 
- - - друга пченица 
Пченка: 
- Друга: 

бела 
жолта 
друга 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа 

или суров): 
друг 

- Ориз лупен (костенлив) 
- Ориз, полубланширан 

или бланширан, па и 
полиран или планиран: 

- - - полу бел и бел 
полиран и глазиран 

- Кршен ориз 
Соја во зрно, склучувајќи 
и кршена 

15.680 

22.890 
20.600 

14.370 

8.970 

8.970 
11.210 

8.470 

8.970 
11.210 

9.470 

9.470 

8.050 

8.050 

610 

550 

750 
750 
750 

1.110 
2.570 

2.670 
2.780 
1.930 

1.060 
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14 

15 

16 

12.05 1205.00 

12.06 1206.00 

12.12 

17 15.07 

20 

1212.9 
1212.91 

1507.10 

1507.90 
18 15.12 

1512.1 

1512.11 
1512.19 

19 15.14 

17.01 

21 24.01 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 

1701.99 
1701.992 

2401.10 
2401.20 

24QI.30 

Семе од маслодајна реп-
ка, вклучувајќи кршено 
Семе од сончоглед, вклу-
чувајќи кршено 
Рокчиња, морски и други 
алги, шеќерна репка, ше-
ќерна трска, свежи или 
суви, вклучувајќи и меле-
ни; голушки и јатки од 
голушки од овошје и 
други растителни произ-
води вклучувајќи корен 
од цикорија, непржен, од 
видот Chorium intybus ѕа-
tivum, вид што првен-
ствено се употребува за 
човечка исхрана, на дру-
го место неспомнати ни-
ту вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репка 
Соино масло и негови 
фракции, пречистени или 
^пречистени, но хемис-
ки немодификувани: 
- Сурово масло, вклучу-

вајќи дегумирано (без 
смола) 

- Друго 
Масла од семе на сончог-
лед, шафраника и паму-
ково семе и нивни фрак-
ции, пречистени или не-
пречистени, но хемиски 
немодифику вани: 
- Масла од сончогледен 

и шафраника и нивни 
фракции: 

- - - сурово масло 
друго 

Масло од репка или мас-
ло од синап и нивни 
фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хе-
миски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска 
и шеќерна репка и хемис-
ки чиста сахароза, во 
цврста состојба: 
- Суров шеќер без додат-

ни средства за арома-
тизација и материи за 
бојосување: 

- - шеќер од шеќерна 
репка 

- друго: 
шеќер од шеќерна 
репка, рафиниран 

Тутун суров или непрера 
ботен; отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или на-

полно оджилен 
- Отпадоци од тутун 

675 

940 

102 

4.960 
5.900 

5.840 
6.950 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
води (Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89). 

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

Бр. 06-1725/3 
16 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Бранко Гостовиќ, с. р. 

4.960 

5.900 

3.840 

4.000 

4.100 

7.370 
410. 

273. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за привреме-

ни мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од 
каматата на кредитите што во 1989 година се користат за 
намени во рамките на селективна програма во земјодел-
ството и за нивно користење („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 16/89) претседателот на Сојузниот комитет за земјо-
делство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, 
донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА И ЗА 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВА-
Њ Е НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС НА КРЕДИТИТЕ ШТО 
ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО 

РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНА ПРОГРАМА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

1. Корисниците на правото на регрес од член 3 на За-
конот за привремени мерки за обезбедување на средства 
за регрес на дел од каматата на кредитите што во 1989 го-
дина се користат за намени во рамките на селективна про-
грама во земјоделството и за нивно користење („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/89) - (во натамошниот текст: Зако-
нот), заради остварување на правото на регрес на дел од 
каматата на кредитите во смисла на чл. 1, 2 и 4 од Зако-
нот, кон барањето за исплата на регресот до службата на 
општественото книговодство кај која се води нивната 
жиро-сметка (во натрамошниот текст: до надлежната 
служба на општествено книговодство) поднесуваат: 

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со бан-
ка; 

2) пресметка на регресот што ја заверила банката кај 
која се користи кредитот за намени од член I став Л на За-
конот; 

3) потврда на банката за платената камата по креди-
тите користени во согласност со одредбите на член 1 од 
Законот. 

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат 
регресот на образецот: ПРП (во натамошниот текст: Пре-
сметка на регресот), кој претставува составен дел на ова 
упатство. , 

Пресметката на регресот содржи податоци за секој 
корисник на правото на регрес за кредити по намените во 
рамките на селективна програма во земјоделството, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит и износ на користени-

от кредит; 
3) намена на кредитот; 
4) височина на есконтната стапка на Народната банка 

на Југославија 
5) износ на каматата на вкупниот кредит пресметана 

по есконтната стапка на Народната банка на Југославија; 
6) височина на регресот во проценти, од член 2 на За-

конот; 
7) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот се составува во три при-

мероци и се доставува до надлежната служба на општес-
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твеното книговодство. Надлежната служба на општестве-
ното книговодство му враќа еден заверен примерок на ко-
рисникот на правото на регрес а вториот го задржува. 
Третиот примерок од пресметката на регресот надлежан-
та служба на општественото книговодство го доставува, 
заедно со налогот за исплата, до Службата на општестве-
ното книговодство, Филијала Нов Белград, која пресмет-
ката на регресот му ја доставува на Сојузниот комитет за 
земјоделство истиот ден кога ќе изврши исплата од смет-
ката на Сојузниот комитет за земјоделство. 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба на општественото книговодство 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2/4-07-010/1-89 
14 март 1989 година 
Белград 

Претседател, 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

П Р Е С М Е Т К А НА Р Е Г Р Е С О Т 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНА ПРОГРАМА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО 1989 ГОДИНА 

Број на договорот за Намена на Височина на Износ на каматата на вкупниот кре- Височина на Износ на 
Реден кредит и износ на ко- кредитот есконтната дит пресметана по есконтната стапка регресот пресметани-
број ристениот кредит стапка на на Народната банка на Југославија во% от регрес 

НБЈ 
1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО: 

Печат и потпис на овластеното лице Место и датум Печат и потпис на овластеното лице 
на банката давател на кредитот на корисникот на кредитот 

Печат и потпис на овластеното лице 
на надлежната служба на оп-штественото 

книговодство 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 58 ОД 
ПРАВИЛНИКОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗА-
ЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА УНИС „СЛАВКО РОДИЌ“ ВО БУГОЈНО ЗА 

СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У 

бр. 115/87 од 22 јуни 1988 година, поведена е постапка за 
оценување на уставноста на одредбата на член 58 од Пра-
вилникот на Работната заедница за заеднички работи при 
Работната организација УНИС „Славко Родиќ“ во Бугој-
но за станбените односи од 2 јули 1986 година (во ната-
мошниот текст Правилникот). 

Според мислењето на давателот на иницијативата, 
оспорената одредба на член 58 од Правилникот не е сог-
ласна со Уставот на СФРЈ поради тоа што со таа одредба 
е пропишано дека работникот нема право на добивање 
кредит за решавање на станбените потреби ако неговиот 
брачен другар веќе добил кредит во друга организација на 
здружен труд во која се наоѓа во работен однос. 

2. Со оспорената одредба на член 58 од Правилникот 
е определено дека вкупниот износ на кредитот што работ-
никот и неговиот брачен другар, вработен во друга работ-
на организација, заради решавање на своите станбени по-
треби можат заедно да го добијат, не може да надмине 

40% за изградба односно 15% за адаптација и доградба на 
станбена зграда или стан во лична, сопственост од пре-
сметковната вредност на соодветниот стан во општестве-
на сопственост. 

3. Со одредбата на член 11 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека трудот и резултатите од трудот ја опреде-
луваат материјалната и општествената положба на чове-
кот, врз основа на еднакви права и одговорности; со од-
редбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ, на секој 
работник во здружениот труд со средства во општествена 
сопственост му е загарантирано, остварувајќи го правото 
на работа со општествени средства во основната органи-
зација на здружен труд во која работи и во сите други фор-
ми на здружување на труд и средства, да одлучува за дохо-
дот што ќе го оствари, а со одредбата на член 19 став 2 од 
Уставот на СФРЈ е утврдено работниците за вкупната 
лична и заедничка потрошувачка да распоредуваат дел од 
доходот сразмерен на нивниот придонес во остварување-
то на доходот што го дале со својот труд и со вложување-
то на општествени средства како минат труд на работни-
ците. Со одредбата од Амандманот X на Уставот на СФРЈ 
(став 3 точка 5) е определено работниците во здружениот 
труд за вкупната лична и заедничка потрошувачка да рас-
поредуваат дел од доходот сразмерен на својот придонес 
во остварувањето на доходот што го дале со тековниот 
труд и со управувањето со општествени средства како ми-
нат труд на работниците. 

Од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, произле-
гува, според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, 
дека при решавањето на станбените потреби на работни-
ците треба да се тргнува, во прв ред, од резултатите на 
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трудот на работникот и од придонесот што работникот го 
дал при создавањето на средства за решавање на неговите 
станбени потреби, што се формираат во рамките на сред-
ствата за решавањето на тие потреби. 

Според одредбата на член 56 од наведениот правил-
ник, меѓутоа, највисокиот износ на кредитот што работни-
кот за индивидуална станбена изградба може да го добие 
не може да надмине 40%, а за доградба или адаптација на 
стан 15% од пресметковната вредност на соодветниот 
стан во општествена сопственост, додека, според оспоре-
ната одредба на член 58 од Правилникот, височината на 
кредитот за решавање на станбените потреби на работни-
кот зависи од височината на кредитот што брачниот дру-

, гар на работникот, кој е вработен во друга организација 
на здружен труд, за истата намена го добил. Од тоа произ-
легува дека работникот може да ја добие само разликата 
меѓу максималниот износ на кредитот што нему, според 
одредбата на член 56 од Правилникот му припаѓа, и изно-
сот на кредитот што неговиот брачен другар го добил, од-
носно дека височината на кредитот на работникот зависи 
од височината на кредитот на неговиот брачен другар. 

Такво уредување на односите, според мислењето на 
Уставниот суд на Југославија, не е согласно со наведените 
одредби на Уставот на СФРЈ, според кои правото на ре-
шавање на своите станбени потреби секој работник го ос-
тварува во организацијата на здружен труд во која рабо-
ти, и тоа во зависност од резултатите на трудот и придо-
несот што со својот труд го дал за создавањето на сред-
ствата за решавање на своите и семејните станбени потре-
би, а не во зависност од придонесот на брачниот другар 
или на други работници вработени во други организации 
на здружен труд. 

Заради тоа, според оцената на Уставниот суд, оспоре-
ната одредба На Правилникот не е согласна со Уставот на 
СФРЈ. 
г 4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 од Уставот на СФРЈ и на член 35 од Деловникот 
на Уставниот суд на Југославија, на седницата, без 
одржување јавна расправа, одржана на 21 декември 1988 
година, донесе едногласно 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 58 од Правилникот 

на Работната заедница за заеднички работи прд Работната 
организација УНИС „Славко Родиќ“ во Бугојно за станбе-
ните односи од 2 јули 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“ и во Работната заедница за заеднички работи при 
Работната организација УНИС „Славко Родиќ“ во Бугој-
но, на начинот на кој е објавен и наведениот правилник. 

3. Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија 
д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: м-р Хрвое Бачиќ, 
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Алексан-
дар Фира, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, Вељко 
Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, д-р Омер 
Ибрахимагиќ и д-р Иван Кристан. 

У. бр. 115/87 
21 декември 1988 година 

; Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-

ни работи се назначува Дарко Шиловиќ, досегашен начал-
ник на управата во Сојузниот секретаријат за надвореиим 
работи. 

С. п. п. бр. 133 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (,,,Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 
За советник на сојузниот секретар за информации се 

назначува Милан Јовановиќ, досегашен началник на одде-
ление во Сојузниот секретаријат за информации. 

С. п. п. бр. 134 ' 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Љубомир Шмид, со 31 де-
кември 1988 година, поради заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1988 година. 

С. п. п. бр. 135 
9 февруари 1989 година , 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Ммлосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2, а во врска со член 390 
од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 
37/88), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС НА РАКО-

ВОДЕН РАБОТНИК 
На Александар Богданови^ поранешен потсекретар 

во Сојузниот комитет за законодавство, му престанува ра-
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ботниот однос со 30 април 1989 година, поради исполну-
вање на условите за заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 136 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевнќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се разрешува Јеврем Гоѓевац од должноста советник 
на сојузниот секретар за економски односи со странство 
со 28 февруари 1989 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 137 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосав левиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

257^Уредба за контниот план 

258. Уредба за упис во судскиот регистар на прет-
пријатија и други правни лица кои вршат сто-
панска дејност 

Страна 
- 505 

509 

259. Уредба за Номенклатурата на средствата за 
амортизација со годишните амортизациони^ 
стапки 515 

260. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за волна за 1989 година 541 

261. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за критериумите што ќе се применуваат при 
снижувањето на царинската стапка, односно 
при определувањето на царинската стапка 
„слободно“ на увозот на опрема 541 

262. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
увозот на стоки врз основа на претходно 

Страна 
одржано јавно наддавање или врз основа ћа со-
бирање понуди од определен најмал број пону-
дувачи 542 

263. Одлука за дополненија на Одлуката за опреде-
лување на туристички населби, наутички цен-
три, марини и мотели на магистралните па-
тишта во кои можат да се отвораат слободни 
царински продавници 542 

264. Одлука за Енергетскиот биланс на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија за 
1989 година 543 

265. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање на трошоците за испиту-
вање и жигосување предмети од скапоцени ме-

266. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање надомест за покривање на 
трошоците за испитување на типот на мерило 
и за преглед на еталони, мостри на референтни 
материјали и мерила 

267. Одлука за отворање Конзулат на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
Рио де Жанеиро, Бразил 547 

268. Одлука за начинот на предвремено намирува-
ње и предвремена отплата на обврските по 
странски кредити 547 

269. Правилник за содржината на контата во кон-
тниот план 

изводи 

543 

543 

550 

270. Наредба за користење на пловните патишта за 
странски воени бродови, странски танкери, 
странски нуклеарни бродови и други странски 
бродови кои превезуваат нуклеарни или други 
опасни или штетни материи при нештетно ми-
нување низ територијално^ море на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

271. Наредба за времето во кое воздухопловните 
пристаништа мораат да бидат отворени 

272. Наредба за височината на посебната давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени про-

273. Упатство за начинот на доставување пресмет-
ка и за потребната документација за оствару-
вање на правото на регрес на кредитите што во 
1989 година се користат за намени во рамките 
на селективна програма во земјоделството -

Одлука за укинување на одредбата на член 58 од 
Правилникот на работната заедница за заед-
нички работи при Работната организација 
УНИС „Славко Родиќ“ во Бугојно за станбени-
те односи 

Назначувања и разрешувања 

557 

558 

562 

564 

565 

566 
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