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телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
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УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за здружениот труд, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 декември 
1987 година. 

П бр. 788 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за здружениот труд („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 53/76 и 57/83) по член 4 се додава нов член 4а, 
кој гласи: 

„Член 4а 
Работниците во основните и други организации на 

здружен труд се должни општествените средства и произ-
водните сили да ги развиваат и унапредуваат постојано со 
иноваторска дејност и творечко и трајно користење на 
развојот на науката и техниката во светот.". 

Член 2 
Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работните луѓе од став 1 на овој член слободно ги 

вршат сите професионални дејности, освен оние чиешто 
вршење е забрането со закон.". 

Член 3 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
Работните луѓе имаат право со личен труд со сред-

ства во сопственост на граѓаните самостојно да ги вршат 
сите дејности, освен оние чиешто вршење е забрането со 
закон, и имаат по основа на својот труд во начело иста оп-
штествено-економска положба и во основа исти општес-
твено-економски права и обврски како и работнициите во 
здружениот труд со општествени средства. 

Работните луѓе од став 1 на овој член можат, сами 
или заедно со членовите на своето семејно домаќинство, 
да вршат дејност и во вид на домашни Ракотворби, непос-
редно или во соработка со организациите на здружен труд 
или со други самоуправни организации и заедници, под 
условите и на начинот утврден со закон.". 

ЧленГ'4 
Во член 16 ст. 5 и 6 се бришат. 

Член 5 
По член 16 се додава нов член Ida, кој гласи: 

„Член 16а 
Работниците можат, покрај облиците на здружувања 

на труд и средства предвидени со овој закон, да формира-
ат и други облици на здружување на труд и средства врз 
начелата за здружување на труд и средства утврдени со 
овој закон. 

Со самоуправната спогодба за здружување односно 
со актот за формирање на облиците на здружување на 
труд и средства во смисла на став 1 од овој член се утврду-
ваат положбата, дејностите, односно целите и задачите, 
одговорноста за преземените обврски, како и други пра-
шања од значење за здружувањето на трудот и средства-
та.". 

Член 6 
Во член 17 став 2 се менува и гласи: 
„Задругите, организациите на кооперанти и другите 

облици на здружување на земјоделците односно на други-
те работни луѓе и граѓаните што вршат стопанска дејност 
односно нивните сојузи се здружуваат во стопански комо-
ри во согласност со законот.". 

Член 7 
Во член 24. ст. 2, 3 и 4 се бришат. 

Член 8 
Во член 25 став 1 зборовите: „Народите и народнос-

тите во републиките, односно во автономните покраини, 
организирани“ се заменуваат со зборовите: „Работниции-
те во зружениот труд и други работни луѓе, народите и на-
родностите во републиките односно во автономните по-
краини,". 

Член 9 
Член 34 се менува и гласи: 
„Работниот човек кој самостојно врши дејност со ли-

чен труд со средства во сопственост на граѓаните односно 
работниот човек кој со личен труд самостојно во вид на 
занимање врши професионална дејност може во вршење-
то на таа дејност да го користи без ограничување трудот 
на членовите на своето семејно домаќинство засновајќи со 
нив работен однос, во согласност со законот. 

Работниот човек од став 1 на овој член може да го ко-
ристи трудот на други лица во обемот утврден со закон, а 
кој им одговара на општествените потреби и на видот на 
дејноста што се врши со личен груд.". 

Член 10 
Во член 49 став 1 се додава нова реченица, која гласи: 

„Овие работници го стекнуваат доходот од вкупниот при-
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ход што ќе го оствари основната организација и по основа 
на здружувањето на трудот и средствата заради заедничко 
остварување на доход, по основа на продажбата на своите 
производи и услуги на пазарот и по друга основа утврдена 
со законот или со самоуправна спогодба односно со дого-
вор во согласност со законот.". 

Член 11 
Во член 50 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Работниците во работната заедница формирана во 

смисла на чл. 379 и 403 од овој закон го остваруваат вкуп-
ниот приход и од него стекнуваат доход како и работни-
ците во основната организација,". 

Член 12 
Во член 55 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работникот остварува личен доход по основа на те-

ковниот труд (дел од личниот доход по основа на тековни-
от труд) и по основа на управувањето и стопанисувањето 
со општествените средства како минат труд н^ работници-
те (дел од личниот доход по основа на минатиот труд).". 

Член 13 
Член 56 се брише. 

Член 14 
Во член 57 уводната реченица на став 1 се менува и 

гласи: 
„Работниците во основната организација, заедно со 

работниците во другите основни организации, во односи-
те на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност во 
работната организација односно во сложената организа-
ција на здружен труд и во други облици на здружување и 
поврзување, со планирање на доходот обезбедуваат:". 

Член 15 
Чл. 61 до 63 се заменуваат со нов член 61, кој гласи: 

„Член 61 
Доходот на основната организација се стекнува од 

вкупниот приход што основната организација ќе го оства-
ри со продажба на производи и услуги според цените на 
пазарот, односно според спогодбено утврдените цени во 
односите на здружување на трудот и средствата заради за-
едничко остварување на доход, уважувајќи ги потрајните 
односи во движењето на цените и другите услови на паза-
рот. 

Продажбата на производи и услуги на основната ор-
ганизација на пазарот се врши преку работната организа-
ција, односно сложената организација на здружен труд, 
ако со самоуправната спогодба за здружување не е поина-
ку определено.". 

Член 16 
Во член 64 точка 4) се менува и гласи: 
„4) спогодбено одлучуваат, преку заеднички органи 

односно непосредно, за заедничките работи што произле-
гуваат од здружувањето на труд и средства заради заед-
ничко остварување на доход.". 

'Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Меѓусебните односи во заедничкото остварување на 

доход се уредуваат со самоуправната спогодба.". 

Член 17 
Чл. 65 до 91 се заменуваат со чл. 65 до 69, кои гласат: 

„Член 65 
Заеднички остварениот доход се остварува како заед-

нички приход или како заеднички доход. 
Под заеднички приход се подразбираат приходите 

што се резултат од заедничкиот труд на работниците во 
две или повеќе основни организации или се резултат од 
нивната потрајна соработка. 

Под заеднички доход се подразбира доходот што за-
еднички ќе го остварат основната организација што 
вложува или на друг начин здружува средства за заеднич-

ко работење со заеднички ризик и основната организација 
што во тоа работење ги користи тие средства. 

Член 66 
Основните организации што остваруваат заеднички 

приход односно заеднички доход имаат право на уиество 
во тој приход односно доход според придонесот што ра-
ботнициите со својот тековен труд и со управување и сто-
панисување со општествените средства го дале во оства-
рувањето на тој приход односно доход, според основите и. 
мерилата што ќе ги утврдат со самоуправната спогодба. 

Основите и мерилата според кои се распоредува заед-
ничкиот приход односно заедничкиот доход мораат да би-
дат утврдени така што да обезбедуваат услови за зголему-
вање на продуктивноста на трудот, за порационално и по-
ефикасно користење на општествените средства во рабо-
тата и заедничкото работење со заеднички ризик и за на-
малување на материјалните трошоци и на другите трошо-
ци на работењето на основните организации што го оства-
руваат тој приход односно доход. 

Основните организации што остваруваат заеднички 
приход односно заеднички доход се должни да утврдат за-
еднички стандарди на материјалните трошоци и на други-
те трошоци на работењето, критериуми за утврдување на 
стапките на амортизацијата, нормативите на трудот и 
другите елементи на заедничко работење со заеднички ри-
зик. 

Заедничкиот приход односно заедничкиот доход им 
се распоредува во целост на основните организации што 
го оствариле тој приход односно доход. 

Член 67 'V 
Основните организации што вложиле или што на 

друг начин здружиле средства заради остварување на за-
еднички доход имаат право да им се вратат тие средства 
односно да им се врати вредноста на тие средства во рева-
лоризиран износ утврден со самоуправната спогодба во 
согласност со сојузен закон. 

Враќање на вредноста на средствата од став 1 на овој 
член се врши од остварениот заеднички доход, ако со са-
моуправната спогодба не е предвидено дека се врши од де-
ловните средства на основната организација што тие 
средства ги користи во заедничкото работење со заеднич-
ки ризик. 

Во остварувањето на правото на учество во заеднич-
киот доход, основните организации на здружен труд што 
вложиле или што на други начин здружиле средства зара-
ди остварување на заеднички доход имаат право на надо-
мест за управувањето и стопанисувањето со здружените 
средства во согласност со одредбата на член бб од овој за-
кон. 

Член 68 
Основната организација што во своето работење ко-

ристи здружени средства не може да ја промени дејноста, 
ниту да се издвои во работна организација или да се при-
пои кон друга организација на здружен труд, ако со тоа се 
менува намената на здружените средства или се отежнува 
или оневозможува извршувањето на преземените обврски, 
без согласност од организациите на здружен труд што ги 
здружиле трудот и средствата, додека не ги врати 
здружените средства во ревалоризиран износ утврден со 
самоуправната спогодба^ во согласност со сојузен закон, 
ако со самоуправната спогодба не е поинаку прдвидено. 

Член 69 
Со самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓ 

-усебните односи во остварувањето на заеднички приход 
односно на заеднички доход не можат да се предвидат ма-
теријални и други меѓусебни односи што која и да било од 
основните организации во тие односи ја доведуваат во не-
рамноправна положба во однос на другите основни орга-
низации на пазарот, како и во поглед на рамноправноста 
во одлучуивањето за нивниот развој." 

Член 18 
Чл. 95 до 97 се заменуваат со член 95, кој гласи: 
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„Член 95 
Работниците во работната заедница во организација-

та на здружен труд го стекнуваат доходот на работната за-
едница од вкупниот приход што работната заедница ќе го 
оствари зависно од придонесот што со својот труд и ре-
зултати од трудот го дале во остварувањето на доходот 
на основните организации за кои вршат работи од заед-
нички интерес, во согласност со самоуправната спогодба 
и со сојузен закон. 

Работниците во работната заедница во друга самоуп-
равна организација и заедница, во општествено-политич-
ка и општествена организација односно во орган на оп-
штествено-политичка заедница го стекнуваат доходот на 
работната заедница од вкупниот приход, односно непос-
редно го стекнуваат доходот на работната заедница што 
ќе го остварат со слободна размена на трудот со работни-
ците односно со другите работни во организациите или 
заедниците, односно со органот на општествено-политич-
ката заедница за кои вршат работи од заеднички интерес, 
зависно од придонесот што го дале во остварувањето на 
плановите и програмите на тие организации и заедници 
или органи, во согласност со самоуправната спогодба од-
носно со договорот и законот.". 

Член 19 
Во член 98 став 2 се менува и гласи: 
„Средствата на трудот со кои работат работниците 

во работната заедница од чл. 379 и 403 на овој закон, а 
што работната заедница ќе ги стекне со своето работење 
од остварениот доход или по друга основа, се средства на 
трудот со кои управуваат работниците во работната заед-
ница.". 

Член 20 
Називот на пододделот 4. Стекнување на доход по 

други основи и член 99 се бришат. 

Член 21 
Член 104 се менува и гласи: 
„Вкупниот приход на основната организација го со-

чинуваат приходите остварени според основите од член 60 
на овој закон. 

Кога од вкупниот приход на основната организација 
ќе се надоместат материјалните трошоци и другите тро-
шоци на работењето и трошоците на амортизацијата ут-
врдени во согласност со сојузен закон, се добива доходот 
на основната организација. 

Приходите што основната организација ќе ги оства-
ри за определени намени утврдени во согласност со зако-
нот се внесуваат во соодветните фондови на основнатана 
организација.". 

Член 22 
Член 105 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација одлучуваат 

за материјалните трошоци и за другите трошоци на рабо-
тењето и за трошоците на амортизацијата што се надо-
местуваат од вкупниот приход на основната организација. 

Одлучувајќи за материјалните трошоци и за другите 
трошоци на работењето, работниците во основната орга-
низација ги применуваат техничките нормативи за опре-
делување на височината на тие трошоци утврдени во ос-
новната организација, а ако не постојат такви технички 
нормативи - ја утврдуваат височината на тие трошоци. 

Одлучувајќи за трошоците на амортизацијата, работ-
ниците во основната организација ги применуваат стапки-
те за пресметка на амортизацијата утврдена во согласност 
со сојузен закон, а кога тие трошоци се утврдуваат над 
пропишаните стапки се применуваат критериумите за оп-
ределување на тие трошоци утврдени во основната орга-
низација.". 

Член 23 
Чл. 106 до 109 се бришат. 

Член 24 
Чл. 110 и 111 се заменуваат со член ПО, кој гласи: 

„Член 110 
Доходот на основната организација се распоредува 

за потребите од член 51 став 1 на овој закон. 
Потребите од член 53 став 2 на овој закон за кои се 

распоредува доходот на основната организација се ут-
врдуваат врз основа на законот." 

Член 25 
Член 114 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација го распоре-

дуваат чистиот доход на основната организација за испла-
тениот дел на бруто личниот доход по основа на тековни-
от труд и делот за заедничка потрошувачка на работници-
те КОЈ се надоместува од тој дел на личниот доход. 

Преостанатиот дел од чистиот доход на основната 
организација се распоредува за унапредување и проширу-
вање на материјалната основа на трудот, за создавање и 
обновување на резервите и за дел на бруто личниот доход 
по основа на минатиот труд, и за заедничка потрошувачка 
во делот што се надоместува од бруто личниот доход по 
основа на минатиот труд. 

Чистиот доход на основната организација може да се 
користи и за покритие на загубите на друга основна орга-
низација во согласност со самоуправната спогодба и со за-
кон.". 

Член 26 1 

Член 115 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација донесуваат 

самоуправен општ акт со кој се утврдуваат основните и 
мерилата според кои се врши распоредување на чистиот 
доход на основната организација во согласност со заед-
ничките основи и мерила утврдени со самоуправната спо-
годба, што не можат да бидат во спротивност со заеднич-
ките основи и мерила утврдени со општествениот договор 
што го склучила односно кон кој пристапила основната 
органиазција.". 

Член 27 
Член 116 ст. 1 и 2 и чл. 117 до 119 се бришат. 

Член 28 
Чл. 122 до 124 се заменуваат со нови чл. 122 и 123, кои 

гласат: 
\ 

„Член 122 
Работниците во основната организација го распоре-

дуваат делот од чистиот доход на основната организација 
за лични доходи и за зедничка потрошувачка сразмерно со 
придонесот што го дале во остварувањето на доходот на 
основната организација со својот тековен труд и со упра-
вување и стопанисување со општествените средства, 
тргнувајќи од меѓузависноста на личниот доход по работ-
ник и акумулацијата во однос на просечно користените 
средства, во согласност со заедничките основи и мерила 
утврдени со самоуправната спогодба, што не можат да би-
дат во спротивност со заедничките основи и мерила ут-
врдени со општествениот договор што го склучила однос-
но кон кој пристапила основната организација. 

Член 123 
Средствата за заедничка потрошувачка што се издво-

јуваат од чистиот доход на основната организација се ко-
ристат за непосредна потрошувачка и за инвестициони 
вложувања во објекти и опрема на заедничката потрошу-
вачка со кои се задоволуваат потребите на домувањето, 
исхраната, одморот, рекреацијата, културата и другите 
потреби на заедничката потрошувачка и можат да се 
здружуваат за тие намени. 

Средствата од став 1 на овој член можат привремено 
да се користат и како обртни средства на основната орга-
низација додека не настане потреба да се користат за на-
мените од став 1 на овој член.". 

Член 29 
Член 125 се менува и гласи: 
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„На работникот во основната организација му припа-
ѓа личен доход по основа на тековниот труд и по основа 
на минатиот труд што служи за задоволување на неговите 
лични потреби, како и за задоволување на заедничките и 
општите општествени потреби што се намируваат од не-
говиот личен доход (бруто личен доход). 

Работникот во основната организација од бруто лич-
ниот доход задоволува определени заеднички и општи оп-
штествени потреби и определени потреби на заедничката 
потрошувачка, во согласност со самоуправната спогодба 
и со законот." 

Член 30 
Во член 126 став 1 по зборовите: „вкупниот општес-

твен труд“ се додаваат зборовите: „според заедничките ос-
нови и мерила утврдени со самоуправната спогодба, што 
не можат да бидат во спротивност со заедничките основи 
и мерила утврдени со општествениот договор што го 
склучила односно кон кој пристапила основната организа-
ција.". 

Член 31 
Во член 127 став 2 се брише. 
Во став 3 зборовите :„Во случајот од став 2" се заме-

нуваат со зборовите: „Ако работниците во основната ор-
ганизација на здружен труд не ги утврдат основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични доходи“. 

Член 32 
Член 128 се менува и гласи: 
„Самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат осно-

вите и мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи се донесува во согласност со заедничките основи и 
мерила утврдени со самоуправната спогодба, што не 
можат да бидат во спортивност со заедничките основи и 
мерила утврдени со општествениот договорр што го склу-
чила односно кон кој пристапила основната организаци-
ја.". 

Член 33 
Во член 129 став 1 се менува и гласи: 
„Средствата за лични доходи се распоредуваат и за 

надомест на личниот доходна работниците во случаите 
утврдени со самоуправниот општ акт и со законот.". 

Ст. 2 до 4 се бришат. 

Член 34 
Член 130 се менува и гласи: 
„Работникот кој со иновација, рационализација или 

со друг вид творештво во работата со општествените 
средства придонесува за развојот и зголемувањето на про-
дуктивноста на трудот, вклучувајќи го и создавањето ус-
лови за воведување на научните, односно на техничките 
достигања и, врз таа основа, за зголемувањето на доходот 
на основната организација, има право на посебен паричен 
надомест, за секоја од нив посебно, во согласност со при-
донесот што го дал .во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација, под услов резултатот од тоа тво-
рештво да се користи во работата со општествени сред-
ства и под други услови утврдени со самоуправниот општ 
акт и со законот.". 

Член 35 
Во член 131 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Средствата за намирување на загарнатираните лич-

ни доходи, ако не можат да се обезбедат од доходот на ос-
новната организација, се обезбедуваат од резервниот фонд 
на основната организација, од средствата на заедничкиот 
резервен фонд во работната организација, сложената ор-
ганизација на здружен труд или друга организација на 
здружен труд во чиј состав е односно во која е здружена 
основната организација, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување, а средства за намирување на за-
гарантираниот личен доход пропишан со закон - и од за-
едничкиот резервен фонд формиран врз основа на законот 
и од други извори утврдени со законот.". 

Член 36 
Чл. 132 и 133 се бришат. 

Член 37 
Чл. 135 и 136 се бришат. 

Член 38 
Член 138 се менува и гласи: 
„Одредбите на чл. 104 до 137 од овој закон сообразно 

се пременуваат и врз работните заедници, ако со закон не 
е поинаку определено.". 

Член 39 
Во член 140 став 1 се менува и гласи: 
„Показатели со кои задолжително се искажуваат ре-

зултатите од трудот на работниците и од работењето на 
основната организација се: 

1) доходот по работник; 
2) доходот во однос на просечно користените сред-

ства; 
3) бруто личниот доход по работник, и 
4) акумулацијата во однос на просечно користените 

средства. 
Член 40 

Чл. 141, 142, 144 и 145 се бришат. 

Член 41 
Член 146 се менува и гласи: 
„Работниците во основната организација со општес-

твените средства с,о кои управуваат располагаат преку 
жиро-сметката и другите сметки на работната организа-
ција во чиј состав е основната организација, ако со само-
управната спогодба за дружување не е предвидено дека со 
тие ,средства располагаат преку жиро-сметката односно 
друга сметка на основната организација.". 

Член 42 
Во член 147 став 1 зборовите: „во согласност со зако-

нот“ се заменуваат со зборовите: „во согласност со само-
управната спогодба за здружување и со сојузен закон“. 

Ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 43 
Чл. 148 и 149 се бришат. 

Член 44 
Член 150 се менува и гласи: 
„Пред утврдувањето на периодичната пресметка, од-

носно на завршните сметки, работниците во основната ор-
ганизација ги разгледуваат и оценуваат резултатите од 
својот труд и од работењето на основната организација 
врз основа на извештајот што го поднесува работоводни-
от орган на основната организација. 

Ако не го поднесе извештајот од став 1 на овој член, 
индивидуалниот работоводен орган односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган прави потешка 
повреда на работната должност.". 

Член 45 
Во член 151 став 1 зборовите: „информација и“ се 

бришат, а зборовите: „по истекот на тримесечјето, работ-
ниците со лично изјаснување донесуваат“ се заменуваат со 
зборовите: „по истекот на периодот за кој се утврдува пе-
риодичната пресметка, работничкиот совет на основната 
организација донесува“. 

Во став 2 зборовите: „информација и“ се бришат. 
Став 4 се брише. 

Член 46 
По член 151 се додава нов член 151а, кој гласи: 

„Член 151а 
По утврдувањето на завршните сметки на основните 

организации, работоводниот орган на работната органи-
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зација односно на сложената организација на здружен 
труд поднесува извештај за резултатите од трудот на ра-
ботниците и од работењето на работната организација од-
носно на сложената организација на здружен труд, во сог-
ласност со самоуправната спогодба за здружување. 

Ако не го поднесе извештајот од став 1 на овој член, 
индивидуалниот работоводен орган односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган на работната ор-
ганизација односно на сложената организација на здружен 
труд прави потешка повреда на работната должност.". 

Член 47 
Член 152, чл. 154 до 156 и член 159 се бришат. 

Член 48 
Во член 168 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работниците во основната органиазција можат да 

утврдат најмногу два последовни степени на стручната 
подготовка за вршење на определени работи односно ра-
ботни задачи.". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 49 
Во член 172 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако за вршењето на определени работи односно ра-

ботни задачи се предвидени два степени на стручна подго-
товка, предимство во изборот има кандидатот со повисок 
степен стручна подготовка, ако ги исполнува и другите ус-
лови.". 

Член 50 
По член 174 се додава нов член 174а, кој гласи: 

„Член 174а 
Со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-

ниот однос можат да се утвдат работите односно работни-
те задачи за кои со пробна работа, која не може да биде 
подолга од шест месеци, се врши проверка на стручните и 
другите работни способности на работникот по заснова-
њето на работниот однос. 

Проверката на стручните и другите работни способ-
ности на работникот од став 1 на овој член се врши во сог-
ласност со самоуправниот општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос.". ^ 

Член 51 
По член 175 се додава нов член 175а, кој гласи: 

,,Член 175а 
Работниците во основната организација се должни, 

во согласност со критериумите утврдени со самоуправни-
от општ акт и со законот, да засноваат работен однос со 
приправници. 

Основната организација во која поради специфичнос-
та на процесот на работата и други објективни причини, 
нема потреба за приправници уплатува соодветни сред-
ства заради отворање на нови работни места, во соглас-
ност со самоуправната спогодба и со законот.". 

Член 52 
Во член 177 став 2 зборовите: „и со законот“ се бри-

шат. 
Во став 4 зборовите: „случаите и“ се бришат. 
По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Работникот може привремено, а најдолго шест месе-

ци, да се распореди: 
- од една основна организација во друга основна ор-

ганизација во составот на истата работна организација 
односно сложена организација на здружен труд, под усло-
вите утврдени со 9амоуправниот општ акт; 

- од една основна организација во друга основна ор-
ганизација во составот на различни работни организации 
односно сложени организации на здружен труд врз основа 
на спогодбено донесена одлука на органите на управување 
на тие организации на здружен труд.". 

По новиот став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 6, кога поради 
економски тешкотии во кои дошла основната организаци-
ја, поради технички и технолошки унапредувања или по-
ради нејзино здружување ќе престане потребата работни-
кот да работи во основната организација, а нема можност 
за распоредување во смисла на став 6 од овој член, работ-
никот може привремено или трајно да помине на работа 
во друга основна организација или работна заедница во 
составот на друга работна организација односно сложена 
организација на здружен труд на работи односно таботни 
задачи што одговараат на неговата стручна подготовка 
односно на работната способност стекната со работата 
врз основа на спогодбата на органите на управување на 
тие организации, во согласност со законот.". 

Досегашните ст. 5, 6, 7 и 8 стануваат ст. 6, 8, 9 и 10. 
Во став 6, кој станува став 8, зборовите: „од ст. 4 и 5" 

се заменуваат со зборовите: „од ст. 4, 6 и 7". 
Во став 7, кој станува став 9, зборовите: „ст. 4 и 5" се 

заменуваат со зборовите: „ст. 4, 6 и 7". 

Член 53 
По член 181 се додава нов член 181а, кој гласи: 

„Член 181а 
Работоводниот орган односно определен работник со 

посебни овластувања и одговорности може, во случаите, 
под условите и на начинот утврден со самоуправниот оп-
шт акт и со законот, да одлучи за привремено распореду-
вање на работникот на други работи односно работни за-
дачи, за работа подолга од полното работно време, за 
одобрување на отсуство од работата, за изрекување меркЈи 
за полесни повреди на работните обврски, за привремено 
оддалечување на работникот од работа и да даде мислење 
за придонесот на работникот во работата. 

Индивидуалниот работоводен oprata односно работ-
никот со посебни овластувања и одговорности е должен за 
изречената мерка за полесна повреда на работните обвр-
ски веднаш да го извести работничкиот совет.". 

Член 54 
Во член 184 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Во определени дејности и во определени случаи, под 

условите утврдени со закон, може да се воведе работно 
време пократко од 42 часа во неделата, но не пократко од 
36 часови во седмицата. 

Работното време на работниците во основната орга-
низација кои работат на особено тешки работи или на ра-
боти што се вршат во неповолни услови односно кои ра-
ботат во три или четири смени се утврдува, во согласност 
со законот, во траење од најмалку 36 часови во седмица-
та.". 

) Досегашниот став 2 станува став 4. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 6 и 7.' 
Досегашниот став 3, кој станува став 5, се менува и 

гласи: 
„Ако природата на работите односно на работните 

задачи или организацијата на работата го бараат тоа, ра-
ботното време може да се распореди така што во опреде-
лен период, во текот на годината, да изнесува повеќе од се-
дум часови дневно, а во другиот дел на годината - пократ-
ко од седум часови дневно, со тоа што вкупното работно 
време да не биде, во просек, подолго од 42 часа седмич-
но.". 

Досегашниот став 6, кој станува став 8, се менува и 
гласи: ' 

„Работната седмица трае најмалку пет работни дено-
ви, освен кога е извршена прераспределба на работното 
време (став 5), кога работата е организирана во повеќе 
смени и кога со одлука на надлежниот орган на управува-
ње, во согласност со самоуправниот општ акт, е утврден 
поинаков распоред на работното време во рамките на сед-
мицата, месецот или на некој друг период, односно во 
рамките на вкупниот годишен фонд на работното време.". 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 9 и 10. 
Досегашниот став 9, кој станува став И, се менува и 

гласи: 
„Работниците можат да засноваат работен однос со 

работно време пократко од пропишаното ѓголно работно 
време под условите и на начинот утврден со законот." ѓ 
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По новиот став 11 се додава нов став 12, кој гласи: 
„Работникот кој засновал работен однос на работи 

односно работни задачи за кои е предвидено работно вре-
ме најмалку со половина од полното работно време има 
права и обврски на работник кој работи со полно работно 
време и ги остварува во обем што зависи од должината на 
работното време, придонесот во работата и резултатите 
од трудот, во согласност со основите и мерилата утврдени 
со самоуправниот општ акт.". 

Член 55 
Во член 187 став 2 се менува и гласи: 
„Работникот во работен однос кој во една основна 

организација односно работна заедница на работите и ра-
ботните задачи што ги врши остварува полно работно 
време, не може да работи и во друга основна организација 
односно работна заедница, освен во случаите, под услови-
те и на начинот утврдени со законот, но најмногу до една 
третина од полното работно време.". 

Член 56 
Во член 194 став 2 по зборовите: „или заштита на оп-

штествените средства“ се додаваат точка и запирка и збо-
ровите: „користењето на општествените средства спро-
тивно на нивната намена и на друг начин незаконито ко-
ристење на општествените средства, општествено и еко-
номски нерационалното и нецелесообразно користење на 
општествените средства; неповедувањето постапка за ут-
врдување на повредата на работната должност од страна 
на овластениот работник;". 

Член 57 
Во член 195 став 1 алинеја 3, која станува алинеја 4, се 

бришат зборовите: „во согласност со законот“. 
Алинеја 4 станува алинеја 3. 

Член 58 
Член 196 се менува и гласи: 
„Мерката парична казна може спрема работникот да 

се изрече во височина до 15 насто од просечниот чист ли-
чен доход остварен во претходните три месеци, во траење 
до шест месеци. 

Мерката распоредување на други работи односно ра-
ботни задачи може спрема работникот да се изрече во тра-
ење од три до 12 месеци.". 

Член 59 
Член 197 се менува и гласи: 
„Мерката престанување на работниот однос се изре-

кува поради потешка повреда на работната обврска сторе-
на со неоправдано последовно изостанување од работата 
најмалку три работни дена односно со прекин најмалку 
пет работни дена во текот на 12 месеци. 

Дисциплинската мерка престанување на работниот 
однос се изрекува за определени потешки повреди на ра-
ботните обврски, и тоа за: 

- неизвршување на работните обврски; 
- незаконито располагање со општествените сред-

ства; 
- непреземање на дејствијата што е должен да ги пре-

земе работоводниот орган или работникот со посебни ов-
ластувања и одговорности во рамките на своите овласту-
вања; 

- последовно неостварување на резултатите од тру-
дот од неоправдани причини, во период од три месеци во 
текот на годината; 

- повреда на прописите односно на самоуправниот 
општ акт за заштитата од пожари, експлозија, елемнтарни 
непогоди и од штетно дејствување на отровни и други 
опасни материи; 

- повреда на прописите односно на самоуправниот 
општ акт за општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита; 

- пропуштање да се преземаат утврдените мерки за 
заштита на работниците при работата; 

- злоупотреба на положбата и пречекорување на да-
деното овластување; 

- издавање на деловна, службена или друга тајна ут-
врдена со пропис или со самоуправен општ акт; 

- отсуствување од работа поради злоупотреба на пра-
вото на користење боледување; 

- непреземање мерки заради заштита и унапредување 
на човековата средина. 

Дисциплинската мерка од став 2 на овој член се изре-
кува ако намерно или од невнимание, со чинење или со 
пропуштање на дејствијата, е причинета или можела да 
биде прчинета поголема штета, се загрозени или можеле 
да бидат загрозени животот и здравјето на работниците 
или на другите работни луѓе, суштествено е нарушен про-
цесот на работата во основната организација или на друг 
начин суштествено е отежнато работењето на основната 
организација. 

Со самоуправниот општ акт на основната организа-
ција поблиску се утврдуваат повредите од став 2 и окол-
ностите од став 3 на овој член. 

Мерката престанување на работниот однос се изреку-
ва и за други потешки повреди на работните обврски ут-
врдени со закон.". 

Член 60 
Во член 198 став 1 зборовите: „парична казна“ се за-

менуваат со зборовите: „распоредување на други работи 
односно работни задачи за определено време во соглас-
ност со законот“, а по зборовите: „работниот однос“ се 
додаваат запирка и зборовите: „освен од член 197 на овој 
закон,". 

Член 61 
Во член 199 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За делот од организацијата на здружен труд што се 

наоѓа надвор од седиштето на основната организација од-
носно на работната организација (работни единици, ра-
ботни групи и други облици на вршење на работата) може 
да се формира посебен совет на дисциплинската комисија 
односно на заедничката дисциплинска комисија за одлучу-
вање за одговорноста поради повреди на работните обвр-
ски на работниците во тој дел од организацијата на 
здружен труд што се утврдуваат со самоуправниот општ 
акт.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 62 
Во член 200 став 1 зборовите: „вклучувајќи го и прет-

седателот“ се бришат. 
Во став 2 зборовите: „Претседателот и другите чле-

нови“ се заменуваат со зборот: „Членовите“. 
Став 3 се брише. 
Став 4, кој станува став 3, се менува и гласи: 
„Дисциплинската комисија може да работи во полн 

состав или во совет кој не може да има помалку од три 
члена. Претседателот на дисциплинската комисија опре-
делува кој член на советот на дисциплинската комисија ќе 
раководи со работата на светот.". 

Член 63 
Во член 201 став 1 зборовите: „Претседателот и чле-

новите“ се заменуваат со зборот: „Членовите“, а зборови-
те: „и 3" се бришат. 

Став 2 се менува и гласи: 
„Во заедничката дисциплинска комисија секоја ос-

новна организација мора да биде застапена со најмалку 
еден член на комисијата.". 

Член 64 
Во член 202 став 1 зборовите: „и синдикатот“ се бри-

шат. 
По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Постапката во која дисциплинската одговорност на 

работникот ја утврдува посебен совет на дисциплинската 
комисија односно на заедничката дисциплинска комисија 
(член 199 став 3) може да се поведе и на барање од работ-
никот кој раководи со дел од организацијата на здружен 
труд. 

Надлежниот орган на основната организација ќе по-
веде постапка за разрешување на работникот од став 2 на 
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овој член, на индивидуалниот работоводен орган, на пре-
тседателот на колегијалниот работоводен орган ако во 
пропишаниот рок не поднесе барање за поведување дис-
циплинска постапка за утврдување на одговорноста на ра-
ботникот кој сторил потешка повреда на работната об-
врска,". 

Член 65 
Во член 204 став 5 по зборовите: „во работен однос се 

додаваат зборовите: „доколку не поднел барање за пове-
дување на дисциплинска постапка“, а зборовите: „кој не 
може да биде пократок од осум дена“ се заменуваат со 
зборовите: „од осум дена“. 

По став 6 се додаваат нови ст. 7 и 8, кои гласат: 
„Приговорот на работникот го задржува извршува-

њето на одлуката. 
Ако приговорот до ст. 5 и 6 на овој член го изјавил 

само работникот, со одлука не може да се изрече построга 
дисциплинска мерка од дисциплинската мерка изречена 
во првостепената дисциплинка постапка.". 

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 9 и 10. 
Во досегашниот став 8, кој станува став 10, по збо-

рот: „работникот," се додаваат запирка и зборовите: „оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето и орга-
низацијата на здружен труд, ако со донесената одлука ло-
су шетствено е оштетен нејзиниот интерес.". 

Во став 9, крј станува став 11, бројот: „30" се замену-
ва со бројот: „15 . 

Член 66 
По член 204 се додава нов член 204а, кој гласи: 

„Член 204а 
Поведувањето на дисциплинска постапка застарува 

со протекот на шест месеци од денот на дознавувањето за 
сторената повреда на работната обврска односно по исте-
кот на една година до денот кога е сторена повредата. 

Кога повредата на работната обврска содржи обе-
лежја на кривично дело, поведувањето на дисциплинска 
постапка застарува со истекот на една година од денот на 
дознавањето дека е сторена повредата. \ 

Во роковите од ст. 1 и 2 на овој член не се смета вре-
мето додека трае постапката пред судот на здружениот 
труд поведена заради остварување на одлуката со која е 
изречена дисциплинската мерка.". 

Член 67 
Во член 206 став 1 зборовите: „што се одразила врз 

процесот на работата и извршувањето на обврските на 
други работници“ се бришат. 

Член 68 
Во член 211 став 2 уводната реченица се брише. 
Во став 2 точка 1) станува точка 4), а точка 2) се бри-

ше. 
По точка 4) се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, кои 

гласат: 
. „5) ако засновал работен однос спротивно на одред-

бите на законот односно на самоуправниот општ акт; 
6) ако на пробната работа не постигне соодветни ре-

зултати од трудот; 
7) ако не доаѓа на работа последовно седум работни 

дена, а за причините не ја известил својата организација 
на здружен труд.". 

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

Член 69 
Член 212 се менува и гласи: 
„Кога ќе се утврди дека потребата од работа на ра-

ботниците престанала поради економски тешкотии во кои 
е доведена основната организација со неодговорниот од-
нос на одделни работници спрема работата, работничкиот 
совет ќе донесе одлука дека на работниците со чиј неодго-
ворен однос основната организација дошла во таква по-
ложба им престанува работниот однос, во согласност со 
самоуправниот општ акт. 

Условите и постапката за утврдување на одговорнос-
та на работниците од став 1 на овој член се утврдуваат со 
самоуправниот општ акт.". 

Член 70 
Во член 215 став 1 зборовите: „може да му престане“ 

се заменуваат со зборовите: „му престанува“. 
Ст. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, кој гласи: 
„Одлуката за престанување на работниот однос од 

став 1 на овој член ја донесува работничкиот совет врз ос-
нова на наодот на комисијата што ја именува од работни-
ци кои мораат да имаат најмалку ист степен на стручна 
подготовка како работникот чијашто способност се ут-
врдува.". 

Член 71 
Во член 216 став 1 точка 3) се менува и гласи: 
„3) кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување 

(маж), односно 35 години стаж на осигурување (жена) или 
кога ќе наполни 65 години живот (маж) односно 60 години 
живот (жена) и најмалку 15 години стаж на осигурување. 

Работникот - жена може, врз основа на барање, да ос-
тане во работен однос до наполнети 40 години стаж на 
осигурување или до наполнети 65 години живот и најмал-
ку 15 години стаж на осигурување. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 3) од овој 
член, на работникот може да му престане работниот од-
нос и пред да ги исполни условите за лична пензија однос-
но работникот може да остане во работен однос и кога ќе 
ги исполни условите за лична пензија, во случаите и под 
условите утврдени со сојузен закон.". 

Член 72 
По член 219 се додава нов член 219а кој гласи: 

„Член 219а 
Кога организацијата на здружен труд ќе престане со 

работа, работникот на кој ќе му престане работниот однос 
има право на паричен надомест и на други видови зашти-
та во согласност со законот." 

Член 73 
Во член 221 став 1 бројот: „30" се заменува со бројот: 

w 15 . 
Во став 2 по зборовите: „утврдува личниот доход“ се 

додаваат зборовите: „и привременото распоредување на 
работникот“. 

Член 74 
Во член 224 став 1 бројот: „30" се заменува со бројот: 

„15". 
Во став 2 зборовите: „освен ако остварува парично 

побарување“ се бришат. 

Член 75 
По член 230 се додава нов член 230а, кој гласи: 

„Член 230а 
Работниците во здружениот труд имаат право и об-

врска во користењето, управувањето и располагањето со 
општествените средства да создаваат материјални и други 
услови за трајно унапредување и развој на иновациската, 
рационализаторската и друга творечка работа и за приме-
на на резултатите од таа работа во производството и дру-
гиот опш-т“ествен труд. 

Работниците во здружениот труд имаат право и об-
врска во работата со општествените средства давги корис-
тат современите научни и стручни достигања во“ земјата и 
во странство и да создаваат материјални и други услови 
за. трајно унапредување на научно-истражувачката рабо-
та.". 

Член 76 
По член 231 се додава нов член 231 а, кој гласи: 

„Член 231 а 
Работниците во основната организација можат оп-

штествените средства да ги дадат на привремено корнете-
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ње под условите и на начинот утврдени со самоуправниот 
општ акт. 

За средствата од став 1 на овој член основната орга-
низација има право на надомест. 

Основните и обртните средства надвор од употреба 
работниците во основната организација се должни да ги 
продадат, да ги дадат на привремено користење односно 
под закуп на општествено правно лице односно на граѓа-
ни, во согласност со сојузен закон. 

Средствата остварени по основа на одредбите на ст. 1 
до 3 од овој член можат да се користат само за унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на тру-
дот.". 

Член 77 
Член 234 се брише. 

Член 78 
Во член 244 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Правото на располагање со општествени средства 

од став 1 на овој член основната организација го оствару-
ва преку работната организација во чиј состав е, ако со са-
моуправната спогодба не е поинаку определено“. 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„има и работната“ се заменуваат со зборовите: „остварува 
и сложената“. 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и 
гласи: 

„Правото на располагање со општествените средства 
што ги има работната заедница го остварува работната 
организација односно сложената организација на здружен 
труд или деловната или друга заедница на организацијата 
на здружен труд во чиј состав се наоѓа работната заедни-
ца, на начинот и во рамките на овластувањата утврдени 
во самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски 
и одговорности, ако со таа самоуправна спогодба не е 
предвидено дека тоа право непосредно го остварува ра-
ботната заедница.". 

Член 79 
Во член 246 став 1 по зборот: „лице“ се додаваат збо-

ровите: „за давање на општествено средство под закуп“. 

Член 80 
Член 254 се менува и гласи: ^ 
„За обврските на работната организација одговараат 

основните организации во нејзиниот состав со средствата 
со кои тие располагаат солидарно неограничено, ако со 
самоуправната спогодба за здружување во работна орга-
низација не е предвидено дека одговараат солидарно огра-
ничено. 

За обврските на сложената организација на здружен 
труд одговараат основните организации во составот на 
работните организации што се здружени во сложена орга-
низира на здружен труд, односно здружените работни ор-
ганизации во чиј состав нема основни организации на 
здружен труд, солидарно неограничено или солидарно ог-
раничено односно супсидијарно неограничено или супси-
дијарно ограничено, како што е тоа предвидено со самоуп-
равната спогодба за здружување во сложена организација 
на здружен труд.". 

Член 81 
Во член 264 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Во случај на ограничена одговорност солидарниот 

односно супсидијарниот должник одговара до договоре-
ната височина, односно процент, за секоја обврска на глав-
ниот должник.". 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 82 
Во член 272 став 1 и во член 273 став 1 по зборот: 

„можат“ се додаваат зборовите: „непосредно или“. 

Член 83 
Во Глава VII. Поврзување на самостојниот личен 

труд во системот на самоуправниот здружен труд се дода-
ваат нов оддел I и чл. 274а до 274ј, кои гласат: 

„ о д д е л 1. 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 274а 
Заради задоволување на своите потреби и остварува-

ње на своите интереси во производството, размената и по-
трошувачката и развивање на социјалистичките самоуп-
равни односи, работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сосптвеност 
на граѓаните, работните луѓе кои со личен труд самостој-
но во вид на занимање вршат професионална дејност и 
другите работни луѓе и граѓани (во натамошниот текст: 
работните луѓе и граѓаните) доброволно ги здружуваат 
својот труд и своите средства на трудот односно други 
средства или само својот труд односно само своите сред-
ства на трудот односно други средства во задруги, органи-
зации на кооперанти и други облици на здружување. 

Работните луѓе и граѓаните слободно одлучуваат за 
видот, обемот и траењето на здружувањето на својот труд 
и своите средства во задруги, организации на кооперанти 
и други облици на здружување. 

Со самоуправната спогодба за здружување во задру-
га, организација на кооперанти односно друг облик на 
здружување, работните луѓе и граѓаните ги уредуваат сво-
ите меѓусебни права, обврски и одговорности, во соглас-
ност со законот. 

Работниот човек и граѓанинот кој здружил средства 
на трудот односно други средства во задруга, организаци-
ја на кооперанти односно друг облик на здружување го за-
држува правото на сопственост над тие средства, ако со 
самоуправната спогодба од став 3 на овој член или со по-
себен договор тие средства не се пренесат во општествена 
сопственост. 

Член 2746 
Задругата е самостојна самоуправна организација на 

задругарите кои својот труд, средства на трудот односно 
други средства ги здружиле во задруга. 

Во задругата може, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување во задруга и со законот, да се ор-
ганизира: основна задружна организација на задругари, 
основна организација на здружен труд на работниците 
кои работат во задругата и работна заедница на работни-
ците кои во задругата ги вршат административно-струч-
ните, помошните и со нив слични работи од заеднички ин-
терес за задругата. 

Член 274в 
Задруга може да се основе за вршење на земјоделска 

дејност, дејност на преработка на земјоделски производи, 
дејност на рибарство, производствена и услужна занает-
чиска дејност, дејност на промет на стоки и услуги, угос-
тителска дејност, туристичка дејност, дејност за задоволу-
вање на станбените потреби, штедно-кредитни работи, 
дејност на давање интелектуални услуги, како и други деј-
ности, освен дејностите за кои е определено со закон дека 
за нивното вршење не може да се основе задруга. 

Задруга може да се основе за вршење на една или по-
веќе дејности од став 1 на овој член. 

Врз основањето и работењето на задругата се приме-
нуваат и одредбите на член 378а од овој закон. 

Член 274г 
Задруга се основа со склучување на самоуправна спо-

годба за здружување во задруга, под условите и на начи-
нот утврдени со законот. 

Средствата за основање и работа на задругата ги 
обезбедуваат задругарите со основачкиот влог и со други 
сопствени средства што можат дополнително да ги 
здружат, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во задруга. 

Дополнителни средства за основање и за работа на 
задругата задругарите можат да обезбедат: 

- под условите што важат за здружувањето на оп-
штествените средства, по основа на кредит или на 
вложување средства на кои право на располагање има 
друга задруга, организција на здружен труд или друга са-
моуправна организација и заедница односно општестве-
но-политичка заедница; и 
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- со собирање на средства врз кои право на сопстве-
ност имаат другите работни луѓе и граѓаните. 

Член 274д 
Доходот на задругата која се занимава со производ-

ство на стоки и вршење на услуги односно која врши деј-
ност на давање интелектуални услуги го стекнуваат задру-
гарите од вкупниот приход што ќе го оствари задругата со 
продажба на производи и вршење на услуги, со учество во 
заедничкиот приход односно во заедничкиот доход и по 
други основи утврдени со законот. 

Станбените, штедно-кредитните, потрошувачките и 
други задруги, што не се основаат заради стекнување на 
доход за потребите на своите членови, ја вршат својата 
дејност врз начелата на заемност и солидарност. 

Вклупниот приход и доход на задругата од ст. 1 и 2 
на овој член се утврдува и распоредува во согланост со са-
моуправната спогодба за здружување во задруга и со соју-
зен закон. 

Член 274ѓ 
На Задругарите им припаѓа дел од чистиот доход на 

задругата која се занимава со прозиводство на стоки и со 
вршење на услуги, сразмерно со придонесот што со својот 
труд и здружените средства односно со соработка го дале 
во остварувањето на нејзиниот доход. 

. Чистиот доход, по издвојувањето на дел од тој доход 
што им припаѓа на задругарите во смисла на став 1 од 
овој член, се внесува, како општествена сопственост, во 
фондовите на задругата. 

Средствата на фондовите на задругата, како и други-
те општествени средства во задругата, се користат во сог-
ласност со законот, а особено за создавање на што попо-
волни услови за работа на задругарите и остварување на 
другите заеднички потреби и интереси со кои се обезбеду-
ва проширување и унапредување на материјалната основа 
на задругата, на нивниот труд и на работењето на задруга-
та. 

Средствата на фондовите на задругата можат, исклу-
чително врз основа на одлуката на задругарите, да се ко-
ристат и за обезбедување на заедничките и на општите ус-
лови за работа и живот. 

Член 274е 
Задругата за своите обврски одговара со средствата . 

со кои располага. 
Ако во задругата е организирана основна задружна 

организција и основна организција на здружен труд, за об-
врските на задругата солидарно одговараат и тие органи-
зации, ако со самоуправната спогодба за здружување во 
задруга не е предвидена нивна супсидијарна одговорност. 

Ако обврските на задругата не можеле да се намират 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, за тие обврски супсиди-
јарно одговараат задругарите до височина на еднократни-
от или повеќекратниот влог на задругарите, како што е 
тоа утврдено со самоуправна спогодба за здружување во 
задруга или со посебен договор. 

Член 274ж 
Со задругата управуваат задругарите, на начин ут-

врден со самоуправната спогодба за здружување во задру-
га, со статутот на задругата и со законот. 

Член 274з 
Задругата може да се здружи со друга задруга и да ос-

нове нова задруга или да се припои кон друга задруга. 
Задругата може да се здружи и во сложена задруга, во 

сложена организација на здружен труд, во задружна де-
ловна заедница и во други облици на здружување. 

Член 274ѕ 
Кога задругата ќе престане да постои по спроведува-

њето ,на постапката на стечај или редовна ликвидација, 
средствата што ќе останат, по намирувањето на обврските 
спрема доверителите на задругата и, согласно со член 
274е став 3 од овој закон, спрема задругарите, во поглед 
на повратот на средствата што тие ги здружиле во задру-
гата, можат да се користат само за основање на нова за-

друга или унапредување на соодветната дејност на друга 
постојна задруга. ' 

Член 274и 
Задругите се здружуваат во задружни сојузи, во сог-

ласност со законот. 
Во задружни сојузи се здружуваат, покрај задругите и 

организациите на кооперанти, и другите облици на 
здружување на работните луѓе и граѓаните, во согласност 
со законот. 

Со самоуправната спогодба за здружување во за-
дружен сојуз, задругите ги утврдуваат заедничките еко-
номски, деловни и други интереси и функции што ги ос-
тваруваат во рамките или преку задружниот^ сојуз. 

Задружниот сојуз им дава на работните луѓе и на гра-
ѓаните што поведуваат иницијатива за здружување во за-
друга стручна и друга помош во подготовката на елабора-
тот за општествената и економската оправданост на осно-
вањето на задругата. 

Задружните сојузи можат да се здружуваат во за-
дружни сојузи според дејностите за територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и во За-
дружен сојуз на Југославија. 

Член 274ј 
Заради заедничка набавка и порационално користење 

на средства за работа и работење, заедничка изградба и 
користење на градежните објекти, заедничко настапување 
на пазарот и остварување на други заеднички интереси и 
потреби, работните луѓе и граѓаните од член 274а на овој 
закон можат да го здружуваат својот труд односно своите 
средства во хмељарски, лозарски, ливадски, машински и 
други производствени заедници и во други облици на 
здружување, во согласност со законот. 

Работните луѓе и граѓаните' можат и преку облиците 
на здружување од став 1 на овој член да се здружуваат во 
задруги или да остваруваат потрајна соработка со задру-
гите и организациите на здружен труд.". 

Член 84 
Во член 276 став 2 се брише. 

Член 85 
Чл. 278 и 283 се бришат. 

Член 86 
Оддел 1 станува Оддел 2. 

Член 87 
Во член 285 став 1, по зборовите: „на нејзината деј-

ност“ се додаваат зборовите: „во преработката и пласма-
нот на земјоделските производи и во другите стопански 
дејности“. 

Член 88 
Член 288 се брише. 

Член 89 
Називот на пододдел 4 и член 300 се бришат. 

Член 90 
Називот на Оддел 2 кој станува Оддел 3 се менува и 

гласи: 
„ О Д Д Е Л З 

ЗДРУЖУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ 
ВО ЗАНАЕТЧИСКИ, СТАНБЕНИ, ШТЕДНО-КРЕДИТ-
НИ И ДРУГИ ЗАДРУГИ И НИВНА СОРАБОТКА СО 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД“ 

Член 91 
Називот на пододдел 1 во досегашниот Оддел 2 се 

брише. 

Член 92 
Во член 301 зборовите: „Работните луѓе што самос-

тојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот 
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во сопственост на граѓаните и кои ќе го здружат својот 
труд и своите средства во занаетчиска или друга задруга“ 
се заменуваат со зборовите: „Работните луѓе и граѓаните 
кои ќе ги здружат својот труд и своите средства во задруга 
од производствена и услужна занаетчиска дејност, дејност 
на друмскиот, речниот, езерскиот и поморскиот сообраќај, 
угостителско-туристичка дејност, дејност на промет на 
стоки и услуги или друга задруга“, а на крајот, зборовите: 
„во занаетчиска или друга задруга“ се заменуваат со збо-
ровите: „во таа задруга“. 

Член 93 
По член 301 се додава нов член 301 а, кој гласи: 

„Член 301 а 
Работните луѓе и граѓаните можат своите средства 

односно својот труд да ги здружат во станбена задруга, 
врз начелата на заемност и солидарност, заради задоволу-
вање на своите лични и семејни станбени потреби и за по-
требите за деловен простор, штедење за изградба на стан-
бен и деловен простор, изградба и одржување На станбени-
от деловен простор, како и заради остварување на други 
интереси и потреби во областа на домувањето. 

Работните луѓе и граѓаните можат своите средства 
односно својот труд да ги здружат: 

1) во штедно-кредитни задруги, врз начелата на заем-
ност и солидарност и на самопомош, заради задоволува-
ње на своите потреби и интереси со штедење и кредитира-
ње и со поврзување на овие задруги со организации од 
другите области на задружната дејност; 

2) во потрошувачки задруги, меѓусебно и со трудот 
на работниците и со општествените средства, врз начела-
та на заемност и солидарност, заради организирано снаб-
дување со определени стоки или со определени услуги на 
членовите на задругата или на другите граѓани и органи-
зирано влијание врз работењето на производствените и 
прометните организации на здружен труд што и продава-
ат стоки или Л вршат услуги непосредно на потрошувач-
ката задруга; 

3) во младински и студенски задруги заради вршење 
на повремени или привремени работи за потребите на ор-
ганизациите на здружен труд, на работните луѓе и граѓа-
ните или за задоволување на нивните други лични и заед-
нички потреби врз начелата на заемност и солидарност; 

4) во други задруги заради задоволување на своите 
потреби и интереси врз начелата на заемност и солидар-
ност, во согласност со законот.". 

Член 94 
Член 302 се менува и гласи: 
„Одредбите на чл. 291 до 299 од овој закон сообразно 

се применуваат врз работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните односно на работните луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат професионал-
на дејност кога воспоставуваат односи на потрајна сора-
ботка со задругите и со организациите на здружен труд.". 

Член 95 
Пододдел 2 во Оддел 2 станува Оддел 4 и гласи: 

„ О Д Д Е Л 4 

ДОГОВОРНА ОРГАНИЗЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД“. 

Член 96 
Во член 306 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случајот од став 1 на овој член, средствата за ос-

новање и почеток на работата на договорната организа-
ција се обезбедуваат врз начелата на здружување на тру-
дот и средствата утврдени со овој закон.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 97 
Во член 307 став 1 се менува и гласи: 
„Договорот за основање на договорната организаци-

ја го склучуваат работоводителот на договорната орга-
низција и овластениот претставник на стопанската комо-
ра" . 

Член 98 
Член 309 се менува и гласи: 
„Врз основа на договорот за основање на договорна-

та организација, работниците, работоводителот и синди-
катот склучуваат самоуправна спогодба за здружување со 
која поблиску ги уредуваат меѓусебните права, обврски и 
одговорности во договорната организација.". 

Член 99 
Во член 312 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Средствата што работоводителот ќе ги здружи во 

договорната организација се ревалоризираат, а поврат на 
нивната вредност може да се изврши и од деловните сред-
ства на договорната организација, ако е тоа предвидено 
со договорот за нејзино основање.". 

Член 100 
Во член 314 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„Работоводителот може средствата од став 1 на овој 

член повторно да ги здружи заради продолжување на ра-
ботата на таа организација како договорна организција 
односно заради остварување на правата што ги имал по 
основа на работата како работоводител и правата што ги 
остварувал по основа на своите средства што ги здружил, 
под условите утврдени со договорот за основање на таа 
организација. 

По основа на средствата што повторно ги здружил 
во договорната организација, работоводителот ги има ис-
тите права што ги имал по основа на сопственоста над 
средствата што ги здружил при основањето на договорна-
та организација.". 

Член 101 
Во член 327 став 2 по зборот: „учествуваат“се додава-

ат зборовите: „организациите на здружен труд“ и запирка, 
а зборот: „општо“ се брише. 

Член 102 
Во член 328 став 1 по зборовите: „на кој работници-

те“ се додава запирка и зборовите: „врз основа на стручна-
та подлога за општествената и економската оправданост“ 
(во натамошниот текст: „стручната подлога“). 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Стручната подлога од став 1 на овој член се под!ја-

вува на начинот утврден со одлука на работничкиот совет 
на работната организација во која се организира основна-
та организација.". 

По досегашниот став 3, кој станува став 4, се додава 
нов став 5, кој гласи: 

„Одредбата на став 2 од овој член сообразно се при-
менува и врз промените од чл. 326, 338 и 376 и врз 
здружувањето од член 382 на овој закон.". 

Член 103 
Член 329 се менува и гласи: 
„Работниците на секоја основна организација однос-

но на дел од работната организација, синдикатот и орга-
нот овластен со законот можат да дадат иницијатива да се 
организира основна организација ако сметаат дека за тоа 
постојат условите утврдени со законот. 

Работничкиот совет на основната организација од-
носно на работната организација е должен да ја разгледа 
иницијативата од став 1 на овој член и во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на таа иницијатива да свика 
собир на работниците на делот од основната организација 
односно од работната организација што се организира ка-
ко основна организација заради оценување дали постојат 
условите предвидени со овој закон за организирање на ос-
новна организација.". 

Член 104 
По член 337 се додава нов член 337а, кој гласи: 

„Член 337а 
Во основната организација може, во согласност со 

статутот на основната организација и со законот, со одлу-
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ка да се формира привремена работна единица што ја со-
чинуваат работните луѓе на кои општествените средства, 
врз кои право на располагање има основната организаци-
ја, им се дадени на привремено користење (привремена до-
говорна работна единица). 

Меѓусебните односи на работниците во основната ор-
ганизација и на работните луѓе во привремената договор-
на работна единица се уредуваат со договор склучен поме-
ѓу основната организација и работните луѓе на кои оп-
штествените средства, врз кои право на располагање има 
основната организција, им се дадени на привремено ко-
ристење. 

Работните луѓе засноваат работен однос на определе-
но време во согласност со договорот од став 2 на овој 
член. 

Со договорот од став 2 на овој член се уредуваат осо-
бено: условите за засновање работен однос на определено 
време; општествените средства што се даваат на привре-
мено користење; времето и условите под кои општестве-
ните средства се даваат на привремено користење; об-
врската за плаќање амортизација, надомест за стопанису-
вањето со отстапените средства, како и други меѓусебни 
права, обврски и одговорности во работата и работењето 
со општествените средства што се даваат на привремено 
користење. 

Договорот од став 2 на овој член мора да биде склу-
чен во писмена форма. 

Средствата што ќе ги оствари основната организција 
преку надомест за стопанисувањето со отстапените оп-
штествени средства на работните луѓе во привремената 
договорна работна единица се користат за проширување 
на материјалната основа на трудот на основната органи-
зација.". 

Член 105 
Во член 341 став 4 се менува и гласи: 
„Ако спогодбено не се уредат односите од став 1 на 

овој член или ако не се формира арбитража односно не се 
донесе одлука на арбитражата од став 3 на овој член, ра-
ботниците можат да поведат спор пред судот на здружени-
от труд во рок од 30 дена од денот на правосилноста на 
одлуката за издвојување од член 340 став 4 на овој закон, а 
најдолго во рок од три месеци од денот на правосилноста 
на одлуката за издвојување.". 

Член 106 
Во член 343 став 3 се брише. 

Член 107 
Во член 347 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работна организација може да се основе и за из-

вршување на определена производствена Или друга про-
грама (работна организација со определено време на трае-
ње).". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 108 
Во член 348 став 2 по зборот: „учествуваат“ се дода-

ваат зборовите: „организациите на здружен труд“ и запир-
ка, а зборот: „општо“ се брише. 

Член 109 
Во член 350 став 1 се менува и гласи: 
„Работна организација можат да основаат работните 

луѓе заради остварување на правото на работа или заради 
задоволување на определени потреби за производи или ус-
луги на работната организација што ја основаат, како и 
граѓанските правни лица, под условите и на начинот ут-
врдени со законот.". 

По став 2 се додаваат нови ст. 3 до 5, кои гласат: 
„Кога работна организација основаат работните лу-

ѓе, средствата за нејзино основање и почетокот на нејзина-
та работа ги обезбедуваат работните луѓе кои ја основаат 
работната организација од свои средства, од средства на 
кредити од банката или од друга финансиска организаци-
ја, од средства на други самоуправни организации и заед-
ници или тие средства ги обезбедуваат, во целост или де-

лумно, преку самоуправната интересовна заедница за вра-
ботување или друго општествено правно лице. 

Работните луѓе кои средствата за основање и почеток 
на работата на работната организација ги обезбедуваат од 
свои средства ги имаат, по основа на вложувањето на тие 
средства, истите права што ги имаат граѓаните од кои ор-
ганизацијата на здружен труд собира средства заради про-
ширување на материјалната основа на трудот (право на 
поврат, Ревалоризација на средствата и др.). 

Кога работната организација ја основаат работните 
луѓе заради остварување на правото на работа, мислење 
за општествената и економската оправданост на нејзино-
то основање даваат самоуправната интересовна заедница 
за вработување и надлежната стопанска комора.". 

Член ПО 
Во член 353 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Елаборатот за општествената и економската оправ-

даност на основањето на работната! организација ги 
содржи фактите и податоците врз основа на кои сигурно 
може да се одлучи за општествената и економската оправ-
даност на основањето на работната организација. 

Ако работната организација ја основа општествено-
-политичка заедница, елаборатот за општествената и еко-
номската оправданост на основањето на работната орга-
низација мора да содржи и констатација дека организаци-
ите на здружен труд не повеле иницијатива за основање на 
таква работна организација.". 

Член 111 
По член 356 се додава нов член 356а, кој гласи: 

„Член 356а 
Ако работната организација ја основа општествено-

-политичка заедница, надлежниот собор на собранието на 
општествено-политичката заедница го разгледува предло-
гот за основање на работната организација и дава мисле-
ње за општествената и економската оправданост на тој 
предлог, самостојно или заедно со собранието на над-
лежната самоуправна интересовна заедница, кога предло-
гот се однесува на основањето работна организација во 
општествената дејност. 

Надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница прибавува од стопанската комора и од соодветни-
те научни односно стручни организации мислење за оп-
штествената и економската оправданост на основањето 
на работната организација од став 1 на овој член и за 
предлогот за нејзино основање, и тоа мислење, заедно со 
своето мислење, му го доставува на надлежниот собор на 
собранието на општествено-политичката заедница.". 

Член 112 
По член 358 се додава нов член 358а, кој гласи: 

„Член 358а 
Во случај на основање на работна организција со оп-

ределено време на траење, со актот за основањето однос-
но со самоуравната спогодба за уредување на меѓусебните 
права и обврски на основачите поблиску се уредуваат це-
лите на основањето на работната организација, нејзините 
права и обврски, одговорноста на работната организција 
за обврските преземени во правниот промет, условите и 
начинот на престанувањето на работната^ организација, 
како и други прашања значајни за основањето, работење-
то и престанувањето на работната организација.". 

\ Член 113 
Во член 371 став 2 се менува и гласи: 
„Конституирањето на работната организација во чиј 

состав не се организираат основни организации се состои 
од донесување на статут на работната организација, избор 
на работнички совет односно на друг соодветен орган на 
управување во работната организација и именување на 
вршител на должноста работоводен орган на работната 
организација.". 

\ 
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Член 114 
Во член 372 став 1 по зборовите: „и за нејзините ов-

ластувања во правниот промет; се бришат зборовите: 
„што го врши за основните организации“ и се додаваат 
зборовите: „за одговорноста на основните организации за 
остварување на заедничките цели и интереси во работната 
организација; за утврдувањето и остварувањето на стра-
тегијата на развојот на работната организација и на раз-
војот на иновациите, рационализациите и други видови 
творештво во работната организација; заштитата и унап-
редувањето на човековата средина;". 

Член 115 
По член 372 се додава нов член 372а, кој гласи: 

„Член 372а 
Ако основната организација не склучи самоуправна 

спогодба за здружување во работна организација, судот на 
здружениот труд со одлука привремено ќе ги уреди одно-
сите за кои основните организации што се здружуваат не 
постигнале согласност.". 

Член 116 
Во член 373 став 1 по зборовите: „има прво“ се дода-

ваат запирка и зборовите: „по правосилноста на одлуката 
на судот од член 372а на овој закон.". 

Член 117 
Во член 377 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работната организација од член 347 став 2 на овој 

закон престанува и кога ќе биде извршена производствена-
та или другата програма заради која е основана, во сог-
ласност со актот за нејзиното основање и со законот.". 

Член 118 
По член 378 се додава нов член 378а, кој гласи: 

„Член 378а 
По исклучок од одредбите на овој закон, во организа-

цијата на здружен труд што ги исполнува условите опре-
делени со законот, тргнувајќи од критериумите утврдени 
со оптшествениот договор со кој се уредуваат прашањата 
за развојот на малото стопанство за целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: организација на здружен труд на ма-
лото стопанство): 

- може, во рамките на основната дејност, да се вршат 
една или повеќе дејности во производството на еден или 
повеќе производи односно во вршењето на една или пове-
ќе услуги од сличен или сроден вид; 

- општествено-економските и другите самоуправни 
односи можат да се уредат, освен со статутот, само уште 
со еден самоуправен општ акт; 

- не се формира работнички совет и во случај кога 
има повеќе од 30 работници, но не повеќе од бројот на ра-
ботниците определен со закон, тргнувајќи од критериуми-
те утврдени со општествениот договор со кој се уредуваат 
прашањата за развојот на малото стопанство за целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

- водењето на книговодството и на евиденциите од 
значење за работата и одлучувањето се врши на поеднос-
тавен начин, во согласност со законот; 

- две или повеќе организации на здружен труд од ма-
лото стопанство можат да формираат заедничка дисцип-
линска комисија.". 

Член 119 
Член 384 се менува и гласи: 
„Самоуправната спогодба за здружување на работни 

организации во сложена организација содржи одредби: за 
фирмата и седиштето на сложената организција; за заста-
пувањето и преставувањето на сложената организација; за 
дејностите со кои ќе се занимава сложената организација 
и за целите заради кои се врши здружување; за утврдува-
њето и остварувањето на стратегијата на развојот на 
здружените организации за развојот на иновациите, раци-

онализациите и другите видови творештво во сложената 
организација; за заедничкото настапување на здружените 
организации на пазарот; за координирањето на процесот 
на работата во сложената организација; за здружувањето 
на средствата на здружените организации и нивната наме-
на; за правата, обврските и одговорностите на здружените 
организации во остварувањето на заеднички утврдените 
дејности и цели; за донесувањето на планот на сложената 
организација и за усогласувањето, на плановите на 
здружените организации; за составот, изборот, отповикот 
и делокругот на органот на управување на сложената ор-
ганизација и на неговиот извршен орган; за работоводни-
от орган на сложената организација и неговата одговор-
ност; за облиците и условите за остварување на одговор-
носта на сложената организација и нејзините овластувања 
во правниот промет што го врши за здружените организа-
ции; за правата, обврските и одговорноста на работната 
заедница која ги врши заедничките работи за здружените 
организации; за условите и начинот на истапување од 
сложената организира и на пристапување кон сложената 
организација; за заштитата и унапредувањето на човеко-
вата средина во сложената организација, како и други од-
редби од значење за остварувањето на утврдените дејнос-
ти, заедничките работи и цели во сложената организаци-
ја.". 

Член 120 
По член 386 се додаваат два нови члена 386а и 3866, 

кои гласат: 

„Член 386а 
Работниците во основните организаии во составот на 

работните организации здружени во сложена организаци-
ја можат да одлучат, врз основа на стручна подлога, 
сложената организација да се организира како работна ор-
ганизација со основни организации во составот, ако ове-
нат дека заедничките интереси и , цели поуспешно ќе ги ос-
тваруваат како работна организација. 

Работната организција што не ќе ги прифати проме-
ните од став 1 на овој член престанува да биде здружена 
во сложената организација со денот на престанувањето на 
сложената организација. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности помеѓу 
работната организација од став 2 на овој член и работните 
организции во сложената оргакизција и сложената орга-
низација се уредуваат пред престанувањето на сложената 
организација. 

Врз промените од став 1 на овој член сообразно се 
применува одредбата на член 376 став 2 од овој закон. 

Член 3866 
Со самоуправната спогодба за здружување во 

сложена организција може да се предвиди дека својството 
здружена организција престанува ако здружената органи-
зација потрајно не ги извршува обврските преземени со 
таа самоуправна спогодба. 

Ако со самоуправната спогодба за здружување во 
сложена организција е утврдено престанување на својство-
то здружена организација во случај на потрајно неизвршу-
вање на обврските преземени со таа самоуправна спогод-
ба, одлука за престанувањето на својството здружена ор-
ганизација донесува работничкиот совет на сложената ор-
ганизација. 

Ако здружената организација смета дека не постојат 
услови за престанување на својството здружена организа-
ција, сообразно се применуваат одредбите на член 341 ст. 
3 и 4 на овој закон.". 

Член 121 
Во член 388 став 8 зборовите: „од став 1" се заменува-

ат со зборовите: „од ст. 1 и 4". 

Член 122 
ПсГчлен 388 се додава нов член 388а, кој гласи: 

„Член 388а 
Организациите на здружен труд што, кога тоа го ба-

ра технолошкото единство на системот во одделни облас-
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ти и кога е тоа од интерес за целата земја, врз основа на 
сојузен закон задолжително се здружени во заедници во 
тие области, се должни во овие заедници самоуправно да 
се организираат и меѓусебните односи да ги уредат така 
што да обезбедат технолошко единство на процесот на 
трудот и поврзаност во вршењето на дејностите; уредно, 
навремено и квалитетно вршење на тие дејности; деловна 
соработка и основи за заедничко остварување на доходот. 

Работниците во организациите на здружен труд од 
став 1 на овој член се должни, врз самоуправни основи да 
остварат единство на општествено-економските односи со 
развивање на социјалистичките самоуправни односи, а 
особено со: усогласување и утврдување на заедничка раз-
војна политика; усогласување и донесување на заеднички 
планови; утврдување на единствени елементи на структу-
рата на цените на услугите и основи за утврдување на 
единствените стандарди на услугите; создавање на рам-
ноправни услови за стекнување доход на единствениот ју-
гословенски пазар; објективизирање на критериумите за 
утврдување и распоредување на заеднички остварениот 
доход; Типизација и стандардизација на средствата на 
трудот; заедничка стратегија на развојот и вклучување во 
меѓународната поделба на трудот и други заеднички осно-
ви, критериуми и стандарди утврдени во согласност со со-
јузниот закон.". 

Член 123 
Во член 395 став 1 по зборовите: „можат со самоуп-

равна спогодба да се поврзуваат во заедници на здружен 
труд за меѓусебна планска и деловна соработка“ се бри-
шат зборовите: „кога во остварувањето на своите дејнос-
ти и развој производно, работно, деловно или т друг на-
чин во репродукцијата се поврзани и зависни,". 

Член 124 
Во член 399 став 3 се брише. 

Член 125 
По член 399 се додава нов член 399а, кој гласи: 

„Член 399а 
Заради привремено заедничко вршење на работи во 

градежништвото, земјоделството и во други стопански 
или општествени дејности, организациите на здружен 
труд што ги вршат тие дејности можат со самоуправна 
спогодба, врз основа на одлуките на работничките совети 
на организациите на здружен труд да формираат заеднич-
ка работна единица (привремена заедничка работна еди-
ница). 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се 
уредуваат меѓусебните односи, а особено: составот, делок-
ругот и начинот на избор на заедничкиот орган за спрове-
дување на таа спогодба; обезбедувањето на средствава ра-
бота и работење на привремената заедничка работна еди-
ница; обезбедувањето на средства за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците во привремената 
заедничка работна единица; основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка во привремената заедничка работна единица; 
дисциплинската одговорност на работниците во привре-
мената заедничка работна единица; начинот на избор и 
отповик на членовите на дисциплинската комисија на при-
времената заедничка работна единица; начинот на избо-
рот и правата, должностите и одговорностите на раково-
дителот на привремената заедничка работна единица, ка-
ко и другите меѓусебни односи значајни за заедничкото 
вршење на тие работи. 

На работниците што ги вршат работите од став 1 на 
овој член во привремената заедничка работна единица, за 
времето додека ги вршат тие работи не им престанува ра-
ботниот однос во основната организација односно во ра-
ботната организција во која засновале работен однос и, по 
престанувањето на вршењето на тие работи заради чие 
вршење и е формирана привремената заедничка работна 
единица, продолжуваат да работат во основната организа-
ција односно во работната организација во која засновале 
работен однос. 

Против одлуката на дисциплинската комисија на 
привремената заедничка работна единица работникот 

може да поднесе приговор до работничкиот совет на ос-
новната организација односно на работната организација 
во која засновал работен однос. 

Одредбите на член 448 став 5 и на член 471 од овој за-
кон се применуваат и врз привремената заедничка работ-
на единица. 

Правата, должностите и одговорностите што не ги 
остварува во привремената заедничка работна единица 
работникот ги остварува во основната организација од-
носно во работната организација во која засновал работен 
однос.". 

Член 126 
Во член 400 став 2 зборовите: „планско-аналитичките 

работи“ се бришат. 

Член 127 
Член 401 се брише. 

Член 128 
Во член 403 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За вршење на стручните работи од став 1 на овој 

член може, под условите и на начинот утврдени со овој за-
кон, да се основа работна организација." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Во став 3 се додава нова точка 1, која гласи: 
„1) планско-аналитичките работи;". 
Досегашните точ. 1 до 5 стануваат точ. 2 до 6. 
Досегашната точка 6, која станува точка 7, се менува 

и гласи: 
„7) работите на сметководството, финансиите и ин-

форматиката;" 
Досегашните точ. 6 до 8 стануваат точ. 8 до 10. 
Во досегашната точка 7, која станува точка 8, по збо-

рот: „образование“ се додаваат зборовите; „и развојот“. 
Досегашната точка 8 станува точка 9. 
По став 4, кој станува став 5, cfe додава нов став 6, кој 

гласи: / 
„Одредбите на ст. 4 и 5 од овој член сообрзано се при-

менуваат и врз работната организација од став 2 на овој 
член." 

Член 129 
Во член 411 став 2 се брише. -

Член 130 
Во член 412 зборовите: „и заштитата при работата“ 

се заменуваат со запирка и со зборовите: „заштитата при 
работата и заштитата и унапредувањето на човековата 
средина“. 

Член 131 
Во член 420 став 2 точ. 3 и 4 се бришат. 

Член 132 
Во член 448 став 1 се менува и гласи: 
„Во судскиот регистар задолжително се запишуваат 

организациите на здружен труд, деловните заедници и 
други заедници на организациите на здружен труд, банки-
те и други финансиски организации, заедниците за осигу-
рување на имоти и лица и заедниците за реосигурување, 
задругите и другите самоуправни организации и заедници 
што со самоуправна спогодба или со друг самоуправен 
општ акт се'овластени да стапуваат во промет со трети 
лица, како и другите субјекти определени со законот (во 
натамошниот текст: субјекти на уписот).". 

Член 133 
Во член 462 став 1 зборовите: „за неотуѓивите права“ 

се бришат. 

Член 134 
Член 463 се менува и гласи: 
„Работниците со референдум одлучуваат за самоуп-

равната спогодба за здружување на трудот на работници-
те во основната организација; статутот на основната ор-
ганизација; самоуправната спогодба за здружување во ра-
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ботната организација и сложена организација; статусните 
промени на основната организација; основите и мерилата 
за распределба на средства за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците. 

По исклучок, работниците со референдум“ можат да 
одлучуваат и за други прашања за кои се одлучува со лич-
но изјаснување, во согласност со статутот на основната 
организација и со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација.". 

Член 135 
Во член 464 зборовите: „ги усогласуваат“ се замену-

ваат со зборовите: „ги утврдуваат“, а зборот: „одлуки“ се 
заменува со зборовите: „одлуки за остварување на опреде-
лени самоуправни права, должности и одговорности и 
други одлуки што не се донесуваат со други облици на 
лично изјаснување.". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кога собирот на работниците одлучува за прашања-

та од став 1 на овој член и ги утврдува ставовите за оства-
рувањето на правото на работата со општествени сред-
ства и на другите самоуправни права и донесува одлуки за 
остварување на определени самоуправни права, должнос-
ти и одговорности, тие ставови и тие одлуки се сметаат за 
усвоени ако за нив на собирот на работници се изјасниле 
повеќе од половината на вкупниот број работници во ос-
новната организација.". 

Член 136 
Во член 466 став 2 се брише. 

Член 137 
Во член 469 став 1 зборовите: „рокот утврден со зако-

нот“ се заменуваат со зборовите: „60 дена од денот на 
одржувањето на референдумот“. 

Ст. 2 и 3 се заменуваат со нов став 2, кој гласи: 
„Основната организација на здружен труд што нема 

да го прифати самоуправниот општ акт на работната ор-
ганизација и сложената организација на здружен труд кој 
се донесува со лично изјаснување, кога го прифатиле пове-
ќето основни организации на здружен труд, должна е за 
него повторно да се изјасни.". 

Член 138 
Во член 471 ст. 1 и 2 по зборовите: „работна единица“ 

се додаваат запирка и збоворите: „односно привремена 
работна единица“, а зборовите: „определен со статутот“ 
се заменуваат со зборовите „определен со самоуправниот 
општ акт“. 

Член 139 
Во член 477 став 1 зборовите: „со ставот“ се замену-

ваат со зборовите: „со насоките“. 
Став 2 се брише. 

Член 140 
Во член 478 збоворите: „за кои работниците не одлу-

чуваат со лично изјаснување“ се заменуваат со зборовите: 
„што се однесуваат на остварувањето на самоуправните 
права на работниците.". 

Член 141 
Чл. 479 до 481 се заменуваат со нов член 479, кој гла-

си: 

„Член 479 
Делегатот во работничкиот совет на работната орга-

низација е должен во одлучувањето да постапува во сог-
ласност со насоките и интересите на работниците на ос-
новната организација во која е избран за делегат, со инте-
ресите на работниците на работната организација и со оп-
штите општествени интереси.". 

Член 142 
Во член 484 став 3 се брише. 

Член 143. 
Во член 485 по зборовите: „на општествено-политич-

ка организација“ се додаваат зборовите: „и на друга оп-
штествена организација“. 

Член 144 
Во називот на пододдел 7 над член 486 по зборот: 

„преку“ се додаваат зборовите: „делегации и“. 

Член 145 
Во член 487 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Делегациите на основните организации поврзани со 

работата и со други заеднички интереси можат да форми-
раат конференција на делегациите или друг облик на заед-
ничко дејствување, заради усогласување на насоките за ра-
бота на делегатите во собранието на самоуправната инте-
ресовна заедница и во собранието на општествено-поли-
тичката заедница.". 

Член .146 
Во член 493 став 3 зборовите: „како што е заменикот 

и помошниците на работоводниот орган, раководителите 
на одделни сектори или други работници со посебни ов-
ластувања и одговорности“ се бришат. 

Член 147 
Во член 495 став 1 се менува и гласи: 
„Работничкиот совет на основната организација го 

утврдува предлог-статутот и донесува други самоуправни 
општи акти со кои се утредуваат односите во основната 
организација; ја утврдува деловната политика; го донесу-
ва планот на основната организација; ги утврдува мерки-
те за спроведување на деловната политика и планот на ос-
новната организација; донесува одлука за давање односно 
земање кредит во врска со тековното работење во соглас-
ност со планот на основната организација; донесува одлу-
ки што се однесуваат на откажувањето од правото на по-
врат на здружените средства односно на надомест за сто-
панисување со здружените средства во согласност со ста-
тутот на основната организација; донесува одлука за 
склучување на самоуправна спогодба за здружување во де-
ловна заедница и други самоуправни спогодби за кои ра-
ботниците не одлучуваат со референдум; ги утврдува пе-
риодичната пресметка и завршната сметка на основната 
организација; ги избира, именува и разрешува од 
должноста извршниот и работоводниот орган односно 
членовите на тие органи во основната организација; се 
грижи за известувањето на работниците за прашањата од 
интерес за нивното одлучување и контрола во основната 
организација; им дава насоки и упатства на извршниот 
орган и на работоводниот орган на основната организаци-
ја и врши контрола над нивната работа; ја утврдува про-
грамата на мерки што произлегуваат од програмата за 
општонародна одбрана и општествена самозаштита и 
што се однесуваат на основната организација и се грижи 
за начинот на спроведувањето на тие мерки; ја утврдува 
програмата на мерки што произлегуваат од програмата 
за заштита и унапредување на работната и животната сре-
дина." 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Работничкиот совет на основната организација ги 

заснова одлуките и врз самоуправните спогодби, планови-
те, самоуправните општи акти на работната организација 
и врз одлуките на работничкиот совет на работната орга-
низација и го обезбедува нивното извршување, како и из-
вршувањето на обврските и одговорностите на основната 
организација во работната организација." 

Досегашниот став 3 се брише. 

Член 148 
Во член 503 став 1 се заменува со два нови става, кои 

гласат: 
„Во основната организација постои индивидуален ра-

ботоводен орган. 
Во основната организација може, по исклучок да се 

формира колегијален работоводен орган ако обемот на 
работењето и природата на техничко-технолошкиот и на 
работниот процес во основната организација тоа го бара-
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ат, кога е тоа утврдено со статутот на основната организа-
ција или со законот.". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„индивидуалниот работоводен орган“, на обете места се 
заменуваат со зборовите: „индивидуалниот работоводен 
орган односно претседателот или членот на колегијални-
от работоводен орган“. 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 149 
Во член 504 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 

гласат: 
„Работничкиот совет на основната организација до-

несува одлука за именување и разрешување на работовод-
ниот орган на основната организација, на начин предви-
ден со статутот на основната организаццја\ 

Работничкиот совет на основната организација е 
должен, пред донесувањето на одлуката од став 1 на овој 
член, да побара и да го разгледа мислењето на работнич-
киот совет и на работоводниот орган на работната орга-
низација, на начинот и во роковите предвдидени со само-
управниот општ акт.". 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 5, зборовите: 

„определена со законот“ се бришат, а по зборот: „синди-
катот“ запирката и зборовите до крајот се бришат. 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Конкурсната комисија за именување на индивидуа-

лен работоводен орган на основната организација опреде-
лена со законот е составена од една третина членови што 
работничкиот совет на основната организација ги избира 
од редот на работниците, една третина членови што ги из-
бира синдикатот на организацијата на здружен труд и ед-
на третина членови од редот на претставниците на оп-
штествената заедница именувани односно избрани во сог-
ласност со законот.". 

Член 150 
Во член 509 став 2 се брише. 

Член 151 
Во член 511 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За индивидуален работоводен орган односно за пре-

тседател или член на колегијалниот работоводен орган на 
основната организација не може да биде именувано лице 
кое е разрешено од функцијата индивидуален работоводен 
орган односно претседател или член на колегијалниот ра-
ботоводен орган на основната организација пред истекот 
на времето на кое е именувано врз основа на член 520 точ. 
3 до 8 од овој закон, лице кое од таа должност е сменето со 
одлука на собранието на општествено-политичката заед-
ница за привремена мерка во смисла на член 622 став 1 
точка 1) од овој закон, како ни лице кое како индивидуа-
лен работоводен орган односно претседател на колегијал-
ниот работоводен орган кое вршело функција во основна-
та организација што престанала поради стечај ако е ут-
врдено дека е одговорно за стечајот." 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборот: „а“ 
се брише, а по зборот: „казна“ се додаваат запирка и збо-
ровите: „а забраната од став 3 на овој член трае пет годи-
ни од денот на разрешувањето односно од денот на смену-
вањето“. 

Член 152 
Во член 513, на крајот, се додаваат запирка и зборо-

вите: „во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, статутот и други са-

.моуправни општи акти на работната организација, со од-
луките на работничкиот совет на работната организација 
и со одлуките на работоводниот орган на работната орга-
низација“. 

Член 153 
Во член 516 став 1 зборовите: „Меѓусебните односи“ 

се заменуваат со зборовите: „Меѓусебните односи во из-
вршувањето на работите и задачите со кои се обзебедува 
остварување на техничко-технолошкото единство на про-
изводствениот и работниот процес и остварување на заед-

ничките интереси и цели утврдени во самоуправните спо-
годби за здружување во работната организација и во 
сложена организација и другите меѓусебни односи“. 

По став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3 кои гласат: 
„Ако во меѓусебните односи не е постигната соглас-

ност помеѓу работоводниот орган на работната организа-
ција и работоводниот орган на основната организација, 
особено за прашањата на остварувањето на плановите, де-
ловната политика, извршувањето на одлуките на работ-
ничкиот совет на работната организација и за други пра-
шања значајни за работата и работењето на работната ор-
ганизација утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, привремено ќе се 
применува одлуката на работоводниот орган на работна-
та организација до донесувањето одлука во редовна по-
стапка, а најдолго 90 дена. 

Ако настане спор помеѓу работоводните органи по-
ради неизвршување на материјалните обврски што произ-
легуваат од заедничките одлуки на работничките совети и 
од оние преземени со самоуправната спогодба, конечна 
одлука донесува работоводниот орган на работната орга-
низација.". 

Досегашните ст. 2 до 4 се бришат. 

Член 154 
Во член 175 став 2 се менува и гласи: 
„Работничкиот совет кому му е вложен приговорот 

од став 1 на овој член е должен, најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на поднесувањето на приговорот, да донесе одлу-
ка и да ги преземе мерките утврдени во самоуправниот 
општ акт со кои се отстрануваат причините поради кои е 
ставен приговорот, односно со кои се спречува настанува-
њето или се отстрануваат веќе настанатите штетни после-
дици.". 

Член 155 
Во член 520 точка 4), по зборот: „обем“ и запирката 

се додават зборовите: „односно ја повреди општествената 
сопственост или не преземе мерки да се спречи повредата 
на општествената сопственост“. 

По точка 4) се додаваат нови точ. 5) и 6), кои гласат: 
„5) ако на работничкиот совет односно на друг орган 

или на работниците во основната организација им поднел 
предлог на одлука или на друг акт што е усвоен, а ако со 
спроведувањето на таа одлука или акт дошло до повреда 

-на самоуправните права или на општествената сопстве-
ност, или до негативни деловни резултати со кои и е нане-
сена материјална или друга штета во поголем обем на ос-
новната организација или на општествената заедница; 

6) ако работниците не го прифатат извештајот од 
член 150 на овој закон и оценат дека за неостварување на 
деловните резултати на основната организација е одгово-
рен работоводниот орган;". 

Досегашните точ. 5) до 6) стануваат точ. 7) до 8). 
По досегашната точка 7), која станува точка 9), се до-

дава нова точка 10), која гласи: 
„10) ако поради невршење или небрежно вршење на 

своите права и должности не се остварени заедничките ин-
тереси и работи утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација.". 

Точка 8) станува точка 11). 

Член 156 
Во член 521 став 1 на крајот се додаваат запирка и 

зборовите: „како и работничкиот совет и работоводниот 
орган на работната организација“. 

Во став 4 по зборовите: „Работничкиот совет“ се до-
даваат зборовите: „на основната организација определена 
со законот (член 504 став 6)". 

Член 157 
Член 522 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој закон што се однесуваат на за-

штитата на правата на работниците (чл. 220 до 225) се 
применуваат и врз индивидуалниот работоводен орган 
односно врз претседателот на колегијалниот работоводен 
орган на основната организација кој со одлука на работ-
ничкиот совет на основната организација е разрешен од 
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должноста, ако е разрешен од должноста а не постоеле 
причини за негово разрешување, или ако не е спроведена 
постапката пропишана со законот односно со самоуправ-
ниот општ акт. 

Во случајот од став 1 на овој член, со одлука на судот 
на здружениот труд индивидуалниот работоводен орган 
односно претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган на основната организација не може да биде вратен на 
должноста што ја вршел пред разрешувањето во основна-
та организација, а може да биде распореден на други рабо-
ти односно работни задачи во основната организација 
што Л одговараат на неговата стручна подготовка. 

Во случајот од став 1 на ОВОЈ член, индивидуалниот 
работоводен орган односно претседателот на колегијал-
ниот работоводен орган на основната организација може 
пред судот на здружениот труд да бара и надомест на ште-
тата најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставување-
то на правосилната судска одлука.". 

Член 158 
Во член 527, став 1 се мунува и гласи: 
„Работничкиот совет на работната организација: го 

утврдува предлог-статутот на работната организација; ги 
донесува самоуправните општи акти за чие донесување е 
овластен со самоуправната спогодба за здружување во ра-
ботна организација; го утврдува предлог-актот за заед-
ничките основи за подготвување на среднорочните плано-
ви на основните организации на здружен труд и средно-
рочниот план на работната организација; го донесува пла-
нот на работната организација; ги донесува планот и про-
грамата од областа на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; ги донесува програмите за 
заштита и унапредување на работната и животната среди-
на; ги утврдува деловната политика на работната органи-
зација и мерките за нејзино спроведување, како и мерките 
за спроведување на планот на работната организација; ги 
избира, именува и разрешува од должноста извршниот и 
работоводниот орган односно членовите на тие органи во 
работната организација; им дава насоки и упатства на из-
вршниот орган и на работоводни“от орган на работната 
организација и врши контрола над нивната работа и одлу-
чува за други прашања што се од значење за управување-
то со работата и со работењето на работната организаци-
ја, во согласност со самоуправната спогодба за здружува-
ње во работна организација и со статутот на работната 
организација.". 

Досегашниот став 2 се брише. 

Член 159 
Член 528 се менува и гласи: 
„Работничкиот совет на работната организација до-

несува одлуки од својот делокруг со мнозинство гласови 
на сите делегати, ако со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација и со законот не е оп-
ределено друго квалификувано мнозинство. 

Одлуките на работничкиот совет на работната орга-
низација, што се донесуваат во согласност со секоја основ-
на организација, се донесуваат на начинот утврден со са-
моуправната спогодба за здружување во работна органи-
зација. 

Ако работничкиот совет на работната организација 
не ја донесе одлуката што се донесува во согласност со се-
која основна организација, а недонесувањето на таквата 
одлука би можело да го доведе во прашање извршувањето 
на планот, на деловната политика или на самоуправните 
акти на работната организација, односно ако поради недо-
несувањето на таквата одлука би можела да настане ште-
та за одделна основна организација или за работната ор-
ганизација во целост, работничкиот совет може со мно-
зинство гласови на сите делегати да донесе одлука која се 
применува привремено, додека не се донесе Одлука во ре-
довна постапка. 

Со самоуправна спогодба за здружување во работна 
организација поблиску се утврдува за кои прашања работ-
ничкиот совет на работната организација може да донесе 
привремена одлука и времето за кое се применува таа од-
лука.". 

Член 160 
Во член 529 став 1 по зборовите: „основна организа-

ција“ се додаваат зборовите: „односно работна заедница“. 

Во став 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: 
„освен кога одлуката се донесува со тајно гласање“. 

Член 161 
Член 533 се менува и гласи: 
„Во колегијалниот работоводен орган на работната 

организација не може да биде именуван индивидуалниот 
работоводен орган, претседателот односно член на коле-
гијалниот работоводен орган на основната органзација, 
како ни раководителот на работната заедница. . 

Член 162 
Член 534 се менува и гласи: 
„Работоводниот орган на работната организација го 

води работењето на работната организација, го организи-
ра, усогласува и обезбедува единството на процесот на 
трудот во неа, ја предлага деловната политика на работ-
ната организација и мерките за нејзино спроведување и го 
обезбедува нивното извршување, ги извршува одлуките и 
заклучоците на работничкиот совет на работната органи-
зација и на неговиот извршен орган, ги разгледува, пред 
утврдувањето, предлог-планот и сите поединечни одлуки 
во врска со извршувањето на планот на работната органи-
зација и дава мислење и предлози за нив, врши и други ра-
боти утврдени со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација и со статутот на работната орга-
низација односно со законот. 

Работоводниот орган на работната организација ја 
координира работата на р“аботоводните органи на основ-
ните организации во составот на работната организација 
во рамките на работите што се вршат во работната орга-
низација, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, со статутот на ра-
ботната организација односно со законот. 

Одлуките што работоводниот орган на работната ор-
ганизација ги донесува се задолжителни и непосредно се 
извршуваат. 

Член. 163 
Во член 535 се додава нов став 3, који гласи: 
„Ако индивидуалниот работоводен орган односнр 

претседателот на колегијалниот работоводен орган на ос-
новната организација во утврдените рокови не го запре од 
извршување актот на работничкиот совет или на другите 
органи на основната организација од ст. 1 и 2 на овој член, 
односно ако за тоа не го извести надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница, тој акт ќе го запре од-
носно тоа известување ќе го даде индивидуалниот работо-
воден орган односно претседателот на колегијалниот ра-
ботоводен орган на работната организација во натамошен 
рок од осум дена“. 

Член 164 
Во член 536 став 2 зборовите: „а ако не е формирана 

работна заедница“ се бришат. 

Член 165 
Во член 538 по зборовите: „формирањето на конкурс-

ната комисија“ се додаваат зборовите: „освен одредбата 
на член 504 став 5 од овој закон“. 

Член 166 
Во член 543 став 2 по зборот: „заедница“ се додаваат 

зборовите: „се грижи за стручна, навремена и врз законот 
и самоуправниот општ акт заснованост на предлог-актот 
што го подготува работната заедница“. 

Во став 4 по зборовите: „организацијата на здружен 
труд“ се додаваат зборовите: „и работничкиот совет на 
работната заедница“. 

Член 167 
Во член 544 став 3 се брише. 

Член 168 
Во член 550 став 2 втората реченица, која станува нов 

став 3, се менува и гласи: 
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„Ако поради ^известувањето или свесното давање 
на невистинито известување не би се донела одлука или би 
се донела одлука со која се повредуваат самоуправните 
права, општествената сопственост и други општествени 
интереси или и се нанесува штета на организацијата на 
здружен труд или на општествената заедница, работовод-
ниот орган за повредата на самоуправната функција одго-
вара и материјално." 

Член 169 
Во член 551 став 1 по зборовите: „самоуправни пра-

ва“ се додаваат зборовите: „и на општествената сопстве-
ност“. 

Член 170 
Во член 556 став 2 по зборовите: „лични доходи“ и 

точка и запирка се додаваат зборовите: „Контролата на 
остварувањето на заштитата на општествената сопстве-
ност“ и запирка, по зборовите: „во основната организаци-
ја“ се додаваат точка и запирка, а по зборот: „и“ се дода-
ваат зборовите: „во поглед на“. 

Во став 3 зборовите: „може да се формира“ се замену-
ваат со зборовите: „се формира“. 

Член 171 
Во член 562 став 4 зборовите: „може да му предложи“ 

се заменуват со зборовите: ,̂ ќе му предложи“. 

Член 172 
Во член 567 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Делегатите во работничкиот совет односно во друг 

соодветен орган на управување на организацијата на 
здружен труд за својата работа одговараат пред работни-
ците и пред органот во кој се избрани.". 

Досегашните ст. 1, 2, 3 и 4 стануваат ст. 2, 3, 4 и 5. 

Член 173 
Во член 571 став 2 по зборовите: „своите функции“ се 

додаваат зборовите: „за стручна, навремена и врз законот 
и самоуправниот општ акт заснованост на предлогот на 
одлуката или на друг акт“. 

Член 174 
Во член 574 став 3 се брише. 

Член 175 
По член 576 се додава нов член 576а, кој гласи: 

„Член 576а 
Измените и дополненијата на самоуправната спогод-

ба, општествениот договор или на друг самоуправен општ 
акт се вршат на начинот и според постапката според која 
се склучува односно донесува. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, кога 
се вршат измени и дополненија на самоуправната спогод-
ба, општествениот договор или на друг самоуправен општ 
акт со кој не се вршат промени во поглед на правата, об-
врските и одговорностите и на материјалните односи за 
кои е тоа утврдено со самоуправните општи акти, тие из-
мени и дополненија можат да се вршат според посебна по-
стапка утврдена со тој самоуправен општ акт.". 

Член 176 
Во член 578 став 2 се менува и гласи: 
„Ако со самоуправната спогодба односно со општес-

твениот договор не е предвидена арбитража или друг на-
чин на решавање на споровите што ќе настанат во спрове-
дувањето на спогодбата односно договорот, тие спорови 
ги решава судот на здружениот труд.". 

Член 177 
Во член 582 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со општествениот договор може, зависно од карак-

терот на општествено-енономските и другите самоуправ-
ни односи, од положбата, улогата, правата и должностите 

на учесниците во договорот, покрај општествено-политич-
ката одговорност, да се утврди и материјалната одговор-
ност на учесниците во договорот.". 

Член 178 
Во член 586 став 1 зборовите: „како и“ се бришат, а 

на крајот од ставот, по зборовите: „општествената само-
заштита“, точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „како и односите во заштитата и унапредува-
њето на човековата средина“. 

Член 179 
По член 604 се додаваат два нови члена 604а и 6046, 

кои гласи: 
„Член 604а 

Со самоуправната спогодба се утврдуваат материјал-
ната и други видови одговорност на учесниците во само-
управната спогодба. 

Ако самоуправната спогодба не се спроведува, се 
спроведува постапка за утврдување на мерки за спроведу-
вање на спогодбата и мерки за утврдување на одговорнос-
та. 

Предлог за утврдување на одговорноста може Да да-
де секој учесник во самоуправната спогодба. 

Член 6046 
Врз самоуправната спогодба односно врз одделни не-

јзини одредби со кои се утврдуваат поединечните права и 
обврски од материјален карактер на учесниците во спогод-
бата, се применуваат прописите за облигационите односи 
во поглед на извршувањето на обврските, ако не се во 
спротивност со карактерот на односите уредени со овој за-
кон." 

. Член 180 
Во член 607 по точка 3) се додава нова точка 4), која 

гласи: 
„4) врз договорите за основање на привремена дого-

ворна работна единица, и“. 
Досегашната точка 4) станува точка 5) 

Член 181 
По член 610 се додаваат седум нови членови, кои гла-

сат: 

„Член 610а 
Во основната организација можат со еден самоупра-

вен општ акт да се уредат соодветните општествено-еко-
номски и други самоуправни односи, во согласност со ста-
тутот на основната организација и со самоуправната спо-
годба за здружување во работна организација. 

Соодветните општествено-економски и други само-
управни односи што се уредуваат со самоуправните оп-
шти акти на работната организација можат да се уредат 
со еден самоуправен општ акт, во согласност со самоуп-
равната спогодба за здружување во работна организација. 

Член 6106 
Основните организации во составот на иста работна 

организација односно работните организации во рамките 
на иста сложена организација на здружен труд можат оп-
ределени општесгвено-економски и други самоуправни 
односи да ги уредат со еден самоуправен општ акт (заед-
нички самоуправен општ акт). 

Заедничкиот самоуправен општ акт на основните ор-
ганизации односно на работните организации се донесува 
како заедички правилник или друг заеднички самоуправен 
општ акт. 

Со заедничкиот самоуправен општ акт на основните 
организации односно на работните организации не можат 
да се уредуваат односите и прашањата што се уредуваат 
со статутот на основните организации односно со стату-
тот на работните организации. 

Член 610в 
Заедничкиот самоуправен општ акт на основните ор-

ганизации во составот на иста работна организација не-
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посредно се применува во основните организации што го 
усвоиде. 

Заедничкиот самоуправен општ акт на работните ор-
ганизации во рамките на сложената организација на 
здружен труд непосредно се применува во работните орга-
низации што го усвоиле. 

Член 610г 
Предлогот на заедничкиот самоуправен општ акт на 

сите основни организации во составот на иста работна ор-
ганизација го утврдува работничкиот совет на работната 
организација и им го поднесува на работничките совети 
на основните организации. 

Предлогот на заедничкиот самоуправен општ акт на 
сите работни организации во рамките на сложената орга-
низација на здружен труд го утврдува работничкиот совет 
на сложената организација на здружен труд и им го подне-
сува на работничките совети на работните организации. 

Секоја основна организација може предлогот за доне-
сување на заедничкиот самоуправен општ акт, во смисла 
на стЛ и 2 од овој член, да му го поднесе на работничкиот 
совет на работната организација, а работната организаци-
ја - на работничкиот совет на сложената организација на 
здружен труд. 

Член 610д 
Заедничкиот самоуправен општ акт, со кој се уреду-

ваат односите за кои работниците одлучуваат со лично из-
јаснување, е донесен кога ќе го усвои мнозинството работ-
ници во секоја основна организација. 

Заедничките самоуправни општи акти на основните 
организации односно на работните организации во рамки-
те на сложената организација на здружен труд што ги до-
несуваат работничките совети на основните организации 
односно работничките совети на работните организации 
се донесуваат на начинот утврден со статутот на работна-
та организација односно на сложената организација на 
здружен труд. 

Член 610ѓ 
Заедничкиот самоуправен општ акт не може да биде 

во спротивност со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација односно во сложена организација 
на здружен труд. 

Член 610е 
Одредбите на овој закон за самоуправните општи ак-

ти на основната организација односно на работната орга-
низација се однесуваат и на заедничките самоуправни оп-
шти акти, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Одредбите на овој закон за заедничките самоуправни 
општи акти на основните организации односно на работ-
ните организации се применуваат и врз заедничките само-
управни општи акти на работните заедници во организа-
циите на здружен труд, како и врз заедничките самоуправ-
ни општи акти на другите самоуправни организации и за-
едници, ако со законот не е поинаку определено.". 

Член 182 
По член 613,се додава нов член 6Па, кој гласи: 

„Член 61 За 
Толкување на самоуправниот општ акт дава донесу-

вачот на тој акт. 
Со статутот на организацијата на здружен труд се ут-

врдува постапката за давање толкување на самоуправниот 
општ акт.". 

Член 183 
Во член 618 ст ав 2 по зборот: „труд“ се става точка, а 

зборовите до крајот се бришат. 

Член 184 
Во член 620 став 1 точка 6) по зборовите: „на пропи-

сите“ се додаваат зборовите: „и на самоуправните општи 
акти“. 

Во точка 7) по зборот „пропишаните“ се додаваат 
зборовите: ,̂ и со самоуправните општи акти утврдени“. 

По точка 7) се додава нова точка 8), која гласи: 
„8) ако не ги спроведува пропишаните или со самоуп-

равниот општ акт утврдени мерки за заштита и унапреду-
вање на човековата средина;". 

Досегашните трч. 8) и 9) стануваат точ. 9) и 10). 

Член 185 
Во член 622 по точка 4) се додаваат две нови точ. 5) и 

6), кои гласат: 
„5) да го распушти органот на самоуправната работ-

ничка контрола; 
6) да ја распушти дисциплинската комисија;". 
Во досегашната точка 5), која станува точка 7), зборо-

вите: „да го ограничи привремено“ се заменуваат со збо-
ровите: „привремено да го ограничи“. 

Досегашните точ. 6) и 7) стануваат точ. 8) и 9). 
Во став 2 зборовите: „тОч. 5) и 6)" се заменуваат со 

зборовите: „точ. 7) и 8)". 

Член 186 
Во член 632 став 2 се менува и гласи: 
„Привремениот орган, органот на управување, ра-

ботниците во организацијата на здружен труд, синдикатот 
и општествениот правобранител на самоуправувањето 
можат на собранието на општествено-политичката заед-
ница, што ја донело одлуката за преземање на привремена 
мерка на општествена заштита, да му предложат да пре-
стане примената на таа одлука и пред определеното вре-
ме, ако престанале причините поради кои е донесена таа 
одлука." 

Став 3 се брише. 

Член 187 
Член 633 се менува и гласи: 
„Одлуката за преземање на привремена мерка на оп-

штествена заштита е конечен акт. 
Против одлуката со која се презема привремена мер-

ка на општествена заштита може да се поведе постапка за 
испитување на законитоста кај судот на здружениот труд. 

Предлог за поведување постапка во смисла на став 2 
од ОВОЈ член можат да поднесат: органот кој со одлуката 
на собранието на општествено-политичката заедница е 
сменет или распуштен односно работникот со посебни ов-
ластувања и одговорности кој со таквата одлука е сменет 
и работниците на собирот на работниците кога е преземе-
на мерката привремено ограничување на остварувањето 

- на определени самоуправни права на работниците, и син-
дикатот, како и општествениот правобранител на самоуп-
равувањето.". 

Член 188 / 
Чл. 636 до 640 се заменуваат со нови членови, кои 

гласат: 
„Член 636 

По повод спорот што ќе настане помеѓу работниците 
на одделни делови на организациите на здружен труд од-
носно работници и органи1 во организацијата или работ-
ници во организација и орган на општествено-политичка-
та и самоуправната интересовна заедница, што не можел 
да се реши по редовен пат, работниците го известуваат 
синдикатот и имаат право и должност да бараат свикува-
ње на вон-реден собир. 

Доколку синдикатот веднаш не свика собир, работни-
ците можат сами да организираат собир. 

Во време на свикувањето и одржувањето' на собирот 
не можат да се доведат во прашање суштесвените функ-
ции на процесот на работата односно на дејноста на орга-
низацијата на здружен труд. 

На овој собир на работниците му присуствуваат 
претседателот на работничкиот совет, работоводниот ор-
ган, а ако спорот настанал помеѓу работници во организа-
ција и орган на општествено-политичката заедница - и 
претставник на општествено-политичката заедница и оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето. 

Работниците на собирот на работниците ги утврду-
ват своите барања и предлозите за решавање на спорните 
прашања. 
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Член 637 
Работничкиот совет е должен, ако спорното прашање 

е во негов делокруг, веднаша најдоцна во рок од седум де-
на, да донесе одлука за барањето на работниците и со неа 
да ги запознае работниците и синдикатот. 

Работничкиот совет е должен пред донесувањето на 
одлуката да го прибави ставот на синдикатот. 

Ако работничкиот совет це донесе одлука во соглас-
ност со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, синдикатот, на 
барање од работниците или по сопствена иницијатива, по-
ведува постапка за утврдување на одговорноста на члено-
вите на работничкиот совет. 

Во донесувањето на одлуката, работничкиот совет е 
должен да го разгледа барањето на работниците, настана-
тата ситуација и причините поради кои спорот не е решен 
по редовен пат. 

Член 638 
Ако поради спор дошло до прекин на работата и , во 

врска со тоа, до нарушување во самоуправните односи 
или на техничко-технолошкиот и производствениот про-
цес, синдикатот веднаш поведува и води постапка за фор-
мирање на заеднички одбор за решавање на настанатиот 
спор. Доколку синдикатот не поведе постапка за формира-
ње на заеднички одбор, одбор формираат работниците. 

Ако до спорот од став 1 на овој член дојде во органи-
зација на здружен труд која врши дејност или работи од 
посебен општествен интерес односно која произведува во-
оружување и воена опрема, работниците се должни за тоа, 
пред свикување вонреден собир, да го известат надолжни-
от орган на општествено-политичката заедница односно 
органот што врши контрола над работата во призвод-
ството на вооружување и воена опрема. 

Одборот се формира од претставници на работници-
те, на работничкиот совет и на синдикатот. 

Ако до спор дошло во организацијата на здружен 
труд од посебен општествен интерес односно помеѓу ра-
ботници во таа организација и орган на општествено-по-
литичката и самоуправната интересовна заедница, покрај 
делегатите на работниците, претставиците на работнички-
от совет и синдикатот, во заедничкиот одбор свои пре-
тставници веднаш определува општествено-политичката 
односно самоуправната интересовна заедница. 

Заедничкиот одбор ги разгледува барањата на работ-
ниците, ги оценува причините за спорот и веднаш, а нај-
доцна во рок од 10 дена, предлага мерки и акции што во 
рамките на своите права, должности и одговорности, тре-
ба да ги преземе работничкиот совет и органот на општес-
твено-политичката заедница^ 

Заедничкиот одбор дава предлог за утврдување на 
личната и колектвината одговорност. 

Во случај на спор што довел до прекин на работата 
од став 1 на овој член не можат да се доведат во прашање 
суштествените функции на процесот на работата односно 
на дејноста на организацијата на здружен труд. 

Член 639 
Работничкиот совет е должен, врз основа на предло-

гот од заедничкиот одбор, да ја утврди^одговорноста на 
работоводниот орган и на работникот со посебни овласу-
вања и одговорности за прекинот на работата, односно 
ако во утврдениот рок не му поднеле на работничкиот со-
вет програма на мерки за отстранување на причините за 
спорот и одноворноста на работниците, во согласнот со 
самоуправниот општ акт и со законот. 

к 
Член 640 

Ако работниците или синдикатот не се задоволни со 
текот и начинот на решавање на спорот, надлежната орга-
низација на синдикатот ќе бара од собранието на соодвет-
ната општествено-политичка заедница да го разгледа што 
побргу барањето на работниците и да преземе соодветни 
мерки. 

Ако собранието на општествено-политичката заедни-
ца смета дека барањето од став 1 на овој член е оправдано 
може, на барање од работниците, да го распушти работ-
ничкиот совет односно да го смени извршниот орган или 
работоводниот орган, како и другите работници со посеб-

ни овластувања и одговорности, ако поради нивната не-
правилна работа или постапување настанал спорот. 

Ако дојде до спор со орган на општествено-политич-
ката заедница, или ако дојде до спор од причина што се 
однесува на прашањата за кои не одлучуваат работниците 
со лично изјаснување или работничкиот совет, работнич-
киот совет ќе бара од собранието на општествено-поли-
тичката заедница која е надлежна да донесе, во рамките на 
својата надлежност, соодве“тни прописи или мерки." 

Член 189 
Член 647 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 1,500.000 до 45,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако се здружи или се поврзе со друга организација 
на здружен труд спротивно на условите предвидени со 
овој закон (член 21 став 2); 

2) ако пред донесувањето на актот за основање на ра-
ботна организација не го разгледа и не го усвои елабора-
тот за општествената или економската оправданост на ос-
новањето или ако не ги прибави за тоа потребните мисле-
ња или ако елаборатот не содржи констатација дека орга-
низациите на здружен труд не покренале иницијатива за 
основање на таква работна организација, ако ја основа оп-
штествено-политичката заедница (чл. 353, 354 и 356). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
300.000 до 2,500.000 динари." 

Член 190 
Чл. 648 и 649 се бришат. 

Член 191 
Член 650 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 750.000 до 22,500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пред окончувањето на спорот покренат по по-
вод организирањето на основна организација, спротивно 
на волјата на работниците што донеле одлука за тоа орга-
низирање, преземе мерки или донесе одлука со која се ме-
нуваат правата, обврските и одговорностите на тие работ-
ници (член 330 став 3); 

2) ако врз работната заедница пренесе работи за кои 
одлучуваат органите на управување на организацијата на 
здружен труд, на самоуправната заедница и на општестве-
но-политичката заедница (член 402); 

3) ако со самоуправната спогодба не ги уреди права-
та, обврските или одговорностите на работната заедница 
во правниот промет со трети лица со општествените сред-
ства со кои располага работната заедница (член 406); 

4) ако врши дејност што не е запишана во судскиот 
регистар, а^о со овој закон не е поинаку определено (член 
411); 

5) ако започне дејност или ги измени условите за 
вршење на дејноста пред да донесе надлежниот орган ре-
шение дека се исполнети условите во поглед на техничка-
та опременост, заштитата при работата или заштитата и 
унапредувањето на човековата средина или други пропи-
шани услови (член 412); 

6) ако ја промени својата дејност пред да се исполнат 
условите пропишани за тоа (чл. 413 и 414). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
150.000 до 1,250.000 динари.". 

Член 192 
Член 651 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 300.000 до 4,500.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ако во текот на годината привремено го утврдува 
или исплатува личниот доход по -основа на тековниот 
труд како аконтација за период подолг од еден месец 
(член 134 став 1); 
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2) ако резултатите од трудот на работникот или свое-
то работење не ги искажува според определените показа-
тели (чл. 139 и 140); 

3) ако работникот кој засновал работен однос на оп-
ределено време го лиши од правата што му припаѓаат 
според одредбата на член 174 од овој закон; 

4) ако утврди подолго или пократко работно време 
отколку што е определено со законот или ако со распоре-
дот на работното време не обезбеди време за одмор во те-
кот на работата (член 184); 

5) ако го лиши фх правото да се врати на работа ра-
ботникот кој ја прекинал работата поради извршување на 
воена обврска, или кој е упатен на работа во странство 
или кој е избран или именуван на општествена функција 
(чл. 191 и 192); 

6) ако во определениот рок не ја изврши правосилна-
та судска одлука донесена во постапката за заштита на 
правата на работник (член 255); 

7) ако во пропишаниот рок не свика собир на работ-
ниците заради утврдување на постоењето на условите за 
организирање на основна организација (член 329 став 2); 

8) ако одлуката за организирање на основна органи-
зација во рок од осум дена од денот на нејзиното донесу-
вање не ја достави до сите основни организации во истата 
работна организација, односно до другите работници 
(член 330 став 1); 

9) ако одлуката за издвојување од составот на работ-
на организација во рок од осум дена од денот на нејзиното 
донесување не ја достави до сите основни организации во 
составот на работната организација и до органот на упра-
вување на работната организација (член 340 став 1); 

10) ако основањето, организирањето, конституирање-
то или престанувањето, статусните или други промени не 
ги пријави заради упис во судскиот регистар (чл. 318 и 345, 
член 376. став 2, член 386 став 3 и член 448); 

11) ако своето седиште го премести на територија на 
друга општина, а за тоа не ги извести надлежниот орган 
на општината од чија територија го преместува седиште-
то и надлежниот орган на општината на чија територија 
го преместува седиштето (член 419 став 4); 

12) ако овластувањата на својот застапник или огра-
ничувањето на неговите овластувања не ги запише во суд-
скиот регистар (член 438 став 5); 

1 ј) ако именува индивидуален работоводен орган без 
јавен конкурс или без предлог од конкурсната комисија 
(член 504 став 4); 

14) ако не постапи според правосилната одлука на су-
дот на здружениот труд за разрешување на работоводни-
от орган (член 521 став 7); 

15) ако на работниците не им обезбеди редовно, на-
времено, вистинито и потполно известување за целокуп-
ното работење и за другите прашања од интерес за упра-
вувањето, одлучувањето и остварувањето на самоуправна-
та работничка контрола, или ако му оневозможи да му се 
дадат на работникот податоци за работата или за извршу-
вањето на одлуките на работничкиот совет или на из-
вршниот орган или за работата на работоводниот орган 
(член 546 ст. 1 и 2); 

16) ако одлуката за именување на привремен работо-
воден орган не ја запише во судскиот регистар (член 630). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд со па-
рична казна од 150.000 до 1,000.000 динари." 

Член 193 
Чл. 652 и 653 се бришат. 

Член 194 
Член 654 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 150.000 до 2,250.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ако при исплатата на аконтацијата на личниот до-
ход на работникот не му врачи писмена пресметка според 
сите основи и мерила според кои е пресметана аконтација-
та (член 134 став 2); 

2) ако заснове работен однос со лице кое не ги испол-
нува пропишаните услови или со лице со кое не може да 
заснова работен однос според овој закон (член 168 ст. 4 и 5 
и член 187 став 2); 

3) ако допушти работник да започне да работи пред 
да заснове работен однос на начинот и под условите ут-
врдени со самоуправниот општ акт со кој се “уредува ра-
ботниот однос и со законот, освен ако во согласност со за-
конот врши привремени односно повремени работи (член 
169); 

4) ако на утврдениот начин не ги објави во огласот 
односно во конкурсот условите што работникот треба да 
ги исполни за вршење на работите односно работните за-
дачи, односно условите под кои се прима приправникот 
(член 170 ст. 2. и 3 и член 176 став 4); 

5) ако во поглед на времето на траење заснове рабо-
тен однос со работник спротивно на самоуправниот општ 
акт со кој се уредува работниот однос или на законот 
(член 174 ст. 1, 2 и 3 и член 176 ст. 1 и 2); 

6) ако на работник му определи работни задачи или 
работи за чие вршење не е заснован работен однос или кои 
не и одговараат на неговата стручна подготовка или ра-
ботна способност стекната со работа (член 177); 

7) ако на работник не му ја достави во писмена форма 
одлуката дека му престанал работниот однос, со причини-
те за таквата одлука и со поука за правото на приговор 
(член 219); 

8) ако самоуправната спогодба не ја депонира во сто-
панската комора чиј член е (член 398); 

9) ако фирмата или називот не ги употребува во про-
метот онака како што е запишано во судскиот регистар 
(член 430 став 1); 

10) ако фирмата или називот или скратената ознака 
на фирмата или на називот не ги истакне на својата делов-
на просторија (член 430 став 3); 

11) ако известувањата што им се даваат на работни-
,ците не Ти достави истовремено до органот на самоуправ-
ната работничка контрола и до синдикатот (член 548); 

12) ако работникот и синдикатот не ги извести за 
предупредувањата, наодите и одлуките на општествениот 
правобранител на самоуправувањето, на службата на оп-
штественото книговодство, на органот надлежен за врше-
ње надзор ћад законитоста на работата, на судовите, орга-
ните на општествено-политичките заедници или на синди-
катот, на барање од тие органи односно организации' 
(член 549); 

13) ако самоуправниот општ акт не го објави на начи-
нот утврден со самоуправниот општ акт или ако за оддел-
ни видови самоуправни општи акти со закон не е поинаку 
определено (член 577 став 2); 

14) ако на секој работник не му обезбеди да ја има са-
моуправната спогодба за здружување на трудот на работ-
ниците во основната организација, статутот и другите са-
моуправни општи акти со кои се уредува работниот од-
нос, или ако не му ги стори достапни другите самоуправ-
ни општи акти (член 614); 

15) ако до собранието на општината на чија терито-
рија е нејзиното седиште не го достави секој самоуправен 
акт, или ако на барање од општествениот правобранител 
на самоуправувањето, од службата на општественото кни-
говодство или од друг со законот определен орган или ор-
ганизација. не го достави на увид бараниот самоуправен 
општ акт (член 615); 

16) ако на органот кој врши надзор над законитоста 
на работата не му достави известувања или податоци по-
требни за вршењето на надзор кога органот го бара тоа 
(член 645). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице со парична казна од 75.000 до 500.000 
динари." 

Член 195 
Член 655 се брише. 

Член 196 
Член 656 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 75.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок индивидуален работоводен орган во 
организацијата на здружен труд или во друго правно ли-
це: 

1) ако не обезбеди најмалку 30 дена за изјаснување на 
работниците за обврските на основната организација што 
се намируваат од нејзиниот доход (член 113 став 2); 
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2) ако не поднесе информација или извештај за резул-
татите од работата и работењето на основната организа-
ција заради усвојување на периодичната пресметка или 
утврдување на завршната сметка (член 150 став 1).". 

Член 197 
Член 657 се брише. 

Член 198 
ј^о член 658 зборовите: „до 10.000 динари“ се заме-

нуваат со зборовите: „од 75.000 до 500.000 динари“. 

Член 199 
Во член 46 став 2 зборовите: „со самоуправните спо-

годби и договори за основите на плановите“ се заменуваат 
со зборовите: „со плановите на основните организации на ^ 
здружен труд што се здружени“. "V 

Во член 48 и во член 49 ст. 2 и 3 зборовите: „матери-
јалните трошоци“ се заменуваат со зборовите: „матери- а ' 
јадните трошоци и другите трошоци на работењето“. 

Во член 53 став 3 зборовите: „со самоуправните спо-
годби за основите на плановите и со други“ се бришат. 

Во член 54 став 1 алинеја 1 зборовите: „со самоуправ-
ните спогодби односно со договорите за основите на пла-
новите“ се заменуваат со зборовите: „со плановите однос-
но со општествените планови“. ' 

Во член 116 став 3 зборовите: „самоуправните спо-
годби и со договорите за основите на плановите и со дру-
ги“ се бришат. 

Во член 120 став 2 по зборовите: „со самоуправните 
спогодби“ се става точка и текстот до крајот на ТОЈ став се 
брише. 

Во член 121 став 2 зборовите: „со самоуправната спо-
годба за основите на планот и со други“ се бришат. 

Во член 139 став 1 зборовите: „или самоуправна спо-
годба за основите на планот“ а во став 2 точка 2) зборови-
те: „склучиле самоуправна спогодба или договор за осно-
вите на планот на самоуправните организации и заедници 
односно на општествено-политичките заедници“ се заме-
нуваат со зборовите: „донеле заеднички план“. 

Во член 182 зборовите: „за основите на планот“ се 
бришат. 

Во член 517 став 1 зборовите: „на самоуправната спо-
годба односно на договорот за основите на планот“ се за-
менуваат со зборовите: „на планот на работната органи-
зација односно на сложената организација на здружен 
труд“. 

Член 200 
Во чл. 276; 277, 280 и чл. 282 до 287 зборовите: 

„здружените земјоделци“ се заменуваат со зборот: „задру- . 
гарите". 

Во чл. 276, 279, 280, 282, 283, 287 и 288 зборовите: „во 
согласност со законот“ се бришат. 

Во член 275 по бројот: „31" се додаваат зборовите: „и 
член 274а". 

Во член 279 став 1 по зборовите: „основна организа-
ција“ се додаваат зборовите: „на здружен труд“. 

Во член 287 ст. 1, 2 и 3 се бришат, а во став 4 се бри-
шат зборовите: „што не можеле да се намират во смисла 
на ст. 1 до 3 на овој член“. 

Член 201 
Врз односите уредени со самоуправните општи акти 

Донесени до денот на влегувањето во сила на овој закон 
што се во спротивност со одредбите на овој закон непос-
редно се применуваат соодветните одредби на овој закон. 

Ако врз односите уредени со самоуправните општи 
акти од став 1 на овој член не можат непосредно да се при-
менат соодветните одредби на овој закон, работничкиот 
совет односно друг соодветен орган на управување на ор-
ганизацијата на здружен труд или на друга самоуправна 
организација или заедница може да донесе одлука со која 
привремено се уредуваат тие односи до усогласувањето на 
тие самоуправни општи акти. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на са-
моуправните општи акти кои, согласно со одредбата на 
член 463 став 1 од Законот на здружен труд (член 134 од 
овој закон), се донесуваат со референдум. 

Член 202 
Самоуправните општи акти, донесени до денот на 

влегувањето во сила на овој закон, што се во спротивност 
со одредбите на овој закон, мораат да се усогласат со од-
редбите на овој закон во роковите утврдени со програми-
те на организациите на здружен труд и на другите самоуп-
равни организации и заедници, а најдоцна во рок од 18 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Члан 203 
Ако постапката за склучување на самоуправната спо-

годба односно за донесување на друг самоуправен општ 
акт на организацијата на здружен труд или на друга само-
управна организација и заедница е започната а не е окон-
чана до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
оконча според одредбите на овој закон. 

Ако постапката за избор односно отповикување на 
делегати во работничкиот совет или во друг соодветен ор-
ган на управување или постапката за именување односно 
разрешување на индивидуалниот работоводен орган или 
на претседателот или на член на колегијалниот работово-
ден орган на организацијата на здружен труд или на друга 
самоуправна организација и заедница е започната а не е 
окончана до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе се оконча според одредбите на овој закон. 

Ако постапката за организирање односно основање 
или статусните промени на организацијата на здружен 
труд или на друга самоуправната организација и заедница 
е започната а не е окончана до денот на влегувањето во си-
ла на овој закон, ќе се оконча според одредбите на овој за-
кон. 

Член 204 
До донесувањето на сојузниот закон од член 72 став 3 

на овој закон, а најдоцна во рок од 18 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, на работникот му пре-
станува работниот однос по сила на закон кога ќе ги ис-
полни условите за лична пензија, во согласност со законот 
што бил во сила пред влегувањето во сила на овој закон. 

I 
Член 205 

Се овластува Законодовано-правната комисија на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистенит текст на Законот за здружениот труд. 

Член 206 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1088. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 17 декември 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТРАТЕГИЈАТА НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Се утврдува Стратегијата на развојот на туризмот 

во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
2. Стратегијата на развојот на туризмот во Соција-

листичка Федеративна Република Југославија претставува 
составен дел на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 245 
17 декември 1987 година 
Белград 

Претседтел 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Драшко Поповиќ, с. р. 

I - ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА ТУ-
РИЗМОТ УТВРДЕНИ СО ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-

. СКИТЕ ДОКУМЕНТИ 
Југославија веќе повеќе од 20 години во својот оп-

штествено-економски развој посебно внимание му посве-
тува на туризмот, а пред се на странскиот туризам. Како 
резултат од таквото определување се остварени и видни 
резултати. Во сите општествени документи со кои се ут-
врдуваат понатамошните правци на вкупниот општестве-
но-економски развој на земјата, туризмот доби значител-
на улога. 

Со долгорочната програма за економска стабилиза-
ција е предвидено туризмот да стане значителен развоен 
правец и суштествен дел на извозната понуда, со оглед на 
значителните компаративни предности што до сега не беа 
доволно искористени. Исто таќо е предвидено туризмот 
да се развива побрзо' од вкупното стопанство, ако тоа го 
овозможува побарувачката на меѓународниот пазар, со ог-
лед не неговата можност за постигнување на поповолни 
извозни ефекти, неговото мултипликативно влијание врз 
развојот на низа дејности, порамномерниот регионален 
развој и зголемувањето на вработеноста„ 

Со долгорочниот општествен план на Југославија за 
периодот од 1986 до 2000 година е предвидено туризмот 
да се развива побрзо од вкупното стопанство, со што ќе се 
овозможи постигнување на поповолни извозни ефекти, ќе 
се поттикне развојот на низа производни и услужни деј-
ности и ќе се зголеми вработеноста. Развојот на туризмот 
ќе биде, пред се во функција на остварување на што пого-
лем девизен прилив. Поголем дел од расположивите сред-
ства ќе се насочи кон изградба на туристичи капацитети за 
странски туристички промет. Во развојот на туризмот 
Јадранското подрачје ќе има најзначајна улога. Нерамно-
мерно ќе се користат туристичките ресурси на подрачјето 
на целата земја со изградба и проширување на зимско-рек-
реативните центри, подобро користење на езерата, бањ-
ските и климатските лекувалишта, објектите на излетнич-
киот, транзитниот и ловниот туризам и др. 

Со Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1986 до 1990 година е предвидено дека политиката на 
развојот на туризмот ќе биде пред се, во функција на ос-
тварување на што поголем девизен прилив односно стран-
ска туристичка потрошувачка со тежиште врз комплек-
сните развојни програми што се извозно ориентирани. Та-
ка е предвидено дека при пораст на странскиот туристич-
ки промет од 7% годишно и растеж на регистрираниот 
девизен прилив од 10,5% просечно годишно, ќе се достигне 
ниво од 2,1 милијарди САД долари девизен прилив однос-
но вкупна потрошувачка од 3,2 млрд. САД долари во 1990 
година. 

Определувањата од овие документи се поддржани и 
во Резолуцијата на XIII конгрес на СКЈ, при оценка дека 
постои „нужност туризмот во идниот период да се разви-
ва значително побрзо од вкупното стопанство“. 

Определувањата утврдени во овие документи по-
кажуваат дека развојот на туризмот доби соодветно оп-
штествено внимание. Меѓутоа, во изминатиот период, од 
усвојувањето на овие документи до сега, тие во голема ме-
ра се задржаа на начелните определувања, а значително 
помалку на конкретизацијата на предвидените претпос-
тавки што можеа да придонесат за реализација на утврде-
ните ставови. 

И. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА МЕСТОТО И УЛОГАТА НА 
ТУРИЗМОТ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ 

РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Местото и улогата на туризмот во општествено-економ-
скиот развој на нашата земја 

Туризмот во Југославија се разви во значителна сто-
панска дејност, со видно влијание врз вкупниот општес-
твено-економски развој на земјата. Со своето повеќекрат-
но дејство туризмот во изминатиот период придонесе кон 
вкупниот општествен и економски развој и кон подобрува-
њето на производствената структура на земјата, проширу-
вањето на економските односи со странство, урамно-
тежнувањето на платниот биланс на земјата, зголемување-
то на вработеноста, порамномерното разместување на 
производствените сили, како и подобрувањето на работна-
та способност ца населението. Покрај економските фун-
кции, туризмот придонесе и кон подигнување на култур-
ното ниво и подобра меѓусебно запознавање на население-
то, а влијаеше и врз афирмацијата на нашето социјалис-
тичко самоуправување. 

Со околу 111 милиони ноќевања во 1986 година, од 
што над 51 милион ноќевања на странски и околу 60 ми-
лиони ноќевања на домашни туристи, и со евидентиран 
девизен приход од речиси 1,3 милијарди САД долари, Ју-
гославија се вбројува во редот на средно развиените ре-
цептивни туристички земји. Нашето учество во меѓуна-
родниот туристички промет на Европа, мерено со бројот 
на ноќевањата, се движи околу 4% а според евидентирани-
от девизен прилив околу 2%. 

За да се добие увид во значењето на туризмот за це-
локупниот општествено-економски развој на земјата, се 
истакнува неговото учество во поважните стопански пока-
затели во 1985 година: 

- во општествениот производ на земјата 2,9%; 
- во вработеноста во општествениот сектор 4,4%; 
- во вкупната вредност на извозот на стоки и услуги 

околу 8%; 
- во покривањето на дефицитот на трговскиот биланс 

на земјата околу 63%. 
Посебно е значајно тоа дека околу 95% од девизниот 

прилив од туризам во нашата земја се остварува на кон-
вертибилното подрачје, дека девизниот приход од туриз-
мот го содржи најголемиот нето девизен ефект (околу 
90%) и дека стоките извезени преку туризмот постигнува-
ат 3-10 пати поголема цена на странскиот пазар во однос 
на извозот на материјални добра. 

Меѓутоа, регистрираниот девизен прилив, според из-
вршените процени, претставува само околу 60% од вкуп-
ната девизна потрошувачка на странските туристи. Разли-
ка помеѓу регистрираниот девизен прилив и странската 
туристичка потрошувачка постои поради ^адекватната 
методологија на пресметката на девизните приходи од ту-
ризмот. Поради тоа значителен дел од вонпансионската 
потрошувачка на странските туристи (приходи остварени 
од сообраќајот и марините, приходи од аеродромските 
такси, од продажба на керозин, од продажба во слободни-
те царински продавници, од туристичката потрошувачка 
на нашите работници вработени во странство и посебно 
приходи од приватните менувања на пари) не се евиденти-
ра како придонес од странскиот туризам. Кога би се зел 
предвид вкупниот девизен придонес на туризмот во плат-
ниот биланс, би се покажало дека неговото влијание врз 
платниот биланс на земјата е значително поголемо. Врз 
основа на податоците за движењето на општествениот 
производ и инвестициите во вкупното стопанство и туриз-
мот за периоид од 1965 до 1982 година, произлегува дека 
во вкупното стопанство на еден динар инвестиции е оства-
рен 1,81 динар зголемување на општествениот прозвод. 
Истовремено, во туризмот на еден динар инвестиции е ос-
тварен 1,91 динар зголемување на општествениот произ-
вод. Тоа значи дека во овој период ефективноста на инвес-
тициите во туризмот беше поповолна за околу 5,5% во 
однос на другото стопанство. Врз основа на показателите, 
за инвестициите и вработеноста во вкупното стопанство и 
во туризмот за периодот од 1976 до 1983 година, произле-
гува дека инвестициите во туризмот на еден нововработен 
работник изнесуваа 41% од инвестициите по еден нововра-
ботен работник во стопанството на Југославија. 
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Туризмот е работно интензивна дејност, така што 
овозможува поефикасно решавање на вработеноста на ра-
ботно способното население. Во општествениот сектор на 
угостителството и туризмот во 1985 година беа вработени 
околу 240 илјади или 4,4% од вкупниот број на вработе-
ните. Ако се вклучат и работниците вработени во компле-
ментарите дејности, се проценува дека туристичката деј-
ност создава услови за вработување на околу 8% од вкуп-
ниот број работници во општествениот сектор на стопан-
ството. Во туристичкото стопанство мошне е високо учес-
твото на вработените жени (над 60% од вкупно вработени-
те), што значително е над просекот на стопанството (33%)., 

Туризмот, исто така, е мошне перспективна дејност и 
за ангажирање на труд и средства на нашите повратници 
од странство, со што може позитивно да се влијае врз 
спречувањето fta миграционите движења и врз создавање-
то на услови за отворање на нови работни места. 

Значителен е придонесот на туризмот кон остварува-
њето на политиката на порамномерен регионален развој 
во регионите и местата што немаат услови за развој на ин-
дустријата или на други производствени дејности. Покрај 
тоа, не постои дејност која во така краток рок економски 
неразвиените подрачја ги доведува во суштествено попо-
волна ситуација. Благодарејќи на туризмот, некогаш нај-
неразвиеиите региони и места денес се вбројуваат меѓу ре-
гиони и места со најголем национален доход (пример: нај-
голем дел од Истрај Далмација со островите, Црногорско-
то приморје и др.). 

Посебно треба да се истакне влијанието што туриз-
мот го имаше врз развојот на дејностите на материјално-
то производство кои еден дел од своите производи низ ту-
ризмот пласираа на меѓународниот и домашниот пазар. 
Исто така, внимание заслужуваат и мултипликативниге 
ефекти на туризмот врз целокупниот стопански развој на 
земјата. 

Туризмот е еден од факторите преку кој Југославија 
најнепосредно му се претствавува на светот и тоа не само 
на економски туку и на политички, социјален и културен 
план. Нашата земја годишно ја посетуваат над 26 милио-
ни странци, од кои околу 8,5 милиони се туристички посе-
тители. Тие се во прилика на самото место да се запознаат 
со сите атрактивности на нашата земја, почнувајќи од 
природните убавини, културата, традицијата и обичаите и 
нашите достигања во сите форми на творештвото до ис-
куствата во нашата самоуправна социјалистичка реалност 
и општествениот развој. 

Туризмот е и значителен елемент на општествениот 
стандард на нашите луѓе, фактор за запазување и зголему-
вање на работните и продуктивните способности и една 
од егзистенцијалните потреби на работните луѓе и граѓа-
ните. Обемот и структурата на домашниот туризам зави-
сат, во добар дел, од движењето на личната потрошувачка 
и стандардот, како и од расположивоста и приспособенос-
та на нашата понуда кон барањата на домашнииот турис-
тички потрошувач. Сегашната состојба на организиранос-
та на понудата и побарувачката на домашниот туристич-
ки пазар не им одговара на потребите на домашните ту-
ристи и на политиката за намалување на девизниот одлив“ 
по основа на патувањата на нашите на граѓани во стран-
ство. Меѓутоа, на покрај то^, регистрираниот домашен ту-
ристички промет претставува 55% од вкупниот туристич-
ки промет во нашата земја со значителни економски и оп-
штесвени ефекти. Освен тоа, значењето на развојот на до-
машниот туризам е факт дека тој е важен и за развојот на 
странскиот туризам, кое го потврдуваат и движењата во 
развиените туристички земји. Тоа јасно укажува на неоп-
ходноста од интегрален развој на домашниот и странски-
от туризам. 

Основни карактеристики и проблеми во досегашното ос-
тварување на планските документи во областа на туризмот 

Во последните три среднорочни планови туризмот е 
распореден во приоритетните правци на развојот, но по-
ставените цели и задачи по планските периоди не се реа-
лизираа на задоволителен начин. 

Туризмот се развиваше нерамномерно по одделните 
плански периоди, со изразени осцилации, пред се, поради 
дејството на поттикнувачките мерки во развојот, неговата 
организираност, како и движењата на меѓународниот ту-
ристички пазар. 

Така во планскиот перидот од 1966 до 1970 година 
просечната годишна стапка на растежот на вкупните смес-
тувачки капацитети изнесуваше 9,4%, од што во основното 
сместување по стапка од 13,5% а во комплементарното по 
стапка од 8,2%. Странскиот туристички промет се1 

движеше по просечна годишна стапка на растеж од 14,9%, 
а домашниот по стапка од 3,9%. Просечната стапка на рас-
теж на девизниот туристички прилив изнесуваше 27,6%. 

Вака динамичен развој е постигнат благодарејќи на 
фактот што Југославија преку инструментариумот на бе-
нефицираните камати, ретенционата квота (35% за угости-
телството, а 60% за туристичките агенции) и мерките на 
фискалната политика, насочи еден дел од националниот 
доход во изградба на туристички капацитети, а паралелно 
со тоа пристапи и кон либерализација на граничните фор-
малности за влегување на странски туристи во нашата за-
мја (укинување на влезните визи за туристи од голем број 
земји). 

На крајот од овој плански период Југославија во рас-
пределбата на вкупниот меѓународен туристички промет 
учествуваше со 3%, а на приходите со 1,53%. Учеството на 
девизниот прилив по основа на туризам во вкупниот деви-
зен приход на земјата е зголемено од 6% во 1965 година на 
во 9,7% во 1970 година. 

Во периодот од 1971 до 1975 година просечната стап-
ка на растеж на вкупните сместувачки капацитети изнесу-
ваше 6% (планирано 6%), од што во основното сместување 
по стапка до 6% (планирано 9%), а во комплементарното 
по стапка од 6,1% (планирано 7%). Странскиот туристички 
промет растеше просечно годишно по стапка од 7% (пла-
нирано 12%). Домашниот туристички промет растеше по 
стапка од 8,3% (планирано 6%). Просечната стапка на рас-
теж на девизниот прилив од туризмот изнесуваше 22,8%. 

Во овој плански период резултатите без релативно 
поволни до 1973 година поради дејството на инструменти-
те на економската политика од претходниот период врз 
завршувањето на изградбата на започнатите сместувачки 
капацитети. Тоа овозможи и продолжување на поповолна-
та развојна тенденција од претходниот период, со првите 
знаци на стагнација во 1974 година. Навистина, тоа беше 
под дејството на почетокот на економската рецесија во 
стопански развиените земји. 

Меѓутоа, сепак може да се констатира дека поради 
отсуството на ефикасни мерки за поттикнување на разво-
јот на туризмот низ мерките на економската политика, на 
крајот од овој плански период односно во 1975 година до-
јде до намалување на учеството на нашата земја во меѓу-
народниот туризам (2,7% од учеството во туристичкиот 
промет и 1,9% во девизниот приход). Тоа се уште може да 
се означи како успешен период во развојот на туризмот на 
нашата земја, посебно ако се има на ум остварениот деви-
зен приход од туризмот и неговото учество од 10% во 
вкупната вредност на извозот на стоки и услуги во 1975 го-
дина. 

Во планот на развојот на туризмот за периодот од 
1976 до 1980 година, кога имавме потпишан Договор за 
развој на странскиот туризам, поставените цели и задачи 
се остварени со значително заостанување во однос на 
предвидувањата. Просечната стапка на растежот на вкуп-
ните сместувачки капацитети изнесуваше 2,5% (планирано 
4,1%) од што во основното сместување 2,8% (планирано 
5,6%), а во комплементарното 2,3% (планирано 3,5). 
Странскиот туристички промет растеше просечно годиш-
но по стапка од 3,1% (планирано 7%). Домашниот турис-
тички промет растеше по стапка од 5,2% (планирано 7%). 
Просечната стапка на растежот на девизниот прилив од 
туризмот изнесуваше 7,7% (планирано 16%). 

Како резултат од неповолната развојна тенденција 
на туризмот во овојкпериод Југославија суштествено го 
намли своето учествто во меѓународниот туризам. Се гле-
да дека во 1980 година учествуваше само со 2,25% од ту-
ристичкиот промет и 1,1% во распределбата на приходите. 
Истовремено е намалено и учеството на туризмот во вкуп-
ниот девизен приход на земјата и изнесуваше вкупно 6,5%. 

Основите причини за ваквото заостанување во разво-
јот на туризмот се: стагнација во развојот на меѓунарол-
ниот туризам во светот како последица на економската ре-
цесија во стопански најразвиените земји во светот; недо-
волна изградба на сместувачки капацитети и суштествен-
ко заостанување во тој поглед зад другите туристички 
земји; големо задоцнување во склучувањето на Договорот 

г 
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за развој на странскиот туризам за овој период (склучен 
во април 1977 година), поради што изостанаа адекватните 
мерки на републиките и на покраините во доменот на пот-
тикнувањето на развојот на туризмот, пред се во областа 
на проширувањето на материјалната основа на туризмот; 
намалување на конкурентната способност на меѓународ-
ниот туристички пазар во 1976 и 1977 година како после-
дица од неповолните монетарни движења и субјективни 
слабости во областа на организирањето и процесот на да-
вање на туристичките услуги. 

Во периодот од 1?81 до 1985 година просечната стап-
ка на растеж на вкупните сместувачки капацитети изнесу-
ваше 3,5% (планирано 3,6%), од што во основното сместу-
вање по стапка од 3,5% (планирано 5%), а во комплемен-
тарното по стапка од 3,6% (планирано 3%). 

Просечната годишна стапка на растежот на странски-
от туристички промет во периодот од 1^81 до 1985 година 
изнесуваше 6,6% (планирано 7%). Просечната годишна 
стапка на растеж на домашниот туристички промет изне-

,суваше 3,1% (планирано 5%). Просечната годишна стапка 
на растеж на девизниот прилив од туризмот изнесуваше 
8,1% (планирано 12,5%). 

Како резултат од ваквите релативно поволни 
движења (со исклучок на 1982 и 1983 година) нашата земја 
нешто малку го подобри своето учество во меѓународниот 
туристички промет, кое во 1985 година изнесуваше 2,53%, 
но суштествено го влоши учеството во распределбата на 
приходите (1%). Исто така е намалено учеството на туриз-
нот во девизниот приход на земјата. 

По одделни плански периоди се остварени мошне 
различни просечни годишни стапки на инвестициите во 
основни срдства на угостителството и туристичкото по-
средување, што влијаеше и врз интензитетот на проширу-
вањето на материјалните основи на туризмот (изградба на 
основни сместувачки капацитети). Овие стапки изнесуваа 
34,3% за периодот од 1966 до 1970 година 7,5% за периодот 
од 1376 до 1980 година -13,3% во периодот од 1971 до 1985 
година и -5,3% во пеиодот од 1981 до 1985 година. Ова јас-
но ги покажува причините за подемот и за видниот застој 
во развојот на туризмот во одделни периоди. 

Во 1986 година Југославија располагаше со 1,321.310 
легла во сите форми на сместување, од што на основното 
сместување се однесува околу 26% а на комплементарното 
74%. 

Структурата на сместувачките капацитети е мошне 
неповолна, зашто учеството на основното сместување е 
премало а од овие капацитети во голема мера зависи по-
ложбата на меѓународниот пазар. Комплементарните 
сместувачки капацитети имаат мошне високо учество, а 
посебно е високо учеството на камповите (околу 28%) и на 
приватното сместувње (околу 30%) во вкупните сместувач-
ки капацитети. Во комплементарното сместување се ос-
тваруваат околу 53% од ноќевањата на домашните и 
странските туристи. Таквата структура на капацитетите е 
особено неповолна во однос на капацитетите со кои рас-
полагаат конкурентните туристички земји, а посебно 
Шпанија, Италија, и Грција. Од тоа, меѓу другото, произ-
легува ниската просечна дневна потрошувачка на стран-
ските туристи кај нас зашто во комплементарното сместу-
вање се остварува и значително пониско потрошување. 

Развојот на странскиот туризам во Југославија во из-
минатиот период значително заостануваше зад реалните 
потенцијали на меѓународниот туристички пазар и турис-
тичките можности на земјата. Особено заостануваше зад 
развојот на странскиот туризам во конкурентските земји 
на Медитеранот со слични туристички ресурси, кои во из-
минатиот период, со поадекватни мерки на економската 
политика, поефикасно го развиваа странскиот туризам. 
Така во 1986 година Шпанија од туризмот оставри деви-, 
зен приход од 12,1 млрд. САД долари, Италија 9,0 млрд. 
САД долари, а Грција 1,9 млрд. САД долари. 

Причините за ваквото заостанување се многубројни 
и, долгорочно посматрано се наоѓаат, пред се, во неадек-
ватните системски решенија и мерки на економската по-
литика со кој наефикасно не е поддржуван подемниот 
тренд на развојот на туризмот (мерки за проширување на 
метеријлната основа на туризмот и за јакнење на конку-
рентската способност на туристичкото стопанство). Зара-
ди тоа и достигнатото ниво на развојот е во диспропорци-
ја со туристичките можности на Југославија и со барањата 
на меѓународниот туристички пазар. 

Покрај тоа, причини за стагнација во развојот на ту-
ризмот, во споредба со нашите главни конкуренти на Ме-
дитеранот (Италија, Шпанија и Грција) се неповолната 
структура нахместувачките капацитети, нивната забавена 
изградба од 1975 година, недоволната развиеност на вкуп-
ната туристичка понуда по квантитет и квалитет, неповол-
ните монетарни движења, како и недовлната оргнизира-
ност во туризмот. Исто така, до искажување на помал 
обем на девизниот прилив во нашата земја доаѓа и поради 
методолошки причини, зашто не се опфаќа вкупната по-
трошувачка на странските туристи, излетници и транзит-
ни патници. Другите земји ја искажуваат вкупната турис-
тичка потрошувачка. 

Тргнувајќи од вкупните досегашни искуства и суш-
тествените оцени на развојот на туризмот во нашата зем-
ја, може со сигурност да се констатира дека туризмот, до-
машниот и странскиот, кај нас не само што се развиваше 
силно како специфична стопанска дејност, туку имаше и 
определено влијание врз вкупните стопански текови во Ју-
гославија. Но, многу е поважен заклучокот што може да се 
извлече од досегашниот развој на туристичкото стопан-
ство на Југославија, дека до сите позитивни, а и определе-
ни негативни влијанија на туризмот, доаѓаше во услови на 
спонтан и недоволно оргнизиран туристички развој. Раз-
војот на туризмот кај нас течеше горе долу на работ од 
вкупните стопански движења, од кои главно примаше не-
гативни импулси (инфлација, курс на динарот, рестрик-
ции. Таквата состојба беше последица од отсутност не са-
мо на соодветна конзистентна и долгорочна политика на 
развојот на туризмот, туку и на политика која би го вгра-
дила туризмот во јасно дефинираните цели на општиот 
општествено-економски развој на земјата. 

Во изминатиот период туризмот во голема мера при-
донесе кон општествено-економскиот развој на земјата, а 
неговиот придонес би можел да биде значително поголем 
ако постојат суштвесвено општествено-економски прет-
поставки за поцелосно дејствување на бројните развојни 
можности на туризмот, кои во себе носат силна стабилиза-
ц и ј а компонента (третман на туризмот во политиката на 
економските односи со странство, во политиката на по-
ттикнување во кредитно-монетарната политика, во даноч-
ната политика и сл.). 

Поради сето тоа, неопходно е во денешната ситуаци-
ја, кога постои изразита потреба од структурни приспосо-
б у в а ^ на југословенското стопанство во правецот на по-
силна извозна експанзија на земјата, туризмот да ја презе-
ме улогата на ефикасен извозен канал на истиот начин 
како што тоа го работат конкурентните туристички земји. 
Според тоа, туризмот бара долгорочна и јасна развојна 
стратерија, за да учествува во меѓународниот пазар онака 
како што тоа им одговара на можностите на југословен-
ските туристички ресурси и на потенцијалите на меѓуна-
родниот туристички пазар. 

III. ОСНОВИ НА ДОЛГОРОЧНИОТ РАЗВОЈ НА 
ТУРИЗМОТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Стратегијата на долгорочниот развој на туризмот во 
Југославија се заснова врз реалната основа на развојните 
можности и врз односот на тие можности спрема целите 
на вкупниот општествено-економски развој на земјата. 
Многубројните научни истражвања покажаа дека за развој 
на туризмот во нашата земја постојат особено поволни 
можности, со оглед на фактот дека основи на тој развој 
претставуваат богатите сопствени природни и општестве-
ни ресурси и силниот долгорочен тренд на растежот на 
побарувачката на меѓународниот пазар. Таква исклучи-
телно силна и пропулзивна основа во нашата земја нема 
ниту една друга позначајна стопанска дејност. 

Ресурсната основа на туризмот во Југославија произ-
легува од фактот дека нашата земја располага со значите-
лен дел на најквалитетниот и најбараниот туристички 
простор во светски размери што се однесува пред се на ме-
дитеранската макрорегија, во која се остварува повеќе од 
една третина од вкупниот меѓународен туристички про-
мет во светот и околку една четвртина на девизен прилив 
од туризмот. Што се однесува до високовредните простор-
ни ресурси, Југославија, покрај Јадран, има значајни пла-
нински простори, многубројни други туристички атрак-
ции, посебни природни реткости, фауна и флора и голем 
број културно-историски знаменитости, меѓу кои се и не-
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кои уникатни споменици на светското наследство од нај-
висока категорија. Тука се и некои поголеми градски агло-
мерации што се погодни за развој на специфичните видо-
ви туризам, како и поволната геопрометна положба за 
транзитни туристички текови и квалитетните термални 
извори за развој на здравствениот туризам. 

Покрај морскиот акваториум и исклучителните пла-
нински простори, целата Југославија е проткаена со реки, 
канали и езера, што го надополнува природниот амбиент 
и создава уште поповолни услови за развој на туризмот. 

Според вредноста на овие ресурси, како содржини на 
туристикиот простор, Југославија има рамноправна по-
ложба во однос на своите главни конкуренти, која е по-
добрена со релативно поповолната еколошка состојба во 
целост и со мошне погодната геопрометна положба на 
земјата во однос на силните извори на туристичката поба-
рувачка, како и во однос на правците на големите турис-
тички и други миграции односно на тразитот од запад и 
север спрема југ и југоисток. 

Притоа, треба да се има предвид дека богатството на 
Југославија со овие содржини не е само значаен атракти-
вен фактор за привлекување на туристичката побарувачка 
и потрошувачка, осовоено кога станува збор за странски-
от туризам, туку туризмот е единствената дејност која 
може овие вредности да ги трансформира во стопански ре-
сурси, а притоа не мора и не смее да ги исцрпува. Сето тоа 
ја дозволува оцената туризмот на Југославија распоолага 
со богата и квалитетна атрактивна основа врз која може 
да се надоградува туристичката понуда. 

Досегашните истражувања укажуваат дека на југо-
словенскиот туристички простор до крајот на овој век би 
можеле да се изградат сместувачки капацитети за истовре-
мен престој на околу 2,2 милиони туристи. 

Притоа е оценето дека - со оглед на законитите па-
зарни движења - јадранското подрачје ќе ти определуваа 
доминантните можности за прифаќање на туристи. Важно 
е да се истакне дека, според наведените анализи, јадран-
скиот простор, кој во 2000-та година би требало да апсор-
бира околу 70% од вкупниот - домашен и странски - ту-
ристички промет во Југославија, би бил физички употре-
бен и искористен за туристичка изградба со вкупно околу 
16% од вкупната површина на крајбрежното подрачје и ос-
тровите. Тоа истовремено овозможува, со решавање на 
инфраструктурата и изградба на објекти за сместување и 
на сите други потребни содржини на туристичката пону-
да, ова туристичко подрачје да се искористи и како генера-
тор за интензивен развој на транзитниот, планинскиот, 
здравствениот, ловниот и другите видови туризам на це-
лото подрачје на земјата. 

Спомнатите основи на долгорочниот развој на туриз-
мот во нашата земја можат рационално да се искористат 
само ако постои адекватна туристичка побарувачка на ме-
ѓународниот и домашниот пазар и ако туризмот се разви-
ва како интегрален дел на целокупниот општествен и еко-
номски развој на земјата. Посебно е важно да се утврдат 
можностите што ги нуди меѓународниот туристички па- . 
зар од гледиште на долгорочната насоченост на извозот 
на нашата земја преку туризмот. Во овој случај не е во 
прашање само извозот на туристички услуги што се засно-
ваат врз туристичките ресурси, туку и на разните видови 
производи и други услуги. Тоа во исто време значи дека 
стратегијата на развојот на туризмот има предвид един-
ствениот интерес на целата земја за развој на туризмот ко-
га е во прашање неговата извозна компонента, зависно од 
тоа дали се извезуваат непосредни туристички услуги или 
производи и услуги на разни други дејности, а посебно на 
оние од областа на материјалното производство. Исто та-
ка, постои и заеднички интерес за развој на домашниот ту-" 
ризам од економско и општествено гледиште. 

IV. ОЧЕКУВАНИ ДОЛГОРОЧНИ ДВИЖЕЊА НА 
МЕЃУНАРОДНИОТ И ДОМАШНИОТ ТУРИСТИЧКИ 

ПАЗАР 

1. Очекувани долгорочни движења на меѓународниот 
туристички пазар 

Во 1985 година во меѓународниот туризам учествуваа 
320 милиони туристи. Нивната потрошувачка изнесуваше 

105 милијарди САД долари, при вклучување и на прихо-
дот од меѓународниот сообраќај кој е во врска со превозот 
на туристи - 140 милијарди САД долари. 

Позитивна развојна тенденција во меѓународниот ту-
ризам е присутна уште од 1950 година, при постојано го-
дишно зголемување, со исклучок на 1974 година. Просеч-
ната годишна стапка на растежот на меѓународниот тури-
зам во овој долг период беше значително поповолна од 
растежот на општествениот производ во светот. Интензи-
тетот на растежот на меѓународниот туризам посебно 
беше изразит во периодот од 1950 jofo 1965 година, кога 
просечната годишна стапка на растежот на бројот на ту-
ристи изнесуваше 10,5%, а на нивната потрошувачка 
12,0%. Во наредните периоди интензитетот на растежот 
беше нешто послаб, но и во овој случај поповолен од ди-
намиката на стопанскиот растеж. На пример, во периодот 
од 1966 до 1975 година бројот на туристи е зголемен про-
сечно годишно за 6,6%, а потрошувачката за 13,4% однос-
но во периодот од 1976 до 1985 година бројот на туристи е 
зголемен за 4,3%, просечно годишно, а потрошувачката за 
10,0%. Поволната развојна тенденција во меѓународниот 
туризам е продолжена и во 1986 година, во која се забе-
лежани 340 милиони туристи и 115 милијарди САД дола-
ри потрошувачка. 

Регионалната структура на меѓународниот туризам 
се менуваше во изминатиот период, а посебно од 1965 го-
дина. Тие промени се гледаа, првенствено, во релативното 
намалување на улогата на два традиционално најважни 
региони, и тоа на Европа и на Северна Америка, а во зго-
лемувањето на улогата на т.и. понови туристички регио-
ни, како што се : Источна Азија и Пацифик, Латинска 
Америка и карипското подрачје и Африка. Меѓуота, и по-
крај тоа, Европа и во 1985 година ја задржа доминантната 
поз.иција со 67% учество во туристичкиот промет и 55% 
учество во туристичката потрошувачка. Северна Америка 
суштетвено го намали своето учество и сега апсорбира 
вкупно околу 11% од вкупниот број туристи и 14% од ту-
ристичката поторшувачка. Од поновите туристички реги-
они, посебно е забележано високо учество на Источна Ази-
ја и Пацифик (10,5% во туристичкиот промет и во потро-
шувачката) и на Латинска Америка и карипското подрачје 
(6% во туристичкиот промет и 11% во туристичката потро-
шувачка). Од поединечните региони, надвор од претходна-
та поделба, треба да се укаже на посебната позиција на 
Медитеранот кој апсорбира околу 1/3 од вкупниот меѓу-
народен туристички промет. 

Кога станува збор за земји што претставуват нај-
важни извори на туристичката побарувачка во меѓународ-
ниот туризам, тогаш се гледа дека 12 стопански најразвие-
ни земји на светот учестуваат со 80% во вкупните издато-
ци за меѓународни туристички патувања. 

На меѓународниот туристички пазар веќе долго годи-
ни се доминантни следните три најмасовни форми на ту-
ристички движења: спрема топлите мориња, а посебно 
спрема Медитеранот, спрема планинските туристички 
подрачја и спрема големите градови. Кон тоа треба да се 
додадат и масовните туристички движења во транзитот. 
Другите туристички текови, иако важни, имаат далеку по-
мало значење во вкупниот меѓународен туризам. 

Истражувањата за перспективите на развојот на ме-
ѓународниот туризам се согласуваат во оцената дека може 
да се очекува продолжување на позитивната развоја тен-
денција во меѓународниот туризам до крајот на овој век. 
Иако постојат големи разлики во квантификацијата, се оп-
ределуваме 'за очекуваниот просечен годишен растеж на 
меѓународниот туристички промет за 3,2%, а на реалната 
туристичка потрошувачка за 5% до крајот на овој век. Тоа 
значи дека кон крајот на овој век би можело да се очекува 
вкупен туристички промет од околу 520 милиони туристи 
и туристичка потрошувачка од 220 милијарди САД дола-
ри, а ако се вклучат и приходите од меѓународниот сооб-
раќај, тогаш вкупната туристичка потрошувачка би 
можела да се процени на околу 290 милијарди САД дола-
ри. Реално е да се очекува и натамошно поместување на 
меѓународниот туризам спрема новите туристички регио-
ни. Меѓутоа, Европа и натаму ќе ја задржи својата доми-
нантна позиција, благодарејќи првенствено на атрактив-
ностите на Медитеранот, на алпските предели и на голе-
мите градови. 
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При процената на очекуваниот развој на одделни 
земји како извори на побарувачката во меѓународниот ту-
ризам, се смета дека и натаму САД, СР Германија, а од 
1990 гидина и Јапонија ќе имаат најважна улога. На оваа 
група земји треба да и се додадат и другите стопански нај-
развиени земЈи во светот, што и до сега силно влијаело врз 
развојот на меѓународниот туризам. Сигурно е дека може 
да се очекува зголемување на улогата и на другите земји 
со релативно пониско ниво на стопанската развиеност во 
однос на претходната група, но нивните пазарни потенци-
јали во наредниот период треба да добијат во значењето. 

Во поглед на учеството на одделни рецептивни ту-
ристички земји, се смета дека ситуацијата нема посуштес- \ 
твено да се измени во однос на сегашната состојба кога е 
во прашање редоследот на одделни земји. Меѓутоа, реал-
но е да се очекува релативно намалување на улогата на 
најразвиените туристички земји во корист на другите, и 
тоа, пред се, од подрачјата на поновите туристички регио-
ни, 

Југославија има шанса да го зголеми своето учество 
на меѓународниот туристички пазар при определени прет-
поставки за кои ќе стане збор. Реално би било да се очеку-
ва странскот туристички промет во нашата земја до 
2000-та година просечно годишно да се зголемува за 5%, а 
туристичката потрошувачка за 8%. Со вакви резултати во 
2000-та година би можеле да очекуваме остварување на 
околу 16,5 милиони странски туристи, над 100 милиони 
нивни ноќевања и вкупна странска туристичка потрошу-
вачка од околу 6,8 милијарди САД долари односно регис-
триран девизен приход, при примена на досегашната ме-
тодологија, од 4,2 милијарди САД долари. 

За појасно согледување на позицијата на Југославија 
на меѓународниот туристички пазар, се даваат некои по-
важни оцени на предвидените движења на меѓународниот 
туристички пазар. 

Постои висок степен на согласност во тоа дека турис-
тичките потреби на современото општество добија карак-
тер на потреби со висок интензитет и дека прераснало не 
само во навика на голем број поединци, туку и во првок-
ласна општествена придобивка на современото човештво. 
Кога на тоа му се додаде и демографскиот растеж, социо-
лошкото и економското созревање на помладите нации, 
знчителното продолжување на очекуваното траење на 
животот, зголемената психофизичка кондиција, подобру-
вањето на материјалната положба и релативно големата 
мобилност на се побројната генерација од трета доба, по-
тоа големиот напредок на транспортните, комуникациски-
те и информациските достигања, како и растежот и струк-
турно^ приспособување на туристичката понуда кои сите 
промени во рамките на побрувачката, може со сигурност 
да се најдат доволно аргументи за прифаќање на дадената 
оцена за очекуваните движења во меѓународниот туризам. 
Футуролошките аспекти на овој растеж укажуваат на фак-
тот дека до вистински ограничувања на тој растеж - ако се 
исклучи и можноста за светски катаклизми - ќе дојде по-
ради недостиг на просторни можности за ваква експанзија 
и евентуално недоволен прилив на работна сила за турис-
тичкото стопанство, а не поради заситеност или други ог-
раничувачки фактори во рамките на побарувачката. Со 
други зборови, просторот ќе стане најважен, најбаран и 
најскап фактор на вкупната туристичка понуда, а неговата 
валоризација ќе биде дотолку поголема доколку биде по-
добро сочуван неговиот исконски квалитет и автохтона 
вредност. Тоа треба да го имаме предвид и кога станува 
збор за стратегијата на долгорочниот развој на туризмот 
во Југославија и за еколошката заштита на просторот. 

Главна карактеристика не меѓународниот туризам и 
натаму ќе биде неговата масовност со претежно учество 
на средините и пониско платените групи туристи, иако не 
треба да ги занемариме ниту оние туристи со високи при-
ходи. Можат и натаму да се очекуваат спомнатите три нај-
масовни форми на туристички патувања: спрема топлите 
мориња, планинските туристички центри и глемите градо-
ви. Исто така, се очекува зголемен интерес на странски ту-
ристи и за разни видови здравствен туризам во туристич-
ките земји со топли мориња и со разни видови термални 
извори, како и масовни транзитни туристички движења. 

Организираниот туристички промет ќе се зголеми во 
наредните години благодарејќи и на значајната улога на 
воздушниот сообраќај, како и на улогата на автомобилиз-
мог и автобускиот превоз. Проценуваме дека организира-

ниот туристички промет кон крајот на овој веќ ќе апсорби-
ра околу 45% од вкупниот меѓународен туризам. Меѓутоа, 
индивидуалниот туристички промет во светот ќе претста-
вува и натаму најмасивен вид туристички патувања. Во 
рамките на тоа, посебно значајна улога ќе има и натаму 
патничкиот автомобил, односно т. н. моторизирани ту-
ристи, за што посебно треба да се води сметка во долго-
рочниот развој на туризмот на нашата земја. Другите ви-
дови сообраќај во индивидуалниот туристички промет ќе 
имаат помала улога, иако нивниот развој не би требало да 
се занемари, а посебно кога е во прашање воздушниот со-
обраќај и јавниот друмски и железнички сообраќај. Посеб-
на улога треба да има поморскиот и речниот сообраќај ко-
га е во прашање побрзиот развој на наутичкиот туризам и 
на кружните патувања со брод во периодот надвор од ле-
тната туристичка сезона. 

Претежен дел од меѓународните туристички патува-
ња и натаму ќе се остварува во летните месеци, иако треба 
да се очекува блага деконцентрација на меѓународниот ту-
ристички промет, а посебно зголемена улога на зимските 
месеци. Се очекува зголемување на учеството на оние ту-
ристи во меѓународниот туризам кои одморот во текот на 
годината ќе го користат во два или во три дела. Сметаме 
дека може да се очекува и зголемување на патувањата на 
поголеми далечини, а посебно на интерконтинентални, иа-
ко пократките и средните и натаму ќе имаат доминантна 
позиција. Се предвидува зголемување на улогата на поста-
рите лица во меѓународните туристички текови. 

Кога се во прашање очекуваните навики на туристите 
да користат определени форми на сместување, сметаме де-
ка побарувањето за хотелски капацитети, релативно ќе се 
намалува, додека истовремено ќе се зголемува улогата на 
побарувањето за туристички населби од апартмански тип 
со павилјони, бунгалови и вили во основните сместувачки 
капацитети, во здравствените и климатските лекувалиш-
та, во современите кампови и помалите објекти во рамки-
те на комплементарните сместувачки капацитети. Улога-
та на хотелите од високи категории ќе се зголеми само во 
случајот на ексклузивните туристички центри, големите 
градови и кога станува збор за некои специфични турис-
тички центри. Меѓутоа, во целост гледајќи, нивното учес-
тво во туристичката понуда треба да се намалува. 

Зголемените пазарни потенцијали во меѓународниот 
туризам можат да ги искористат само оние земји што ќе 
можат да понудат квалитетен простор во комплексните 
туристички центри во согласност со барањата на турис-
тичката побарувачка. Во поглед на тие барања - што се 
повеќе ѓе се сведуваат на потенцираниот однос спрема 
слободното избирање на разновидни содржини на престој 
и на задоволувањето на потребите за активна рекреација и 
културни доживувања - треба да се очекуваат значајни 
трансформации во однос на, кај нас уште мошне прием-
ни, класичните форми на туристички престој. Затоа на па-
зарот најголеми ефекти ќе постигнат оние понудвачи и 
они туристички земји што ќе се приспособат кон новиве 
барања на меѓунардниот туристички пазар. Доходовната 
и ценовната еластичност на побарувањето постепно ќе се 
намалува, но ќе расте нејзината еластичност на промени 
во понудата. Тоа треба да биде една од основите на наша-
та стратегија на долгорочниот туристички развој, со прет-
поставка за обезбедување, во рамките на целовитата мар-
кетинг-политика и стратегија, таков развој кој на оптима-
лен начин ќе го поврзе развојот на туристичкиот производ 
ла конкретната туристичка дестинација и одделните учес-
ници од другите три важни инструменти, а тоа се: полити-
ка на цените, промоциона политика, и избор на правите 
канали на продажбата. Тоа подразбира за секој поважен 
пазар, како и за пазарот во целост, да се изработи долго-
рочна концепција на нашиот настап. Без ваков пристап 
тешко би било да се очекува остварување на спомнатите 
резултати, зашто може да се очекува уште поголема кон-
куренција на меѓународниот туристички пазар кога се во 
прашање постојните, но и новите туристички земји. 

Наведените тенденции во движањата на меѓународ-
ниот туристички пазар можат да се пренесат и врз домаш-
ната побарувачка во нашата земја, како што тоа впрочем 
беше случај и досега. Затоа и поставките за императивно-
то влијание на движењата на меѓународниот туристички 
пазар врз развојот на туристичката понуда треба аналог-
но да се третираат и во врска со идните движења на до-
машниот туристички пазар. 
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Според тоа, гледајќи ги идните пазари движења на 
светскиот пазар, може да се заклучи дека туристичката по-
барувачка долгорочно ќе биде во натамошен квантитати-
вен пораст, но значајно ќе се менува во својата структура. 
Тоа ќе доведе до тоа нараснатата побарувачка да ја при-
влечат, пред сб, оние туристички понуди односно турис-
тички земји што во голема мерка ќе ги респектираат нејзи-
ните нови потреби и барања. Тоа ја наметнува потребата 
дека во долгорочната стратегија на развојот на туризмот 
на нашата земја движењата на меѓународниот туристички 
пазар треба да имаат доминантно влијание. Истовремено 
тоа значи дека целосната примена на меркитинг-концеп-
цијата во идниот развој овозможува правилен избор на 
правиците на натамошниот развој. 

2. Очекувани долгорочни движења на домашниот 
туристички пфар 

Очекуваната тенденција на развојот на меѓународ-
ниот туристички пазар суштествено ќе влијае и врз очеку-
ваните движења на домашниот туристички пазар. Тоа 
важи како во поглед на квантитативните предвидувања та-
ка и на очекуваните квантитативни промени. Потсетуваме 
за тоа дека домашниот туризам во светот има исклучител-
но големо значење и дека според процените на светската 
туристичка организација во 1983 година во него учеству-
ваа 3,1 - 3,2 милијарди туристи, од што 55% се однесуваше 
на Европа, 40% на Северна Америка. Официјалната ста-
тистика во нашата земја во 1986 година регистрира околу 
14 милиони домашни туристи и 60 милиони нивни ноќева-
ња. Тоа претставува само еден дел од вкупниот домашен 
туризам, зашто поголемиот дел статистички не се опфаќа. 
Важно е да се истакне дека регистрираниот домашен ту-
ристички промет веќе 16 години покажува поволна развој-
на тенденција, дури и во последниве неколку години и по-
крај стангацијата и намалувањето на животниот стандард 
на населението. Тоа истото важи и за патувањата на наши-
те граѓани на одмор во странство. 

Во истражувањата на долгорочните основи на разво-
јот на туризмот во нашата земја, што се вршени пред не-
колку години, се дадени предвидувањата на вкупниот до-
машен туристички промет и потрошувачка. 

Домашниот туристички промет кој би се реализирал 
во странство би учествувал со 8,6% во вкупниот туристич-
ки промет. Неговата просечна годишна стапка на растеж 
се проценува на 2,9%. Во прашање се околу 30 милиони 
очекувани ноќевања и 10 милиони еднодневни излети во 
2000-та година. За таа цел би се потрошиле над 600 милио-
ни САД долари, т. е. 9% од вкупната домашна потрошу-
вачка. 

Во 2000-та година би можело да се очекува вкупен 
број на регистрирани ноќевања на домашни туристи од 
околу 98 милиони, што би претставувало речиси 50% од 
очекуваниот туристички промет во нашата земја во 
2000-та година, зашто годишните истражувања покажува-
ат дека на домашниот туристички пазар, слично како и на 
меѓународниот може да се очекува поволна развојна тен-
денција. 

Меѓутоа, колку од тоа и ќе се реализира, ќе зависи во 
голема мера и од ставот спрема домашниот туризам и не-
говиот развој од гледиштето на мерките на економската и 
социјалната политика во наредниот период. 

Реално е да се очекува дека еден дел од туристичката 
побарувачка во домашниот туризам ќе се формира како и 
досега во согласност со дејствувањето на пазарните зако-
нитости. Овој дел на туристичкиот пазар би требало да 
биде се позначаен со зголемување на животниот стандард 
на населението и на нивното слободно време. Организаци-
ите на здружен труд од областа на туристичкото стопан-
ство и другите субјекти на пазарот треба, во рамките на 
мерките на својата долгорочна, среднорочна и текушта 
деловна политика, посебно внимание да му посветуваат 
на тој дел од пазарот. Во рамките на тоа треба да приме-
нуваат доглорочна маркетинг-политика и стретегија, како 
и во случајот со меѓународниот туристички пазар, имајќи 
го предвид сопствениот економски интерес, но и интере-
.сот на земјата од гледиштето на создавање објективни ус-
лови за намалување на одливот на девизните средства со 
заминувањата на домашното население на одмор во 
странство. 

Меѓутоа, и покрај значењето на овој дел од домашни-
от пазар, се смета дека посебно внимание заслужува и оној 
дел од населението кој, со оглед на своите платежни 
можности, не ќе има услови да се вклучи во домашниот 
туризам. Со селективната економска и социјална полити-
ка, треба да се создаваат услови за овој дел од населението 
да се вклучи преку домашниот туризам во неопходниот 
процес на рекреација. Тоа се однесува не само на вработе-
ните работници со релативно ниски приходи, туку и на 
членовите на нивните домаќинства. Во таа смисла мерки-
те треба да се насочуваат кон наменско зголемување на 
нивните платежни можности или кон користење на разни-
те видови поповолни услови кога се во прашање превозот 
и користењето на туристичките услуги. Посебно внимание 
во таа смисла треба да му се посвети на одморот и рекреа-
цијата на децата, учениците, студентите, работничката 
младина и пензионерите. Широко треба да се користат ве-
ќе афирмираните активности на разни општествени орга-
низации, како што се: феријалниот сојуз, друштвата на 
млади истражувачи, горани, планинари, спротските друш-
тва и други. Односот спрема овие организации треба да се 
третира како составен дел на долгорочната стратегија на 
развојот на туризмот. Во тој поглед значајна улога треба 
да има и општествената туристичка организација на сите 
нивоа на организираност. 

Може да се заклучи дека поволната развојна тенден-
ција на домашниот туристички пазар треба да се посмат-
ра единствено со очекуваната тенденција на меѓународ-
ниот туристички пазар од гледиштето на долгорочната 
стратегија на развојот на туристичката понуда и дејството 
на сите други инструменти на долгорочниот развој на ту-
ризмот. 

V - ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ 
Југославија има силна пазарна и ресурска основа која 

претставува основа за дефинирање на стратегијата на раз-
војот на туризмот. Од тоа произлегува основно то поаѓа-
лиште на стратегијата на долгорочниот развој на туриз-
мот да се заснова врз квалитетни сопствени ресурси и врз 
широки и трајни пазарни можности. При опфаќањето на 
ресурсите се имаат предвид не само условите за давање 
непосредни услуги на странските и домашните туристи, 
туку и сите стопански и нестопански дејности кои наоѓаат 
сопствен интерес во развојот на туризмот, како и сообраќ-
ајната инфраструктура. 

Стратегијата на долгоррчниот развој на туризмот се 
заснова врз така дефинирани цели на туристичкиот развој 
врз основа на кои туризмот би станал-значително повеќе 
отколку досега - фактор на забрзана реализација на цели-
те на долгорочната економска стабилизација на земјата. 
Тргнувајќи од фактот дека идентификуваните жаришни 
точки на сегашната економска нестабилност се јавуваат 
како проблеми на подрачјето на производството на вкуп-
ното Југословенско стпанство, недоволната продуктив-
ност на трудот и вработеноста, што сепак е поврзано со 
неадекватната стопанска структура, при гранска и регио-
нална неусогласеност, и дека последици од сето тоа се ви-
сока инфлација, мошне целосно и ефикасно вклучување во 
меѓународната размена, задолженост и платниот биланс 
на земјата, стратегијата на натамошниот развој на туриз-
мот во Југославија мораат во основа, да ја детерминираат 
општите цели на долгорочната економска стабилизација. 

Основни цели на стратегијата на туризмот се: 

1) Користењето на ресурсите можности, и туристич-
ката побарувачка и на досегашните искуства во пласманот 
на постојниот обем на туристичката понуда на светскиот 
туристички пазар за создавање на силен додатен, во голе-
ма мера извозен пазар на кој може да се ориентира реле-
вантен дел од вкупното југословенско стопанство. Тоа соз-
дава услови за вклучување на целокупното југословенско 
стопанство во туристичкиот пазар, што придонесува и за 
неопходно надминување на сегашното сиромаштво на на-
шата туристичка понуда и нејзина идентификација. Тоа ќе 
создаде услови за развој на многубројните видови произ-
водства со сите придружни ефекти (вработеност, продук-
тивност, регионален развој, девизен прилив), како и мул-
типликативни и индиктивни 'влијанија на туризмот. Исто 
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така, тоа осетно би влијаело и врз позитивните промени 
во стопанската структура на Југославија. 

2) Зголемувањето на девизниот прилив заради созда-
вање на услови за поуспешно вклучување на Југославија 
во меѓународната размена. Притоа треба да се имаат 
предвид посебните предности на извозот на стоки и услу-
ги преку туризмот и високиот нето девизен ефект, како, и 
доминантната насоченост на извозот во земјите со конвер-
тибилно плаќање. 

3) Развојот на домашниот туризам треба да ги афир-
мира очекуваните економски ефекти, посматрајќи го ин-
тегрално со развојот на странскиот туризам. Истовреме-
но, поради неговата поширока општествена улога, треба 
да се афирмира влијанието на зголемување на продуктив-' 
носта со активен одмор, како и создавањето на услови за 
организиран одмор на сите работни луѓе, децата, млади-
ната и пензионерите. Исто така, со побрз развој на домаш-
ниот туризам се создаваат објективно поповолни услови 
за помала девизна потрошувачка врз основа на патувања-
та во странство. 

4) Придонесот за зголемување на вработеноста има-
јќи предвид дека туризмот е работно интензивна гранка 
која посебно овозможува вработување на поголем број 
жени и релативно помали вложувања по единица работно 
место така и создава услови за зголемување на вработе-
носта во дејностите што се комплементарни на туризмот. 
Истовремено се создаваат услови за вработување и вклу-
чување во стопанските текови на дел од нашите работни-
ци привремено вработени во странство. 

5) Порамномерното разместување на производните 
сили во смисла на алокација на средства од стопански раз-
виените земји на светот и регионите на нашата земја во 
неразвиените подрачја и региони. Бидејќи совп^ѓатањето 
меѓу неразвиените и туристички привлечните простори е 
мошне често, развојот на туризмот треба да се насочи на 
недоволно развиените подрачја што располагаат со такви 
атрактивни ресурси. Таквиот пристап кон развојот на не-
доволно развиените подрачја е потврден во досегашната 
практика на нашата и на други земји. 

Во последниве неколку години во Југославија се ра-
ботеше врз научно закованата концепција на долгороч-
ниот и среднорочниот развој на туризмот. Резултатите од 
овие истражувања во најголема мерка се вградени во соод-
ветните плански документи на земјата. Основната цел на 
развојот на туризмот до 2000-та година е остварување на 
странска туристичка потрошувачка од околу 6,8 милијар-
ди САД долари. За остварувањето на оваа цел неопходно 
е да се тргне од формирањето на заедничка долгорочна из-
возна програма на туризмот, што во исто време ќе ги обе-
дини и другите цели на долгорочниот развој на туризмот. 

Среднорочните планови на развојот ќе ја конкретизи-
раат оваа програма во поглед на целите и содржината и ќе 
ja предвидат динамиката на нејзината реализација, како и 
потребните претпоставки за нејзино остварување. 

Во заедничката извозна програма на Југославија е 
предвидено на целосен начин да се валоризираат ресур-
с и т е и пазарните можности на нашата земја преку поеди-
нечните развојни програми што се меѓусебно комплемен-
тарни. 

Истовремено, основните правци за развојот на туриз-
мот и на туристичката понуда ќе можат да се остварат ако 
има решенија во другите Стратегии комплементарни со 
правците на активностите и целите на определувањата во 
оваа стратегија. 

Развојните програми нд одделни видови туризам и 
туристичка понуда определени во стратегијата преставу-
ваат мбжни правци на развојот на туристичката понуда 
врз основа на кои треба, пред се, туристичкото стопанство 
а и општините, републиките и покраините, да ја разрабо-
тат концепцијата на развојот на туризмот и целината на 
туристичката понуда. Во таа концепција мора да се изрази 
и поцелосното активирање на другите дејности што се во 
непосредна функција на туристичката понуда, пред се 
трговијата, сообраќајот, земјоделството, малото стопан-
ство, комуналната дејност и сл. Со ова ќе се создадат ус-
лови за валоризација на сите ресурси и отворање на паза-
ри за целокупното југословенско стопанство. 

Туристичката понуда треба да се збогатува и на дру-
гите подрачја на стопанскиот и општествениот живот, а 
кои не се во целост опфатени во основните развојни про-
грами. 

1. Програма за интензификација на постојаната туристич-
ка понуда 

Тргувајќи од постојното ниво на туристичката пону-
да, програмата ќе ги опфати следните аспекти: модерниза-
ција и реконструкција на капацитетите за сместување за-
ради нивно поефикасно користење; унапредување на ко-
муналната инфраструктура (водоснабдување, ПТТ услуги, 
локален сообраќај, еколошка заштита на просторот, урба-
низација и сл.); побогати и поразновидни понуди од сите 
видови туристички услуги заради зголемување на потро-
шувачката; унапредување на содржината на престојот со 
зголемување на изградбата на спортско-рекреативни и за-
бавни објкети, организирање на излети и др.; зголемување 
на туристичката понуда по обемот, асортиманот и квали-
тетот; унапредување на дејноста на туристичкото посре-
дување, како и на воздушниот и пловниот парк на турис-
тичките ОЗТ; подобра валоризација на културно-историс-
ките споменици и зголемување на обемот и квалитетот на 
услугите на занаетчиството. 

2. Програма за развој на основното и комплементарното 
сместување 

Со оваа програма се предвидува изградба на основни 
и комплементарни капацитети, на подрачјето на целата 
земја. 

Притоа предност треба да добие изградбата на ос-
новни капацитети за сместување, со оглед на барањата на 
пазарот и сегашната неповолна структура. Во рамките на 
основните капацитети за сместување, покрај хотелите, по-
себно значење ќе има изградбата на тустички населби -
пансиони, мотели, рента-вили, апартмани и слично. 

Во рамките на компдементарните капацитети посеб-
но внимание ќе им се посвети на совермените автокампо-
ви и на капцитетите во приватно сместување што одгова-
раат на барањата на меѓународната туристичка побару-
вачка. 

Реална е процената дека од 2000-та година во просек 
годишно би Градиле 15.000 кревети и 25.000 места во ком-
плементарните капацитети за сместување. Покрај оваа 
претпоставка, кон крајот на овој век би располагале со по-
нуда од 1,9 милиони единици за сместување, од кои нај-
малку 30% би се однесувале на основните капацитети. На 
тој начин суштествено ги се подобрило учеството на ос-
новните капацитети за сместување (26% во 1985), што е во 
согласност со барањата на пазарот и со подобрувањето на 
сегашната структура. Истовремено, предвидената дина-
мика на изградба на капацитетите за сместување е таква 
што подразбира поголемо користење на вкупните капаци-
тети за сместување. Предложената структура обезбедува и 
нерамномерно просторно разместување на капацитетите 
во земјата. Определба е туристичкиот промет да расте 
значително побргу од изградбата на капацитетите за смес-
тување. 

3. Програма за развој на транзитниот туризам 
Со оваа програма се предвидува поефикасна валори-

зација на компаративните предности што произлегуваат 
од геопрометната положба ,на земјата, зашто во досегаш-
ниот развој, овие предности не се доволно користени во 
друмскиот, воздушниот и железничкиот сообраќај. 

Опремањето на друмските, магистрални сообраќај-
ници, пред сб на Автопатот Братство и единство и Јадран-
ската магистрала, ќе ја опфати изградбата на комплексни 
центри за давање разни видови услуги (сместување, исхра-
на, купување, спорт, рекреација, одржување на возила, ин-
формации, слободни царински продавници и слично), ка-
ко и поединечни квалитетни содржини за давање на услу-
ги. 

При утврдувањето и реализацијата на оваа програма 
неопходно е синхронизација со конкретните програми 
содржани во долгорочната стратегија на развојот на сооб-
раќајот. 

4. Програма за развој на наутичкиот Гризам 
Оваа програма ќе овозможи користење на погодните 

ресурси и туристичката побарувачка кога е во прашање 
развојот на наутичкиот туризам на Јадран, на реките и 
езерата. Со активирањето на овој дел, посебно меѓународ-
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ниот туристички пазар, ќе се создадат услови за позначаен 
растеж на туристичката потрошувачка. 

Со програмата ќе се предвиди подобро користење на 
постојните марини и дуки и изградба на нови, комплети-
рање на вкупната понуда за овој вид туризам и јакнење на 
сопствената флота за наутички туризам и поморско-речен 
сообраќај. 

5. Програма за развој на планинскиот туризам 
Со оваа програма ќе се опфати развојот на комплек-

сните центри на планинскиот туризам, вклучувајќи ги и 
зоните на планинските езера со определба тие да се корис-
тат целата година. 

Посебна улога ќе добијат зимските спортско-рекреа-
тивни активности во овие центри, како и развојот на 
здравствениот туризам, таму каде што за тоа постојат по-
годни услови. 

Предност ќе има комплетирањето на постојните цен-
три, а истовремено со програмата ќе се предвидат подго-
товки за почеток на развојот на овие центри. 

Посебно внимание ќе му се посвети на организирани-
от пласман на оваа понуда на меѓународниот пазар. 

6. Програма за развој на ловниот туризам 
Со оваа програма се предвидува валоризација на лов-

ниот потенцијал на нашата земја, со оглед на богатството, 
разновидноста и квалитетот на ловниот дивеч со кои рас-
полага нашата земја, како и интересирањето на странски-
от пазар за овој вид туризам. Со програмата посебно ќе се 
разработат прашањата за поефикасно организирање на 
сите учесници во овој комплекс, заради развој на оваа об-
ласт, давање туристички услуги и настапување на меѓуна-
родниот туристички пазар. 

7. Програма за развој на бањаниот и здравствениот 
туризам 

Со оваа програма се предвидува натамошно проши-
рување и модернизација на оваа форма понуда, со оглед 
на богатството на термалните и минералните извори со 
кои располага нашата земја и достигнатото техничко и 
стручно ниво. 

Со посебни мерки ќе се стимулира организираноста и 
пласманот на овие услуги на меѓународниот и домашниот 
пазар. Притоа предност треба да добие комплетирањето 
на постојните здравствени центри од становиште на пре-
вентивата, рехабилитацијата и реконвалесценцијата. 

8. Програма за развој на туризам на Дунав 
Тргнувајќи од исклучителниот потенцијал на подрач-

јето низ кое протекува реката Дунав, посебно од гледиште 
на излегувањето на меѓународниот пазар, Програмата би 
ги опфатила следните најважни аспекти: развој на понуда-
та и содржините што ќе обезбедат активен одмор при 
спроведување на определени активности на вода или по-
крај неа; пошироко вклучување на културно-историскиот 
потенцијал низ организирање на излети, тури и сл., комби-
нирани со разни манифестации и приредби; развој на нау-
тичкиот туризам со изградба и адаптација на нови мари-
н а уредување на крајбрежниот простор за излегување на 
реката, изградба на „бела флота“ на Дунав, развој на ри-
боловниот туризам итн. Оваа програма ќе ги опфати раз-
војот и организацијата на овие активности на макром-
режата на системот Дунав-Тиса-Дунав и во долниот тек на 
реката Сава. 

Со програмата посебно ќе се разработат прашањата 
за поефикасно организирање на сите учесници во комплек-
сот на давањето туристички услуги, за да може што поце-
лосно да се валоризираат големите можности на подрачје-
то на Дунав во нашата земја кое има и пошироко меѓуна-
родно значење. 

9. Програма за развој на туризмот во големите градови 
Големите градови имаат погодни ресурси за развој 

на специфичните видови туризам, што се засноваат на 
конгресни, саемски, научни, културни, спортски и разни 
други странски и домашни манифестации. ПокраЈ тоа, 
станува збор за политички, стопански, културни и здрав-
ствени центри во нашата земја, а се јавуваат и како важни 

транзитни центри. Во непосредната околина на центрите 
се наоѓаат атрактивни излетишта и вредни културни спо-
меници, што се составен дел на туристичката понуда на 
градовите. Сето тоа треба да претставува база за изработ-
ка на единствена програма за развој на туризмот во голе-
мите градови. 

10. Програма за развој на малото стопанство во туризмот 
Со програмата за развој на малото стопанство во ту-

ризмот се предвидува збогатување на вкупната туристич-
ка понуда во разни области на давањето услуги. Притоа 
треба да се води сметка за тоа, таа да се посматра компле-
ментарно со туристичката понуда на општествениот сек-
тор. Во тој случај треба да се развиваат кооперантски од-
носи помеѓу приватниот и општествениот сектор, посебно 
кога е во прашање пласманот на странскиот пазар. Оваа 
програма ќе ја опфати изградбата на нови капацитети за 
сместување, модернизација на постојните, развој на угос-
тителските капацитети, трговските дуќани и разните з.идо-
ви лични услуги. Со развојот на малото стопанство во ту-
ризмот ќе се создадат услови за насочување на дел од 
средствата од странство и од земјата што ги оствариле на-
шите граѓани, со што се овозможува зголемување на вра-
ботеноста и збогатување на туристичката понуда. Конкре-
тизацијата на оваа програма ќе биде усогласена со страте-
гијата на развојот на малото стопанство. 

VI. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УТВРДЕНИТЕ ЦЕ-
ЛИ 

За успешно реализирање на поставените цели и про-
грами за развој суштествени се следните три најважни об; 
ласти на дејствување: 

1) максимално активирање на сите резерви што се на-
оѓаат во самото туристичко стопанство од гледиштето на 
зголемување на квалитетот на неговото работење и зголе-
мување на ефикасноста на пласманите на светскиот и до-
машниот пазар; 

2) создавање услови за вклучување на сите стопански 
и општествени дејности во програмите за развој на туриз-
мот, а посебно од областа на материјалното производ-
ство, кои и својот долгорочен економски интерес го наоѓа-
ат во развојот на туризмот; 

3) конкретизирање на долгорочниот интерес на земја-
та за развој на туризмот. 

1. Туристичкото стопанство ќе се ангажира за унапре-
дување на сопственото работење во разни области. Осно-
ва на долгорочната политика на сите ОЗТ од областа на 
туристичкото стопанство ќе претставува маркетинг-кон-
цепцијата. Тоа значи дека барањата на пазарот ќе претста-
вуваат појдовна основа на долгорочната, среднорочната и 
тековната деловна политика. Во тој поглед макроорганиз-
цијата ќе стреми кон афирмација на работната организа-
ција и обединување на основните деловни функции на ова 
ниво. Во рамките на тоа, примената на интегралниот мар-
кетинг ќе добие доволно простор во таа смисла што да се 
обезбеди рационално комбинирање на туристичкиот про-
извод, политиката на цените, гуомоционата политика и 
изборот на каналите за продажба. Тоа подразбира и при-
мена на современата компјутерска техника и информати-
ка во работењето. На тој начин се создаваат и услови за 
успешно комуницирање со деловните партнери на меѓуна-
родниот и домашниот туристички пазар. Ваквата органи-
зација ќе биде отворена не само за сите форми на поврзу-
вање врз потесна територијална основа, туку и на един-
ствениот југословенски пазар и пошироко со странски 
партнери, како и спрема заинтересираните организации 
од разни области, а посебно од материјалното производ-
ство. Тоа создава претпоставки и за поврзување на угости-
телските организции со туристичките организации, со 
превозниците и со другите учесници во процесот на дава-
ње услуги на единствениот југословенски пазар. Значајна 
претпоставка за функционирање на современата организа-
ција на туристичкото стопанство се и адекватните кадри. 
Поради тоа е потребно да се обезбедат квалитетни кадри 
за областа на давањето туристички услуги, т.и. производ-
ствени матични кадри, како и креативни високостручни 
кадри од разни профили што треба да го носат идниот 
развој на туризмот. 

Ова подразбира подобрување и промена на квалифи-
кационата структура на вработените во туризмот, адек-
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ватно водење на кадровската политика на ОЗТ, донесува-
ње соодветни програми за оспособување на сезонските ра-
ботници, соодветна квалификациона структура на работ-
ниците во приватниот сектор и дефинирање на програма-
та за вклучување на нашите работници на привремена ра-
бота во странство. За таа цел и системот на образование 
на кадрите треба да се приспособи кон барањата на реал-
ните потреби на туризмот. Промените во системот на 
средното насочено образование даваат можност за форми-
рање на квалитетни образовни центри за школување на 
кадри од I-V степен на стручност. Исто така, системот на 
високошколското образование треба да ги обезбеди разно-
видните кадровски потреби на туристичкото стопанство. 

Во доменот на организацијата на туризмот, посебно 
значење имаат органите и организациите што го коорди-
нираат неговиот развој на сите нивоа, од општината до 
федерацијата. Во тој случај важат истите појдовни прин-
ципи на организираност како и за туристичкото стопан-
ство. Тоа значи дека во рамките на мерките на тековната, 
среднорочната и долгорочната политика првенствено тре-
ба да се тргнува од барањата на пазарот и стремежот со 
задоволување на потребите на туристите да се остварат 
што подобри економски резултати и определени поширо-
ки општествени барања кога е во прашање домашниот ту-
ризам, односно со овие мерки да се обезбеди оптимално 
комбинирање на туристичкиот производ, политиката на 
цените, промоционата политика и изборот на адекватни 
канали за продажба. Во тој поглед јасно ќе се определи 
надлежноста на одделните носители на политиката на раз-
војот на туризмот (стопанските комори, општествените 
туристички организации, извршните органи на општестве-
но-политичките заедници). Нивните надлежности ќе бидат 
јасно разграничени, но ќе се посматраат комплементарно. 

Во рамките на координацијата на развојот на туриз-
мот на разни нивоа од гледиштето на вкупниот пласман 
на нашата туристичка понуда на светскиот пазар, посебно 
значење ќе имаат и понатаму туристичката пропаганда и 
информативната дејност во странство, која ќе биде син-
хронизирана и со другите инструменти за наш настап на 
светскиот пазар. Во тој поглед треба да се користи досе-
гашната 'позитивна практика во нашата и во други земји и 
да се вршат потребните измени во смисла на нејзиното 
унапредување. За успешно координирање на развојот на 
туризмот на сите нивоа, а посебно на ниво на земјата, по-
требно е и во овој случај да се афирмираат истражувањето 
на пазарот и воведувањето на современа информатика. 

2. Значајна претпоставка за реализација на утврдени-
те цели е поврзувањето на туризмот со сите други дејнос-
ти врз долгорочни основи. Развојот на туризмот може ус-
пешно да се одвива со претпоставка за формирање на 
адекватна сообраќајна инфраструктура, развој на енерге-
тика, агроиндустрискиот комплекс, градежништвото, ин-
дустријата, трговијата и другите дејности. Составен дел 
на тоа е и адекватниот развој на комуналната инфраструк-
тура во туристичките места. Покрај тоа, со мерките на до-
лгорочната економска политика ќе се стимулира поврзу-
вањето на туристичкото стопанство со другите стопански 
дејности во остварувањето на заедничката извозна про-
грама преку туризмот. На тој начин ќе се создаде и 
можност за вложување на еден дел од акумулацијата соз-
дадена во производството во споменатите извозни развој-
ни програми. 

3. Имајќи го предвид местото што туризмот треба да 
го добие во целокупниот општествено-економски развој 
на земјата и искуствата на другите развиени туристички 
земји, идниот развој на туризмот ќе биде поддржуван со 
долгорочните мерки на економската политика. Во стопан-
скиот систем и со мерки на економската политика извоз-
ниот дел на туристичкото стопанство ќе има рамноправен 
третман со другото извозно стопанство, почитувајќи ги 
специфичностите на одделни сектори на стопанисувањето 
на светскиот пазар во политиката на економските односи 
со странство, политиката на поттикнување на извозот на 
стоки и услуги, политиката на проширената репродукци-
ја, монетарно-кредитната политика, даночната политика 
и др. Тоа е значајно не само за давањето туристичка услу-
га на странските туристи, туку и за опфаќањето на сите 
производи и услуги што на овој начин се пласираат на 
светскиот пазар. Во овој комплекс на системски мерки ќе 

се тргнува и од политиката на реалниот курс на динарот 
кој важи за целокупното стопанствово соодветни мерки 
на економската и социјалната политика ќе се обезбедат и 
попогодни услови за развој на домашниот туризам кога се 
во прашање оние делови на населението што не ќе бидат 
во можност да ги прифатат условите на туристичкиот па-
зар. Покрај очекуваното дејство на стимулативните сис-
темски мерки, што се .применливи за сите извозници, и 
тргнувајќи од значењето на туризмот, кога се во прашање 
пред се, неговото влијание врз платниот биланс и мултип-
лицираните ефекти врз целото стопанство, ќе се создадат 
потребните претпоставки за обезбедување на додатна аку-
мулација од странство од гледиште на нејзиниот пласман 
во оваа област, како и поповолни кредитни услови. При-
тоа се имаат предвид и високиот нето девизен ефект, крат-
киот рок за активирање на вложените средства за извоз и 
доминантното учество на конвертибилното подрачје на 
плаќање кога е во прашање извозот на наши туристички 
услуги. Сето тоа значи дека развојот на туризмот добива 
нов квалитет во таа смисла што се третира како интегра-
лен дел на целосниот развој на земјата, а не парцијално 
како што тоа беше случај во досегашниот период. Врз 
овие основи се воспоставуваат квалитетно нови односи, во 
таа смисла што земјата во целост е заинтересирана за не-
говиот развој, независно од тоа дали со туризмот се акти-
вираат регионалните ресурси или со него на светскиот па-
зар се пласираат разни видови производи и услуги. 

Потребни средства и нивни извори 
Тргнувајќи од целите, програмите и претпоставките 

за развој на туризмот, треба да се утврди обемот на по-
требните инвестиции и нивните извори. Обемот на потреб-
ните средства ќе се утврди врз основа на конкретизацијата 
на програмата. Во поглед на изворите на средства до 
2000-та година се предвидува дека туристичкото стопан-
ство од сопствените средства би можело да обезбеди 20%, 
од здружените средства на ОЗТ на другото стопанство би 
можело да се обезбедат 25%, од средствата на Фондот за 
неразвиените подрачја 5% и од личните средства на граѓа-
ните 5%. Сето тоа е 55% од вкупно потребните средства, а 
остатокот од 45% треба да се обезбеди од странска акуму-
лација (заеднички вложувања, долгорочен закуп и стран-
ски кредити) и од кредитните средства на домашните бан-
ки. 

Долгорочно посматрано, со операционализација на 
мерките и активностите за остварување на целите на 
Стратегијата на долгорочниот развој на туризмот на Југо-
славија ќе се води сметка во континуитет да се создаваат 
економски услови за зголемување на интересот на стопан-
ството, банките и странските вложувачи за вложување во 
туризмот. Ќе се зголеми мобилноста на општствената аку-
мулација и ќе се поттикнува здружувањето на акумулаци-
јата и нејзината концентрација за зголемување на турис-
тичката понуда, по обем, квалитет и структура, имајќи го 
предвид и порамномерниот регионален развој на земјата. 
Исто така, низ повисоки форми на соработката со стран-
ство ќе се создаваат нови модели на заеднички вложувања. 

1089. 
Врз основа на член 33 ст. 2 и 3 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
1. На стоките што се увезуваат во 1988 година, освен 

на стоките што се ослободени од плаќање царина, според 
одредбите од чл. 25 до 30 и член 50 од Царинскиот закон, 
се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина 
од 1% од царинската основица. 

Давачката од став 1 на оваа точка не се плаќа на увоз 
на стоки на кои, според меѓународни договори, не се пла-
ќа царина. 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

Е.п. бр. 456 
17 декември 1987 година 
Белград^ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 

1090. 
Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, член 164 

став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, член 254 ст. 5 и 7 и 
член 287 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 
38/86), директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во ца-

ринската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80 и 
69/81) во член 4 точката 13 се менува и гласи: 

„13) во рубриката 13 (Земја од која се увезуваат сто-
ките) се запишува називот на земјата од која се увезуваат 
стоките, а во шифреното поле со должина од три места се 
запишува шифрата на таа земја од Кодексот на шифрите. 

Ако стоките се испорачуваат од консигнационен 
склад во Југославија, а плаќањето се врши непосредно на 
странската фирма - сопственикот да стоките, како земја 
од која се увезуваат стоките, се запишува земјата на стран-
скиот продавач - сопственикот на стоките. 

Ако странскиот продавач испорачува стоки од свое 
производство од консигнационен склад во друга земја, од-
носно ако стоките се увезуваат од местото на складирање-
то (стокови, слободни зони), под услов тие стоки да не ги 
национализирала друга држава, се запишува земјата во 
која стоките се произведени“. 

Точката 15 се менува и гласи: 
15) во рубриката 15 (Земја на плаќањето) се запишува 

називот на земјата од која е странската фирма - продава-
чот на стоките, а во шифреното поле со должина од три 
места се запишува шифрата на таа земја од Кодексот на 
шифрите. 

Ако се увезуваат стоки без плаќање на противвред-
ност, таа рубрика не се пополнува;". 

Во точка 34 став 7 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава став 8, кој гласи: 

„Ако стоките се царинат според одредбата од член 4 
став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 81/87), 
под осенченото шифрено поле подносителот на деклара-
цијата ја запишува шифрата на тарифниот став од Списо-
кот на стоките со форми на извозот и увозот што е соста-
вен дел на Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/85, 11/86, 23/86, 28/86, 61/86, 64/86 и 13/87) (во ната-
мошниот текст: Списокот на стоките) кој важи до 31 де-
кември 1987 година;". 

Во точка 35 на крајот точката и запирката се замену-
ваат со точка и се додава нов став, кој гласи: 

„Ако стоките се царинат според одредбата на член 4 
став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
Царинската тарифа, подносителот на декларацијата во 
осенченото поле со должина од едно место Ја запишува 
шифрата „4";". 

Во точка 36 став 2 на крајот точката и запирката се 
заменуваат со точка и се додава став 3, кој гласи: 

„Ако стоките се царинат според одредбата на член 4 
став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 

Царинската тарифа, се запишува стапката на царината 
што важи на 31 декември 1987 година;". 

Точката 49 се менува и гласи: 
„49) во рубриката 49 (Вредност на стоките во валута-

та - фактурна) се пополнува само шифреното поле со 
должина од 11 цели и две децимални места во кое се запи-
шува износот во валутата што му се плаќа на странскиот 
продавач врз основа на договор. Во првите 11 места се за-
пишува целиот број, а во другите две места, одвоени со ис-
прекината линија, се запишува децималниот број. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат без плаќање 
на противвредност, во рубриката 49 се запишува износот 
што ja претставува договорената цена во смисла на одред-
бите на член 34 од Царинскиот закон. 

Ако во рубриката 12 (Вид - форма на увозот) е запи-
шана шифрата на 42" - Пресметка на давачките за при-
врмеено увезени стоки - во рубриката 49"се запишува; из-
носот на закупнината изразена во валутата што на стран-
скиот партнер му се плаќа за периодот за кој се поднесува 
царинска декларација. За привремено увезени стоки во 
други случаи се запишува соодветниот дел од вредноста 
во валутата на која се наплатуваат давачките според од-
редбата на член 314 од Царинскиот закон. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат од облагоро-
дување (преработка, доработка или обработка) или по-
правка, во рубриката 49 се запишува износот на услугите 
и вградениот материјал што му се плаќа на странскиот 
партнер;". 

Во точка 50 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„Ако во рубриката 12 (Внд-форма на увозот) е запи-

шана шифрата „42" - пресметка на давачките за привре-
мено увезени стоки - во рубриката 50 се запишува износот 
на закупнината изразена во динари франко југословенска 
граница што на странскиот партнер му се плаќа за перио-
дот за кој се поднесува царинска декларација. За привре-
мено увезени стоки во други случаи се запишува соодвет-
ниот дел на вредноста во динари на кои се наплатуваат 
давачките според одредбата на член 314 од Царинскиот за-
кон. 

Ако се царинат стоки што се увезуваат од облагоро-
дување (преработка, доработка или обработка) или по-
правка, во рубриката 50 се запишува вкупната вредност на 
привремено извезените стоки, вредноста на услугите, 
вредноста на вградениот странски материјал, како и тро-
шоците на испраќањето од југословенската граница до 
преработувачот и од преработувачот до југословенската 
граница, ако истите не се пресметани во цената на услуги-
те;". 

Член 2 
Во члеет 13 точка 29 на крајот точката и запирката се 

заменуваат со точка и се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако се царинат стоки според одредбата на член 4 

став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
Царинската fapифa, под осенченото шифрено поле подно-
сителот на декларацијата ја запишува шифрата на тариф-
ниот став од Списокот на стоките што важел до 31 декем-
ври 1987 година;". 

Во точка 30 на крајот, точката и запирката се замену-
ваат со точка и се додава нов став 2, кој гласи: 

„Ако стоките се царинат според одредбите на член 4 
став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
Царинската тарифа, подносителот на декларацијата во 
осенченото поле со должина од едно место ja запишува 
шифрата „4";". 

Во точка 31 на крајот, точката и запирката се замену-
ваат со точка и се додава став 4, кој гласи: 

„Ако стоките се царинат според одредбите на член 4 
став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
Царинската тариф,а се запишува стапката на царина што 
важи на 31 декември 1987 година;". 

Член 3 
Во член 18 точката 17 се менува и гласи: 
„17) во рубриката 17 во шифреното поле со должина 

од три места се запишува ознаката „333" ако се извезуваа 
стоки според одредбите на Спогодбата за соработка меѓу 
СФРЈ и БЕЗ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/83-Меѓуна-
родни договори), односно на Спогодбата меѓу СФРЈ од 
една страна и државите членки на Европската заедница за 

љ 
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јаглен и челик од друга страна („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 1/83-Меѓународни договори);". 

Член 4 
Во член 21 во точка 11 зборовите: „шифрите 31, 34, 35 

и 36 се заменуваат со зборовите: „шифрите 31, 34, 35, 36 
или 77". 

Член 5 
Во член 32 точка 20 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако стоките се продадени по цена што е поголема 

односно помала, од цената по која стоките се евидентира-
ни, освен стоките што се упатуваат зарди продажба во 
слободна царинска продавница, под шифреното поле се 
запишува и вредноста во валутата по која тие стоки се 
продадени;". 

Член 6 
Во член 34 став 2 точка 1 зборовите: „освен за стоки 

што привремено се увезени заради вградување во домаш-
ни стоки што ќе се извезат“ се бришат. 

Во точка 2 зборовите: „освен кога стоките што се из-
везуваат се произведени од привремено увезени стоки за-
ради облагородување“ се бришат. 

Член 7 
Во член 41 став 1 точка 5 зборовите: „IV, IV/1, V, V/1, 

VI, VI/1, XI, XI/1, XII, XII/1, XIV, XV, XVI и XVI/1" се 
заменуваат со зборовите: „IV, IV/1, V, V/1, VI, VI/1, VIII, 
VIII/1, X, Х/1, XI, XI/1, XII, XII/1, XIV, XV, XVI и XVI-
/ 1 " . 

Член 8 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на исправи 

во царинската постапка, кој е составен дел на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската постапка, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во глава I Царинарници и нивни организациони 
единици, во редниот број 1, по точка 6 се додаваат точ. 7 и 
8, кои пасат: 4 

„7) Царинскиот реферат Вогошќа 91111 
8) Царинскиот реферат Ступ 91138". 
Во редниот број 4, ћо точка 4, се додава точка 5, која 

гласи: 
„5) Царинскиот реферат Пошта Бања Лука 94064". 
Во редниот број 10, по точка 3, се додаваат точ. 4 и 5, 

кои гласат: 
„4) Царински реферат Пореч 44067 
5) Царинскиот реферат Ровињ 44075". 
Во редниот број П, по точка 8, се додаваат точ. 9 и 

10, кои гласат: 
„9) Царинска испостава Мали Лошињ 45152 
10) Царински реферат Сењ 45160". 
Во редниот број 17, по точка 10, се додава точка 11 

која гласи: 
„П) Царински реферат за работи на консигнации и 

саеми , 81124". 
Во редниот број 18 точката 2, се менува и гласи: 
„2) Царинска испостава Охрид 82023") 

а по точка 9 се додава точка 10, која гласи: 
„ 10) Царински реферат Аеродром Охрид 82112". 
Во редниот број 22, по точка 5, се додава точка 6, која 

гласи: 
„6) Царински реферат Љубелишќе 63061". 
Во редниот број 32, по точка 7, се додава точка 8 која 

гласи: 
„8) Царински реферат Нови Пазар 14109". 
Во редниот број 33, по точка 11, се додаваат точ. 12 и 

13 кои гласат: 
“ 12) Царински реферат Вршка Чука 15148 
13) Царинска испостава Аеродром Ниш 15156". 
Во редниот број 34, по точка 4, се додава точка 5, која 

гласи: 
„5) Царински реферат Параќин 170^51". 

2) Глава IV. Држави, се менува и гласи: 

Ред. 
број Назив на земјата Скратен 

назив Шифра 

1. Албанија 
2. Алжир 

ALL 
DZA 

008 
012 

Ред. 
број Назив на земјата Скратен 

назив Шифра 

3. Американска Самоа ASM 016 
4. Андора AND 020 
5. Ангола AGO 024 
6. Ангвила AIA fr 660 
7. Антартик АТА 010 
8. Антигва и Барбуда ATG 028 
9. Аргентина ARG 032 
10. Австралија AUS 036 
И. Австрија AUT 040 
12. Авганистан AFG 004 
13. Бахами BHS 044 
14. Бахреин BHR 048 
15. Бангаладеш BGD 050 
16. Барбадос BRB 052 
17. Белгија BEL 056 
18. Белизе BLZ 084 
19. Белоруска ССР BYS 112 
20. Бенин BEN 204 
21. Бермуди BMU 060 
22. Боцвана BWA 072 
23. Боливија BOL 068 
24. Божиќен Остров CXR 162 
25. Бразил BRA 076 
2.6. Британски Девствени Острови VGB 092 
27. Британска Територија на 

Индиски Океан IOT 086 
28. Брунеј BRN 096 
29. Бугарија BGR 100 
30. Буркина Фасо BFA 854 
31. Бурма BUR 104 
32. Цурунди BDI 108 
33. Бутан BTN 064 
34. Буве BVT 074 
35. Централноафриканска 

Република CAF 140 
36. Чад TCD 148 
37. Чехосћовачка CSK 200 
38. Чиле CHL 152 
39. Данска DNK 208 
40. Доминика DMA 212 
41. Доминикана DOM 214 
42. Џибути DJI 262 
43. Џонстон, Остров JTN 396 
44. Египат EGY 818 
45. Еквадор ECU 218 
46. Екваторијална Гвинеја GNQ 226 
47. Ел Салвадор SLV 222 
48. Етиопија ETH 230 
49. Фарски Острови FRO 234 
50. Фиџи FJI 242 
51. Филипини PHL 608 
52. Финска FIN 246 
53. Фокландски Острови (Милеи-

ни) FLK 238 
54. Франција FRA 250 
55. Француска Гијана GUF 254 
56. Француска Полинезија PYF 258 
57. Габон GAB 266 
58. Гамбија GMB 270 
59. Гана GNA 288 
60. Гибралтар GIB 292 
61. Грција GRC 300 
62. Гренада GRD 308 
63. Гренланд , GRL 304 
64. Гуам GUM 316 
65. Гваделуп GLP 312 
бб. Гвајана GUY i 328 
67. Гватемала GIM 320 
68. Гвинеја GIN 324 
69. Гвинеја Бисао GNB 624 
70. Хаити HTI 332 
71. Херд и Мекдоналд Острови HMD 334 
72. Холандија NDL 528 
73. Холандски Антили ANT 532 
74. Хон дурас HND 340 
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Ред. 
број Назив на земјата 

75. Хонгконг 
76. Индија 
77. Индонезија 
78. Ирак 
79. Иран 
80. Ирска 
81. Исланд 
82. Источен Тимор 
83. Италија 
84. Израел 
85. Јамајка 
86. Јапонија 
87. Јемен, Арапска Република 
88. Јемен, Народна Демократска 

Република 
89. Јордан 
90. Југославија 
91. Јужна Африка 
92. Јужна Француска Територија 
93. Кајмански Острови 
94. Камерун 
95. Кампуќија 
96. Канада 
97. Катар 
98. Кенија 
99. Кирибати 
100. Кина 
101. Кипар 
102. Кокосови (Килинг) Острови 
103. Колумбија 
104. Коморски Острови 
105. Конго 
106. Кореја 
107. Кореја, Демократска Народна 

Република 
108. Костарика 
109. Куба 
110. Кукови Острови 
111. Кувајт 
112. Лаос 
113. Лесото 
114. Либан 
115. Либерија 
116. Либиска Арапска Џамахирија 
117 Линтенштајн 
118. Луксембург 
119. Унгарија 
120. Мадагаскар 
121. Макао 
122. Малави 
123. Малдиви 
124. Малезија 
125. Мали 
126. Малта . 
127. Мароко 
128. Мартиник 
129. Маурициус 
130. Мавританија 
131. Мексико 
132. Мидвејски Острови 
133. Монако 
134. Монголија 
135. Монсерат 
136. Мозамбик 
137. Намибија 
138. Науру 
139. Германска Демократска Репуб-

лика 
140. Германска Сојузна Република 
141. Непал 
142. Неутрална Зона 
143. Нигер 
144? Нигерија t 
145. Никарагва 

Скратен 
назив Шифра Ред. 

број Назив на земјата Скратен 
назив Шифра 

HKG ' 344 146. Ниуе NIU 570' 
IND 356 147. Норфолк, Остров NFK 574 
IDN 360 148. Норвешка NOR 578 
IRQ 149. Нова Каледонија NCL 540 
IRR 364 150. Нов Зеланд NZL 554 
IRL 372 151. Брегот на Слонова коска CIV 384 ' 
ISL 352 152. Оман OMN 512 
ТМР 626 153. Пацифички Острови PCI 582 
ITA 380 154. Пакистан РАК 586 
ISR 376 155. Палестинска Ослободителна 
JAM 388 Организација XPO 940 
JPN 392 156. Панама PAN 590 
YEM 886 157. Папуа Нова Гвинеја PNG 598 

158. Парагвај PRY 600 
YMD 720 159. Перу PER 604 
JOR 400 160. Питкерн, Остров PCN 612 
YUG 890 161. Полска POL - 616 
ZAF 710 162. Порторико PRI 630 " 
ATF 260 163. Португалија PRT 620 
СУМ 136 164. Реиниом REU 638 
KMR 120 165. Руанда RWA 646 
КИМ 116 166. Романија ROM 642 
CAN 124 167. Самоа USM 882 
QAT 634 168. САД USA 840 
KEN 404 169. Сан Марино SMR 674 
KIR 296 170. Сао Томе и Принципе STP 678 
CHN 156 171. Саудиска Арабија SAU 682 
CYP 196 172. Сејшелски Острови SYC 690 
CCK 166 173. Сен Пјер и Микелон SPM 666 
COL 170 174 Сенегал SEN 686 
COM 174 175. Сенг Ките - Невис KNA 659 
COG 178 176. Сеит Лусија (Света Луција) LCA 662 
KOR 410 177. Сеит Винсент и Гренадини VCT -670 KOR 410 

178. Сијера Леоне SLE 694 
PRK 408 179. Сингапур SGP 702-
CRI 188 180. Сирија SYR 760 
CUB 192 181. Соломонски Острови SLB 090 
СОК 184 182. Сомалија SOM 706 
KWT 414 183. СССР SUN 810 
LAO 418 184. Судан SDN 736 
LSO 426 185. Суринам SUR 740 
LBN 422 186. Свалбард и Јан Мајен Острови SJM 744 
LBR 430 187. Свазиланд swz 748 
LBY 434 188. Света Јелена SHN 654 
LIE 438 189. Шпанија ESP 724 
LUX 442 190. Шри Ланка LKA 144 
HUN 348 191. Швајцарија CHF 756 
MDG 450 192. Шведска SWE 752 
MAC 446 193. Тајланд THA 764 
MWI I 454 194. Тајван TWN 158 
MDV 462 195. Танзанија TZA 834 
MYS 458 196. Того TGO 768 
MLI 466 197. Токелау TKL 772 
MLT 470 198. Тонга TON 776 
MAR /504 199. Тринидад и Тобаго TTO 780 
MTQ / 4 7 4 200. Тунис TUN 788 
MUS 480 201. Туркс и Каикос, Острови TCA 796 
MRT 470 202. Турција TUR 792 
МЕХ 484 203. Тувалу - TUV 798 
MID 488 204. Уганда UGA 800 
MCO 492 205. Обединети Држави на Девстве-
MNG 496 нички Острови v VIR 850 
MSR 500 206. Обединети Држави на Паци-
MOZ 508 фички Острови PUS 849 
NAM 516 207. Обединети Арапски Емирати ARE 784 
NRU 520 208. Украинска ССР - UKR 804 

209. Уругвај URY 858 
DDR 278 210. Вануату VUT 548 . 
t)EU 280 211. Ватикан - Света Столица VAT 336 
NPL 524 212. Вејк, Остров WAK 872 
NTZ 536 213. Велика Британија GBR 826 
NER 562 214. Венецуела VEN - 862 
NGA 566 215. Виетнам VNM 704 
NIC 558 216. Волис и Фортуна, Острови WLF 876. 
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Ред ' фр^ј Назив на земјата Скратен 
назив Шифра 

217. Заир ZAR 180 
218. Замбија 2MB 894 
219. Западна Сахара ЕЅН 732 
220. Зеленортски Острови (Зелен Рт) CPV 132 
221. Зимбабве ZWE 716 

3) Во глава V. Видови на извоз, по редниот број 1 QC 
додава нов реден број 1а, кој гласи: 

,Да Извоз на домашни стоки - продажба на стоки во 
слободни царински продавници 12". 

4) Глава VIIL Видови на валути, се менува и гласи: 

Реден 
број Назив на валутата Скратен 

назив Шифра 

1 Американски долар USD 840 
2 Аустралиски долар AUD 036 
3 Белгиски франок BEF 056 
4. , Данска круна DICK 208 

. - у Драхма GRD 300 
6 Европска пресметковна едини-

ца ХВА 955 
1 Финска марка F1M 246 
8 Француски франок ERF 250 
9 Фунта стерлинг GBP 826 
10 Холандски гулден NLG 528 
П Ирачки динар iqd 368 
12 Ирска фунта IEP 372 
13 Лира ITL 380 
14 Јен JPY 392 
15 Југословенски динар ЖУД 890 
16 Канадски/долар CAD 124 
17 Кувајтски динар KWD 414 
18 Германска марка DEM 280 
19 Норвешка круна i NGK 578 
20 Португалски ескудо PTE 620 
21 Шилинг ATS 040 
22 Шпанска пезета ESP 724 
23 Швајцарски франок CHF 756 
24 Шведска круна SEK 752 
25 Лира (саемски аранжмани) -

Италија XIT 985 
26 Шилинг (саемски аранжмани) -

Австрија XAT 984 
27 Специјално право на влечење 

(С. Д. Р.) XDR 960 
28 Пресметковен долар - Албани-

ја XAL 970 
29 Пресметковен долар - Алжир XDZ 977 
30 Пресметковен долар - Бразил XBR 974 
31 Пресметковен долар - Чехосло-

вачка XCS 971 
32 Пресметковен долар - Египат XEG 978 
33 Пресметковен долар - Гвинеја XGN 979 
34 Пресметковна рупија - Индија XIN 982 
35 Пресметковен долар - Кампуќ-

ија XKH 975 
36 Пресметковен долар - Монго-

976" лија XMN 976" 
37 Пресметковен долар - Немачка V) 

ДДР XDD 972 
38 Пресметковен долар - СССР XSU 973 
39 Преводна рубља - членки на 

СЕВ XEE 981 

6) Глава XVII. Законски основ за ослободување од-
носно намалување на царина според Царинскиот закон, се 
менува и гласи: 

„Глава XVII. Законски основ за ослободување, неплаќање 
царина-, односно намалување на стапката за царина спо-

ред Царинскиот закон 

Реден Ослободување, неплаќање, односно намалува-
број ње на царината по член, став, точка и алинеа 

на Царинскиот закон 
Шифра 

1 Член 25 став 1 точка 1 2511 
2 Член 25 став 1 точка 2 2512 
3 Член 25 став 1 точка 3 2513 
4 Член 25 став 1 точка 4 2514 
5 Член 26 став 1 точка 1 2611 
6 Член 26 став 1 точка 2 2612 
7 Член 26 став 1 точка 3 2613 
8 Член 27 став 1 точка 1 2711 
9 Член 27 став 1 точка 2 2712 
10 Член 27 став 1 точка 3 2713 
11 Член 27 став 2 точка 1 к 2721 
12 Член 27 став 2 точка 2 2722 
13 Член 27 став 2 точка 3 ^ 2723 
14 Член 27 став 5 2750 
15 Член 27 став 6 2760 
16 Член 28 точка 3 став 1 2831 
17 Член 28 точка 3 став 2 2832 
18 Член 28 точка 3 став 3 2833 
19 Член 28 точка 3 став 4 2834 
20 Член 28 точка 3 став 5 2835 
21 Член 28 точка 6 2806 
22 Член 28 точка 8 2808 
23 Член 28 точка 9 2809 
24 Член 28 точка 11 2811 
25 Член 28 точка 12 2812 
26 Член 28 точка 15 2815 
27 Член 29 став 1 точка 1 2901 
28 Член 29 став 1 точка 2 2902 
29 Член 29 став 1 точка 3 2903 
30 Член 29 став 1 точка 4 2904 
31 Член 29 став 1 точка 5 2905 
32 Член 29 став 1 точка 6 2906 
33 Член 29 став 1 точка 7 -алинеја 3 2973 
34 Член 29 став 1 точка 7 алинеја 4 2974 
35 Член 29 став 1 точка 7 алинеја 5 2975 
36 Член 29 став 1 точка 8 2908 
37 Член 29 став 1 точка 9 2909 
38 Член 29 став 1 точка 10 2910 
39 Член 29 став 1 точка 11 2911 
40 Член 29 став 1 тачка 12 2912 
41 Член 30 став 1 3010 
42 Член 30 став 2 3020 
43 Член 30 став 3 3030 
44 Член 30 став 4 3040 
45 Член 30 став 5 3050 
46 Член 30 став 6 3060 
47 Член 30 став 11 3011 
48 Член 49 став 2 4920 
49 Член 50 став 2 5020 
50 Член 50 став 3 5030 

5) во Глава XIV. Физички лица според републичката 
односно покраинската припадност, во реден број 2 во ко-
лона 3 шифрата: „2500002" се заменува сох шифрата: 
„2500019". 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1988 година. 

01/5'Бр. Д-11130/1 
П декември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузна управа за 

царини, 
Звонко Шишиќ, с. р. 
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1091. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВОДИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Испитување на води. Класификација 
на води JUS H.Z0.001 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на испитувањето на води („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 29/74). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/270 
26 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

1092. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

единци и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ - РЕФЕРЕН-

ТНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ВИСКОЗИМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентни материјали - референтни течности за преглед на 
вискозиметри во интервал од 4.1 О“7 до 1.10"ш2/ѕ за кинема-
тичка вискозност и 1.10-3 до 1.1 О“2 Pa.s за динамичка ви-
скозност (во натамошниот текст: референтни течности). 

Метролошките карактеристики од став 1 од овој член 
се означуваат скратено со ознаката PMK-RM-T/9. 

Член 2 
Под референтни течности, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат: 
1) дестилирана вода со специфична отпорност од 0,7 

до 1,2 m П ѕш и кинематичка вискозност 1,0038 - IO^mVc 
при температура 293,15 К и притисок 101,32 кРа; 

2) смеси на чисти јаглероди (нормални и изопарафи-
ни нормални и изоолефини со мала молекуларна маса) и 
синтетички полимери што поседуваат Њутнови каракте-
ристики на течење, со дефинирани и потврдени вредности 
на кинематичка и динамичка вискозност. 

Член 3 
Номиналните вредности на кинематичката вискоз-

ност на референтни течности при температура 293,16 К, 
мораат даформираат геометриска низа со фактор на про-
гресија 5УТ0, според следната табела: 

Кинематичка ви-
Реден Н А З И В скозносг на 200С,Х 
број mmV(s) номинал-

на вредност 

1 РЕФЕРЕН- МАТЕРИ- RMo-. 0,4 
ТЕН ЈАЛ 

2 R M l 2 1,2 
3 r m 2 ' 2 
4 R M s 5 
5 R M i o 10 
6 R M 2 0 20 
7 R M 3 0 30 
8 R M 6 o 60 
9 " R M 1 0 0 , 100 

10 " R M 2 0 0 200 
11 " " R M 3 0 0 300 
12 " " R M e o o 600 
13 " R M 1 0 0 0 1000 
14 " " R M 2 0 0 0 2000 
15 " " R M 3 0 0 0 3000 
16 " " R M e o o 6000 
17 " " R M 1 0 0 0 0 10000 
18 " " R M 17000 17000 
19 R M 3 0 0 0 0 30000 
20 " " R M 6 0 0 0 0 60000 
21 " " R M 100000 100000 

Член 4 
Референтните течности мораат да бидат ослободени 

од механички нечистотии и траги на влага. 

Член 5 
Несигурноста на мерењето на кинематичката вискоз-

ност на примарни референтни течности мора да биде во 
интервал од 0,05 до 0,5% во зависност од вискозноста на 
течноста, за ниво на доверба 99%, а средното квадратно 
отстапување на резултатите од мерењето не смее да биде 
поголемо од 0,05%. 

Член 6 
Несигурноста на мерењето на кинематичката вискоз-

ност на секундарни референтни течности мора да биде во 
интервал од 0,5 до 1,5%. 

Член 7 
Границата на дозволената апсолутна грешка на мере-

њето на густината на референтни течности со кинематич-
ка вискозност до 200 mm3/s е ± 0,5 kg/m3, а на референтни 
течности со кинематичка вискозност поголема од 200 
mm2/s е ± 0,4 kg/m3. 

Член 8 
Својството на стабилноста на референтни течности 

мора да се манифестира со постојаноста на вредноста на 
кинематичката односно динамичката вискозност што тие 
ја репродуцираат. 

Член 9 
Референтните течности мораат да се чуваат на темпе-

ратура (20 ± 5)0С без присуство на светлост. 

Член 10 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и испишани така што да не можаат да се избри-
шат или симнат. 

Член 11 
На една од бочните страни на шишето во кое се наоѓа 

референтна течност мораат да бидат испишани следните 
натписи и ознаки: 

1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) сериски број; 
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3) вредност на кинематичката односно динамичката 
вискозност; 

4) службена ознака на референтната течност; 
5) ознака U дека референтната течност има уверение 

кое мора да содржи: 
а) фирма односно назив или знак на производителот; 
6) назив и подрачје на примената на мострата; 
в) сериски број; 
г) вредност на кинематичката односно динамичката 

вискозност; 
д) несигурност на мерењето на кинематичката однос-

но динамичката вискозност; 
ѓ) рок на важноста на референтната течност. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3912/1 
27 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межак, с. р. 

1093. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-
НИ - МЕРНИ ЛЕНИРИ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ М, О, 

1 И 2 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони -
мерни ленири од класата на точност М, О, 1 и 2 со 
должина до 2000 mm (во натамошниот текст: мерни лени-
ри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-1/1. 

Член 2 
Под мерен ленир, во смисла на овој правилник, се 

подразбира работно мерило кое служи: 
1) како еталон за пренос на вредноста на единица 

должина врз мерила на должина со помала точност, како 
и за контрола и градуирање на мерни прибори и линеарни 
мерни претворувачи; 

2) како мерило за проверка, дотерување и непосредно 
мерење на должината и линеарните поместувања кај мер-
ните машини и прибор. 

Член 3 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) мерен ленир е мерило на должина кај кое вреднос-

та на должината е определена со најкусото растојание по-
меѓу оските на цртите на поделба; 

2) номинална должина на мерен ленир е вредноста на 
должината што е назначена на него; 

3) грешка на мерниот ленир е разликата помеѓу 
стварната вредност на должината на мерниот ленир и со-
одветната права, односно споредбена вредност; 

4) основни црти на поделба се две црти на поделба 
чие.осно растојание ја определува општата должина на 
мерниотгленир; , 

. ^5) еднозначно мерило на должината со црти е мерило 
на должина со две основни црти, а повеќезначно мерило 

на должина со црти е мерила на должина со низа црти на-
несени врз тоа мерило во определени интервали; 

6) скала на мерен ленир е уреден однос меѓу цртите 
на поделбата и на нив соодветни бројни ознаки; 

7) неутрална рамнина на мерен ленир е рамнина во 
која надолжните материјални влакна на мерниот ленир, 
поставен на два хоризонтални потпирачи, под дејство на' 
сопствената тежина не се истегаат и не се собираат, туку 
остануваат со непроменлива должина. 

И. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 4 
Границите на дозволена грешка на мерните ленири 

(R), за одделни класи на точност, зависно од нивната но-
минална должина, се наведени во следната табела: 

Класа Граници на дбзволена грешка 
на точност ± Ќ,во/um 

м1) -
о 0,5 4- 0,5 - L 

1 1 + М 

2 5 + 5 - L 

L ја означува номиналната дожина на интервалот, изразе-
на во метри 

Член 5 
Вредностите на границите на дозволената грешка 

(R), во заокружени износи, за одделни карактеристични 
вредности на номиналната должина (L) на мерниот ленир 
се наведени во следната табела: 

Номинална 
должина L 

во mm 

Граници на дозволена 
грешка ± R, 60 jim 
за класа на точност 

0 1 2 

. 50 0,5 1,1 5,3 

100 0,6 1,1 5,5 

500 0,8 1,5 7,5 

1000 1,0 2,0 10,0 

1500 1,3 2,5 12,5 

2000 1,5 3,0 15,0 

Член 6 
Промената на должината на мерните ленири поради 

нестабилноста на материјалот од кој се изработени не 
смее во текот на една година да ги преминува вредностите 
наведени во следната табела: 

Класа на 
точност 

Промена на должината 
во / џ т / т 

О,М 0,15 

1 о,з 

2 2,0 

Член 7 
Кај мерните ленири од класа на точност М, 0 и 1, на 

површината со поделбата, а над цртите на поделба, мора-
ат да бидат нанесени две осни линии, паралелни меѓусеб-
но и со правец на простирање на поделбата со растојание 
од (0,2-0,3) mm. Осните линии можат да бидат нанесени по 
целата должина на мерниот ленир, односно на поделбата 
или само на почетокот и на крајот на поделбата. 
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Кај мерните ленири со должина на цртите на подел-
бата помала од 1 mm или кај еднозначните мерни ленири 
може да биде нанесена само една бсна линија, на почето-
кот (пред почетната црта) и на крајот на поделбата (по за-
вршната црта). 

Член 8 
Површината на мерниот ленир не смее да има вред-

ност на параметарот на рапавост Rz поголема од вреднос-
тите дадени во следната табела: 

Параметар на рапавост Rz, во ц т 
Класа на Површина со Бочни површини и 
точност поделба површина на осно-

вата 

М, О, 1 0,05 1,60 

2 0,20 6,30 

Кај мерните ленири изработени од стакло рапавоста 
на површината со поделбата мора да има вредност на ед-
наков параметар R^ ^ 0,05 јаји, а рапавоста на бочните по-
вршини да е Rz ^ 10,0 џ т . 

Член 9 
Дозволените отстапувања од формата и положбата 

на површината со поделбата мораат да им одговараат на 
вредностите наведени во следната табела: 

III. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА 

Член 15 
Формите и димензиите на мерните ленири се дадени 

во следната табела: 

Напречен пресек 
Габаритни мери, 

во mm Номинална 
Тип Ознака Форма височина широчи- ? 0 ^ ^ ^ 

на 

II 

И 25/ 30 до 1000 

М 36 40 над 1000 

о 30 20 до 500 

10 20 до 200 

Отстапување на површината со поделбата 
од нормалноста 

Класа на памноста о д п а Р а л е л н о с - спрема бочните 
точност Р та со основата^површини, на 

должина од 1 m 

М , 0 ± 1 0 ЈХМ 1 0 JAM/HI 10 JAM 
1 ± 1 6 ЦМ 1 6 ЈАМ/Ш 16 JAM 
2 ± 20 JAM 20 џм/т 20 JAM 

^ во однос на потпирните точки 

Член 10 
Широчината на цртите на поделбата на мерните ле-

нири мора да биде во границите на: 
1) (3-10) jim - за мерни ленири од класата на точност 

М, 0 и 1; 
2) (10-20) jam - за мерни ленири од класата на точ-

ност 2. 
Допуштената разлика во широчината на одделни 

црти на поделбата од просечната широчина на цртите за 
таа поделба не смее да биде поголема од 20%. 

Член 11 
Отстапувањето на оските на цртите на поделбата на 

мерните ленири од нормалноста во однос на осните ли-
нии на мерниот ленир не смее да биде поголемо од Г. 

Член 12 
На бочните површини на мерните ленири од класата 

на точност М, 0 и 1, мораат да бидат означени точкит ена 
потпирање (Беселовите точки). 

Член 13 
Референтата температура за која се пропишани гра-

ниците на дозволена грешка од член 5 на овој правилник 
изнесува 200С. 

Чден 14 
Вредноста на номиналната должина на мерните ле-

нири може да биде: 50 mm; 60 mm; 100 mm; 150 mm; 160 
mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 320 mm; 400 mm; 500 mm; 
630 mm; 700 mm; 800 mm; 840 mm; 910 mm; 1000 mm; 1200 
mm; 1400 mm; 1500 mm; 1600 mm и 2000 mm. 

Член 16 
Мерните ленири, зависно од конструкцијата, се изра-

ботуваат во следните класи на точност: 
1) мерни ленири од типот 1 - во класа на точност 0 и 

I 9 
2) мерни ленири од типот II - во класа на точност О, 1 

и 2. 

Член 17 
Мерните ленири мораат да бидат изработени од ма-

теријали што им одговараат за нивната намена. Составот 
и коефициентот на линеарното термичко ширење на некои 
материјали што се користат се дадени во следната табела: 

Температурен коефициент 
Материјал на линеарното ширење, во 

10^ к-1 

Челик со 36% никел 1,0 ± 0,5 
Челик со 58% никел 11,5 ± 0,5 
Челик што не 'рѓосува 11,5 ± 1,0 
Оптичко стакло (10,0-11,0) ± 0,5 

Вредноста на температурниот коефициент на линеар-
ното ширење мора да биде назначена во техничката доку-
ментација. 

Член 18 
Површината на мерните ленири врз која е нанесена 

поделбата мора да се совпаѓа: 
1) со неутралната рамнина - кај мерните ленири од 

типот I; 
2) (?о горната површина - кај мерните ленири од ти-

пот II. 

Член 19 
Поделбата на мерниот ленир мора да биде читлива, 

рамномерна и неизбришлива. Во работната зона на по-
вршината на мерниот ленир со поделба не смее да има по-
значајни порозности, дамки и гребнатина 

Цртите на поделбата мораат да бидат прави, нормал-
ни на оската на мерниот ленир и со еднаква широчина по 
целата своја должина и по целата должина на поделбата. 
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Член 20 
Должината на цртите на поделбата која одговара на 

милиметарска петтомилиметарски и сантиметарски ин-
тервали, треба да биде во меѓусебен однос од 1:1,5:2. 

Ако / должината на цртите е помала од 10 mm сите 
црти на поделбата можат да бидат со еднаква должина. 

Член 21 
Цртите на поделбата на Мерните ленири што им од-

говараат на сантиметарски или милиметарски интервали 
можат да бидат обележени со броеви. л 

Кај мерните ленири од типот I бројните ознаки не 
мораат да се наоѓаат на површината на мерниот ленир на 
која се наоѓаат цртите на поделбата, туку можат да бидат 
на горната површина на едно од бочните ребра на мерило-
то. 

Член 22 
Мерните ленири, освен ленирите што се вградуваат 

во прибори и машини, мораат да имаат соодветна кутија 
за чување и транспорт, која ќе ги штити од механички по-

. треси или хемиски влијанија. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 23 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Член 24 
Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 

видливи во работни услови и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 25 
На мерниот ленир мораат да бидат напишани: 
1) фирма, односно назив или знак на производите-

лот; 
2) сериски број; 
3) номинална должина; 
4) ознака на видот на материјалот; 
5) класа на точност; 
6) ознаки на потпирните точки. 

Член 26 
На мерниот ленир можат да бидат напишани: ознака 

на земјата на производителот, стандарди на земјата на 
производителот, тип на мерниот ленир, година на произ-
водство и сл., како и каталошки и други броеви. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Мерните ленири што се наоѓаат во употреба, а што 

во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат ус-
ловите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на 
преглед до 31 декември 1990 година. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-946/2 
24 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

1094. 
Врз основа на член 28 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МОС-
ТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ - РЕФЕРЕН-
ТНИ РАСТВОРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА СПРОВОДЛИ-

ВОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките 

карактеристики што мораат да ги имаат мострите на ре-
ферентни материјали - референтни раствори за преглед на 
ќелии за мерење на спроводливоста на електролити (во 
натамошниот текст: референтни раствори). 

Метролошките карактеристики од став 1 на овој член 
се означуваат скратено со ознаката PMK-RM-T/10. 

Член 2 
Под референтни раствори, во смисла на овој правил-

ник, се подразбираат раствори на калиумхлорид (КС1) 
што репродуцираат спроводливост на електролити во ин-
тервал од 30 ѕ / т до 1-10"3ѕ/т. 

Член 3 
Спроводливоста на примарни референтни раствори 

при О 0С, 18 0С и 25 0С мора да ги има вредностите дадени 
во Табела 1. 

Табела 1 

Спроводливост на примарни референтни раствори 

Спроводливост, ѕ / т 
Маса КС1 g во 
1000 g раствор 0 0 С 18 0С 25 ПС 

1 2 3 4 

71,1352 
7,41913 
0,745263 

6,514 
0,7134 
0,07733 

9,781 
1,1163 
0,12201 

11,131 
1,2852 
0,14083 

Член 4 
Спроводливоста на секундарни референтни раствори 

на температура од 25 0С мора да ги има вредностите даде-
ни во Табела 2. 

г 
Спроводливост на секундарни референтни раствори на тем-
пература од 25 вС 

Табела 2 

Маса КС1, g 
во 1000 g раствор Спроводливост, ѕ/ш 

0,37329 0,07182 
0,14932 0,02916 
0,07466 0,01469 

Член 5 
Границата на несигурноста на мерењето на електрич-

на спроводливост на примарни референтни раствори е ± 
0,3% за ниво на доверба 99%. 

Член 6 
Границата на несигурноста на мерењето на електрич-

на спроводливост на секундарни референтни раствори е 
± 1% за ниво на доверба 99%. 
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Член 7 
Електрична спроводливост на дестилирана вода не 

смее да биде поголема од 2 - 10"4 ѕ / т . 

Член 8 . 
Својството на стабилноста на референтни раствори 

мора де се манифестира со постојаност на вредноста на 
електричната спроводливост што тие ја репродуцираат. 

Член 9 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од језиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи и испишани така што да не можат да се избришат 
или симнат. 

Член 10 
На една од бочните страни на шишето во која се нао-

ѓа референтен раствор мораат да бидат испишани следни-
те натписи и ознаки. 

1) фирма односно назив или знак на производителот, 
2) сериски број, 
3) вредност на електричната спроводливост, 
4) службена ознака на референтниот раствор, 
5) ознака U дека референтната течност има уверение 

кое мора да содржи: 
а) фирма односно назив или знак на производителот, 
6) назив и подрачје на примената на мострата, 
в) сериски 6poj, 
г) вредност на електричните спроводливост на рефе-

рентниот раствор, 
д) несигурност на мерењето на електричната спро-

водливост, 
ѓ) рок на важноста на референтниот раствор. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3911/1 
27 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с.р. 

1095, 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика од 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/86, 22/87 и 43/87), Законот за привремено утврдување 
на порастот на паричната маса и на динарските пласмани 
на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 
1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и Одлу-
ката за остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 14/87, 57/87 и 72/87), Советот на гувернерите 
донесува 

14/87, 72/87 и 77/87), во точка 27 став 1 по зборот: „шеќ-
ер“ се додава зборот: „и“, а зборовите: „во височина до 
50%, а за залихи“ се бришат, а процентот: „31%", се заме-
нува со процентот: „50%". 

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

О. бр. 165 
22 декември 1987 година 
Белград 

1096. 
Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86) и 
член 64а и член бб став 2 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГО ОПШТЕСТВЕНО ПРАВ-

НО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите за давање одобрение на 

организација на здружен труд и на друго општествено 
правно лице да држат девизи во странство („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/85, 19/86, 33/86 и 63/86) во точка 2 во од-
редба под 3 се додава нов став, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на точка 1 став 3 на оваа 
одлука, народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина може, во случаите од 
точка 2 одредба под 3 на оваа одлука, да даде одобрение 
за држење девизи и подолго од една година, а најдолго до-
дека трае обврската од договорот." 

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

О. бр. 161 
15 декември 1987 година 

. Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

1097. 
Врз основа на член 95 од Законот за Службата на оп-

штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/83, 16/86, 72/86 и 74/87), сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан .Станоевиќ, 

с.р. 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
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ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86 и 49/87) во точка 41 
став 1 во одредбата под 4 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и се додаваат одредби под 5 и 6, кои гла-
сат: 

„5) на сметката бр. 842-1994 - Деловни средства на 
организациите на здружен труд од областа на стопанство-
то по основ на задолжителниот заем од 1988 година; 

6) на сметката бр. 842-903 - Средства на организаци-
ите на здружен труд наменети за здружување за развој на 
стопански недоволно развивените републики и автономни 
покраини за 1988 година“. 

2. Во точка 56 став 1 зборовите во заградата: „и посе-
бен републички, односно покраински“ се бришат. 

Во став 2 зборовите: „и посебниот републички однос-
но покраински данок на промет на производи“, се бришат. 

Во став 3 во табелата во колона 2 бројот: „60800" се 
заменува со бројот: „60801", а во колоната 3 зборот: „Бел-
град“ се заменува со зборовите: „Стари град“. ѓ 

3. Во точка 59 став 1 во одредбата под 4 точката на 
крајот се заменува со точка и запирка и потоа се додаваат 
одредби под 5 и 6, кои гласат: 

„5) проодната сметка бр. 842-2094 - Средства на за-
должителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и САН Косо-
во за 1988 година; 

6) проодната сметка бр. 842-960 - Средства на орга-
низациите на здружен труд наменети за здружување за 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1988 година“. 

4. Приходите на буџетот на федерацијата од царина и 
од други увозни давачки за стоки увезени до 31 декември 
1987 година и делот на приходите од основен данок на 
промет на производи, на прометот остварен до 31 декем-
ври 1987 година што ќе се наплатат до 31 јануари 1988 го-
дина, се уплатуваат во корист на Буџетот на федерацијата 
за 1987 година, согласно со член 22 став 3 од Законот за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86). 

При уплатата на приходите од царина и од други 
увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1987 го-
дина и на делот на приходите од основен данок на промет, 
за прометот остварен до 31 декември 1987 година, што ќе 
се наплатат до 31 јануари 1988 година, уплатителите на 
тие приходи на сите налози за уплата во горниот десен 
агол ќе назначат: „за 1987 година“. 

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1988 го-
дина. 

Бр. 6-15148/1 
23 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рнкановиќ 

1098. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

АТЕСТИРАЊЕ НА ТРКАЛНИТЕ ЛЕЖИШТА 
1. Во Наредбата за задолжително атестирање на 

Тркалните лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83) 
точка 2 се менува и гласи: 

„2. Постапката на атестирање на тркалните лежишта 
се спроведува на следниот начин: 

1) за производите од домашно производство се атес-
тира типот на тркалните лежишта, со контрола на сооб-
разноста на тркалните лежишта од производството на 
атестираниот тип; 

2) за производите од увоз се атестира типот на т р у д -
ното лежиште од секоја партија на испорака. 

По исклучок на одредбите од став 1 на оваа точка, по-
стапката на атестирање не се спроведува на тркалните 
лежишта кои се увезуваат, и тоа: 

1) на тркалните лежишта кои претставуваат резервни 
делови за тековно и инвестиционо одржување; 

2) на тркалните лежишта за кои не постојат југосло-
венски стандарди; 

3) на тркалните лежишта заради вградување во про-
изводи кои се наменети исклучиво за извоз. 

Под тип на тркални лежишта, во смисла на оваа на-
редба, се подразбира тркално лежиште со исти словни и 
бројни ознаки со кои дефинира типот на тркалното 
лежиште." 

2. Точка 7 се менува и гласи: 
„7. Извештајот за испитувањето за задолжителното 

атестирање на тркалните лежишта ги содржи резултатите 
од испитувањето на карактеристиките ,на квалитетот од 
точка 3 на оваа наредба. 

За тркалните лежишта што се увезуваат, со барањето 
за атестирање, како податоци за испораката се наведува-
ат: називот, видот, типот и потеклото на производот, на-
зивот на производителот, на испорачувачот, односно увоз-
никот, бројот и датумот на фактурата на странскиот доба-
вувач со увозната царинска декларација, местото и дату-
мот на втасување и количината на производот." 

3. Во точка 8 ст. 2 и 4 се бришат. Досегашниот став 3 
станува стаав 2. 

4. Во точка 9 ставот 2 се менува и гласи: 
„Означување се врши на пакувањето на тркалните 

лежишта на начинот утврден со Наредбата за изгледот и 
употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 4/79 и 31/81). Под атестниот знак се запишуваат буше-
ните и бројните ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на 
групата и по д групата на југословенските стандарди на 
кои им припаѓаат тркалните лежишта (МС), а бројните оз-
наки претставуваат шифра на организацијата овластена 
за атестирање." 

5. Точка 10 се менува и гласи.-
„ш. Контрола на сообразноста на тркалните лежиш-

та од домашно производство се врши секоја година. 
За контрола на сообразноста се испитуваат следните 

карактеристики на квалитетот: 
1) мерките и отстапувањата; 
2) тврдоста на материјалот од кој се изработени еле-

ментите на тркалното лежиште; 
3) вибрациите или шумот кај прстените конусно-вал-

чани и едноредни куглични лежишта; 
4) заостанатиот магнетизам. 
Вредноста на карактеристиките од став 2 на оваа точ-

ка, методите на испитување и постапката на земање мос-
три се утврдени во точ. 4 до 6 од оваа наредба. 

Тркалните лежишта се сообразни на атестираниот 
тип ако резултатите од испитувањето одговараат на вред-
ностите наведени во точка 4 од оваа наредба." 

6. Оваа наредба влегува во сила петнаесеттиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/266 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1099. """" 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 

60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава ^ 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ТОВАР-
НИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ ВОЗИЛА ВО ПОГЛЕД НА 
ЗАШТИТАТА ОД П ОДЛЕТУВАЊЕ ОД ЗАДНАТА 

СТРАНА ПОД ВОЗИЛОТО 
1. На задолжителна хомологација подлежат товарни-
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те и приклучните возила во поглед на заштитата од подле-
тување од задната страна под возилото. 

2. Карактеристиките на квалитетот на товарните и 
приклучните возила во поглед на заштитата од подлетува-
ње од задната страна под возилото, кои подлежат на испи-
тување, постапката и начинот на земање мостри, методи-
те на испитување, контролата на сообразноста на сериски 
произведените товарни и приклучни возила на хомологи-
раниот тип, постапката на задолжителна хомологација, 
содржината на извештајот за испитувањето на производи-
те заради издавање соопштение за хомологацијата, изгле-
дот на хомологационата ознака и на образецот на сооп-
штението за хомологацијата се дадени во Еднообразните 
услови за испитување и спроведување на задолжителна 
хомологација на товарните и приклучните возила во по-
глед на заштитата од подлетување од задната страна под 
возилото, што се изработени врз основа на Правилникот 
бр. 58 донесен врз основа на Спогодбата за усвојување на 
Еднообразни услови за хомологација и заемно признава-
ње на хомологацијата на опремата и деловите на мотор-
ните возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓуна-
родни договори и други спогодби), и претставуваат соста-

. вен дел на оваа наредба, а се објавуваат во посебно изда-
ние на Сојузниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на товарните и при-
клучните возила во поглед на заштитата од подлетување 
од задната страна под возилото се врши на мострите на 
типот на товарните и приклучните возила опфатени со 
оваа наредба. 

4. За товарните и приклучните возила во поглед на 
заштитата од подлетување од задната страна под возило-
то, кои според извештајот за испитувањето на односниот 
тип ги исполнуваат пропишаните услови, Сојузниот завод 
за стандардизација издава соопштение за хомологацијата.' 

5. Контрола на сообразноста на хомологираниот тип 
на товарните и приклучните возила од сериско производ-
ство, во поглед на заштитата од подлетување од задната 
страна под возилото, врши Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

6. За хомологационите испитување на товарните и 
приклучните возила во поглед на заштитата од подлетува-
ње од задната страна под возилото може да се овласти ор-
ганизацијата на здружен труд која, покрај условите од 
член 60 на Законот за стандардизацијата ги исполнува и 
посебните услови во поглед на опремата и стручноста: 

1) да располага со опрема според Еднообразните ус-
лови за испитување и спроведување на задолжителна хо-
мологација на товарните возила, приколките и полупри-
колките во поглед на заштитата од подлетување од задна-
та страна под возилото; 

2) да има работници за работи на испитување кои ги 
имаат следните стручни квалификации и работно искус-
тво: 

- работникот кој раководи со испитувањата - дипло-
миран инжинер техничка насока со најмалку три години 
работно искуство, 

- стручните работници - техничари со најмалку пет 
години работно, искуство. -

7. Наредбата ќе се применува на товарните и при-
клучните возила од новите типови 30-тиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен л^ист на СФРЈ“, а на товарните 
и приклучните возила кои веќе се наоѓаат во сериско про-
изводство од 1 јуни 1990 година. 

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

Бр! 04/2-3181 
3 ноември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

1100. 
Врз основа на член 120 од Уставот на СФРЈ, член 586 

од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 53/76), а во врска со член 53 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. (8/81, 10/82) во рам-
ките на Сојузот на заедниците за здравствено осигурување 
и здравство на Југославија, Самоуправната интересовна 
заедница за здравствена заштита на Босна и Херцеговина, 
Републичката самоуправна интересовна заедница за 
здравство и здравствено осигурување на Македонија, За-
едницата за здравство на Словенија, Републичката само-
управна интересовна заедница за здравствена заштита 
Белград, Србија, Самоуправната интересовна заедница за 
здравство на Војводина, Самоуправната интересовна заед-
ница за здравствена заштита и здравствено осигурување 
на САП Косово, Републичката самоуправна интересовна 
заедница за здравствена заштита и здравствено осигурува-
ње на работниците и земјоделците на Црна Гора и Заедни-
цата на социјално осигурување на воените осигуреници, 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА ОРТО-
ПЕДСКИ ПОМАГАЛА И ДРУГИ ПОМОШНИ САНИ-

ТА?НИ СПРАВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со Самоуправната спогодба за заедничките критери-

уми за уредување на правата на воентие инвалиди на ор-
топедски помагала и други помошни санитарни справи 
(во натамошниот текст: Спогодбата) самоуправните инте-
ресовни заедници за здравствено осигурување и здравство 
(во натамошниот тескт: заедниците) се спогодија за воени-
те инвалиди и другите инвалиди и другите лица во заедни-
цата (во натамошниот текст: корисникот) на единствен 
начин да го утврдат минимумот на видови на ортопедски 
помагала и санитетски справи (во натамошниот текст: по-
магала) и условите за стекнување права на тие помагала, 
роковите и начинот на остварување на тие права. 

II. ВИДОВИ ПОМАГАЛА И УСЛОВИ ЗА НИВНО 
ДОБИВАЊЕ 

Член 2 
1. Протези 

Протеза му припаѓа на корисник на кој му недости-
га целиот горен однсоно долен екстремитет или негов дел. 

Зависно од медицинските и техничките индикации 
при ампутација на горните екстремитети, на корисникот 
можат да му се дадат механички, електронски или пневма-
т с к и протетички средства. 

Со протезата за горниот екстремитет, на корисникот 
му припаѓаат кожени ракавици и естетски ракавици, а со 
механичктата протеза за горниот екстремитет/- и вештач-
ка механичка шака со естетска ракавица и функционална 
фаќалка. Наместо функционални фаќалки, на корисникот 
можат, на негово барање, да му се дадат работни настав-
к а 

На корисникот на кој му е ампутиран долниот ек-
стремитет му припаѓаат и: протези за капење, едно рало 
обични чевли (по потреба со вградена влошка за ногата) 
под услов да не ги користи обувките од член 3 на оваа спо-
годба, едно рало артикулациони гуми, резервна гарнитура 
на ремени и клуч. 

На корисникот - возач, сопственикот на моторно воз-
ило кому горниот или долниот екстремитет му е ампути-
ран одземен или оштетен со најмалку 60%, му припаѓа и 
уред за безедно ракување со моторно возило, кој може да 
биде механички или автоматски (саксомат). 

Со протезата за горниот или долниот екстремитет, 
на корисникот му припаѓа и чора за чкунка која ги испол-
нува медицинско-техничките услови, а со протезата за до-
лниот екстремитет на корисникот - жена и припаѓа едно 
рало естетски чорапи. 
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2. Ортопедски и специјални обувки 

Член 3 
Ортопедски обувки му припаѓаат на корисникот: 
1) ако има нога пократка за повеќе од 2,5 cm, без ог-

лед на тоа дали скратувањето е привидно или фактичко; 
2) ако има посилно деформиран скочен зглоб или сто-

пало поради исколчување, прелом или коскени израстоци 
со поголеми размери, вклучувајќи чукелот (Hallux valgux), 
ако обувката мора да се изработи според гипсан отпеча-
ток; ј 

3) ако има вкочанет скочен зглоб (анкилоза); 
4) ако има петно стапало (Реѕ calcaneus); 
5) ако има коњско стапало (Реѕ equinus); 
6) ако има завртено стапало (Реѕ equino-varus); 
7) ако има внатрешна деформација Па стопалото (Реѕ 

vams adductus); 
8) ако има изразито артротични промени на стапала-

та; 
9) ако боледува од елефантијаза; 
10) ако има паралитоично или паретично стапало; 
11) ако има екскаватус на стопалата со јак степен, 

врВден или степен; 
12) ако има супердуктус на палецот или на друг.прст . 

на стапалото; 
13) ако нема најмалку три прста или палец на едното 

или на двете стапала; 
14) ако има свртено стапало (Реѕ piano-valgus). 

Член 4 
Специјални обувки, со гумена влошка наместо врска, 

му припаѓа на корисникот; 
1) на кого му е ампутирана рака над рачниот зглоб 1 

или на кого му се оштетени прстите (најмалку три, меѓу 
нив палецот или показалецот) на едната рака, така што да 
не може да се служи; 

2) ако наполно му се фатени два или три главни не-
рви од иста рака (Nn Radialis, Medianus, Ulmaris); 

3) ако му е вкочанет лакотот на една рака под агол 
поголем од 900, сметајќи ја неутралната положба од О0; 

4) ако колкот, коленото или' рбетниот столб му е вко-
чанет во толкава мера што да не може да обуе чевел (anky-
losis genu, ankylosis coxae, ankylosis lumbalis col. vertebra-
m 

5) ако е слеп. 
Член 5 

Се смета дека обувките се составен дел на помагало-
то, за корисникот: 

1) ако му е потребно ортотичко средство (апарат) во 
спој со обувките; 

2) ако му е потребна метална сандала или ортотичко 
средство со метална сандала; 

3) ако му е отсечен дел од ножјето или доножјето, а 
не носи ортотичко средство. 

3. Инвалидска количка 

Член 6 
Инвалидска количка (теренска или собна) му припаѓа 

на корисникот: 
1) ако му се ампутирани двете нозе над или под коле-

ната, или му е ампутирана едната нога над, а другата под 
коленото; 

2) ако му ампутирана едната нога, а поради прогре-
сивно заболување или предвидено влошување на состојба-
та на другата нога не може да се изврши протетирање ни-
ту да се овозможи одење; ^ 

3) ако му се ампутирани едната нога и едната рака; 
4) ако наполно му се фатени долните екстремитети, 

па, и покрај апаратот, поголем дел од времето помунувал 
во количка; 

5) ако има тешки деформативни или воспалителни 
процеси на големите зглобови од долните екстремитети, 
како и во случај на политрауми; 

6) ако наполно еднострано му се фатени рацете и но-
зе! е, а оспособувањето не е индикувано од други медицин-
ски причини (срцево заболување и сл.). 

На корисникот на кој повредата или заболувањето на 
'рбетниот столб му предизвикал квадриплегија, му припа-
ѓа инвалидска собна количка на електричен погон. 

Корисникот кој не го користи правото на моторно 
возило од член 69 став 1 на Законот за основните права на 
воените инвалиди и семејствата на паднатите борци има 
право на количка со вграден електричен мотор. 

Член 7 
Апарати за горните и долните екстремитети, вклучу-

вајќи и електронски и пневматски апарати, појаси, суспен-
зориуми, корсети, мидери и ортопедски вклошки (орто-
точки помагала) му припаѓаат на корисникот на кој му се 
потребни заради овозможување на потпир, спречување на 
деформитети, коригирање на постојните деформитет и 
контролирање на неволните движења. 

Член 8 
На корисникот на кого му е ампутиран долниот ек-

стремитет или има анкилоза на големите зглобови на до-
лните екстремитети му припаѓаат патерици и бастун. На 
корисникот со параплегија на долните екстремитети му 
припаѓаат патерици, а на корисниците со парапареза и на 
долните екстремитети или со хемипареза - патерици или 
чифт бастуни. На корисникот на кого долните екстремите-
ти му се скратени за повеќе од 5 cm и кој има болна на-
пред ната артроза на големите зглобови на долните ек-
стремитети или кој има псевдоартроза на другите коски 
на долните екстремитети му припаѓа бастун. 

4. Санитарни справи и други помагала 

Член 9 
Санитарни справи и други помагала му припаѓаат, и 

тоа: 
1) ќесе за моч (урин рецептор) - на корисник кај кого 

со современи методи на лекување не може да му се регули-
ра волното празнење на мочното бабуле; 

2) појас со ќесе за изметиште - на корисник на кого 
цревото му се празни преку вештачки отвор на стомачни-
от ѕид; 

3) ноќен сад (гуска, лопата) - на корисник кој е непод-
вижен или поради болест лежи во постела подолго од три 
месеци; 

4) шприц за инјекции од 2 сс, со 12 игли или специјал-
на брзгалка за инјекции - на корисник кој боледува од ше-
ќерна болест ако е индикувано давање на инсулин; 

5) џебна плукалница - на корисник кој боледува од 
туберкулоза на белите дробови; 

6) ецдотрахијална канила, две парчиња - на корисник 
кој кого е извршена трахиотомија; 

7) постојан Foley-катетер, шест парчиња - на корис-
ник кај кого е оневозможено празнење на мочното бабуле 
со слободна дренажа; 

8) гумирана подлошка за постела - на корисник кој 
лежи во постела, а кај кого постои уринална или фекална 
инконтиненција; 

9) гумено перниче или гумено тркало - на корисник 
кој поради заболување или повреда лежи во постела по-
долго од два месеца, а постои опасност да заболи од деку-
битус; 

10) жима-душек - на корисник на кого му е оштетен 
'рбетниот столб или 'рбетниот мозок, а постои опасност 
да заболи од декубитус; 

11) распрскувач и инхалатор - на корисник кој боле-
дува од долготрајни заболувања со непрекинати тегоби во 
дишењето; 

12) гумено црево и инка за вештачка исхрана - на ко-
рисник кој се храни вештачки преко отворот на ѕидот на 
желудникот; 

13) специјален кревет со потребна опрема - на корис-
ник КОЈ има прелом на 'рбетниот столб со резултирачка 
параплегија или квадриплегија; 

14) магнетофон, две магнетофонски ленти, часовник и 
бастун и метални плочки за пишување со Браево писмо -
на корисник кој е слеп. 
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Член 10 
Апарат за засилување на слухот му припаѓа на корис-

ник со обострана загуба на слухот за повеќе од 40 децибе-
ли, кој не може да се поправи со лекување и на корисник 
на кого му е признато инвалидско својство по основ на за-
губа на слухот. 

Апаратот од став 1 на овој член му се доделува на ко-
рисникот врз основа на наод и мислење од аудиолошки 
центар или специјализирана установа која има аудиолош-
ка единица и можност за вокални и тонални испитувања и 
стручно тестирање на дејството од тој апарат. 

Член 11 
Средства за естетска реставрација (вештачки нос, уш-

на школка, перика, дел од лице, вештачка дојка и др.) му 
припаѓаат на корисник кај кого постои определен дефект 
на лицето или главата ако пластичната хирургија не е ин-
дикувана или не е во можност да го коригира постојниот 
дефет, или ако корисникот не се согласува со пластичната 
операција. 

5. Очни помагала 

Член 12 
На корисникот му припаѓаат следните очни помага-

ла: 
а) очила со следните видови стакла: 
1) корекциони стакла за корекција на амертропијата 

и пресбиопијата; 
2) контактни стакла, ако е во прашање само керато-

конус; 
3) бифокални стакла, кога тие, со оглед на медицин-

ската индикација и занимањето на корисникот, се неоп-
ходно потребни и кога разликата помеѓу стаклото за бли-
зина и стаклото за далечина изнесува најмалку 1,5 диоп-
трии; 

б) темни очила: 
1) без диоптрија: 
- при нагрдување на надворешните делови на окото -

капаците (entropium, ektropium од поголем степен, enoftal-
mus, korneosimblefaron); 

- при кератокоњуктивит филктенуозен (кога е зафате-
на рожницата), а по перманентно лекување од најмалку 
еден месец или кога таквото заболување рецидивира; 

- при заболување на предниот сегмент на окото (рагеп-
himatozni keratiti, sklerozni keratiti, herpetiSni - disciformni, 
dentidni - keratiti, iridit iridocikliti) кое трае повеќе од два 
месеца, ако не е потребно носење на завои; 

- при заболување на очното дно и очниот нерв (horio-
dit, horioretinit, retinit, neurit, neuroretinit atrofia incompleta 
nervi optici) ако не е санитарен процесот; 

- по интроакуларни операции (катаракта, глауком), 
вадење на туѓо тело од окото, ако настанале компликации 
по операцијата (iritis) и хеморагија во стаклестото тело; 

n 2) со заштита отстрана, односно со оклузија со вмет-
нување на потребен додаток на обични темни очила, при 
аблација на ретината и при пролетен катар; 

3) со стенотичен отвор со приспособување на обични 
очила, при аблација на ретината и хеморагија во стаклест 
тото тело. 

Лицата што носат очила со диоптрија, а по природа-
та на болеста треба да носат и темни очила, добиваат и 
наметала од темно стакло; 

в) очни протези од пластична маса, при енофталмус, 
односно лушпести - кога не е потребно да се врши енукле-
ација; 

г) темни очни преврски, при нагрдување на окото; 
д) влажна комора, при оштетување на окото, со нама-

лена функција на солзните жлезди. 
Ако пред истекот на рокот од член 22 став 1 точ. 40 и 

41 на оваа спогодба дојде до промена на диоптријата, ко-
рисникот има право на други стакла според новата диоп-
трија. 

6. Други помагала 

Член 13 
Соодветни кожени ракавици му припаѓаат на корис-

никот: 

1) ако наполно му се фатени два или три главни не-
рви на иста рака (Nn radiahs, ulnaris, medianus); 

2) ако му е фатен брихијалниот плексус на едната ра-
ка така што да не може се служи со прстите на таа рака; 

3) ако му се ампутирани најмалку два прста на една-
та шака; 

4) ако пристите на шаката се толку деформирани да 
не може да носи обични ракавици; 

5) ако му е ампутиран или фатен еден или обата до-
лни екстремитети, ако мора да користи патерици или бас-
туни, односно бастун, без оглед на тоа дали носи потеза 
или апарат за нога; 

6) ако има трофични промени на шаките или потеш-
ко васклурано заболување со промени на прстите; 

7) ако поради анкилоза на големите зглобови на до-
лните екстремитети му е потребна употреба на патерица 
или бастуни, односно бастун 

8) ако е слеп; 
9) ако има анкилоза или контрактура на лактот од 

900. 
Ракавиците се поставуваат со крзно во случаите од 

точ. 1, 2 и 7, а со фланел во случаите од точ. 3, 4, 5, б,,б и 9. 
на став 1 од овој член. 

Член 14 
Кожена капа или шубара му припаѓа на корисникот: 
1) ако има дефект на череповата коска; 
2) ако е слеп; 
3) ако боледува од епилепсија. 

Член 15 
Кожен елек или волнен џемпер му припаѓа на корис-

никот: 
1) ако поради заболување или повреди на 'рбетниот 

столб му е признато својство на инвалид од I или И група; 
2) ако поради заболување на белите дробови му е 

признато својство на инвалид од I или II група. 

Член 16 
Гумен чорап, натколеница или доколеница му припа-

ѓа на корисникот кој има: 
1) проширени вени на нога; 
2) изразени отоци на нога, а гумениот чорап не е кон-

траиндикуван. 
Гумено чорапче за скочен зглоб му припаѓа на корис-

никот кој има: 
1) лабав скочен зглоб; 
2) хронични посттравматски и деформирачки артри-

тис на скочниот зглоб. 
Гумена коленица му припаѓа на корисникот кој имат: 
1) лабав коленен зглоб; 
2) хроничен посттравматски или деформирачки ар-

тритис на колената. 
Гумениот чорап, гуменото чорапче за скочен зглоб и 

гумената коленица можат да се заменат со еластичен за-
вој. 

По ампутација или реампутација на горниот односно 
долниот екстремитет, на корисникот му припаѓа еласти-
чен завој во фазата на подготвување на чкунката за проте-
за. При ампутација на натколеницата, на корисникот му 
припаѓаат три парчиња еластични завои, а при другите 
ампутации - две парчиња еластични завои. 

7. Забнопротетички средства 

Член 17 
Забнопротетичките средства, во смисла на оваа спо-

годба, ги опфќаат: 
1) сите видови крунички, вклучувајќи ги и леаните 

пломби (инлеј); 
- ако е деструирана круната на забот, а не е доволно 

само пломбирање; 
- ако тоа го бара положбата на забот; 
- заради регулирање на височината на загризување-

то; 
- за заби - носачи на неподвижни протези; 
- за заби - носачи на кукички (по потреба); 
2) подвижни и неподвижни протези; 
3) оптуратори; 
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4) шини кај парадентопатија; 
5) ортопедско-ортодонски помагала. 

Член 18 
Подвижни и неподвижни протези (мостови) се изра-

ботуваат во сите случаи кога недостигаат заби, освен за: 
1) неподвижни протези - кога недостига по еден заб 

во пределот на моларите или премоларите, ако не е во 
прашање првиот премолар; 

2) подвижни протези - кога недостигаат крајните два 
молара (истострано или обострано во една вилица или во 
двете вилици) или кога недостига по еден заб во пределот 
на моларите и премоларите; 

3) приврска со гризна површина, приврска заради 
надомест на молар или приврска наназад - ако не е ро 
прашање недостиг на латерален секач. 

Член 19 
Ако на корисникот му недостигаат повеќе од три заба 

еден до друг, се изработува, по правило, подвижна проте-
за,. д ' „ . 

; Аќо: на корисникот му недостигаат повеќе од три за-
ба, еден до друг, може да се изработи неподвижна протеза 
кога растојанието и големината на лакот го дозволуваат 
тоа. Мост може да се изработи кога недостигаат четири 
секачи. 

Како носач на неподвижна протеза може да се упот-
реби и умник, ако е доволно цврст и стабилен и ако обезбе-
дува носење на таква протеза во предвидениот рок. 

Член 20 
Привремена и имедијатна протеза му се изработува-

ат на корисникот на кого му е потребна со оглед на него-
вото занимање, како и зради спречување на влошувањето 
на општата здравствена состојба. 

Член 21 
г Како стандарден материјал од кој можат да се изра-

ботуваат забнопротетични средства се смета: 
1) полублагородна легура (ауропал, паладор и сл.) и 

акрилат за изработка на крунички и неподвижни протези; 
2) акрилат и порцелан за изработка на забни фасади; 
3) акрилат, каучук и полублагородна легура - за изра-

ботка на протези; 
4) легура хром-кобалт-молибден и др. - за изработка 

на скелетирани протези. 

III. РОКОВИ НА ТРАЕЊЕ НА ПОМАГАЛАТА 

Член 22 
Рок на траењето на помагалата предвиден со оваа 

спогодба изнесува, и тоа за: 

1) протези за горните екстремитети: 
- од метал и од пластична маса; 

две години 
- од кожа; две години 
- прва пробна протеза; една година 

2) протези за долните екстремитети: 
- од метал и пластична маса; две години 
- од дрво и кожа; 18 месеци 
- прва пробна протеза; една година 
- протези за капење; пет години 

3) ортопедски обувки; шест месеци 
4) специјални обувки; осум месеци 
5) обични обувки; осум месеци 
6) инвалидска количка; четири години 
7) кожена капа; четири години 
8) кожен елек и волнен џемпер; четири години 

, 9) апарат за засилување на слухот; пет година 
10) естетски ракавици; шест месеци 
11) естетски чорапи; осум месеци 
12) кожни ракавици поставени со 

крзно; три години 
13) кожени ракавици поставени со 

фланел; две години 
14) гумени чорапи, чорапчиња и коле-

ници - по два рада; една година 

15) еластичен завој - три парчиња 
при ампутација на натколеницата, 
а две парчиња при други ампута-
ции; 

16) утега, суспензориум и појас; 
17) ортопедски влошки; 
18) бастуни и патерици (со четири ра-

да гуми); 
- ако инвалидот носи протеза; 
- ако инвалидот не носи протеза; 

19) ќесе за моч (6 парчиња); 
20) појас со ќесе за изметиште; 

- хартиено ќесе за изметиште (400 
парчиња); 

21) ноќен сад; 
22) шприц за ињекции; 
23) специјална бризгалка за инјекции; 
24) џепна плукалница; 
25) ендотрахеална канила; \ 
26) постојан катетер (шест парчиња); 
27) гумена подлошка за постелина; 
28) гумено перниче или тркало; 
29) жима-душек; f 

30) распрскувач и инхалатор; 
31) гумено црево и инка за вештачка 

исхрана (четири парчиња); 
32) круничка на забите носачи на пар-

цијални протези 
33) круничка од акрилат; 
34) парцијална протеза од акрилат; 
35) тотална протеза од акрилат; 
36) протеза со метална плоча; 
37) привремена и имедијатна тотална 

протеза; 
38) привремена и имедијатна парци-

јална протеза; 
39) рамка за очила; 
40) кор^кциони стакла; 
41) контактни стакла; 
42) тамни очила без диоптрија; 
43) тамни очила при нагрденост; 
44) натакнувач од темно стакло; 
45) влажна комора; 
46) очни протези од пластична маса; 
47) темни преврски (две парчиња); 
48) навлака за чкунка (10 парчиња); 
49) апарат за горните екстремитети; 
50) апарат за долните екстремитети; 
51) магнетофон; 
52) магнетофонски ленти (две парчи-

ња); 
53) специјален кревет; 
54) часовник за слепи; 
55) уред за управување со возило; 

- автоматски (саксомат); 
т механички; 

56) растоварувачки мидер; 
57) мидер и корсет; 
58) метални плочки за пишување со 

Бараево писмо 

една година 
една година 
осум месеци 

две години 
10 месеци 

една година 
четири месеци 

една година 
три години 

една година 
пет години 
три години 

една година 
една година 
една година 

две година 
три години 

една година 

една година 

три години 
две години 
три години 
пет години 
пет години 

две години 

една 
четири 

три 
четири 

три 
три 
три 
три 
три 

една 
една 
три 
две 

седум 

година 
години 
години 
години 
години 
години 
години 
години 
ГОДИНИ 
година 
година 
години 
години 
години 

една година 
десет години 
десет години 

пет години, 
три години 
две години 

една година 

три години. 

Рокот на користењето на помагалата наведени во 
став 1 на овој член почнува да тече од денот на порачува-
њето на односното помагало 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО 

Член 23 
Право на набавка на помагало се остварува врз осно-

ва на предлог за набавка на помагало што го издава лекар 
специјалист (ортопед, офталмолог, оториноларинголог, 
неврохирург, лекар специјалист за физикална медицина и 
рехабилитација), односно здравствена организација. 

Врз основа на медицинската документација од став 1 
на ОВОЈ член, надлежната заедница за здравствено осигуру-
вање и здравство на која и припаѓа корисникот (во ната-
мошниот текст: надлежната заедница) му издава на корис-
никот одобрение (налог) за набавка на помагалото назна-
чено во медицинската документација. 
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По исклучок од став 1 на овој член, кога во првиот 
предлог за набавка на ортопедско помагало е утврдена 
доживотна потреба за определено ортопедско помагало, 
надлежната заедница ќе издаде налог за набавка на по-
требното ортопедско помагало без повторно барање на 
предлог, врз основа на својата евиденција од картотеката 
за издадените ортопедски помагала. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Измени и дополненија на оваа спогодба се вршат на 

начинот и по постапката за нејзиното донесување и склу-
чување. 

Член 25 
Кон ов^а сдогодба можат да пристапат ii други заин-

тересирани заедници под услов да ги Прифатат правата и 
обврските утврдени со оваа самоуправна спогодба. 

Член 26 
Оваа спогодба влегува во сила со денот на потпишу-

вањето од овластените претставници на заедниците, а ќе 
се применува наредниот ден од денот на објавувањето во 
,,Службен лист на СФРЈ“. 

Во Белград, на 25 мај 1987 година 
ѕ 

За Самоуправната интересовна заедница за 
здравствена заштита на Босна и Херцеговина, 

Мирко Граховац, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравство и здравствено 

осигурување на Македонија, 
Д митар Стојков, С. р. 

За Заедницата за здравство на Словенија, 
м-р. Хенрик Пушник, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита Белград, 

Србија 
Прим. д-р Милан Читаковиќ, с. р. 

За Самоуправната интересовна заедница за 
здравство на Војводина, 
Стеван Михајловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересовна заедница за 
здравствена заштита и здравствено 

осигурување на САП Косово, 
Сул Селмахај, с. р. 

За Републичката самоуправна интересовна 
заедница за здравствена заштита и здравствено 
осигурување на работниците и земјоделците на 

Црна Гора, 
Томаш Буриќ, с. р. 

За Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници, 

Полк. д-р Никола Бајковиќ, с. р. 

1001. 
Врз основа на чл. 327 и 348, а во врска со чл. 320 и 346 

од Законот за здружениот труд, („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 53/76 и 57/83)? Сојузниот извршен совет, Советот на 
Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комо-
ра на Југославија и Заедницата на југословенските пошти, 
телеграфи и телефони склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПОБЛИСКА РАЗРАБОТКА НА МЕРИЛАТА ЗА 
ПРИМЕНА НА ЗАКОНСКИ УТВРДЕНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ДЕЈНОСТА НА ПОШТЕНСКИОТ, 
ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Заради остварување и јакнење на техничко-техно-

лошкото единство на поштенскиот, Телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај на Југославија (во натамошниот тек-
ст: ПТТ саобраќај), негово побрзо меѓусебно усогласување 
на развојот и модернизацијата, рационално организира-
ње, натамошно јакнење на социјалистичките самоуправни 
односи, подобрување на квалитетот на ПТТ услуги, ефи-
касно функционирање на ПТТ систем и заедничко плани-
рање и зголемување на доходот - учесниците на овој догот 
вор поблиску ги разработуваат мерилата за примена на 
утврдените услови во Законот за здружениот труд за орга-
низирање на основни организации на здружен труд и за 
основање на работни организации во дејноста на ПТТ со-
обраќај. 

Член 2 
Учесниците во овој договор се согласни основните 

организации на здружен труд'од ПТТ сообраќај, како ос-
новна форма на организирање во рамките на единствени-
от техничко-технолошки ПТТ систем, на ниво на Југосла-
вија - да можат да се организираат, во согласност со кри-
териумите утврдени со овој договор, за вршење на по-
штенски, телеграфски, телефонски и други услуги и рабо-
ти, и тоа: 

1) за вршење на вкупни ПТТ услуги; 
2) за вршење на поштенски и телеграфски или теле-

фонски услуги и работи; 
3) за вршење на работи од заеднички интерес за пове-

ќе основни односно работни организации на здружен труд 
од ПТТ дејност. 

Член 3 
Учесниците во овој договор се согласни основните 

организации на здружен труд од член 2 точка 1 на овој до-
говор да можат да се организираат како основни органи-
зации на здружен труд на ПТТ сообраќај на подрачјето на 
една мрежна група или повеќе соседни мрежни групи на 
припаѓачките подрачја на транзитната централа, односно 
на едно јазолно подрачје или повеќе соседни јазолни под-
рачја на иста мрежна група, под услов да ги исполнуваат 
следните услови: 

1) минимум 50,000.000 телефонски и телеграфски им-
пулси годишно; 

2) минимум 3,000.000 ПТТ и други услуги во Доаѓање, 
освен телефонски и телеграфски импулси годишно; 

3) минимум 450.000 пондерирани ПТТ услуги по ра-
ботник годишно. 

Член 4 
Учесниците во овој договор се согласни основната 

организација на здружен труд од член 2 точка 2 на овој до-
говор да може да се организира'за вршење на одделни фа-
зи во вршењето на ПТТ услуги во дејноста на подрачјето 
на транзитната централа односно мрежната група, како и 
поштенскиот центар, и тоа: 

1) за вршење на ТТ услуги и за одржување на локални 
и меѓумесни ТТ капацитети, под услов да има Минимум 
30.000 ТТ претплатници и 1.000 мегумесни водови односно 
канали; 

2) за вршење на телефонски услуги и одржување на 
телефонски капацитети, под услов да има минимум 50.000 
телефонски претплатници; 

3) за вршење на ТТ услуги и одржување на меѓумесни 
и меѓународни ТТ капацитети, под услов да има минимум 
10.000 водови, односно канали; 

4) за вршење на телеграфски услуги и одржување на 
телеграфски капацитети под услов да имаат 2.500 телег-
рафски претплатници; 
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5) за вршење на ТТ услуги и одржување на ТТ капаци-
тети, под услов да има минимум 80.000 активни парици; 

6) за посредување во меѓународен телефонски транзи-
тен центар, под услов да изврши минимум 400.000 посре-
дувани меѓународни телефонски услуги годишно; 

7) за пренос на телеграфски соопштенија - главен те-
леграфски манипулативен центар, под услов да има пове-
ќе од 1,500.000 телеграфски услуги годишно; 

8) за пренос на ТТ соопштенија - главен телеграфски 
и телефонски манипулативен центар, под услов да изврши 
прием, испраќање и доставување на минимум 500.000 те-
леграми годишно и минимум 300.000 други посреднички 
телефонски услуги годишно; 

9) за пренос и посредување на заклучоци и пакети од 
еден поштенски центар најмалку за два други поштенски 
центри во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, под 
услов да изврши пренос и посредување на минимум 16.000 
заклучоци и минимум 700,000 пакети годишно; 

10) за прием, доставување и испорака на поштенски 
пратки и други услуги, под услов да изврши минимум 
10,000.000 услуги годишно. 

Член 5 
Учесниците во овој договор се согласни основна ор-

ганизација на здружен труд на ПТТ сообраќај да може да 
се организира и за одржување, реконструкција и изградба 
на магистрални и меѓународни капацитети на ниво на 
транзитна централа на една или на повеќе од нив. 

Член 6 
Учесниците во овој договор се согласни основна ор-

ганизација на здружен труд на ПТТ сообраќај да може да 
се организира и за научноистражувачка работа во ПТТ со-
обраќај на ниво на републики и автономни покраини, сог-
ласно со прописите. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни основни ор-

ганизации на здружен труд од член 2 точка 3 на овој дого-
вор да можат да се организираат за вршење на следните 
работи: 

1) за транспорт на поштенски пратки во согласност 
со општиот ред за превоз и ред за превоз на поштенски 
пратки и други транспортни потреби на подрачјето на ра-
ботна организација на ПТТ сообраќај и пошироко; 

2) за проектирање на ПТТ опрема и објекти; 
3) за електронска обработка на податоци - електрон-

ски сметачки центар; 
4) за инвестиционо-изведувачки работи; 
5) за организирање на општествена исхрана и стан-

дард на работниците. 
Член 8 

Учесниците во овој договор се согласни работна ор-
ганизација на ПТТ сообраќај да може да се основа за тери-
торијата што го опфаќа подрачјето на една или повеќе 
транзитни односно главни централи на исто транзитно 
подрачје, со тоа што да ги исполнува следните услови: 

1) минимум 100,000.000 телефонски и телеграфски им-
пулси годишно; 

2) минимум 7,000.000 поштенски и други услуги во 
поаѓање годишно; 

3) минимум 400.000 пондерирани ПТТ услуги по ра-
ботник годишно. 

Член 9 
Заради спроведување на мерилата утврдени во член 8 

од овој договор, учесниците на овој договор се согласни 
работната организација на ПТТ сообраќај да обезбедува 
функционирање на ПТТ сообраќај на своето^ подрачје и 
вршење на заеднички работи, како и следните заеднички 
функции на основните организации на здружен труд, и 
тоа: 

1) уредување и координација на работите неопходни 
за уредно, рационално и непречено одвивање на ПТТ со-
обраќај ; 

2) планирање, развој, изградба и одржување на сите 
ПТТ капацитети; 

3) изградба и одржување на магистрални и меѓуна-
родни капацитети; 

4) заедничка кадровска политика; 
5) заеднички основи за стекнување и распоредување 

на доходот и за распределба на средствата за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка; 

6) самоуправно здружување на средства за инвести-
циона изградба на ПТТ капацитети; 

7) работење преку единствена жиро-сметка на ниво 
на работната организација; 

8) самоуправно уредување на начинот на користење 
на паричните средства и акумулацијата за инвестициони 
вложувања; 

9) заедничко уредување на книговодствените и фи-
нансиските работи; 

10) користење на информациониот систем на Заедни-
цата на ПТТ; 

И) заеднички настап на пазарот; 
12) заеднички набавки; 
13) други работи од заеднички интерес. 

Член 10 
Учесниците во овој договор се согласни работна ор-

ганизација на ПТТ сообраќај да може да се основа и за 
одржување, реконструкција и изградба на магистрални и 
меѓународни ТТ капацитети на ниво на републики и авто-
номни покраини, како и на нивото на ПТТ. 

Учесниците на договорот се согласни да може да се 
основа и работна организација (институт) за научноис-
тражувачка работа, како и работна организација за обра-
ботка на податоци на ниво на ПТТ. 

Основањето на организации од ст. 1 и 2 на овој член 
се уредува со посебна самоуправна спогодба на ПТТ орга-
низации. 

Член 11 
Во согласност со општествените функции и овласту-

вања, учесниците на овој договор се обврзуваат да презе-
маат мерки и активности самоуправното организирање на 
организациите на здружен труд во ПТТ дејност да се врши 
во согласност со одредбите на овој договор. 

Член 12 
Учесниците на овој договор формираат заеднички Ко-

ординациони одбор кој има задача да ги следи, разгледу-
ва и подготвува предлозите и мислењата во врска со при-
мената на овој договор. 

Секој учесник во овој договор именува во Координа-
циониот одбор по еден делегат и негов заменик, со мандат 
од четири години. 

По исклупоч, ПТТ организации на ниво на републи-
ките и автономните покраини во Координациониот одбор 
за следење на овој договор именуваат по еден претставник 
со мандат од четири години, со тоа што тие претставници 
во работата на Координациониот одбор при одлучивање-
то имаат еден глас. 

Коориднациониот одбор донесува деловник за своја-
та работа 

Член 13 
Секој учесник во овој договор може да поведе иници-

јатива за повторно разгледување на одделни прашања и 
односи што се предмет на овој договор - односно да даде 
предлог за негови иземни и дополненија. 

Измени и дополненија на овој договор се вршат на 
начинот односно по постапката по која договорот е склу-
чен. 

Член 14 
Ако една телефонска мрежна група - односно едно ја-

золно телефонско подрачје ги исполни условите од чл. 3 и 
8 на овој општествен договор, а другите мрежни групи од-
носно јазолни подрачја не ги исполнуваат условите за ор-
ганизирање на основна, односно основање работна орга-
низација, работниците на таа мрежна група - односно ја-
золно подрачје треба да прибават согласност од сите 
мрежни групи - односно јазолни подрачја за негово издво-
јување, во рамките на истото транзитно подрачје. 

Член 15 
Исполнувањето на условите од чл. 3, 4 и 8 на овој до-

говор за организирање на основни и за основање на работ-
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ни организации на ПТТ сообраќај се докажува со соодвет-
ни статистички извештаи, како и со извештаи за завршна-
та сметка по влегувањето во сила на овој договор односно 
до 31 декември претходната година во однос на годината 
во која се врши организирање. 

Ако се измени системот на тарифирање во телефон-
скиот сообраќај, како основ и натаму ќе се применува.кри-
териумот за бројот на импулси од овој договор, усогласен 
целосно со новиот систем на тарифирање. 

Член 16 
Потписниците на овој договор се согласни самоуп-

равно организирање на ПТТ сообраќај на Југославија да 
се изврши во согласност со одредбите на овој договор во 
рок од една година од денот на неговото објавување во 
(„Службен лист на СФРЈ“. 

Член 17 
Овој договор влегува во сила со денот на потпишува-

њето од овластените претставници на ене учесници, а ќе се 
применува осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 08-10439/1-87 
Во Белград, 10 ноември 1987 година 

За Сојузниот извршен совет 
Мустафа Пљакиќ, с. р. 

За Советот на сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Хасан Хрњиќ, с. р. 

За Стопанската комора на Југославија, 
Милан Павиќ, с. р. 

За Заедница на југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, 
Михајло Љикар, с. р. 

1102. 
Врз основа на член 54 став 4 и на член 79 став 1 од За-

конот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 
објавува потврдената 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕ-

ГОВИНА 
Републичката кандидациона конференција на Соција-

листичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцего-
вина, на седницата одржана на 17 декември 1987 година, ја 
утврди Листата на кандидати во смисла на член 45 и во 
врска со член 79 став 1 од Законот за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, и тоа: 

1. ГРЕДА ФАРУК - машки, роден 1947 година во Зе-
ница, дипломиран инженер по електротехника во РО „Иг-
ман", Коњиц, Муслиман, член на делегацијата на Оп-
штинскиот комитет на СК Коњиц, предложен во една де-
легација, 

2. ХАЏИ ДЕДИЌ ХУСО, машки, роден 1940 година , 
во Модрича, претседател на Работоводниот одбор на РО 
Рафинерија за масло Модрича, Муслиман, член на делега-

цијата на Општинската конференција на ССРН Модрица, 
предложен во една делегација. 

Се избира 1 (еден) кандидат. 

Број 270 
24 декември 1987 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

Секретар 
Мирко Михајловиќ, с. р. 

Претседател 
Марко Глигоровиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 

став 3 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА НАЧАЛНИКОТ НА СЛУЖБА-
ТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕ-

НИ ПОДГОТОВКИ 
Се разрешува генерал-потполковникот на ЈНА Радо-

ван Василевиќ од должноста началник на Службата на Со-
јузниот извршен совет за одбранбени подготовки, поради 
заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 1750 
26 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
став 3 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ 

ПОДГОТОВКИ 
За началник на Службата на Сојузниот извршен со-

вет на одбранбени подготовки се назначува полковникот 
на ЈНА Момир Балтиќ, сегашен помошник на началникот 
на таа служба. 

С. п. п. бр. 1751 
26 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!^, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1087. Закон за измени и дополненија на Законот за 
здружениот труд 2297 

1088. Одлука за Стратегијата на развојот на туриз-
мот во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

1089. Одлука за височината на давачката за царин-
ско евидентирање 

2317 

2326 
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1090. Правилник за измени и дополненија на Пра-

вилникот за поднесување на исправи во ца-
ринската постапка 2327 

1091. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенскиот стандард за испитување на води 2329 

1092. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјал ни-ре-
ферентни течности за вискозиметри 2330 

1093. Правилник за метролошките услови за работ-
ни еталоно-мерни ленири од класа на точност 
М, О, 1 и 2 1 2332 

1094. Правилник за метролошките карактеристики 
на мострите на референтни материјали-рефе-
рентни' раствори за електрична спроводли-
вост 2334 

1095. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1987 година 2335 

1096. Одлука за дополнение на Одлуката за услови-
- те за давање одобрение на организација на , 

здружен труд и на друго општествено правно 
лице да држат девизи во странство 2335 

1097. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за сметките за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни заед-

Страна 
ници и на другите самоуправни организации 
и заедници, за начинот на уплатување на тие 
приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи 2335 

-1098. Наредба за измени на Наредбата за за-
должително атестирање на тркалните лежиш-
та 2336 

1099. Наредба за задолжителна хомологација на 
товарните и приклучните возила во поглед на 
заштитата од подлетување од задната cfpaHa 
под возилото 2336 

1100. Самоуправна спогодба за заедничките крите-
риуми за уредување на правата на воените ин-
валиди на ортопедски помагала и други по-
мошни санитарни справи 2337 

1101. Општествен договор за поблиска разработка 
на мерилата за примена на законски утврде-
ните услови за организирање на основни ор-
ганизации на здружен труд и за основање на 
работни организации во дејноста на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај на Југославија 2341 

1102. Листа на кандидати за дополнителен избор 
на еден делегат ро Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ од Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина : 2343 
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