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БЕЛГРАД 

БРОЈ 70 ГОД XXXVI 

Цена на овој број е 30 динари. — 
иретплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации 15 дена, 
— Редакција: Улица Јована Ристика 
бр, 1. Пошт. фах 226. — Телефони: 
централа 650-155; Уредништво 651-855; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

1056. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), врз основа на согласноста од надлеж-
ните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО НО-
ВИ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ РЕЗУЛТАТ НА ДО-
МАШНАТА Н АУ ЧНО-ИСТРАЖУ БАЧКА И РАЗ-

ВОЈНА РАБОТА 

1. Како нов производ во смисла на оваа одлука 
ќе се смета производот: 

1) што порано не постоел на југословенскиот па-
зар од домашно производство; 

2) што во домашното производство како пронај-
док е заштитен со патент врз основа на закон; 

3) ка ј кого битно е променета припадноста на 
определена технолошка групација од истородно 
производство или ако со тој производ се воспоста-
вува потполно нова технолошка групација од исто-
родно производство; 

4) што претставува потполно нов модел или нова 
посебна креација во однос на постојните производи; 

5) ка ј кого во однос на постојните производи 
постои битно нова специфична намена или значи-
телни отстапувања во поглед на составот на суро-
вините, надворешните димензии, тежината, зашти-
тата, намената, функционалноста, употребната вред-
ност, нивото на техниката и др. 

Не се смета за битно изменет производ само из-
мената во пакувањето, начинот на полнењето, бојо-
сувањето, помалата измена на димензиите или на 
други надворешни обележја и ел. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање-
то на цените на новите производи и услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/79). 

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

Е. п. бр. 639 
19 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

1057. 

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за до-
датокот на деца и за други форми на детска заш-
тита на децата на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 58/76), на предлог на Собрание-
то на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Стапките на придонесот за додатокот на де-
ца на воените осигуреници изнесуваат, и тоа: 

1) 0,80°/о на основицата по која се пресметува 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување 
на воените осигуреници за активните воени лица и 
корисниците на месечен паричен надомест; 

2) 0,60% за исплатените пензии на уживателите . 
на воени пензии. 

2. Стапките утврдени во точка 1 од оваа одлу-
ка се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1981 
година. 

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

Е. п. бр. 640 
18 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Нкониќ, е. р. 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с р. 

1058. 

Врз основа на член 54 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ<:, бр. 
13/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ДО КОЈ ВО ЈА-
ВЕН СООБРАЌАЈ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕ-
БУВААТ МЕРИЛАТА СО КОИ СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ 
ВО МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО НЕ СЕ ПРЕДВИ-
ДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И 

МЕРИЛАТА 

1. Мерилата што се наоѓаат во употреба во ја -
вен сообраќај, а со кои се врши мерење во мерните 
единици што не се предвидени со Законот за мерни-
те единици и мерилата, можат да се употребуваат 
во јавен сообраќај до 31 декември 1930 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, во јавен сообраќај можат да се употребуваат и 
по 31 декември 1980 година мерилата што ги испод-
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дуваат пропишаните метролошки услови и кои има-
ат табели што го даваат споредбениот однос помеѓу 
мерната единица БО која мерилото мери и соодветна 
мерна единица предвидена со Законот за мерните 
единици и мерилата, под услов, согласно со одред-
бата на член 39 од Законот за мерните единици и 
мерилата, да не се утврди дека тие мерила повеќе 
ре одговараат на потребите на јавниот сообраќај. 

2. Оваа одлука Еле! ува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 638 
18 декември 1Р80 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

1050. 

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна тргови-
ја, сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАШЕ 
НА РАЗЛИКИТЕ НА ВРЕДНОСТА НАСТАНАТИ 

ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за начинот и постапката ча 
правдање на разликите на вредноста настанати во 
работењето со странство (».Службен лист на СФРЈ \ 
бр. 33/77 и 63/79), во точка 2 по став 1 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

.,По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, прибави за настанатите разлики при извозот 
на стоки на консигнациони складови во странство, 
организациите на здружен труд се должни да и 
поднесат на банката во рок од 90 дена од денот ко-
га конечно е утврдена разликата." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
2. Оваа Наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 3-6027/2 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ, е. р. 

1060. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство (.,Служ~ 
бен лист иа с ф р ј ', бр 2/77, 22/78 и 35/80), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ Н * 
СПШГГСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И 
гтљпптч ф о н д о в и , н а с а м о у п р а в н и т е 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ С 'ШОУПРА- * 
ВЕГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, з а НАЧИ-
НОТ ПА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ" И 
З А НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ПА КОРИС-

НИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

С о п н а а наредба се пропишуваат сметките к а ј 
Службата ца општественото книговодство на кои 

ќе се врши уплата на приходите, на општествено-
-политичките заедници и нивните фондови, на са-
моуправните интересни заедници и други самоуп-
равни организации и заедници, за начинот на уп-
латување на тие приходи и нивниот распоред, к а -
ко и начинот на известување на корисниците на 
тие приходи. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВ^НО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци на доход и од личниот доход на работ-
ниците 

1. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметката бр. 840-1104 — Републички, од-

носно покраински данок на доход, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 840-1125 — Републички, од-
носно покраински данок на доход, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-1130 — Општински данок 
на доход, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 840-1146 — Општински данок 
на доход, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 840-1151 — Посебен данок 
на доход за интервенции во определени области, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

6) на сметката бр. 840-1167 — Посебен данок 
на доход за интервенции во определени области, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството. ^ 

На сметките под 5 и 6 став 1 од оеаа точка се 
уплатува и дополнителниот данок на доход како и 
другите облици на данок на доход што се воведени 
за интервенции во определени области. 

2. Данок од личниот доход се уплатува: 
1) на сметката бр. 840-1200 — Републички, од-

носно покраински данок од личниот доход на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-1216 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-1221 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход на ра-
ботниците вработени к а ј граѓани што самостојно 
вршат дејност и к а ј граѓански правни лица; 

4) на сметката бр. 840-1237 — Општински данок 
од личниот доход на работниците, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

5) на сметката бр. 840-1242 — Општински данок 
од личниот доход на работниците од организациите" 
на здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

6) ка сметката бр. 840-1258 — Општински данок 
од личниот доход на работниците вработени ка ј 
граѓани што самостојно вршат дејност и к а ј гра-
ѓански правни лица. 

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се 
уплатува данокот од личниот доход од страна на 
обврзниците на тој данок, без оглед дали тој се 
пресметува според редовна или посебна стапка. 

3. Данокот од личниот доход што се плаќа во 
паушален износ, се уплатува на сметката бр. 840-1263 
— Данок од личниот доход на работниците што се 
плаќа во паушален износ. 
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4. Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на дејност се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-1307 — Данок од лич-
ниот доход од самостојно вршење на земјоделска 
дејност (на приходи од шуми и др.), што се прес-
метува во процент, а не според катастарскиот при-
ход и фактичниот доход; 

2) на сметката бр. 840-1403 — Републички, однос-
но покраински данок од личниот доход од самостој-
но вршење на стопански дејности, што се пресме-
тува во процент; 

3) на сметката бр. 840-1419 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење на стопан-
ски дејности, што се пресметува во процент; 

4) на сметката бр. 840-1424 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на иестопанеки дејности, што се 
пресметува во процент; 

5) на сметката бр. 840-1445 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење на несто-
пански дејности, што се пресметува во процент; 

6) на сметката бр. 840-1450 — Републички, од-
носно покраински данок од личниот доход од ав-
торски права; 

7) на сметката бр 840-1466 — Општински данок 
од личниот доход од авторски права. 

2. Даноци на промет на производи и на надомести 
за вршење услуги 

5. Основниот данок на промет на производи се 
уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2010 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 1); 

2) на сметката бр. 840-2101 — Основен данок на 
промет на нафта и деривати на нафта (тар. број 2); 

3) на сметката бр. 840-2117 —* Основен данок на 
промет на тутунски преработки (тар. број 3); 

4) на сметката бр. 840-2122 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4. освен на промет на производи од тој тари-
фен број што е извршен на угостителски дуќани 
на самостојни угостители и граѓани; 

5) на сметката бр. 840-2138 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4 испорачани на угостителски дуќани на само-
стојни угостители и граѓани, што гр плаќаат оп-
штествените правни лица како даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-21184 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки — производи од тар. 
број 4 испорачани на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и граѓани, што го плаќаат гра-
ѓаните како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2143 — Основен данок на 
промет на алкохол-етанол (тар. број 5); 

8) на сметката бр. 840-2159 — Основен данок 
на промет на патнички автомобили (тар. број 6); 

9) на сметката бр. 840-2026 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 7); 

10) на сметката бр. 840-2031 — Основен данок 
на промет на производи (тар. број 8); 

11) на сметката бр. 840-2047 — Основен данок 
на промет на производи (тар. број 9); 

12) на сметката бр. 840-2052 — Основен данок 
на промет на производи (тар. број 10); 

13) на сметката бр. 840-2068 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 11 став 1 точ. 1 до 
18 и 20); 

14) на сметката бр. 840-2164 — Основен данок 
на промет на лекови (тар. број 11 став 1 точка 19); 

15) на сметката бр. 840-2073 — Основен данок на 
промет на производи (тар. број 12); 

16) на сметката бр. 840-21100 — Основен данок 
на промет на производи, на прометот остварен од 
вршење на самостојни дејности што не се разрежу-
ва во годишен износ; 

17) на сметката бр. 840-2089 — Основен даног* 
на промет на производи наплатен за производите 
што Југословенската народна армија ги набавува 
и увезува за свои потреби; 

18) на сметката бр. 840-2094 — Основен данок 
на промет на производи наплатен при увозот на 
производи. 

На сметките под 1 до 18 став 1 од оваа точка 
се уплатува основниот данок на промет на произ-
води за производите опфатени со соодветните та-
рифни броеви на Тарифата на основниот данок на 
промет, што е составен дел на Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80 и 63/80). 

6. -Посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2208 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според општа стапка, а кој 
го плаќаат општествените правни лица како да-
ночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-22204 — Посебен репу-
блички, односно покраински данок на промет на 
производи што се плаќа според општа стапка, а кој 
го плаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

3) за сметката бр, 840-22001 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на 
производи што се плаќа според повисока стапка 
од општата, а кој го плаќаат општествените прав-
ни лица како даночни обврзници; 

4) на сметката бр. 840-22017 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на 
производи што се плаќа според повисока стапка од 
општата, а кеј го плаќаат граѓаните како даночни 
обврзници; 

5) на сметката бр. 840-22022 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на 
производи што се плаќа според пониска стапка од 
општата, а кој го плаќаат општествените правни 
лица како даночни обврзници; 

6) на сметката бр. 840-22038 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на про-
изводи што се плаќа според пониска стапка од оп-
штата, а кој FO плаќаат граѓаните како даночни 
обврзници; ' 

7) на сметката бр. 840-2213 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на мо-
торни возила што го плаќаат општествените прав-
ни лица како даночни обврзници; 

8) на сметката бр. 840-22225 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на мо-
торни возила што го плаќаат граѓаните како да-
ночни обврзници; 

9) на сметката бр. 840-2297 — Посебен репуб-
лички односно покраински данок на промет на ал-
кохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни 
пијачки испорачани на угостителски дуќани на са-
мостојни угостители и граѓани; 

10) на сметката бр. 840-22230 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на без-
алкохолни пијачки, освен на прометот на, безалко-
холните пијачки испорачани на угостителски ду-
ќани на самостојни угостители и граѓани; 
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11) на сметката бр. 840-22108 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на 
алкохолни пијачки испорачани на угостителските 
дуќани на самостојни угостители yi граѓани; 

12) на сметката бр. 840-22197 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на без-
алкохолни пијачки испорачани на угостителски ду-
ќани на самостојни угостители и граѓани; 

13) на сметката бр. 840-22043 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на промет на 
алкохол-етанол. 

7. Посебниот републички, односно покраински 
данок на надомести за вршење услуги се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2255 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на надомести за 
услуги, што го плаќаат организациите иа здружен 
труд како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-2260 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на надомести за 
услуги, што го плаќаат граѓаните и граѓанските 
правни лица во месечни рокови; 

3) на сметката бр, 840-2276 — Посебен репуб-
лички, односно покрински данок на надомести за 
услуги од граѓани и граѓански правни лица што 
не се занимаваат редовно со вршење на услуги; 

4) на сметката бр. 840-2281 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на надомести за 
услуги од приредување игри на среќа; 

5) на сметката бр. 840-22181 — Посебен репуб-
лички, односно покраински данок на надомести за 
услуги на менични кредити. 

8. Посебниот општински данок на промет на 
производи се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2304 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според општата стапка, а кој го плаќаат општестве-
ните правни лица како даночни обврзници; 

2) на сметката бр. 840-23173 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плака 
според општата стапка, а кој го плаќаат граѓаните 
како даночни обврзници; 

3) на сметката бр. 840-23201 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според повисока стапка од општата, а кој го пла-
ќаат општествените правни лица како даночни об-
врзници; 

4) на сметката бр. 840-23217 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според повисока стапка од општата, а кој го пла-
ќаат граѓаните како даночни обврзници; 

5) на сметката бр. 840-23222 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според пониска стапка од општата, а кој го пла-
ќаат општествените правни лица како даночни об-
врзи иии; 

6) на сметката бр. 840-23238 — Посебен општин-
ски данок на промет на производи што се плаќа 
според пониска стапка од општата, а кој го пла-
ќаат граѓаните како даночни обврзници; 

7) на сметката бр. 840-2325 — Посебен општин-
ски данок на промет на моторни возила што го 
плаќаат општествените правни лица како даночни 
обврзници; 

8) на сметката бр. 840-23189 — Посебен општин-
ски данок на промет на моторни возила што го 
плаќаат граѓаните како даночни обврзници; 

0) на сметката бр. 840-2393 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохолни пијачки, освен 
на прометот на алкохолни пијачки испорачани на 
угостителските дуќани на самостојни угостители и 
граѓани; 

10) на сметката бр. 840-23194 — Посебен општин-
ски данок па промет на безалкохолни пијачки, ос-
вен па прометот на безалкохолни пијачки испорача-
ни ва угостителски дуќани на самостојни угостители 
и граѓана; 

11) на сметката бр. 840-23105 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохолни пијачки испо-
рачани на угостителски дуќани на самостојни уго-
стители и граѓани; 

12). на сметката бр. 840-23168 — Посебен општин-
ски данок на промет нк безалкохолни пијачки ис-
порачани на угостителски дуќани на самостојни уго-
стители и граѓани; 

13) на сметката бр. 840-23243 — Посебен општин-
ски данок на промет на алкохол-етанол. 

9. Посебниот општински данок на надомести за 
вршење услуги се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2351 — Посебен општин-
ски ДА] ЈОК на надомести за услуги, што го плаќаат 
организациите на здружен труд како даночни об-
врзници; 

2) на сметката бр. 840-2367 — Посебен'општин-
ски данок на надомести за услуги што го плаќаат 
граѓаните и граѓанските правни лица во месечни 
рокови; 

3) на сметката бр. 840-2372 — Посебен општин-
ски данок на надомести за услуги од граѓаните и 
граѓанските правни лица што не се занимаваат ре-
довно со вршење на услуги; 

4) на сметката бр. 840-2388 — Посебен општин-
ски да:ток на надомести за услуги од приредување 
игри на среќа. 

10. Данокот на промет на недвижности и права 
се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2400 — Данок на промет 
на недвижности и права, од општествените правни 
лица; 

2) па сметката бр. 840-2416 — Данок на промет 
на недвижности и права, од граѓаните. 

3. Даноци од странски лица 

11. Даноците од странски лица се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-2715 — Данок на добив-

ка на странски лица, остварена по основ на вло-
жување средства на странски лица во домашна ор-
ганизација на здружен труд заради заедничко рабо-
тење; 

2) на сметката бр. 840-2720 — Данок на добивка 
ма странски лица, остварена со изведување на ин-' 
вестициони работи; 

3) на сметката бр. 840-2736 — Данок на приход 
на странски лица остварен од превоз на патници и 
стоки. 

4. Данок иа приходи од имот и имотни прзвч, данок 
на ичот и данок на вкупен приход на граѓани 

12. Данокот на приходи -од имот и имотни пра^а, 
данокот на имот и данокот на вкупниот приход на 
граѓаните се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-2507 — Данок на приходи 
од имот и имотни права; 

2) на сметката бр. 840-2512 — Данок чха имот; 
3) на сметката бр. 840-2528 — Данок на добивки 

од игри на среќа; 
4) на сметката бр. 840-2533 — Данок на наслед-

ство и подароци; 
5) на сметката бр. 840-2549 — Данок на товарни 

друмски моторни и приклучни возила и на комби-
-возила; 



Петок, Ш декември 1118® СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* Број 70 — Страна 197Ѕ 

6) на сметката бр. 840-2603 — Данок на вкупен 
приход на граѓаните. 

На сметката под 1 став 1 од оваа точка се упла-
туваат сите даноци по основ на остварени приходи 
од имот и имотни права, вклучувајќи го и данокот 
на приходи од зградите. 

На сметката под 2 став 1 од оваа точка се упла-
туваат сите даноци на имот и имотни предмети (да-
нок на згради, данок на други имотни предмети 
и с.т). 

На сметката под 3 став 1 од оваа точка се упла-
тува данокот' на добивки од игри на среќа оства-
рени од страна на граѓаните. 

Во сите други случаи во кои обврзниците на 
тие даноци се задолжуваат во годишен износ, дано-
ците на приходи од имот и имотни права и дано-
ците на имот се уплатуваат на збирна проодпа смет-
ка (сметка бр. 846). 

Даноците на непријавени приходи од имот и 
имотни права, на имот и на вкупен приход па гра-
ѓаните, утврдени по дополнителна постапка од над-
лежниот орган според посебен пропис, односно по-
стапка, се уплатуваат на сметките под 1 до 6 став 1 
од оваа гочка. 

5. Такси 

13. Административните такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840--3109 — Царински такси во 

готови пари, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3114 — Царински такси 
во готови пари, од организациите па здружен труд 
и од работните заедници "од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3135 — Царински такси 
во готови пари, од граѓани и од граѓански правни 
лица; 

4) на сметката бр. 840-3140 — Конзуларни такси; 
5) па сметката бр. 840-3156 — Други сојузни ад-

министративни такси во готови пари; 
6) на сметката бр. 840-3161 — Републички, од-

носно покраински административни такси во готови 
пари; 

7) на сметката бр. 840-3177 — Општински адми-
нистративни такси; 

8) на сметката бр. 840-3182 — Републички, од-
носно покраински такси на промет на чапункари и 
копитари 

На сметката под 7 став 1 од оваа точка се упла-
тува приходот остварен со про/дажба на општински 
административни такси и приходот од општински 
административни такси наплатен во готови пари. 

На сметката под 8 став 1 од оваа точка се упла-
тува и приходот од такси што се плаќаат на уве-
рение за здравствена состојба на животни. 

14. Комуна дните такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-3205 — Комунални такси 

на престој во туристички места; 
2) на сметката бр. 840-3210 — Комунални такси 

на фирма од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

3) на сметката бр. 840-3226 — Комунални такси 
на фирма, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

4) на сметката бр. 840-3231 — Комунални такси 
на фирма, од граѓаните и граѓанските правни лица; 

5) на сметката бр. 840-3294 — Комунални такси 
за регистрација на моторни возила; 

6) на сметката бр. 840-3247 — Комунални такси 
на други предмети за таксирани, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

7) на сметката бр. 840-3252 — Комунални такси 
на други предмети за таксирање, од организациите 
па здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

И) на сметката бр. 840-3268 — Комунални такси 
на други предмети за таксирани, од граѓани и гра-
ѓански правни лица; 

15. Судските такси се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-3301 — Сојузни судски 

такси во готови пари, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-3317 — Сојузни судски 
такси во готови пари, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-3322 — Сојузни судски 
такси во готови пари, од граѓани и граѓански прав-
ни лица; 

4) на сметката бр. 840-3338 — Републички, одно-
сно покраински судски такси во готови* пари, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните за-
оди.иц; i од стопанството: 

?») на сметката бр. 840-3343 — Републички, од-
носно покраински судски такси во готови пари ,од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-3359 — Републички, одно-
сно покраински судски такси во готови пари, од 
граѓаните и граѓанските правни лица; 

7) на сметката бр. 840-3364 — Општински судски 
такси. 

На сметката под 1, 2 и 3 став 1 од оваа точка се 
уплатува приходот од судски такси во готови пари, 
DJTG ќе го остварат сојузните судови, а на сметките 
под 4, 5 и 6 на тој став — приходот од судски такси 
што ќе го остварат судовите на републиките и ав-
тономните покраини. На сметката под 7 стг^в 1 од 
оваа точка се уплатува приходот од општински суд-
ски такси, продадени таксени вредносници и судски 
такси во готови пари. 

6. Царини и посебни давачки 

16. Царините, посебната царинска давачка, по-
себната царинска такса за увезени стоки и лежаои-
пата, се уплатуваат во корист на партијата па еви-
дентната сметка бр. 845 на надлежната цаоиплоч::^, 
односно на Сојузната управа за царини. Приходите 
уплатени по тие основи царинарницата, односно Со-
јузната управа за царини ги распоредува: 

1) на сметката бр. 840-4106 — Царина, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

2) на сметката бр. 840-4111 — Царина, од орга-
низациите Tia здружен труд и од работните заедни-
ци од нестопанството; 

3) на сметката бр. 840-4127 — Царина, од гра-
ѓани и од граѓанските празни лица; 

4) на сметката бр. 840-4202 — Посебни такси на 
увезени стоки, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

5) на сметката бр. 840-4356 — Посебни такси 
на увезени стоки од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

6) на сметката бр. 840-4244 — Посебни такси на 
увезени стоки, од граѓани и од граѓански правни 
лица; 

7) на сметката бр. 840-4309 — Посебна давачка 
при увозот на земјоделски и прехранбени произ-
вод]!; 
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8) на сметката бр. 840-4314 — Посебна давачка 
израмнување на доночното оптоварување; 
9) на сметката бр. 840-4335 — Посебна давачка 

за царинско евидентирање; 
10) на сметката бр. 840-4340 — Лежарина за сто-

ки сместени во царински магацини и стоваришта. 

7. Прихода според посебни прописи 

17. Паричните казни се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-5103 — Парични казни 

за царински прекршоци и парични средства добиени 
од продадени стоки; 

2) на сметката бр. 840-5119 — Парични казни 
за стопански престапи, што и припаѓаат на репуб-
ликата, односно на автономната покраина; 

3) на сметката бр. 840-5124 — Парични казни 
за прекршоци, што и припаѓаат на републиката, од-
носно на автономната покраина; 

4) на сметката бр. 840-5145 — Парични казни 
за сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на ре-
публиката, односно на автономната покраина; 

5) на сметката бр. 840-5150 — Парични казни 
за кривични дела, што и припаѓаат на република-
та, односно на автономната покраина; 

6) на̂  сметката бр. 840-5166 — Парични казни 
за прекршоци, што ги изрекуваат републичките, од-
носно покраинските органи на управата надлежни 
за работите на приходите; 

7) на сметката бр 840-5171 —- Парични казни 
за прекршоци, што ги изрекуваат општинските ор-
гани на управата надлежни за работите на при-
ходите; 

6) на сметката бр. 840-5187 — Други парични 
казни што и припаѓаат на општината; 

9) на сметката бр. 840-5192 — Приходи оства-
рени во постапка за утврдување потекло на имот; 

10) на сметката бр. 840-6254 — Разлики во це-
ната, одземени по решенија од надлежните репуб-
лички односно покраински органи; _ 

11) на сметката бр. 840-6275 — Разлики во цена-
та, одземени по решенија од надлежните општин-
ски органи. 

На сметката под 9 став 1 од оваа точка се упла-
туваат паричните износи на средствата одземени од 
граѓани и паричните износи добиени со продажба 
т . одземен имот во постапка за утврдување потекло 
на имот. 

18. Данокот на средствата на заедничката пот-
рошувачка се уплатува: 

1) на сметката бр. 840-5215 — Данок на сред-
ствата на заедничката потрошувачка, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 840-5220 — Данок на средства-
та на заедничката потрошувачка, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од несто-
папство! о. 

8. Приходи на органите »а управата и други приходи 

19. Приходите на органите на управата се упла-
туваат на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на 
приходите на органите на управата. На сметката 
бр. 845; односно на соодветната партија од таа смет-
ка на надлежниот орган на управата, се уплатуваат 
приходите на органите на управата што тие ќе ги 
остварат со вршење на својата дејност. 

Приходите уплатени»во корист на сметката бр. 
845. односно на соодветната партија од таа сметка, 
се распоредуваат: 

1) на сметката бр. 840-6100 — Приходи на сојуз-
ните органи и организации; 

2) на сметката бр. 840-61012 — Приходи на Со-
јузната управа за контрола на летањето од надо-
мести за прелетување на воздухоплови; 

3) на сметката бр. 840-6116 — Приходи на ре-
публичките, односно покраинските органи на упра-
вата; 

4) на сметката бр. 840-6121 — Приходи на оп-
штинските органи^ на управата. 

20. Другите приходи се уплатуваат: 
1) на сметката бр. 840-6207 — Други приходи на 

федерацијата; 
2) на сме! ката бр. 840-6212 — Други републич-

ки, односно покраински приходи; 
3) на сметката бр. 840-6228 — Други општински 

приходи; 
4) на сметката бр. 840-6249 — Укинати буџет-

ски приходи на федерацијата; 
5) на сметката бр. 840-62116 — Укинати буџет-

ски приходи на републиките, односно автономните 
покраини; 

6) на сметката бр 840-62121 — Укинати буџет-
ски приходи на општините. 

На сметките под 1 до 3 став 1 од оваа точка 
се уплатуваат разни непредвидени и вонредни при-
ходи (наплатени трошоци за прекршочна постапка, 
излегување на судови на терен, присилна наплата 
и ел.). 

На сметките под 4, 5 и 6 став 1 од оваа точка 
се уплатуваат укинатите буџетски приходи, ако про-
писите врз основа на кои се воведени тие приходи 
престанале да важат во претходната и поранешните 
години, а во тековната година не е воведен соодве-
тен приход. 

И. ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

1. Приходи на заедниците за здравство и здравствено 
осигурување 

21. Придонесот за здравство и здравствено оси-
гурување се уплатува: ri 

1) на сметката бр. 843-16 — Придонес од дохо-
дот за здравство и здравствено осигурување на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-21 — Придонес од дохо-
дот за здравство и здравствено осигурување на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-37 — Придонес од лич-
ниот доход за здравство и здравствено осигурава«^ 
на работниците, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-42 — Придонес од лич-
ниот доход за здравство и здравствено осигурува-
ње на работниците од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-58 Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр. 843-63 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
што самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-79 — Придонес за здрав-
ство и здравствено, осигурување на работните лу-
ѓе што самостојно вршат нестопанска дејност; 
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8) на сметката бр. 843-84 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување на работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и кај граѓански правни лица; 

9) на сметката бр, 813-1905 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување што го плаќаат за-
едниците на пензиското и инвалидското осигуру-
вање; 

10) на сметката бр. 843-107 — Придонес за здрав-
ство и здравствено осигурување што го плаќаат за-
едниците за вработување за невработени лица. 

2. Приход« на заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување 

22. Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се уплатува: 

1) на сметката бр. 843-128 — Придонес од до-
ходот за пензиско и инвалидско осигрување на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-133 — Придонес од дохо-
дот за пензиско и инвалидско осигурување на ра-
ботниците, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-149 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за пензиско и инвалид-
ско осигурување, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр; 843-154 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за пен шеко и инвалид-
ско осигурување, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр 843-175 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на земјоделците; 

6) на сметката бр 843-180 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работните лу-
ѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

7) на сметката бр 843-196 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување па работните луѓе 
што самостојно вршат нестопанска дејност; 

8) на сметката бр. 843-203 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејност 
и ка ј граѓански правни лица; 

9) на сметката бр. 843-112 — Придонес за пен-
зиско и инвалидско осигурување, што го плаќаат 
заедници!е за вработување за невработени лица; ' 

3. Приходи на заедниците за детска заштита 

23. Придонесите за детска заштита и за додаток 
•на деца се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 843-219 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за детала заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството:. 

2) н^ сметката бр. 843-224 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за детска заштита, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 
ниот доход за детска 
што самостојно вршат 

4) на сметката бр. 
ниот доход за детска 
што самостојно вршат 

5) на сметката бр. 
ниот доход за детска 

843-432 — Придонес од лич-
заштита, од работните луѓе 

стопанска дејност; 
843-448 — Придонес од лич-
заштита, од работните луѓе 
нестопанска дејност; 
843-245 — Придонес од лич-
заштита, од работните луѓе 

вработени ка ј граѓани што самостојно вршат дејно-
сти кај граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 843-801 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците за вработување 
за невработени лица; 

7) на сметката бр. 843-1910 — Придонес за детска 
заштита што го плаќаат заедниците на пензиското 
и инвалидското осигурување; 

8) на сметката бр. 843-250 — Придонес од дохо-
дот за додаток на деца, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-266 — Придонес од дохо-
дот за додаток на деца, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопанст-
вото; 

10) на сметката 843-271 — Придонес од личниот 
ходот на работниците за додаток на деца, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

11) на сметката бр. 843-287 — Придонес од лич^ 
ниот доход на работниците за додаток на деца, од 
организациите на здружен труд и од работните за-
едници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-292 — Придонес од лич-
ниот доход за додаток на деца, од работните луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат дејиосг 
и кај граѓански правни лица; 

13) на сметката бр. 843-817 — Придонес за до-
даток на деца што го плаќаат заедниците за врабо-
тување за невработени лица: 

14) на сметката бр. 843-1583 — Придонес за до-
даток на деца што го плаќаат заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

15) на сметката бр. 843-1926 — Други приходи. 
На сметката под 15 став 1 од оваа точка се 

уплатуваат приходите остварени во текот на дет-
ската недела и ел. 

4. Приходи на заедниците за образование 

24. Придонесот за образование се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-315 — Придонес од до-

ходот за насочено образование, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството ; 

2) на сметката бр. 843-320 — Придонес од до-
ходот за насочено образование, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

3) на сметката бр. 843-1931 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за насочено образование, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството ; 

4) на сметката бр. 843-1947 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за насочено образование, од организа-
циите на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1146 — Републички, одно-
сно покраински придонес за насочено образование, 
од работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1151 — Републички, од-
носно покраински придонес за насочено образоза-
ние, од работните луѓе што самостојно вршат не-
стопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1952 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за на-
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сочено образование од работните луѓе вработени ка ј 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓан-
ски правни лица; 

8Ј на сметката бр. 843-378 — Републички, одно-
сно покраински придонес од личниот доход па ра-
ботниците за основно и предучилишно образование, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-383 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за основно и предучилишио образование, 
од организациите па здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-960 — Републички, од-
носно покраински придонес за основно и предучи-
лишни образование, од работните луѓе што самостој-
но вршат стопанска дејност; 

11) на сметката бр. 843-1104 — Републички, од-
носно покраински придонес за основно и предучи-
лишпо образование, од работните луѓе што само-
стојно врШоТ нестопанска дејност; 

12.) па сметката бр. 843-399 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за ос-' 
новчо и предучилишна образование, од работните 
луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат 
дејност кај граѓански правни лица; 

13) на сметката бр. 843-406 — Општински при-
донес од личниот ;>оход на работници! е за основно 
и предучилишна образование, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

14) на сметката бр. 843-411 — Општински при-
донес од личниот доход на работници'!е за основно 
и предучилишно образование од организациите на 
здр\х;сп 1р\д и од работните заедници од нестопан-
ството; 

15) па сметката бр. 843-1125 — Општински при-
донес за основно и предучилишно образование, од 
работните луѓе што самостојно вршат стопанска деј-
ност; 

16) на сметката бр. 843-1130 — Општински при-
донес за основно и предучилишно образование, од 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

17; на сметката бр 843-427 — Општински при-
донес од личниот доход од основно и предучилиш-
на образование, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај граѓан-
ски правни лица. 

5. Приходи на заедниците за култура 

25. Придонесот за култура се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-469 — Републички, одно-^ 

сно покраински придонес од доходот за култура, од 
организации ге на здружен труд и од работните за-
едници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-474 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за култура, 
од организациите на здружен труд, и од работните 
заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр, 843-495 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 

'работниците за култура, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-502 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за култура, од организациите на здружен 
ТЈРУД и од работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1328 — Републички, од-
носно покраински придонес за култура, од работ-
ни ге луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1333 — Републички, од-
носно покраински придонес за култура, од работ-
ните луѓе што самостојно вршат нестопанска деј-
ност; 

7) на сметката бр. 843-518 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за 
култура, од работните луѓе вработени кај граѓани 
што самостојно вршат дејност и ка ј граѓански прав-
ни лица; 

8) на сметката бр. 843-523 — Општински придонес 
од доходот за култура, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

9) на сметката бр. S43-5G9 — Општински при-
донес од доходот за култура, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од нестопан-
ството; 

10) па сметката бр: 843-544 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за култура, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

Ј1) на сметката бр. 843-565 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за култура, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници ед нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1167 — Општински при-
донес за култура, од работните луѓе што самостој-
но вршат стопанска дејност; 

10) на сметката бр. 843-1172 — Општински при-
донес за култура, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр 843-570 — Општински при-
донес од личниот доход за култура, од работните 
луѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат 
дејности и кај граѓански правни лица; 

15) на сметката бр. 843-1627 — Придонес за кул-
тура од личен доход од авторски права. 

6. Приходи на заедниците за научен труд -

26. Придонесот за научен труд се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-586 — Републички, одно-

сно покраински придонес од доходот за научен труд, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-591 — Републички, одно-
сно покраински придонес од доходот за научен 
трзгд, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-609 — Републички, одно-
сно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за научен труд, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од сто-
панството; 

4) на сметката бр. 843-614 — Републички, одно-
сно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за научен труд. од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

5) на сметката бр. 843-1188 —Републички, одно-
сно покраински придонес за научен труд од работ-
ните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1193 — Републички, одно-
сно покраински придонес за научен труд, од ра-
ботните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 
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7) н^ сметката бр. 843-635 — Републички, одно-
сно покраински придонес од личниот доход за нау-
чен труд, од работните луѓе вработени кај граѓани 
што самостојно вршат дејност и ка ј граѓански 
правни лица. 

7. Приходи на заедниците за физичка култура 

27. Придонесот за физичка култура се уплату-
ва: 

1) на сметката бр. 843-640 — Републички, одно-
сно покраински придонес од доходот за физичка 
култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-656 — Републички, одно-
сно покраински придонес од доходот за физичка 
култура, од организациите на здружен труд и од 
^^отните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-661 — Републички, одно-
сно покраински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за физичка култура, од организациите 
на здружен труд и од работните заедници од сто-
панството ; 

4) на сметката бр. 843-677 — Републички, -одно-
сно покрински придонес од личниот доход на ра-
ботниците за физичка култура, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од несто-
панството; 

5) на сметката бр. 843-1200 — Републички, одно-
сно покрински придонес За физичка култруа, од 
работните луѓе што самостојно вршат стопанска 
дејност; 

6) на сметката бр. 843-1216 — Републички, од-
носно покраински придонес за физичка култура, 
од работните луѓе што самостојно вршат нестопан-
ска дејност; 

7) на сметката бр 843-682 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за 
физичка култура, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај гра-
ѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-698 — Општински при-
донес од доходот за физичка култура, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

9) на сметката бр. 843-705 Општински при-
донес од доходот за физичка култура, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедница 
од нестопанството; 

10) на сметката бр. 843-710 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за физич-
ка култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

И) на сметката бр. 843-726 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за физич-
ка култура, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1221 — Општински при-
донес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1237 — Општински при-
донес за физичка култура, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-731 — Општински при-
донес од личниот доход за физичка култура, од ра-
ботните луѓе вработени кај граѓани што самостој-
но вршат дејност и кај граѓански правни лица. 

8. Приходи на заедниците за вработување 

28 Придонесот за вработување се уплатува: 
1) на сметката бр. 843-747 — Придонес од до-

ходот за вработување, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-752 — Придонес од до-
ходот за вработување, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-768 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за вработување, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-773 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за вработување, од ор-
ганизациите на здружен труд и од работните заед-
ници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1242 — Придонес за вра-
ботување, од работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1258 — Придонес за вра-
ботување, од работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-789 — Придонес од лич-
ниот доход за вработување, од работните луѓе вра-
ботени кај граѓани што самостојно вршат дејноста 
и кај граѓански правни лица. 

9. Приходи на заедниците за социјална заштита 

29. Придонесите за социјална заштита се упла-
туваат: 

1) на сметката бр. 843-1013 — Републички, од-
носно покраински придонес од доходот за социјална 
заштита, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-1029 — Републички, од-
р е н о покраински придонес од доходот за социјална 
заштита, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

3) на сметката бр. 843-1034 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за социјална заштита, од организации-
те за здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

4) на сметката- бр. 843-1055 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход на 
работниците за социјална заштита, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1263 — Републички, од-
носно покраински придонес за социјална заштита, 
од работните луѓе што самостојно вршат стопан-
ска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1279 — Републички, од-
носно покраински придонес за социјална заштита, 
од работните луѓе што самостојно вршат нестопан-
ска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1968 — Републички, од-
носно покраински придонес од личниот доход за 
социјална заштита, од работните луѓе вработени кај 
граѓани што самостојно вршат дејност и кај гра-
ѓански правни лица; 

8) на сметката бр. 843-1060 — Општински при-
донес од доходот за социјална заштита, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

9)' на сметката бр 843-1076 — Општински при-
донес од доходот за социјална заштита, од органи-
заците на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 
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10) на сметката бр. 843-1081 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за социјал-
на заштита, од организациите на здружен труд и 
од работните заедници од стопанството; 

11) на сметката бр. 843-1097 — Општински при-
донес од личниот доход на работниците за социјал-
на заштита, од организациите ка здружен труд и 
од работните заедници од нестопанството; 

12) на сметката бр. 843-1234 — Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат стопанска дејност; 

13) на сметката бр. 843-1307 — Општински при-
донес за социјална заштита, од работните луѓе што 
самостојно вршат нестопанска дејност; 

14) на сметката бр. 843-1973 — Општински при-
донес од личниот доход за социјална заштита, од 
работните луѓе вработени кај граѓани што само-
стојно вршат дејност и кај граѓански правни лица. 

10. Приходи на други заедници од областа на оп-
штествените дејности 

30. Придонесите на другите заедници се упла-
туваат: 

1) на сметката бр. 843-1765 — Придонес од до-
ходот на други заедници, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници од стопан-
ството; 

2) на сметката бр. 843-1770 — Придонес од до-
ходот на други заедници, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопан-
ството ; 

3) на сметката бр. 843-1786 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други зѕетшмци, од 
организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 843-1791 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од 
организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 843-1718 — Придонес на дру-
ш заедници, од работните луѓе што самостојно вр-
шат стопанска дејност; 

6) на сметката бр. 843-1723 — Придонес на дру-
ги заедници, од работните луѓе што самостојно 
вршат нестопанска дејност; 

7) на сметката бр. 843-1739 — Придонес на дру-
ги заедници од личниот доход од авторски права, 

На сметките под 1 до 7 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат придонесите на други самоуправни ин-
тересни заедници од областа на општествените деј-
ности. 

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ПРР1ХОДИ НА 
ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Приходи на самоуправните организации и заед-
ници 

31. Приходите на заедниците за домување се 
уплатува* ат: 

1) на сметката бр. 842-1814 — Придонес од до-
ходот за станбена изградба, од организациите на 
здруже« труд и од работните заедници од стопан-
ството ; 

2) на сметката бр. 842-1835 — Придонес од до-
ходот за станбена изградба, од организациите на 
здружен труд и од работните заедници ед несто-
панството; 

3) на сметката бр. 842-1840 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за станбена изградба, од 
организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-1856 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за станбена изградба, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-1861 — Придонес од лич-
ниот доход за станбена изградба, од работите лу-
ѓе вработени кај граѓани што самостојно вршат деј-
ност и кај граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 832-1877 — Придонес за стан-
бена изградба, што го плаќаат заедниците на пен-
зиското и инвалидското осигурување; 

7) на сметката бр. 842-1882 — Придонес за стан-
бена изградба, што го плаќаат другите самоуправ-
ни интересни заедници. 

32. Приходите на заедниците, односно фондо-
вите за комунална дејност се уплатуваат: 

N 1) на сметките бр. 842-406 — Надомест за отста-
пување и користење на градежно земјиште; 

2) на сметката бр. 842-84 — Надомест за иско-
ристување на земјоделско земјиште; 

3) на сметката брг 842-42 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите за комунална деј-
ност. 

33. Приходите на заедниците, односно фондо-
вите на водостопанството се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1562 — Придонес од дохо-
дот за водостопанство, од организациите на здружен 
труд и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-1578 — Придонес од дохо-
дот за водостопанство, од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од нестопанство-
то; 

3) на сметката бр. 842-224 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите на водостопанство-
то, од организациите на здружен труд и од работ-
ните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-245 — Други приходи на 
заедниците, односно фондовите за водостопанство, 
од организациите на здружен труд и од работните 
заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-250 — Приходи на заед-
ниците, односно фондовите за водостопанство, од 
граѓаните и граѓанските правни лица, 

На сметката под 5 став 1 од оваа точка се уп-
латува приходот од граѓаните и граѓанските прав-
ни лица, ако не се уплатува преку збирната преод-
на сметка на приходите од граѓани и граѓански 
правни лица (сметка бр. 846). 

34. Приходите на заедниците, односно фондо-
вите за патишта се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-609 — Придонес и други 
бесповратни издвојувана односно здружувања од 
доходот за патишта, од организациите на здружен 
ТРУД и од работните заедници од стопанството; 

2) на сметката бр. 842-614 — Придонес од дру-
ги бесповратни издвојувања, односно здружувања 
од доходот за патишта, од организациите на здру-
жен труд и' од работните заедници од нестопанс-
твото; 

3) на сметката бр.' 842-1599 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за патишта, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-1611 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за патишта, од органи-
зациите на здружен труд и од работните заедници 
од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-1632 — Придонес од лич-
ниот • доход за патишта, од работните луѓе врабо-
тени кај граѓаните што самостојно вршат дејност 
и ка ј граѓански правни лица; 
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6) на сметката бр. 842-635 —"Придонес од лич-
ниот доход за патишта, од работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност; 

7) на сметката бр. 842-320 — Надомест, односно 
придонес за јавни« патишта на друмски моторни 
возила од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството; 

ft) на сметката бр. 842-336 — Надомест, односно 
придонес- за јавни патишта на друмски моторни во-
зила, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од нестопанството; 

9) на сметката бр. 842-341 — Надомест, односно 
придонес за јавни патишта на друмски моторни во-
зила од граѓани и граѓански правни лица; 

10) на сметката бр. 842-357 — Надомест, одно-
сно придонес за јавни патишта на друмски запреж-

н и возила; 
И) на сметката бр 842-362 — Надомест, одно-

сно придонес од сопственици на моторни и запреж-
ни возила за одржување чистота на град, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заед-
ници од стопанството; 

12) на сметката бр. 842-378 — Надомест,, одно-
сно придонес од сопственици на моторни и запреж-
ни возила за одржување чистота на град, од орга-
низациите на здружен труд и од работните заед-
ници од нестопанството; 

13) на сметката бр. 842-333 — Надомест, одно-
сно придонес од сопственици на моторни и запреж-
ни возила за одржување чистота на град, од гра-
ѓани и граѓански правни лица; 

14) на сметката бр. 842-292 — Надомест на стран-
ски друмски моторни возила; 

15) на,сметката бр. 842-399 — Надомест за па-
тишта што го плаќаат крајните потрошувачи на 
бензин; 

16) на смтката бр. 842-196 — Други прихода на 
заедниците, односно фондовите за патишта. 

35. Приходите на другите заедници, односно 
фондови се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-640 — Придонес и други 
бесповратни издвојувана, односно здружувања, од 
доходот на други заедници, односно фондови, од 
организациите на здружен труд и од работните 
заедници од стопанството; 

2) на сметката бр 842-656 — Придонес и други 
бесповратни издвојувања, односно здружувања од 
доходот на други заедници, односно фондови, од 
организациите на здружен труд и од работните 
зг*едница од нестопанството: 

3) на сметката бр. 842-631 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од-
носно фондови, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-677 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците на други заедници, од-
носно фондови, од организациите на здружен труд 
и од работните заедници од нестопанството; 

• 5) на сметката бр.. 842-6Ѕ2 —' Придонес од лич-
ниот доход од други заедници, односно фондови, 
од работните луѓе вработени кај граѓани што само-
стојно вршат дејност и граѓански правни лица; 

6) на сметката бр. 842-698 — Придонес од лич-
ниот доход на други заедници, односно фондови, 
од работните луѓе што самостојно вршат дејност, 

На сметките под 1 до 6 став 1 од оваа точка се 
уплатуваат приходите на друг« заедници, односно 
фондови за кои не се предвидени уплатни сметки 

со оваа наредба (заедниците за железничкиот соо-
браќај, на електростопанството, противградната за-
штита и ел.). 

36. Приходите на месните заедници, месниот са-
мопридонес и другите приходи на месните заедни-
ци се уплатуваат: на сметката бр. 842-822 — При-
ходи на месните заедници, местен самопридонес и 
други приходи на месните заедници. 

На сметката од став 1 на оваа точка се упла-
туваат приходите на месните заедници од обврзни-
ците од општествениот сектор и од другите обврз-
ници (работни луѓе што самостојно вршат стопан-
ска, односно нестопанска дејност, работни луѓе 
вработени кај граѓани што самостојно вршат сто-
панска или нестопанска дејност и други неспоме-
нати обврзници), што своите обврски ги извршу-
ваат редовно од секој остварен личен доход на 
обврзниците или од доходот на организације на 
здружен труд. 

Надлежната служба на општественото книго-
водство ќе отвори, во согласност со став 1 на оваа 
точка, потсметки за секоја месна заедница. 

Надлежната служба на општественото книговод-
ство во општината ќе врши распоред на приходи-
те од сметките од став 3 па оваа точка во роковите 
од точка 54 на оваа наредба, а за уплатите и рас-
поредот на приходите ќе ги известува надлежната 
месна заедница и надлежните органи во општината 
во согласност со точка 60 на оваа наредба. 

На сметката од оваа точка се прекнижуваат, со-
гласно со точка 47 од оваа наредба, еамопридонеси-
те што се разрежуваат во годишен износ, а се Пла-
ќаат тримесечно на начинот и во роковите што до-
говорно ќе ги определат општинекиот орган на уп-
равата надлежан за работите на приходите и однос-
ната месна заедница. 

2. Приходи на фондовите на општествеао-политн*!-
кмте заедници 

37. Средствата на задолжителниот заем за Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-1910 — Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основ на задолжителен заем од 1930 
година; 

2) на сметката бр. 842-1926 — Деловни средства 
на организациите на здружен труд од областа на 
стопанството по основ на задолжителен заем од 1981 
година. 

38. Средствата на фондовите на заедничките 
резерви, се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-58 — Средства на орга-
низациите на здружен труд издвоени од деловите 
средства за републичкиот, односно покра ине к мот 
фонд на заедничките резерви; 

2) на сметката бр. 842-63 — Средства на органи-
зациите на здружен труд издвоени од деловните 
средства од општинскиот фонд на заедничките ре-
зерви. 

39. Средствата на солидарноста за отстранува-
ње последици од елементарни непогоди се упла-
туваат: 

1) на Схметката бр. 842-710 — Придонес за сред-
ствата за солидарноста од доходот, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од 
стопанството; 

2) на сметката бр. 842-726 — Придонес за сред-
ствата на солидарноста од доходот, од организации-
те на здружен труд и од работните заедници од 
нестопанството; 

« 
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3) на сметката бр. 842-731 — Придонес од лич-
ниот доход на работници за средствата на солидар-
носта, од организациите на здружен труд и од ра-
ботните заедници од стопанството; 

4) на сметката бр. 842-747 — Придонес од лич-
ниот доход на работниците за средствата на соли-
дарноста, од организациите на здружен труд и од 
работните заедници од нестопанството; 

5) на сметката бр. 842-752 — Придонес за сред-
ствата за солидарноста, од работните луѓе што са-
мостојно вршат дејност; 

6) на сметката бр. 842-768 — Други средства на 
солидарноста. 

40. Средствата на заедниците, односно фондо-
вите за противпожарна заштита се уплатуваат; 

1) на сметката бр. 842-107 — Дел од премијата 
за осигурување од пожар; 

. 2) на сметката бр. 842-266 — Други приходи на 
фондовите за противпожарна заштита. 

3. Други приходи 

41. Филмски придонес и придонес од надомест 
за увезени и изнајмени филмови се уплатуваат: 

1) на сметката бр. 842-271 — Филмски придо-
нес; 

2) на сметката бр. 842-287 — Придонес (данок) 
од надомести за увезени и изнајмени филмови. 

42. Приходите на укинатите фондови на опште-
ствено-политичките заедници, се уплатуваат на 
сметката бр. 842-432 — Приходи на укинатите фон-
дови на општествено-политичките заедници. 

На сметката од став 1 на оваа точка се упла-
туваат приходите на укинатите фондови на опште-
стЕено-политичките заедници, ако прописите врз 
основа на кои тие се заведени престанале да ва-
жат. Уплатениот износ на приходите се распореду-
ва на корисниците според порано важечките про-
писи. 

43. Средствата на организациите на здружен 
труд издвоени од деловните средства за задолжи-
телни заеми, се уплатуваат на сметката бр. 842-79 
— Средства на организациите на здружен труд изд-
воени од деловните средства за задолжителни зае-
ми. 

IV. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО, ШТО СЕ РАЗ-
РЕДУВААТ ВО ГОДИШЕН ИЗНОС И ВТАСУ-
ВААТ ЗА НАПЛАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ РОКОВИ 

44. Приходите од населението, што се разрежу-
ваат во годишен износ и втасуваат за наплата во 
тримесечни рокови, се уплатуваат на сметката бр. 
846 — Преодна сметка на приходите од граѓани и 
граѓански правни лица. 

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа: 
1) данокот од личниот доход од земјоделска деј-

ност, што се пресметува според катастарскиот при-
ход; 

2) данокот од личниот доход од земјоделска 
дејност, што се пресметува според фактичкиот до-
ход; 

3) данокот од личниот доход од самостојно вр-
т е њ е на стопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

4) данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење на нестопански дејности, што се пресметува 
според остварениот личен доход; 

5) републичкиот, односно покраинскиот данок од 
личниот доход од самостојно вршење на стопански 
дејности, што се плаќа во паушален износ; 

6) републичкиот, односно покраинскиот данок од 
личниот доход од самостојно вршење на неетопан-
ски,дејности, што се плаќа во паушален износ; 

7) општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на стопански' дејности, што се 
плаќа во паушален износ; 

8) општинскиот данок од личниот доход од са-
мостојно вршење на кеетопански дејности што се 
плаќа во паушален износ; 

9) основниот данок на промет на производи, на 
прометот од самостојно вршење на заеднички деј-
ности , 

10) основниот данок на промет на производи на 
прометот од самостојно вршење на други нестопан-
ски дејности; 

И) посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи, на прохметот од са-
мостојно вршење на занаетчиски дејности; 

12) посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на производи, на прометот од са-
мостојно вршење на други стопански дејности; 

13) посебниот републички, односно покраински 
данок на промет на надомести за услуги, од само-
стојно вршење на занаетчиски дејности; 

14) посебниот републички, односно покраински 
данок на надомести за услуги, од самостојно врше-
ње на дру1и стопански дејности; 

15) посебниот општински данок на промет на 
производи, на прометот од самостојно вршење на 
занаетчиски дејнссти; 

18) посебниот општински данок на промет на 
производи, на прометот од самостојно вршење на 
други стопански дејности; 

17) посебниот општински данок на надомести за 
услуги од вршење на занаетчиски дејности; 

\ 

18) посебниот општински данок на надомести за 
услуги од вршење на други стопански дејности; 

19) републичкиот, односно покраинскиот данок 
на надомести за превознички услуги; 

20) општинскиот данок на надомести за превоз-
нички услуги; 

21) данокот на приход од имот и имотни права; 
22) данокот на приход од згради; 
23) данокот на имот; 
24) данокот на згради; 
25) данокот на товарни друмски возила и при-

клучни возила и на комби возила; 
26) данокот на хибридна лоза; 
27) придонесот од личниот доход од земјодел-

ска дејност за образование; 
28) придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на стопа неки дејности — за образование; 
29) придонесот од личниот доход од самостојно 

вршење на нестопански дејности — за образование; 
30> придонесот за здравствено осигурување на 

земјоделците; 
31) придонесот за здравствено осигурување на 

работните луѓе што самостојно' вршат стопанска 
дејност; 

ѕ 
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32) придонесот за здравствено осигурување на 
работните луѓе што самостојно вршат нестопанска 
дејност; 

33) придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување на земјоделците; 

34) придонесот за инвалидско и пензиско оси-
гурување на работните луѓе што самостојно вршат 
стопанска дејност; 

35) придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување на работните луѓе што самостојно вршат 
нестопанска дејност; 

36") придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за култура; 

37) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за култура; 

33) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестогхански дејности — за култура; 

39) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за научен труд; 

40) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за научен труд; 

41) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на не стопански дејности — за научен труд; 

42) придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност ~ за физичка култура; 

43) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за физичка кул-
тура; 

44) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопански дејности — за физичка кул-
тура; 

45) придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност — за социјална заштита; 

46) 'придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за социјална заш-
тита ; 

47) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на нестопанска! дејности — за социјална 
заштита; 

48)" придонесот од личниот доход од земјоделска 
дејност — за детска заштита; 

49) придонесот од личниот доход од самостојно 
вршење на стопански дејности — за детска заш-
тита; 

50) придонесот од личниот доход за самостојно 
вршење на нестопански дејности — за детска заш-
тита; 

51) придонесот од личниот доход на граѓани и 
граѓански правни лица — за патишта; 

52) средствата на солидарноста од личниот доход 
од граѓани и граѓански правни лица; 

53) водниот придонес; 
54) надоместот (таксата) за заштита и користење 

на водите; 
55) надоместот за искористување на мелиора-

нио1Ш и водостопански објекти и постројки; 
56) надоместот (придонесот) за јавни патишта 

на друмски запрежни возила; 
57) комуналната такса на фирма, што ја пла-

ќаат граѓани и граѓански правни лица; 
58) комуналните такси на други предмети што 

подлежат на плаќање такса, што ги плаќаат граѓа-
ни и граѓански правни лица: 

59)" надоместот за користење на градежно зем-
1иште; 

60) придонесот за против гр а дна заштита; 
61) месниот самопридонес од земјоделци; 
62) месниот самопридонес од други обврзшгци; 
63) затезната, односно казнената камата; 
64) наплатените трошоци за присилна наплата; 
65) другите приходи; 
66) укинатите приходи. 
45. За обврските на граѓаните и граѓански прав-

ни лица што се разрежуваат во годишен износ и 
втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Служ-
бата на општественото книговодство во рамките на 
проодната сметка (бр.846), ќе отвори посебни евиден-
тни сметки, со тоа што општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на приходите ќе ги 
внесува во спецификаци је за роспоредот на при-
ходите од сметката 846. 

46. На проодната сметка (бр. 846) се уплатуваат 
и другите обврски на граѓаните, ако со пропис е 
определено на територијата на општината да се 
разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат три-
месечно. Во таквите случаи службата на општес-
твеното книговодство во републиката, односно авто-
номната покраина, на барање од републичкиот, од-
носно покраинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите, ќе отвори посебни смет-
ки во рамките на прао дна та сметка (846). 

47.Прекнижувањето на уплатите на обврските 
на граѓаните и граѓанските правни лица од проод-
ната сметка (бр. 846) на одделните сметки отворени 
во рамките на основните сметки 840, 842, и 843 ќе 
го врши Службата на општественото книговодство 
според одделни видови и форми на приходи, а врз 
основа на спецификацијата и вирманските налози 
што се издадени од страна на општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на приходите, 
во роковите определени со републички, односно по-
краински пропис-

Образецот на спецификацијата од став 1 на оваа 
точка го утврдува надлежниот републички,'односно 
покраински орган ЕО согласност со службата на оп-
штественото книговодство во републиката, односно 
автономната покраина. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

48. Ако бројот на сметките од оваа наредба за 
уплата на* приходите на општествено-политичките 
заедници и нивниве фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организации 
и заедници не е доволен за применување на оддел-
ни прописи и одлуки на носителот на општествени 
средства, републичките, односно покраинските ор-
гани, во согласност со службата на општественото 
книговодство во републиката, односно автономната 
покраина, можат со свој пропис, одделни сметки 
предвидени со оваа наредба да ги расчленат на пот-
«метки. 

Износот на приходот на сметката од о<ваа на-
редба, што со пропис на републиката, односно авто-
номната покраина е расчленет на потсметки, му од-
говара на збирот на приходите на тие потсметки. 

49. Обврзниците на даноци, придонеси и упла-
тители на други приходи, што уплатуваат приходи 
на сметките предвидени со оваа наредба, при упла-
тувањето на приходите на односните сметки, ќе го 
испишат врз налогот за уплата оперативниот број 
на надлежната служба на општественото шпигов од-
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ст ко. бројот на основната сметка од планот на смет-
ките ка Службата на општественото книговодство, 
статистичката ознака на односната општина и бро-
јот на уплатната сметка на приходот предвиден со 

Ј>ваа наредба. На пример: 62800-840-079-1104, каде 
Тито е: 

62800 — Оперативен број на службата; 
840 — Основна сметка во планот на сметките 

на службата; 
079 — Статистичка ознака на општината (во 

овој случај општина Пирот); 
1104 — Републички, односно покраински данок 

_ на доход од организациите на здру-
жен труд и од работните заедници од 
стопанството. 

Составон дел на оваа наредба претставува Спи-
сокот на општините со нивните статистички ознаки 
по републиките и автономните покраини и надлеж-
ните служби на општественото .книговодство (фили-
јали, експозитури и деловници) објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ*4, број 41/80. 

50- Обврзниците за уплата на даноците и при-
донесите ео согласност со Законот за применување 
ва прописите и за решавање на судирите на репуб-
личките односно покраинските закони во областа на 
даноците, придонесите и таксите („Службен лист на 
СФРЈ"., бр 36/75 и 33/76) — (во натамошниот текст: 
Законот) и прописите на републиките, односно авто-
номните покраини, даноците и придонесите на опш-
тествено-п^питичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници на кои даноците и придонесите" 
им припаѓаат ке им ги уплатуваат со еден налог 
преку збирните стапки на проодните сметки, ако 
се обезбедени следните услови: 

1) прописите на општествено-политичкпте заед-
ници и одлуките на самоуправните интересни заед-
тши , односно изводите од тие прописи и "одлуки, 
согласно со член 22 од Законот, да се објавени во 
службено гласило на републиката, односно автоном-
ната покраина; 

2) надлежните органи на републикатау односно 
на автономната покраина, да ги утврдиле даноците 
и придонесите од доходот на организациите на 
здружен труд и даноците и придонесите од личниот 
доход, што ќе се уплатуваат преку збирни стапки 
на проодните сметки, како и збирните стапки преку 
кои со пеглал број налози се уплатуваат обврските 
по ссноз на тие даноци и придонеси; 

3) да се отворени проодните сметки од страна 
на к платежниот републички, односно покраински ор-
ган. на кот: се врши уплатувањето на даноците и при-
донесете преку збирни стапки БО согласност со оваа 
наредба. 

Во една збирна стапка можат да бидат содржа-
ни даноците и придонесите што се пресметуваат од 
иста основица и ако стапките се пропорционални. 

Ако одделни обврзници за уплата на даноци и 
придонеси, со прописи и одлуки на носителите на 
спштестрепи средства, се ослободени од уплата на 
одделни видови даноци или придонеси, уплата на 
задолжителните даноци и придонеси ќе вршат со 
поединечни налози непосредно на сметките од оваа 
наредба. 

Уплатувањето на доводите и придонесите пре-
ку збирни стапки се ноши на пг?се.т-чите сметки што 
се отвораат кај наллс-г-нгта слух;'" н:; 
К С Т О книговодство кај која се Е З Д И Ж : : Г . Е-сметката 
на опшиената. 

Проодните сметки се отворе:;? поссСло за секоја 
збчп-па с-рчкр, по сектори (стопанство, нсстопанство), 
и теа надлежната служба па општественото кни-
го вод/:ГЕО Ео општините, а во рамките на основната 

сметка број 844. Ознаката на бројот на преодила 
сметка ја утЕрдува надлежниот републички, однос-
но покраински орган, во соглсност со службата на 
општественото книговодство во републиката, однос-
на автономната покраина. Бројот на проодната смет-
ка содржи и статистичка ознака на општината од 
Списокот на општините, со нивните статистички 
сзнаки по републиките и автономните покраини и 
надлежните служби на општественото книговодство. 
На пример: 
61800-844-050-16, каде што е: 

61800 — Оперативен број на службата; 
844 — Број .на проодната сметка ка ј службата; 
050 — Статистичка ознака на општината Кра-

лево; 
16 — Даноци и придонеси од личниот доход 

на работниците од организациите на 
здружен труд и од работните заедници 
од стопанството — збирна стапка. 

Даноците и придонесите уплатени преку збирни 
стапки на преодни сметки надлежната служба на 
општественото книговодство ги распоредува според 
структурата на учеството на индивидуалните стапки 
во збирната стапка, а БО корист на сметките пропи-
шани со оваа наредба. Ако се измени збирната стап-
ка, распоредувањето на средствата од проодните 
сметки се врши од денот на нејзиното применување, 
а според структурата на учеството на индивидуал-
ните стапки во новата изменета збирна стапка. 

Ако доноците придонесите се уплатуваат пре-
ку збирни стапки на проодните сметки, обврзникот 
за уплата на даноците и придонесите во налогот за 
уплата во целта на дознаката ќе ја испише основи-
цата за пресметување на даноците и придонесите, 
збирната стапка и периодот на кој се однесува уп-
латата. 

51- Под уплатители на приходи од стопанството, 
односно нестопанството, во смисла на оваа наредба, 
се подразбираат корисниците на општествени сред-
ства распоредени според Одлуката за утврд\гвање 
на стопанските и вснстопакските дејности („Служ-
бен лист на СФРЈ ', бр. 14/77). 

Под уплатители на приходи од граѓани и од 
граѓански правни лица се подразбираат граѓаните 
и граѓанските правни лица што се занимаваат со 
стопанска дејност (земјоделство, шумарство, градеж-
ништво, сообраќај, трговија и угостителство, занаети-
чство и ел.), граѓаните и граѓанските правни лица што 
вршат нестопанска дејност, а се обврзници на" даноци 
и придонеси по кој и да било основ, како и граѓа-
ните што не се вработени, а остваруваат приходи 
по кој и да било основ и се обврзници на даноциnи 
придонеси. 

52. Обврзниците за уплата на даноци, придоне-
си, такси и други приходи од оваа наредеа (освен 
царини и царински давачки и основен данок на 
промет на производи што се плаќа при увозот и па 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија — сметка 17 и 18 од став 1 
точка 5 од оваа наредба како и задолжителен заем 
на фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини — сметка од точ-
ка 37 на ОЕаа наредба) ги уплатуваат тие приходи 
во корист на пропишаните сметки по општините 
кај надлежната служба на општественото книго-
водство кај која се води жиро-сметката на општи-
ната. 

Даночниот обврзник на данокот на промет на 
производи и услуги крши пресметка и уплата ка 
овој данок согласно со чл. 26 и 27 ед Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот* 
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Надлежната служба на општественото книго-
водство ќе обезбеди евиденција за приходите од 
оваа наредба по општините, освен за приходите од 
царини и царински давачки и од основниот данок 
на промет на производи што се плаќа при увозот 
и на прометот на производи за потребите на Југо-
словенската народна армија — сметка 17 и 18 од 
став 1 точка 5 на оваа наредба, како и задолжи-
телниот заем на фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономии покраини — 
сметки од точка 37 на оваа наредба. 

53. Со средствата од сметките од оваа наредба, 
како и од сметките отворени со пропис на републи-
ките, односно автономните покраини, не може да се 
располага пред нивниот пренос на жиро-сметката 
на општествено-политичката заедница и нејзиниот 
фонд, на самоуправната интересна заедница и на 
друга самоуправна организација и заедница. 

Преносот на средствата од сметките од оваа 
наредба го врши надлежната служба на општестве-
ното книговодство. 

Поврат на повеќе уплатените, односно погреш-
но уплатените приходи се врши преку вирмански 
налог на корисниците па општествени средства со 
кои повеќе, односно погрешно уплатените приходи 
се насочени, на сметките определени со оваа наред-
ба на оние општествено-политичкп заедници и нив-
ни фондови, самоуправни интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници на коп 
им припаѓаат тие приходи, односно на начинот оп-
ределен со, закон или со друг пропис на република-
та, односно на автономната покраина. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

54. Уплатените приходи на општествено-поли-
тичките заеници и нивните фондови, на самоуправ-
ните интересни заедници и на други самоуправни 
организации и заедници, се распоредуваат според 
определени инструменти (стапки) и според тоа на 
која општествено-политичка заедница и нејзин 
фонд, самоуправна интересна заедница и друга са-
моуправна организација и заедница и припаѓаат. 

Приходите од основниот данок на промет на 
производи што се плаќа при увозот и на прометот 
на производи за потребите на Југословенската на-
родна армија — сметка 17 и 18 од став 1 точка 5 од 
оваа наредба ќе се распоредуваат на соодветните 
сметки на приходите на републиките и автономните 
покраини согласно со член 29 од Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот. 

Распоредувањето на приходите на општествено-
-политичките заедници и нивните фондови, на са-
моуправните интересни заедници и на другите са-
моуправни организации и заедници се врши на 7, 
14, 22 и 28. и последниот ден во месецот. 

Распоредувањето на средствата од проодните 
сметки на кои се уплатени даноците и придонесите 
преку збирните стапки, се врши во корист на смет-
ките пропишани со оваа наредба, и тоа два дена 
пред распоредувањето на приходите од тие сметки. 

Распоредувањето на средствата на задолжител-
ниот заем на фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини, од сметки-
те од точка 37 на оваа наредба, се врши во периодот 
од 20 во месецот до 10 во наредниот месец, секој 
работен ден, а од 10 до 20 во месецот распоредот 
се врши кога на сметката ќе се собере износ од 
50.000 динари или поголем. 

55. Надлежната служба на општественото кни-
говодство, средствата од сметките од точка 37 на 
оваа наредба, во роковите определени во став 5 точ-
ка 51 од оваа наредба ќе ги распоредува на: 

1) предната сметка бр. 842-2010 — Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и САП Косово за 1980 година; 

2) проодната сметка бр 842-2026 Средства на 
задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот, 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и САП Косово за 1981 година. 

П-ооодните сметки од став 1 на оваа точка ќе 
се отворат ка ј надлежната служба на општествено-
то книговодство за секоја република, односно авто-
номна покраина. 

Средствата од проодните сметки од став 1 на 
оваа точка се распоредуваат во корист на жиро-
-сметкзта на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини секој 
работен ден. 

56. Заради овозможување на Службата на опш-
тественото книговодство* во роковите од точка 54 на 
оваа наредба да го распореди 'приходот од царините 
и други царински давачки од сметките предвидени 
со оса а наредба во корист на буџетот на федераци-
јата. својата индивидуална партија отворена во рам-
ките на евидентната сметка бр. 845 царинарници^ 
ќе ја распоредуваат на соодвените сметки од оваа 
наредба секој 5, 12, 20 и 26 ден во месецот, а Сојуз-
ната управа за- царини — секој работен ден. 

57. ОпштестЕено-политичките заедници и нив-
ните фондови, самоуправните интересни заедници 
и другата самоуправни организации и заедници, во 
согласност со надлежната служба на општественото 
книговодство, можат да утврдат и други рокови за 
распоредување на приходите, освен роковите пред-
виден;! во точ. 54 и 55 од оваа наредба. 

Начинот на распоредување на приходите се оп-
редслуза со прописи на општествено.-политичката 
заедница и нејзиниот фонд. на самоуправната инте-
ресна заедница и на друга самоуправна организаци-
ја и заедница. 

58. Со цел самоуправните интересни заедници 
за здравствено осигурување и здравство и самоуп-
равните интересни заедници за пензиско и инзалид-
ко осигурување да можат да располагаат со потреб-
ната документација за уплатата на придонесите, 
надлежната служба на општественото книговодство 
е должна редовно да доставува изводи за промените 
на уплатните сметки на односната заедница, со ком-
плетната документација за уплата на придонесите 
(по уплатителите). 

» Ако уплатувањето на даноците и придонесите 
се врши преку збирни стапки на проодните сметки, 
заради информирање на корисниците на така упла-
тените средства, надлежната служба на општестве-
ното книговодство доставува извод од преод-
ната сметка со соодветна документација до 
надлежниот орган на управата на општествено-поли-
тичката заедница, односно до организацијата што 
спогодбено ќе ја определат корисниците на општес-
твени средства на кои им се уплатуваат приходите 
преку збирни стапки. 

59. Надлежната служба на општественото кни-
говодство, согласно со став 3 точка 52 од оваа наред-
ба, ќе воде евиденција за извршените уплати и за 
распоредувањето на приходите на општествено-по-
литичките заедници и нивните фондови, на самоуп-
равните интересни заедници и на другите самоуп-
равни организации и заедници, по секоја сметка 
отворена со оваа наредба, а ако надлежниот репуб-
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лички, односно покраински орган, во смисла на то-
чка 48 од оваа наредба, одделните сметки предви-
дени со оваа наредба ги расчленил на потсметки — 
и по секоја потсметка. 

60. Надлежната служба на општественото кни-
говодство за уплатите и за распоредувањето на при-
ходите ќе ги известува надлежните органи во опш-
тината, републиката, односно автономната покраина 
и федерацијата на образецот и извештај за зтплата-
та и распоредувањето на приходите на спштестве-
но-политичките заедници и нивните фондови, на 
самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници (образец Б2). 

Надлежната служба на општественото книго-
водство во извештајот од став 1 на онаа точка, на 
образецот Б2, ќе даде податоци по секоја сметка, и 
теа: 

1) за приходите на општествено-полптичките 
заедници за бруто наплатата на приходите и за рас-
пореден!^ износи на приходите на: 

I — буџетот на федерацијата, 
— буџетот на републиката, одвоено автономна-

та покраина, 
— буџетот на мсѓуопштинската заедница, од-

носно градот, 
— буџетот на општината, 
— самоуправните интересни заедници, 

ј" — фондовите на општествено-политзѕчките за-
< 'едииди и ка други корисници на општествени сред-
ства и, за 

— нерасно редените износи на приходите; 
2) за приходите на самоуправните интересни 

заедници ед областа -на општествените дејности за 
бруто наплатата на приходите и за распоредените 
износи на приходите на: 

— самоуправните интересни заедници основани 
За територијата на републиката, односно автономна-
та покраина; 

— самоуправните интересни заедници основани 
Ва територијата на повеќе општини, односно градот; 

— самоуправните интересни заедници основани 
за територијата на општината; 

— другите корисници на општествени средства 
ti, за 

— нера споредените износи на приходите; 
f 3) за приходите на другите самоуправни орга-
низации и заедници, за приходите на фондовите на 
општествено-политичките заедници и за другите 
приходи за бруто наплатата на приходите и за рас-
гооредеките износи на приходите на: 

— косите лиге на општествени средства на ни-
во на федерацијата; 

— носителите на општествени средстна на ниво 
на републиката, односно автономната покраина, 

— носителите на општествени средства на ниво 
на повеќе општини, односно градот, 
[ 
! — носителите на општествени средства на ниво 
на општината, 

— другите корисници на општествени сред-
ства, и, за 

р — нераспоредените износи на приходите. 
Службата на општественото книговодство на Ју-

гославија, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе го 
дв де образецот Б2 и ќе го приспособи за механо-
јГјрафска обработка. 

Извештајот од став 2 на оваа точка, на "образе-
цот Б2; надлежната служба на општественото книго-
водство ќе го достави: 

— до 10-ти во месецот до надлежните органи на 
општината, за изминатиот период; 

— до 15-ти во месецот до надлежните органи 
на републиката, односно автономната покраина, за 
изминатиот период; 

— до 20-ти во месецот до надлежните органи во 
федерацијата, за изминатиот период, за Југославија 
и за секоја република, односно автономна покраина. 

Ако надлежниот републички, односно покраин-
ски орган, во смисла на точка 43 од оваа наредба, 
одделни сметки предвидени со оваа наредба ги рас-
членил на потсметки, надлежната служба на опш-
тественото книговдство до надлежните органи во 
општините и републиката,' односно автономната по-
краина, заедно со извештајот од алинеја 1. и 2 на 
став 4 од оваа точка, ќе доставува и извештај за 
уплатата и распоредувањето на приходите на пот-
сметки, со тоа што податоците во заглавјето на тој 
извештај мораат да му одговараат на образецот Б2 
од оваа наредба. 

61. Приходите на буџетот на федерацијата од 
царини и други увозни давачки и такси, а за стоки-
те увезени до 31 декември 1980 година, приходите 
ед придонесите на републиките и автономните по-
краини од 1980 година и делот од приходите' од ос-
новниот данок на промет на производи, за прометот 
остварен до 31 декември 1980 година, што ќе се нап-
латат до 31 јануари 1981 година се уплатуваат во 
смисла на член 18 од Законот за извршување на 
Буџетот на федерацијата за 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79), во корист на Буџетот 
на федерацијата за 1980 година. 

При уплатата на приходите од царини и други 
увозни давачки и такси за стоките увезени до 31 
декември 1980 година, приходите од придонесите 
на републиките и автономните покраини од 1880 
година и делот од приходите од основниот данок 
на промет на производи за прометот остварен до 31 
декември 1980 година, што ќе се наплатат до 31 ја-
нуари 1981 година уплатителите на тие приходи се 
должни на сите налози за уплата да назначат во 
горниот десен алог: „за 1980 година". 

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 
2 на оваа точка, помеѓу 1980 и 1981 година, уплати-
те л ите на приходите се должни при уплатата ка 
приходите до 31 јануари 1981 година, за приходите 
што и припаѓаат на таа година, на сите делови на 
налозите за уплата да назначат во горниот десен 
агол: ,,за 1981 година". ' . 

62. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба постанува да важи Наредбата за сметките 
за уплата на приходите на општествено-политички-
те заедници и нивните фондови, на самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници, за начинот на уплатување на тие 
приходи и за начинот на известување на корисни-
ците на тие П Р И Х О Д И (.,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/77, 9/78, 41/78, 69/78, 5/79 и 66/79). 

63. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Бр. 6-7656/2 
11 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, е. р. 
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1061. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со члзн 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), С О Ј У З Н И О Т се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н Н Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „EUPtOPEO" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Еигорео", број 49 од 1 
декември 1980 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/571 
11 декември 1980 година 

Белград 

За?леник-сојузен 
секретар за внатрешни работи. 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

1062. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за хмасовно комуницирање и за 
странската'- информативна дејност во Југославија 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), С О Ј У З Н И О Т се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ..Die Welt" број 275 од 25 
ноември 1980 година, што излегува на германски 
јазик во -Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/918 
11 декември 1980 година 

Белград 

Заменик-сој узен 
секретар за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с р. 

1063. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали препишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА БУТИРОМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат бутиро-
мѕтрите за волуиетриско определување па содржи-
ната на маснотијата во млекото, павлаката и сире-
њето. 

Член 2 
За определување на маснотијата во млечните 

производи според Герберовиот метод се користат: 
бутирометри за млеко, бутирометри за павлака и 
бугирометри за сирење, што ја покажуваат содржи-
ната на маснотијата во масени проценти. 

Член 3 
Бутирометрите се стаклени мерила со цевчест 

облик. Секој бутне ометао се состои од тело со вал-
чест облик кој на едниот крај е стеснето и извлечено 
во грло, а на другиот крај се стеснува во мерна цев-
ка која на врвот има проширување со крушовиден 
облик — крушичка. 

Крушичката на рутирометарот може на врвот да 
биде затворена и затопена или да има створ. 

Телото и грлото на бутирометарот имаат круж-
ни попречни пресеци, а мерната цевка на бутироме-ч 
тарот е плоската. 

Бут иром атр ите мораат да бидат симетрични во 
однос на СВОЈ ата надолжна оска. 

Член 4 
Димензиите на бутирометарзт мораат да изнесу-

ваат, и тоа: 

Член 5 
Мерниот опсег, најмалата поделба на скалата, 

делот па волуменот па мерната цевка што одговара 
на еден процент од содржината на маснотии ата (Vi) 
и волуменот на телото на бутирометарот од почето-
кот на вратот до ну левиот поделок на скалата на 
мерната цевка (VJ) се дадени во следната табела. 
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каде што волуменот V* = 22,5 — 24,5 се однесува на 
обострано отворен бутирометар за павлака, а волу-
менот V2 = 20,8 — 21,8 се однесува на еднострано 
отворен бутирометар за павлака. 

Член 6 
Бутирометрпте мораат да бидат изработени од 

безбојно и провидно стакло, кое по своите хемиски 
особини одговара на хидролитската група 1 и на 

_ кисел ниската група 1 според југословенскиот стан-
дард JUS В.Е8.092. 

Стаклото од кое се изработуваат бутирометрите 
не смее да има напукнатине меурчиња, деформации 
на внатрешната страна на грлото и други слични 
дефекти што го попречуваат правилното исчиту-
вање. 

Член 7 
Бутирометрите мораат да бидат постојани при 

на гл ите промени на температурата. 

Член 8 
Дебелината на ѕидовите на мерната цевка и на 

телото на бутирометарот мора да биде рамномерна. 
Премините помеѓу одделни делови на бутиро-

метарот мораат да елдат рамномерна непрекинати 
и мазни. 

Член 9 
Скалата на бутирометарот мора да биде нанесе-

на на плоскатиот дел на мерната цевка со некоја од 
методите што обезбедува нејзина постојаност при 
нормални услови на користење. 

Почетокот на скалата на бутирометарот мора да 
Сиде оддалечен најмалку 3 mm, а најмногу 13 mm 
од местото на кое телото на бутирометарот преми-
нува во мерната цевка. 

Член 10 
Цртите на поделбата на скалата на бутироме-

тарот мораат правилно да бидат нанесени, заемно 
паралелни, нормални во однос на надолжката оска 
на бутирометарот и со . иста дебелина при визуел-
но посматрање. 

Дебелината на цртите на поделата не смее да 
преминува 0,3 mm, а широчината на поделокот мора 
да изнесува најмалку 0,8 mm. 

Заради подобра прегледност поделоците на 
скалата на бутирометарот мораат да се обележат со 
црти со различна должина и тоа долги, средни и 
кратки. 

Должината на долгите, средните и кратките цр-
ти на поделбата мораат да бидат во односот 
1/1 : 3/4 : 1/2, при што должината на долгите црти 
на поделбата мора да биде приближно еднаква на 
поголемиот внатрешен промер на мерната цевка. 

Кен секоја десетта црта на поделбата мора да 
стои број чена ознака. 

Поделбата и бројчените ознаки на скалата на 
бутирометарст мораат да бидат јасни и прегледни. 

Член И 
Дел од површината на крушичката или телото 

На бутирометарот мора да биде матиран заради 
обележување на извадокот. 

Член 12 
Контрола на волуменот, односно градуацијата на 

мерната цевка на бутирометарот се врши со авто-
матска живина ш т е т а што испушта определен во-
лумен жива која одговара на еден процент масно-
тија. 

Член 13 
При првиот преглед и при повремените прегледи 

дозволеното отстапување на волуменот на градуи-
раниот дел на мерната цевка на бутирометарот што 
одговара на еден процент маснотија, во однос на неј-
зината права вредност, изнесува еден поделок. 

Член 14 
На телото на секој бутирометар мораат на траен 

начин, на еден од јазиците и писмата на народите и 
народностите на Југославија, да се испишат след-
ните податоци: 

1) фирма, односно назив на производителот; 
2) намена, а на бутирометрпте за павлака и си-

рење и количината па извадокот: млеко, 5 g павла-
* ка, 3 g сирење; 

3) референтна температура: 65°С. 

Член 15 
Бутирометрите се жигосуваат со жиг за стак-

лени мерила, што Ge става на телото па бутиро-
ме тарот. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Слулгбен лист на СФРЈ". 

Бр. 0212 
3 ноември 1980 година 

белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

мери и скапоцени 
метали, 

Милисав Бојчиќ, е. р. 

10G4. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр, 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА TV И 
РАДИОДИФУЗНИ ПРИЕМНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен- * 

ските стандарди за ТВ и радиодифузни приемници 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Радиокомуникации. ТВ прием-
ници. Субјективни испитувања — — JUS N.N6.134 

2) Радиокомуникации. Радиоди-
фузни приемници. Субјективни испи-
тувања — — — — JUS N.N6.135 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-18715/1 
3 декември 1930 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стандарди-

зација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1065. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизациј а пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА П Н Е У -
МАТИЦИ И КАП ЛА ТК И ЗА ТРКАЛА ЗА МО-

ТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за пневматици и наплатки за трка-
ла за моторни возила кои ги имаат следните називи 
и ознаки: 

1) Означување по групи на вна-
трешните пневматиии за патнички 
автомобили — — — — — — JUS G.E3.111 

2) Пнеуматици за товарни вози-
ла, влечни автомобили, автобуси и 
нивните приколки за монтажа на на-
п л а т а со стрмим рамења (15°). Ради-
кална конструкција, тјублес (tubelles) JUS G.E3.204 

3) Плитки олучести наплатки за 
лесни товарни автомобили и нивни-
те приколки — — — — — — JUS М.N1.061 

4) Олучести наплатки за супер-
балон — пнеуматици на патничките 
и лесните товарни автомобили и нив-
ните приколки — — — — — JUS M.Nl.C'63 

5) Олучести наплатки со стрмни 
v рамења (15°) за товарни возила, вле-

чи« автомобили, автобуси и нивните 
приколки — — — — — — — JUS M.N1.073 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на ппевматиците и наплатите за тркалата 
за моторните возила што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венскиот стандард од областа на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/61). 

ѕ Со денот на влегувањето во сила на овој пра-* 
вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: 

Олучести наплатки за суперба-
лон-гуми за патнички лесни товар-
ни автомобили и нивните приколки 

— — — — — — — — — JUS М.N1.063 
донесен со Решението за југословенските стандард** 
од областа на моторните возила („Службен лист на, 
ФНРЈ", бр. 8/62). 

4 
Член 5 

О Б О Ј правилник: влегува во сила триесетте)* 
ден од денот, на објавувањето во „Службен лист* 
на СФРЈ". 

Бр. 31-18719/1 
3 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1066. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ХЛОРО-

ВОДОРОД13А КИСЕЛИНА, ТЕХНИЧКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословен-' 

скиот стандард за хлороводородна киселина, тех-
ничка, кој го има следниот назив и ознака: 

Хлороводородна киселина, техничка 
Технички услови — — — — — JUS Н.В1.015 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој 

правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува на хлороводородната киселина техничка, 
која ќе се произведе односно увезе од денот на вле-
гувањето во сила на овој~ правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард, кој го има следниот назив и ознака: 

Хлороводородна киселина, тех-
ничка - — _ — — - JUS Н.В1.С15 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за хлороводородна киселина, аноргански соли, веш-
тачки ѓубриња и течен амонијак (..Службен лис!? 
на СФРЈ", бр. 17/63). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 31-18718/1 
2 декември 1930 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

! - : стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. г. 

1067. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата (..Службен лист на СФРЈ", Ор. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУ ГО С ЛА ВЕН СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ 

ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за чисти хемикалии кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родпа киселина. Технички услови — JUS H.G2.0'20 

2) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на из-
гледот — — — — — — — — JUS K.G8.010 

3) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на со-
држината на хлороЕодородната кисе-
лина. Волуметриски метод — — JUS H.G8.011 

4) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на за-
фатнинската маса со помош на аре-
ометар - — - - — — — — — JUS II.G8.012 

5) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на со-
држината на слободниот хлор. Коло-
риметриски метод — — — — JUS H.G.8.0i3 

6) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на со- ' 
држинтата на сулфатот. Турбидимет-
риски метод — — — — — — JUS H.G8.014 

7) Чисти хемикалии. Хл0р0Е0Д0р-
одна киселина. Определување на со-
држината па железото. Фотометриски 
метод — — — — — — — — JUS H.G8.015 

8) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одна киселина. Определување на ос-
татокот по жареното. Гравиметриски 
метод — — — — _ _ _ _ _ JUS H.G8.016 

9) Чисти хемикалии. Хлороводор-
одиа киселина. Определување на со-
држината на сулфпти. Волуметриски 
метод — — — — — — — — JUS H.G8.017 

10) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родпа киселина. Определување на со-
држината на арсенот. Фотометриски 
мел од — — — — — — — — J U S H.G8.013 

11) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родна киселина. Определување на со-
држината на амониумот. Колориме-
триски метод — — — — — — JUS H.G8.01& 

12) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родка киселина. Определување на со-
држината на оловото. Метод на атом-
ска апсорпција — — — — — — JUS H.G8.020 

13) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родна киселина. Определување на со-
држината на бакарот. Метод на атом-
ска апсорпција — — — — — — JUS H.G8.021 

14) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родна киселина. Определување на со- „ 
држината на цинкот. Метод на атом-
ска апсорпција — — — — — — JUS H.G8.022 

15) Чисти хемикалии. Хлороводо-
родна киселина. Определување на со-
држината на кадмиумот. Метод на 
атомска апсорпција — — — — — JUS H.G3.023 

16) Чисти хемикалии. Хлороводо- • 
родна киселина. Определување на со-
држината на тешките метали (како 
Pb). Калориметриски метод — — — JUS H.G8.024 

17) Чисти хемикалии. Хлороводо-
рсдна киселина. Определување на со-
држината на оловото, бакарот, цин-
кот и кадм^умот. Метод на кпверзна 
волтаметрија — — — — — — JUS H.G8.025 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на оној 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на чистите хемикалии што ќе се произве-
дат односно увезат од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Решението за југосло-
венските стандарди за органски соединенија и 
чисти хемикалии („Службен лист на СФРЈ", бр. 
5/64). 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Испитување на техничката хло-
роводородна киселина. Определување 
на вкупната киселост (изразена како 
ПОП — — — — — — — — J U S H . B 8 100 

2) Испитување на техничката хло-
роводородна киселина. Определување 
на содржната на сулфатот (изразен 
како С04) — — — — — — — JUS Н.В8.101 

3) Испитување на техничката 
хлороводорна киселина. Определува-
ње на содржината на железото (из-
разено како Fe) — — — — — — JUS П ЕН 104 
донесени со Решенето за-југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на анорганските кисе-
лини („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила триесетти«^ 

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

Бр. 31-18717/1 
3 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. ри 
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1068. 1069, 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛУ-
МИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за алуминиум и легури на алуми-
ниум кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиум и легури на алуми-
ниум. Дефиниции на поимите, на-
зиви и класификација — — — — JUS С.С0.001 

2) Алуминиум и легури на алуми-
ниум. Означување на производите - -JUS С.С0.002 

3) Алуминиум и легури на алум-
ниум. Регистар на редните броеви и 
на бројчените ознаки на хемискиот 
состав — — — — — — — — JUS С.СО.005 

Член 2 
Ју ^словенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските . стандарди од член 1 на овој 

правилник: се задолжителни во целост. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Алуминиума«! легури. Дефи-
ниции на поимите, називи и класи-
фикација — — — — — — — JUS С.С0.001 

2) АЛУМИНИЈУМСКИ легури. Озна-
чување — — — — — — — — JUS С.СО.002 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за .алуминиум и алуминиумон легури („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/59), 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-18716/1 
3 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стандарди-

зација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОМЕДИЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за електромедицински уреди и 
опрема кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромедицински уреди и 
опрема. Мерење на димензиите на 
ефективниот фокус на дијагностич-
ките рендгенски цевки со камера со 
мал отвор — — — — — — JUS N.S5.201 

2) Електромедицински уреди и 
опрема. Сопствено филтрирање на 
рендгентскиот зрачник — — — — JUS N.S5.20& 

3) Електромедицински уреди и 
опрема. Спојување на триполен ви-
соконапонски кабелски штекер и 
штекерска кутија за медицински 
рендген-апарати — — — — — — JUS N.S5.20$ 

4) Електромедицински уреди и 
опрема. Големини на влезното5* поле 
кај електрооптичките засилувачи на 
рендгенска слика — — — — — JUS N.S5.204 

5) Електромедицински уреди и 
опрема. Мерење на факторот на 
претворувањето на електрооптичките 
засилувачи на рендгенска слика — JUS N.S5.205 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

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

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на електромедицинските уреди и опрема 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. 31-18793/1 
4 декември 1980 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот^ завод за стандарди-

зација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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1070. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 38 77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НЕЧА-

С Н И КОЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенски-

от стандард за печатени кола, КОЈ го има следниот 
назив и ознака: 

1) Печатени кола. Специјални 
основни материјали обложени со 
метална фолија. Технички услови за' 
бакарна фолија — — — — — — JUS N.117.040 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дсл на овој правилник, а се об-
јавува во посебно издание на Сојузниот завод за 
станда рдиз ациј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
на печатените кола што ќе се произведат, односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци ед денот на објавувањето во „Службен 
лист ка СФРЈ". 

Бр. 31-18790/1 
4 декември 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за стан дар ди-
зација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 
/ 

1071. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата (..Службен лист на СФРЈ", бр. 38 41 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЈЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАКИ-

РАНИ ТКАЕНИНИ ЗА РЛ7КТРОТЕХНИЧКИ 
НАМЕНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ските стандарди за лакирани ткаенини за електро-
технички намет!, кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Лакирани ткаенини за електро-
технички намени. Дефиниции и општи 
технички услови — — — — — JUS N.A8.280 

2) Лакирани ткаенини за ел б и р о -
технички намени. Методи на испиту-
вање — — — — — — — — JUS N.A8.281 
ЈГ > 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на свој 

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на ОБОЈ правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат југословенските 
стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Лакирана ткаенина. Технички 
услови и испитувања — — — — JUS N А 8.280 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за лакирана хартија и лакирана ткаенина („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6'64); 

2) Лакирана ткаенина. Пруги 
и ленти — — — JUS N.A8.281 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за изолационен материјал („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/63) 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

три месеци од денот на објавувањето ЕО „Службен 
лист на СФРЈ ' . 

Бр. 31-18791/1 
4 декември 1980 година 

Белград 

Директор ' 
на Сојузниот завод за стандарди-

зација 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1072. 

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за На-
роди? та банка fia Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и народните банки на автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАМЕНА НА БАНКНОТИ-
ТЕ ОД 50, 10 И 5 ДИНАРИ СО ДАТУМОТ НА ИЗ-

ДАВАЊЕ 1 АВГУСТ 1965 ГОДИНА 

Дополнителната замена на банкнотите од 50, 10 
и 5 'динари со датумот на издавање 1 август 1965 
година, кои врз основа на Одлуката за повлекува-
ње од оптек на банкнотите од 50, 10 и 5 динари со 
датумот на издавање 1 август 1965 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/79) престанале да бидат 
законско средство за плаќање на 1 јануари 1980 
година, и на кои рокот за замена им истекнува на 
31 декември 1980 година, ќе се врши до 31 декем-
ври 1985 година. 

2. Дополнителната замена на банкнотите од 
точка 1 на оваа одлука ќе ја вршат Народната бан-
ка на Југославија, народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

О. бр. 73 
17 декември 1930 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенти Богоев, е. р. 

1073. 

Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и на член бб став 
1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварувањето на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГО-

ДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика зо 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 9/80, 34/80, 43/80, 
44/80 и 55/80), во точка 27 став 1 зборовите:'„пчен-
ка", и „шеќерна репка, шеќер" се бришат, а по 
зборот: „пченица" се додаваат запирка и зборовите: 
„пченка, шеќерна репка и шеќер". 

2. Во точка 28 став 1 процентот: „30%" се за-
менува со процентот: „45%". 

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

О. бр. 77 
22 декември 1980 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Советот на 
гувернерите, 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Илија Марјановиќ, е. р. 

1074. 

Врз основа па член 70 од Законот за Службата 
на општественото книговодство /„Службен лист на 
СФРЈ;;, бр, 2/77 и 22/73), генералниот директор на 
Службата на општественото книговодство пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К . 
ЗА ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ ЕКОНОМСКО-

-ФШ1ЛНС ИСКА РЕВИЗИЈА 
I. Основна одредби ; 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се пропишува постапката 

според која Службата на општественото книговод-

ство (во натамошниот текст: Службата) ги врши ра-
ботите на еконимско-финансиска ревизија од чл. 64 
до 69 на Законот за Службата на општественото 
книговодство на барање од корисниците на опште-
ствени средства, односно на барање од општестве-
но-политичка заедница. 

Член 2 
Баран ото за вршење на економско-финансиска 

ревизија според чл. 65 до 68 од Законот за Служба-
та на општественото книговодство и се поднесува 
на надлежната организациона единица на Службата 
во републиката, односно на надлежната организа-
циона единица на Службата во автономната по-
краина. 

Член 3 
Барањето за вршење на економсхо-фииансиска 

ревизија содржи: 
1) основ од кој произлегува обврската за врше-

ње на економско-финансиска ревизија или причина 
поради која се бара вршење на економско-финан-
смска ревизија или друга услуга во врска со врше-
њето на економско-финансиска ревизија; 

2) вид на услугата која се бара; 
3) период за кој се бара вршење на економско-

-финансчека ревизија. , 
Ако подносител на барањето за вршеле на еко-

номско-финансиска ревизија е работна организаци-
ја која во својот состав има основни организации 
на здружен труд, сложена организација на здружен 
труд, деловна заедница или здружена банка, во ба-
рањето се наведуваат основните орханизании на 
здружен труд, односно основните банки на кои се 
однесува обврската за вршење на економско-финан-
скска ревизија. 

Ако вршењето на економско-фипанспска реви-
зија се бара според чл. 67 и 68 од Законот за Служ-
бата, кон барањето се прилага договорот склучен со 
странската, односно меѓународната организација, и 
тоа на странскиот јазик и на јазикот на народот на 
Југославија на кој е склучен договорот. 

Член 4 
Барањето за вршење на економско-финансиска 

ревизија се поднесува во рок од 30 дена од денот на 
настанувањето на обврската за вршење на економ-
ско-фииансиска ревизија, односно на потребата за 
вршење на економско-фпнансиска ревизија или за 
вршење на услуги во врска со екопомско-фипанси-
ската ревизија, а барањето за вршење на економ-
ско-финансиска ревизија на завршната сметка спо-
ред чл. 67 и 68 од Законот за Службата, се поднесува 
најдоцна до крајо! на јуни мссец текушта та година 
за која се бара економско-финансиска ревизија на 
завршната сметка. 

Член 5 
Службата во републиката, односно Службата во 

автономната покраина е должна да ги разгледа ситѕ 
примени барања на корисникот на општествени сре-
дства и на општестсено-политичките заедници за 
вршење на економско-финансмска ревизија и за 
можностите и условите на вршењето на економско-
-финансиска ревизија да го извести подносителот на 
барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето. 

Член 6 
Службата во републиката, односно Службата во 

автономната покраина со корисници ге на услугите 
на економско-фипансиската ревизија склучува до-
говор за вршење на економско-фннапсиска ревизија 
или услуги во врска со економско-финапсисхага 
ревизија за определена услуга. 
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По барањата од чл. 67 и бо на Законот за Служ-
бата, корисниците на општествени средства можат 
со Службата во републиката, односно со Службата 
во автономната покраина да склучат општ договор 
со кој се регулираат односите од траен карактер и 
врз основа на општиот договор склучуваат посебен 
договор за секоја година. 

Со догоБорот за вршење иа економско-финан-
сиска ревизија, се регулираат особено: 

1) обемот и видот на услугата; 
2) периодот за кој се врши економско-финанТги-

ска ревизија и други услуги во врска со вршењето 
на економско-финансиска ревизија; 

3) местото и времето на вршењето на економско-
-финаксиска ревизија и рокот до* кој треба да се 
изврши екочомско-фииансиска ревизија и да се 
поднесе извештај за извршената економско-финап-
сиска ревизија; 

4) обврските на подносителот на барањето во 
врска со обезбедувањето услови за работа, со става-
ње на располагање соодветни акти, документација, 
евиденции и материјали, со обезбедување на опре-
делени податоци неопходни за вршење на екоиом-
ско-фипансиска ревизија и со известување, како и 
со обезбедување на други услови (пристапување кон 
средства за електронска обработка на податоци и 
увид во соодветната документација која се води и 
обработува со помош на електронски сметач) за ус-
пешно извршување на економско-фипансиската ре-
визија; 

5) одговорноста за квалитетот на извршената 
услуга; 

6) износот на надоместот и на другите трошоци 
за вршење на екопомско-финансиска ревизија, на-
чинот и роковите на плаќањето, односно обезбеду-
вање на плаќањето и ел.; 

7) дру!и права и обврски на договорните страни; 
8) условите за раскинување на договорот; 
9; надлежноста за решавање на спорови. 

Член 7 
Работите на економско-фпнанспска ревизија се 

вршат тимски.. Составот на тимот и раководителот 
на тимот се определуваат со план на Службата. Со 
спроведувањето на економско-финансиската реви-
зија раководи раководител на економско-финанси-
ската ревизија определен во Службата. 

Член 8 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, службите во републиките и службите 
во автономните покраини соработуваат во вршењето 
на работите на економско-финансиската ревизија. 

Член 9 
Во постапката на вршење на економско-фннан-

сиска ревизија, Службата може да консултира стран-
ска ревизорска организација. 

II. Постапеа за вршење на економско-финансиска 
ревизија 

Член 10 
Економско-финансиската ревизија опфаќа суш-

тинско испитување на целокупното материјално и 
финансиско работење или на дел од тоа работење, 
како и преглед, испитување и оцена на организаци-
јата на финансиското работење, евиденции за пода-
тоците и за економската положба на корисниците 
на општествени средства. Со економско-финанси-
ската ревизија посебно се утврдува дали во заврш-
ната сметка објективно се искажани состојбата на 
средствата, изворите на средствата и резултатите од 
работењето. 

Член 11 
Економско-финансиска ревизија кај корисници-

те на општествени средства се врши со примена на 
правилата на економско-финансиската ревизија 
предвидени со меѓународни договори за заеми или 
со договор за вложување средства на странски лица 
во домашна организација на здружен труд. 

Ако правилата од став 1 на овој член не се до-
говорени, економско-финансисгсата ревизија кај ко-
рисниците на општествени средства се врши со при-
м е н а в а меѓународните правила за екопомско-фи-
нансиска ревизија. 

Под меѓународни сметководствени начела и пра-
вила на економско-финансиската ревизија, во смп-

. ела на овој правилник, се подразбираат Начелата и 
правилата што ги усвои Меѓународниот комитет за 
сметководствени стандарди. 

Член 12 
Работите на економско-финансиската ревизија 

можат да ги вршат работниците на Службата кои 
имаат соодветна школска подготовка и работно иску-
ство утврдено со општиот акт за систематизација на 
надлежната служба и кои со посебен систем на обу-

( ка се оспособени за вршење на работите на економ-
ско-финансиска ревизија во Службата. 

Член 13 
Економско-финансиска ревизија мора да се вр-

ши кај корисниците на општествени средства спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Работниците кои вршат економско-финаисиска 
ревизија се должни во постапката на вршење еко-
номско-финансиска ревизија да соберат доволно до-
кази кои претставуваат сигурен основ за давање на 
стручно мислење за реалноста и објективноста на 
финансиската состојба и за резултатите од работе-
њето на корисниците на општествени средства. 

Ако подносители на барања за вршење на еко-
номско-финансиска ревизија се работни организа-
ции, сложени организации на здрулѕен труд или 
здружени банки, постапката од став 2 на овој член 
се спроведува така што со економско-финанеиската 
ревизија се опфаќаат завршните сметки на оние ос-
новни организации на здружен труд или основни 
банки членки на здружена банка кои претставуваат 
најмалку 8А од средствата, правата, и обврските, од-
носно од приходите и расходите на збирната заврш-
на сметка составена за целите на исполнувањето на 
договорната обврска, од која произлегува обврската 
за вршење на економско-финансиска ревизија. 

Член 14 
Службата врши економско-финансиска ревизија 

со испитување на состојбата искажана во завршна-
та сметка, со пресметки на деловните резултати во 
текот на годината, со разни пресметки и пресметки 
во книговодствената и друга евиденција, како и со 
увид во исправите, интерните финансиски и делов-
ни извештаи, интерните самоуправни општи акти, 
општествените договори, самоуправните спогодби, 
одлуките на органите на управувањето, договорите 
за вложување средства на странски лица во домаш-
ни организации на здружен труд или за-заем, во за-
писниците на инспекциски и други контролни орга-
ни, во записниците на внатрешната сметководстве-
но-финансиска контрола на корисниците на опште-
ствени средства и во друга документација која се 
наоѓа кај корисниците на општествени средства« 
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Y 
Член 15 

Економско-фпнансиската ревизија на завршната 
сметка на корисниците на општествени средства се 
врши во две фази, и тоа како претходна економско-

. -финансиска ревизија и како економско-финанси-
ска ревизија на завршната сметка. 

Претходна економско-финансиска ревизија, по 
правило, се вршм БО текот на текуштата година за 
која ќе се врши економско-финансиска ревизија на 
завршната сметка заради утврдување на квалите-
тот и сигурноста на сметководствениот, систем и на 
интерниот систем за контрола на корисниците на 
општествени средства како и на функционирањето 
на таквиот систем заради определување па обемот и 
видот на постапката на економско-финансиска ре-
визија на завршната сметка. 

Член 16 
Под интерен систем на контрола, по смисла на 

овој правилник, се подразбира систем на сметковод-, 
ствеии, финансиски и други контроли и контролни 
постапки воспостаглени од страна на корисниците на 
општествени сродства заради обезбедување сигурно-
ст на сметководствените и на други евиденции, како 
и заради зачувување на целината на општествените 
средства кои им се дадени на управување, распола-
гање и користење. 

Член 17 
Во постапката на претходната економско-финан-

спска ревизија се врши: 
1) проучување и запознавање со работењето .и 

Организацијата на корисникот на општествени сред-
ства ; 

2) снимање и проверка на снимениот интерен си-
стем на контрола, 

3) процена на квалитетот и сигурноста на интер-
ниот систем на контрола; • 

4) евидентирање на утврдените недостатоци во 
интерниот систем на контрола, разгледување на тие 
недостатоци со корисникот на општествени средства 
и определување на влијанието на утврдените недо-
статоци врз обемот, видот и времето на траењето на 
постапката за испитување на правната исправност 
на завршната сметка; 

5) проверка на функционирањето на контрол-
ните постапки во интерниот систем на контрола на 
корисникот на општествени средства; 

6) претходен увид'и анализа на иидикаторите на 
работењето. 

Член 18 
Економско-фичансиската ревизија на завршната 

сметка ги опфаќа постапките за испитување на 
правната исправност на средствата, правата и обвр-
ските искажани во завршната сметка, од становиш-
те на: 

1) постоењето; 
2) припадноста (правото на управување, распо-

лагање и користење и остварување); 
3) искажувањето на вредноста; 
4> опфатноста на сите деловни промени и на 

временското разграничување на приходите и расхо-
дите; 

5) правилноста на книговодствената класифика-
ција. 

Член 19 
Основни постапки и методи што се применуваат 

во текот на вршењето на економско-фина мелека ре-
визија на завршната сметка се: 

1Т посматрање и проверка на правилноста на 
спроведувањето на одделни сметководствсно-кон-

тролни постапки на корисникот на општествени 
средства (на rip. присуствување на попис на залихи, 
парични средства и други вредности); 

2) испитување на билансните позиции и на де-
ловните промени со примена на постапките од член 
18 на Овој правилник со подробно спроведување на 
пропишаните постапки; 

3) д*;ректно потврдување на салдото од страна 
на економско-финансиската ревизија (на пр. потвр-
дување на состојбата на побарувањата, заемите, здру-
жените средства, паричните средства и друго); 

4) усогласување (на пр. усогласување на смет-
ките на главната книга со аналитичката евиденција 
на стварната и книговодствената состојба и др.); 

6) економско*-финансиска анализа и истражува-
ње со увид и преглед на деловните активности на 
корисниците на општествени средства, како што се: 
анализа на ппдикаторите на работењето, споредува-
ње на остварените резултати од работењето или на 
износот на средствата или на обврските со претход-
ниот сметковси период, споредување со планираните 
големини, анализа на финансиските движења и от-
стапувања и на други показатели на финансиското 
работење и др.; 

6) повторно изведување на дејствијата извршени 
од страна на корисникот на општествени средства 
(проверка и утврдување на реалноста на дадените 
основи, повторно пресметување на одделни износи 
во завршната сметка, проверка на исправноста на 
разни пресметки и ел.); 

7) други постапки на економско-финансиска ре-
визија (прибавување на соодветни известувања од 
страна на трети лица и др.); 

8) документарна контрола со испитување на сите 
расположиви докази што ја поткрепуваат определе-
на деловна промена. 

Член 20 
Постапките и методите од член 19 на овој пра-

вилник се применуваат и во вршењето на други ра-
боти на економско-финансиска ревизија. 

Член 21 
г 

Покрај постапките на економско-фипансиската 
ревизија наведени во чл. 17 и 19 од овој правилник, 
со економско-финансиска ревизија кај банките се 
врши и оцена на реалноста и објективноста на вкуп-
ната исправка на вредноста по сите пласмани во 
земјата и странство. 

Испитувањето на реалноста и објективноста на 
вкупната исправка на вредноста од став 1 на овој 
член се врши врз основа на документацијата, пре-
сметките, извештаите и анализите што банката ги 
врши заради оцена на квалитетот на побарувањата 
по сите пласмани во земјата и странство, како и врз 
ос нова на одлуките на органите на управувањето во 
врска со исправката и отписите на втасаните поба-
рувања по кредити, камата, провизија и др. 

Член 22 
Предмет на економско-финансиска ревизија се 

и работите што банката ги врши од името и за смет-
ка на правни лица и граѓани како и потенцијалните 
обврски нето се евидентирани во вонбилансните и 
други евиденции на банката (динарски и девизни 
гаранции, ностро и лоро акредитиви, судски спорови 
во тек 1л др.). 

Член 23 
Основни постапки и посебни методи што се при-

менуваат во текот на вршењето на економско-фи-
нансиска ревизија во условите на автоматска обра-
ботка на податоци се: 
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1) увид во физичката сигурност на електронски-
от сметковен центар и процена иа постоењето и фун-
кционирањето на контролните постапки ири раку-
вањето и чувањето на податоците врз средствата на 
електронскиот сметач (ленти, дискови, картички, 
излеани извештаи и др): 

2) испитување и проверка на податоците што се 
држат во датотеки на електронскиот сметач со по-
себна техника на читање на податоците и со анализа 
на податоците со помош на контролни програми; 

3) испитување и проверка на вградените контро-
ли на системот и на контролните постапки во смет-
ководствено-фпнанеискпте апликации на сметачот; 

4) анализа на постапките за развој и воведување 
систем на автоматска обработка на податоци на ко-
рисникот на општествени средства; 

5) процена на работата , на системот за автомат-
ска обработка на податоци од гледиште на сигурно-
ста, опфатноста и ефикасноста. 

Член 24 
Во текот на вршењето економско-финансиска 

ревизија, за утврдените факти и за сите извршени 
дејствија и постапки се составува документација на 
економско-финансиската ревизија како доказ за 
извршената работа. 

Документацијата на економско-финансиската 
ревизија ја сочинуваат: 

1) документите што ги составил работникот на 
Службата кој врши економско-финансиска ревизија 
(во сите фази на економско-финансиската ревизија, 
вклучувајќи го и извештајот за економско-финан-
сиската ревизија); 

2) стандарната документација и обрасците 
економсхо-финансиска ревизија пополнети во текот 
на вршењето на економско-финансиската ревизија 
врз основа на извршените испитувања; 

3) документацијата на корисникот на општестве-
ни средства која послужи како основ за утврдување 
на фактичната состојба; 

4) документацијата, преписките и потврдите при-
бавени од трети лица (на пр. потврда за состојбата 
на средствата и обврските, записници од контролата, 
разни извештаи и др.). 

Документацијата на економско-финансиската 
ревизија од став 2 на овој член се одлага во постоја-
но и текушто досие на економско-фииансиската ре-
визија што се формира за секој корисник на опште-
ствени средства кај кого се врши економско-финан-
сиска ревизија. 

' Член 25 
Документацијата на економско-фииа нсиската 

ревизија се чу^а во Службата, како деловна тајна, 
со посебни мерки на заштита. Извештајот за еко-
нолско-финансиската ревизија од член 26 на овој 
правилник и извештајот наменет за органите на уп-
равувањето и работоводниот орган на корисникот на 
општествени средства од член 33 на овој правилник 
сс чуваат трајно, а документацијата на економско-
-фичансиската ревизија се чува пет години. 

Без писмено одобрение од корисникот на опште-
ствени средства за чија економско-фшишсиска ре-
визија е составена, документацијата на економско-
-фипансиската ревизија не може да биде употребена 
за други цели освен за целите на економско-финан-
сиската ревизија. 

Член 26 
Врз основа на фактите и доказите собрани во 

текот на вршењето скономско-фина поиска ревизија, 

Службата изработува Извештај за извршената еко« 
номско-фппансиска ревизија (во натамошниот текст: 
извештај за економско-фпнаисиската ревизија), во 
кој дава стручно мислење за реалноста и објектив-
носта на искажаната финансиска состојба и за ре-
зултатите од работењето на корисникот на опште-
ствени средства кај кого е извршена екоиомско-фи-
нансиска ревизија. 

Член 27 
Извештајот за економско-финансиската ревизи-

ја опфаќа: 
1) мислење за реалноста и објективноста на фи-

нансиската состојба и за резултатите од работењето 
на корисникот на општествени средства; 

2) завршна сметка, односно завршна сметка рзк-
ласификузана во финансиските извештаи на кори-
сникот на општествени средства во форма и на на-
чин кои се согласни со одредбите на договорот за 
заем или за вложување средства на странски лица 
во домашна организација на здружен труд; 

3) образложение кон завршната сметка, во кое 
во вид на стандардни забелешки се образложуваат 
основните и материјално значајните податоци и ин-
формации содржани во завршната сметка (на пр. 
форма на завршната сметка и на другите финанси-
ски извештаи, применета сметководствена политика, 
прописи и општи акти, начин на -прикажување и 
класификување на билансните ставки, основ за пре-
сметување и искажување на износите во завршната 
сметка и др); 

4) дополнителни податоци, информации и при-
лози, сообразно со барањето на корисникот на опш-
тествени средства. 

Во ^извештајот за екоиомско-финансиската ре-
визија се констатира дали правилата предвидени со 
овој правилник се применети во вршењето на еко-
номско-финансиската ревизија. 

Член 28 
Мислењето за реалноста и објективноста на ис-

кажаната финансиска состојба и за резултатите од 
работењето на корисникот на општествени средства 
е стручна оцена за прикажаната финансиска состој-
ба и за резултатот од работењето од становиште-
то на: 

1) реалноста и објективноста на применувањето 
на важечките сметководствена начела, на сметко-
водствената политика регулирана со пропиен или 
со самоуправните општи акти на корисникот на оп-
штествени средства, како и на меѓународниве смет-
ководствени начела, од член И на овој правилник; 

2) доследното применување па сметководствени-
те начела и на сметководствените политики во те-
куштиот период во однос на претходниот период за 
кој се врши економско-финансиска ревизија. 

Мислењето од став 1 на овој член, по правило, 
се дава за две деловни години и може да биде: 

1» потврдно, односно со оцена дека реално и об-
јективно се прикажани финансиската состојба и ре-
зултатите од работењето на корисникот на опште-
ствени средства; 

2) со резерва во однос на реалноста и објектив-
носта на оддо лим позиции од завршната сметка на 
корисникот па општествени ередстка; 

о) воздржувана, односно со констатација дека 
не постои можност за давање мислење за реалноста 
и објективноста на финансиската состојба и за ре-
зултатите од работењето н* корисникот на опште-
ствени средства; 

4) негативно, односно со оцена дока реално пооб-
јективно не се прикажани финансиската состојба и 
резултатите од работењето на корисникот на опш-
тествени средства. 
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Член 29 
Мислењето од член 28 па овој правилнине мора 

да биде јасно образложено. 
Образложен/гето на миселњето од член 28 на овој 

правилник содржи особено: 
1) оцена на фактичната состојба утврдена во те-

кот на вршење на економско-финансиската реви-
зија за претходниот период; 

2) укажување на утврдените недостатоци и огра-
ничувања ве обемот на .вршењето на економе'-го-фи-
нансиската ревизија кои влијаеле врз стручната 
cue ма за финансиската состојба и резултатите од 
работењето на корисникот на општествени средства; 

3) изнесување на постојните или идни неизвесни 
настани чијшто исход не може со сигурност да се 
утврди, а кои се од влијание БРЗ стручнога опена за 
реалноста и објективноста ма финансиската состојба 
и ча резултатите од работењето како, што сс: 

— спорови во врска со спорни и сомнителни по-
барувања и обврски; 

— неизвесен исход на реализацијата па одделни 
склучени договори; 

— тешкотии и пречки во врска со вршењето и 
завршувањето на започнатите работи; 

— реалност на оцената на наплат!тоста ма по-
барувањата на пример од купувачи и од должници, 
по кредити и други пласмани; 

— правилност на отпишувањето на застарени и 
некурентни залихи и ел.; 

4) укажување на отстапувања и непридржување 
кон прописите и самоуправните општи акти на ко-
рисникот на општествени средства; 

5) укажување на отстапувања од меѓународни 
сметководствени начела и од одредбите на склучени 
договори за заем и за вложување средства на стран-
ски лица во домашни организации на здружен труд 
ако економско-финансиската ревизија се врши спо-
ред чл, 67 и 68 од Законот за Службата, односно со-
гласно со член И на овој правилник; 

6) стручна оцена за материјалното значење на 
определени прашања, износи и, појави кои се испи-
тувани од становиште на утврдените резултати и 
наоди на економско-фичансиската ревизија во однос 
на состојбата искажана од страна на корисникот на 
општествени средства. 

Член 30 
Предлогот на извештајот за економско-финан-

сиската ревизија од член 26 на овој правилник му 
се доставува на корисникот на општествени средства 
кај кого е вршена економско-финансиска ревизија, 
со потврда за приемот на разгледување и давање 
забелешки. Рокот задавање забелатпкм од страна на 
корисникот на општествени средства го определува 
Службата и тој не може да биде подолг од 30 дена 
од денот на доставувањето на предлогот на извеш-
тајот за економско-финансиската ревизија. 

Службата е должна да ги разгледа забелешките 
дадени на предлогот на извештатот за економско-
-финансискага ревизија и, по потреба, зависно од 
значењето на фактите што се оспоруваат, да изврши 
дополнигелни и повторни проверки на податоците 
содржани во предлогот на извештајот за економско-
-финансиската ревизија. 

Член 31 
v По разгледување на забелешките на предлогот 

на извештајот за економско-финансиоката ревизија 
и за извршените проверки во смисла на член 30 од 

овој правилник -се составува извештај за економ-
ско-финаксиската ревизија и му се доставува на ко-
рисникот. 

Извештајот за еконсмско-фипакспека ревизија 
го потпишуваат работниците овластени со општите 
акти на Службава. 

Извештајот за економско-фипанспската ревизи-
ја му се доставаа на корисникот на општествени 
средства кај ко о е вршена економско-финансиска 
ревизија, како и НЕГ надлсжниот орхан на опште-
ствоно-политичката заедница ако тој е подносител 

' на барањето. 

Член 32 
Извештајот за економско-финаисиската ревизи-

ја се изработува на јазикот на народот на Југосла-
вија кој е во службена употреба на територијата на 
која се наоѓа седиштето на корисникот па опште-
ствени средства кој Кого се врши екопомско-фииан-
спска ревизија, како и на англиски јазик. 

Ако корисникот на општествени средства е дол-
жен извештајот за економско-финаисиската ревизи-
ја да им го достави на странските ^договарачи, фи-
нансиските извештаи (билансот на состојбата, била-
нсот на успехот, извештајот за промените во фондо-
вите и извештајот за промените на финансиската 
положба) се изработуваат на начин и во форма раз-
бирлива за странската организација, согласно со од-
редбите на договорот за заем, договорот за вложу-
вање средства на странско лице во домашна орга-
низација на здружен-труд или договорот за вложу-
вање средства на домашна организација на здружен 
труд во.странска организација, во согласност со ме-
ѓународните сметководствени начела и правила за 
економско-финапсиска ревизпј а. 

Член 33 
Врз основа на испитувањата извршени во текот 

на вршењето на претходната економско-финанси-
ска ревизија, како и во текот на вршењето на еко-
номско-фштансиската ревизија на завршната смет-
ка, Службата изработува посебен извештај и го до-
ставува до органот на управувањето и до работово-
нчот орган на корисникот на општествени средства 
ако се утврдат слабости, недостатоци и неправилно-
сти во воспоставувањето и функционирањето на ин-
терниот систем па контрола од член 16 на овој пра-
вилник кои можат битно да влијаат врз реалноста 
и објективноста на искажаната финансиска состојба 
и на резултатите од работењето. 

Посебниот извештај од став 1 на овој член се 
изработува и по извршената екоиомско-финансиска 
ревизија, ако во извештајот за екопомско-финанси-
ската ревизија се дава едно од мислењата од член 
28 став 2 точ. 2, 3 и 4 и кога економско-финансиска 
ревизија се врши првпат. 

i l l . Преодни и завршни о д р а з и 

Член 34 
Во поглед на доставувањето на извештајот за 

економско-финансиската ревизија и други материја-
ли кои се однесуваат на економско-фипачсиската ре-
визија, сметањето на роковите, давањето правна 
помош, изведувањето па доказите и на другите пра-
шања што не се регулирани со овој правилник, со-
образно се применуваат одредбите - нп Законот за 
општата управна постапка (..Ст/жСен лист на 
СФРЈ", бр. 32/78 — пречистен текст). 

Член 35 
Постапката за вршење на еко'1Смско-финанси-

ска ревизија започната пред денот ѕ;а ГДШЈС^ВЗЊСТО 
во сила на оној т : а ралник, ќе продолжи според од-
редбите од овој правилник. 

Број 70 — Страна 1995 
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Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2-124/80 
23 ноември 1980 година 

Белград 

Генерален директор 
на Службата на 

општественото 
книговодство, 

Милорад Бировљев, с. р. 

1075. 

Врз основа на член 9 од Законот за контролата 
на квалитетот на земјоделските и прехранбените 
производи во надворешнотровскиот промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/75 и 79/78), Сојузниот 
извршен инспекторат објавува 

С П И С О К 

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВ-
ЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИ-
ТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ 

НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Контрола на квалитетот на долунаведените 
земјоделски и прехранбени производи и на нивните 
преработки наменети за извоз се овластени да вр-
шат, и тоа на: 

1) говеда за колење, вклучувајќи и телиња и 
јуштња; 

2) коњи за колење и други категории коњи, 
освен коњи за приплод; 

3) месо говедско, вклучувајќи и телешко и ју-
нешко (разладено, замрзнато); 

4) други видови и категории на добиток и месо 
— само ако контролата на квалитетот и издавањето 
цертификат го условува странскиот купувач: 

— Сложена организација удруженог рада за 
контролу квалитета и квантитета робе „Југоин-
спект", Београд, Трг Републике бр. 3, со своите ра-
ботни организации лоцирани во Белград, Загреб, 
Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград, Нови Сад и 
Риека — на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија; 

— Ветеринарска станица Сесвете, ул. Јелковач-
ка бр. 2 — на територијата на општина Сеевсте; 

— Ветеринарска станица Копривница, ул. Пав-
лека Мпшкина бр. бб — на територијата па општи-
на Копривница. 

— Ветеринарска ста ишта Бели Манастир, ул, 
ЈНА бр. 74 — на територијата на општина Бели Ма-
настир; 

/ 

— Технолотлко-пољопривредни институт „ТПИ", 
РО у саставу ИНК „Серво Михаљ", Зрењанин, ул. 
Рс»де Кончара бб, — на териториите на општините 
Зрењанин, Сечањ, Житиште, Нова Црња, Нови Бе-
чеј, Кикинда, Чока и Кнежевац. 

3) конзерви од месо; 
6) други преработки од месо — само ако контро-

лата на квалитетот и издавањето цертификат го ус-
ловува странскиот купувач: 

— Југословенски институт за техно логи ју меса* 
Београд улица Каћанског бр. 13 — на територијата 

^ на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

Ч) вино; 
8) ракија од сливи — сливовица; 
9) други алкохолни и безалкохолни пијачки — 

само ако контролата на квалитетот и издавањето 
цертификат го условува странскиот купувач: 

— Пољопривредни факултет, Институт за пре-
храмбену технологи]у и биохемију, Земун, ул. Не-
мањина бр. 6 — на територијата на СР Србија, освен 
на територијата на САП Војводина; 

— Завод за контролу пољопривредних произво-
да „Топчидер", Београд, ул. Теодора Драјзора бр. 11 
— на територијата на СР Србија, освен на терито-
ријата на САП Војводина; 

— Технолошки факултет, ООУР Институт за 
микробиолошке процесе и примењену хемију, Оде-
љење за технологију вина, Нови Сад, ул^ Вељка 
Влаховића број 2 — на територијата на САП Вој-
водина ; 

— Еколошка станица Вршац, ул. Хероја Пинки-
ја бр. 49 — на територијата на САП Војводина; 

— Факултет пољопривредних знаности Свеучи-
лишта у Загребу, ООУР Институт за воћарство, ви-
ноградарство. винарство и вртларство, Загреб, ул. 
Кочићева бр. 9 — на територијата на СР Хрватска; 

-7 „Југоинспект" Загреб, СОУР „х^гроконтрола" 
Загреб, ул. Прерадовићева број 31 — на територија-
та на СР Хрватска; 

— Фитосанигетска станица „Адриаконтрола", 
Винарски Лабораториј, Ријека, улица Блажа Поли-
ла број 2 — на територијата на СР Хрватска; 

— Свеучилиште у Сплиту, Институт за јадранске ' 
културе и мелиорацију крша, Спил, пут Дуилова бр. 
11 — на територијата на СР Хрватска; 

— Кметијски институт Словеније, Љубљана, 
улица Хасетова бр. 2 — на територијата на СР Сло-
венија; 

— Кметијсќи завод. Марибор, ул. Винарска бр. 
14 — на територијата на СР Словенија; 

— Универзитет „Кирил и Методиј", РО Земјо-
делски факултет, ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство, Скопје, Бутел I — на територијата на 
СР Македонија; 

— Универзитет „Вељко Влаховић, Пољопри-
вредни институт, Титоград. Булевар револуције бр. 
9 — на територијата на СР Црна Гора; 

— „Херцеговина" Пољопривредни комбинат Мо-
стар, истраживачко-развојни центар Ходбина, Ход-
бипа код Мостара — на територијата на СР Босна 
и Херцеговина; 

10) тутун во лист; 
11) други категории тутун — само ако контрола-

та на квалитетот и издавањето цертификат ги усло-
вува странскиот кзгпз'вач: 

— „Југотутун" Скопје, Институт за тутун, При-
леп, Кичевски пат бб — на територијата на СР Ма-
кедонија; 

— Институт за дуван Мостар, Пут за главицу 
бр. 10 — на територијата на СР Босна и Херцегови-
на; 

— Институт за дуван Београд, ул. Далматинка 
бр. 22 — на територијата, на СР Србија; 

— Дурански институт Загреб, улица Планинска 
бр. 1 — на териториите на СР Хрватска и СР Сло-
венија; 
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— Универзитет 0Вељко Влаховић", Пољопри-
вредни институт, Титоград, Булевар револуције бр. 
9 — на територијата па СР Црна Гора; 

— 12) овошје, зеленчук и производи од овошје 
и зеленчук и други производи од растително поте-
кло — сако ако контролата на квалитетот и изда-
вањето цертификат ги условува странскиот купу-
вач: 

Сложена организација удруженог рада за 
контролу квалитета и квантитета робе „Југомн-
снект .' Београд, Трг Републике бр. 3. со своите ра-
ботни организации лоцирани во Белград. Загреб, 
Љубљана, Сараево, Скопје, Титоград, Нови Сад и 
Риека — на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

2 Овластените организации на здружен труд од 
став 1 на овој список вршат контрола »Ја квалите-
тот почнувајќи од 1 јануари 1981 година. 

3 Списокот на организациите на здружен труд 
овластени за вршење контрола на квалитетот на 
земјоделските и прехранбените производи и на нив-
ните преработки наменети за извоз („Службен лист 
на СФРЈ ', бр. Зо/76) престанува да важи на 31 де-
кември 1Ѕ80 година. 

Бр. 2685 
11 декември 1980 година 

Белград 

Главен сојузен 
пазарен инспектор, 

Слободан Иеиезиќ, е. р. 

1076. 

Врз основа на член 64 став 3 од Законот за ос-
новите на системот па цените и за општествената 
котрола на целите („Службен лист па СФРЈ", бр. 
180 и 38/80), Сојузниот извршен совет, извршните 
совети на собранијата на републиките и извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУ-

ГИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ ОД ИНТЕРЕС ЗА л 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

Член 1 
Сојузниот извршен совет, извршните совети на 

собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини се согласни 
со овој договор да ги утврдат производите и услу-
гите што се од интерес за целата земја, при оства-
рувањето на општествената контрола па цените. 

Член 2 
Како производи и услуги од интерес за целата 

земја, во смисла на член 1 од овој договор, се сме-
таат: 

Гран- Гру- Под-
ка па група Назив и опис на дејноста 

1 2 3 4 

0104 

0105 

0106 

0107 

ОБЛАСТ 01 — ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 

0103 01030 Преработка на јаглен: 
010301 — Производство на кокс и 

полукокс 

ПропзРОДСТВО на нафта и зе-
мен гас: 

01041 010410 Производство на сурова наф-
та 

01050 010500 Производство на нафтени 
деривати: сиге производи 

01060 010600 Производе; но на железна 
руда: сите производи 
Црна металургија: „ 

01071 Произведело на железо и 
челик 

510711 — Производство на сурово 
железо 

010712 — Производство па суров че-
лик 

010713 — Производство на валан, 
влечен и кован челик: 
сите производи 

01072 010720 Производство на феро легу-
ри: сите производи 

0108 Производство на руди на 
обоени метали: 

01081 010810 Производство на руди. и кон-
центрат на бакар 

01082 010820 Производство ма руди и кон-
центрат на олово и цинк 

01083 010830 Производство на боксит 
01089 010890 Производство на руди и кон-

центрат на други обоени ме-
тали: сите производи 

0109 Производство на обоени ме-
тали: 

01091 010910 Производство на бакар: сите 
производи 

01092 010920 Производство на олово: сите 
производи 

01093 010930 Производство на цинк: сите 
производи 

01094 Производство на глиница и 
алуминиум: 

, !- 010941 — Производство на глиница 
010942 — Производство на алумини-

ум: сите производи 
01099 Производство на други обое-

ни метали 
010991 — Производство на антимон 
010992 — Производство на жива 
010999 — Производство на неспом-

нати обоени метали: сите 
производи 

0110 Преработка на обоени мета-
ли: 

01101 011010 Преработка на алуминиум: 
сите производи 

01109 Преработка на бакар и на 
други обоени метали 

011091 — Преработка на бакар и на 
легури од бакар: сите про-
изводи 
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011092 — Преработка на олово: си-
те производи 

011093 — Преработка иа цинк: сите 
производи 

011099 — Преработка на други обое-
ни метали: сите произво-
ди 

0111 Производство на неметални 
минерали (без градежен ма-
теријал): 

ОЦИ Производство на неметални, 
минерали (без соли) 

011112 — Прозводство на магнезит 
и глина: сите производи 
освен керамичка глина 

01112 Производство на сол: . 
011121 — Производство на морска 

сол 
011129 — Производство на друга 

сол: сите производи 
0112 Преработка на неметални ми-

нерали (без градежен мате-
ријал) 

01121 Производство на стакло: 
011211 — Производство на рамно 

стакло: сите производи 
011219 — Производство на друго 

стакло: оптичко стакло 
и стаклена волна 

01122 011220 Производство на огноотпорен 
материјал: сите производи 

011292 — Производство на јаглено-
графитни производи: си-
те производи 

011299 — Друга преработка на неме-
тални минерали: произ-
водство на природни и 
вештачки брусеви, брусна 
хартија и платно за бру-
сење 

0113 Мета лопреработу ванка деј-
ност: 

01131 Производство на метален ре-
продукционен материјал 

011311 — Производство на леани, 
ковани и пресувани про-
изводи: сите производи 

011312 —Производство на метален 
инсталационен материјал: 
сите производи 

0114 Наш иноградба: 
01141 — Производство на машини 

и уреди (без електрични и 
земјоделски), 

011411 — Производство на енергет-
ски машини и уреди: сите 
производи 

01142 011420 Производство на земјоделски 
машини: сеанси, комбајни и 
жетварки 

01143 011430 Производство на опрема за 
професионални и научни це-
ли, мерни и контролни ин-
струменти и уреди за авто-
матизација на управувањето 
(освен оние од гранката 0117): 
сите производи освен произ-
водство на канцелариски ма-
шини: машини за сметање 
(освен електронски), книго-
водствени машини, системи 
на машини со дупчени кар-
тички, регистарски каси, ма-
шини за пишување, неспо-
менати машини за мерење 
тежина, машини за копира-
ње (покрај долуспоменатите 
за фото-копирање) и др., ка-
ко и часовници од сите ви-
дови, делови, кутии и меха-
низми, како и механизми за 
временско регулирање. 

0115 Производство на сообраќајни 
средства (без бродоградбата): 

01151 Производство и поправка на 
шински возила 

011511 — Производство на шински 
возила: сите производи 

01152 Производство на друмски во-
зила 

011521 — Производство на мотори: 
сите производи 

011522 Производство на камиони 
и специјални возила: сите 
производи 

011523 — Производство на патнички 
автомобили 

011524 — Производство на тракто-
ри: сите производи 

011525 — Производство на велоси-
педи и мопеди 

011527 — Производство на деловни 
прибор за моторни вози-
ла: сите производи 

0117 Производство на електрични 
машини и апарати: 

01171 011710 Производство на електрични 
машини и уреди: сите про-
изводи 

01172 Производство на електрон-
ски и телекомуникациони 
уреди 

011721 — Производство на составни 
делови на електронски 
апарати и уреди: сите 
производи 
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0118 

0119 

0124 

011723 

011724 

01173 011730 

01174 

011741 

011742 

011743 

011792 

011793 

0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 

0 1 1 8 2 0 1 1 8 2 0 

01191 011910 

01192 011920 

01199 011990 

01241 012410 

01242 

— Производство на комуни-
кациски апарати и уреди: 
сите производи 

— Производство на мерна и 
регулациона опрема, сред-
ства за управување и ав-
томатизација во индустри-
јата и сообраќајот: сите 
производи 

Производство на кабли и сп-
роводници: сите производи 
Производство на електрични 
апарати^за домаќинство: 
— Производство па термички 

апарати: производство на 
шпорети бојлери, термо-
акумулациони печки и 
елек тр114 ни радијатори 

— Производство на разлад-
ни апарати и уреди: сите 
производи 

— Производство на апарати 
и уреди за перење и су-
шење: сите производи 

— Производство на сијалици 
и луминисцентни цевки: 
сите производи 

— Производство на акуму-
латори и галвански еле-
менти: сите производи 

Производство на базни хеми-
ски производи: 
Производство на хемикалии 
(освен за земјоделство): сите 
производи 
Производство на хемикалии 
за земјоделството: сите про-
изводи 
Преработка на хемиски про-
изводи: 
Производство на лекови и 
фармацевтски суровини: сите 
производи освен хумана крв, 
нејзини деривати, серуми и 
вакцини 
Производство на средства за 
перење и козметички препа-
рати: детерџенти 
Производство на други хеми-
ски производи: експлозив 
Производство и преработка 
па хартија: 
Производство на целулоза и 
хартија: целулоза за харти-
ја, рото-хартии и патрон хар-
тија за вреќи 
Преработка на хартија 

0129 01290 

0130 

012421 — Производство на хартиена 
амбалажа: натрон вреќи 

Преработка на каучук: 

©12901 Производство на гума за во-
зила: сите производи 

Производство на прехранбе-
ни производи: 

,01301 013010 — Мелење и лупење жита-
р и ц а пченично брашно и 
ориз 

01306 013000 — Производство на шеќер: 
производство на суров и 
рафиниран шеќер 

01308 013080 — Производство на расти-
телни масла и масти: про-
изводство на сурови и ра-
финирани јестиви расти-
телни масла и масти од 
сончоглед, соја и мас до-
да јна репка 

Производство и преработка 
на тутун: 

01331 013310 Производство на ферменти-
ран тутун 

01332 013320 Преработка на тутун: сите, 
производи 

ОБЛАСТ 02 — •ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 

0133 

0201 Земјоделско производство 

02011 020110 Поледелство: пченица, ориз 
(арпа), пченка, шеќерна ре-
па, сончолгед, соја, маело-
дајна репка, тутун "и памук 

02014 020140 Сточарство: одгледување на 
говеда, свињи и овци за месо 
и волна 

ОБЛАСТ 06 — СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

0601 0 6 0 1 0 

0604 06040 

Железнички сообраќај: 
060101 — Превоз на патници и сто-

ки: превоз на стоки во 
железничкиот сообраќај 

Воздушен сообраќај: 

060401 — Прсроз на патници и сто-
ки во воздушниот сообра-
ќај : превоз на патници и 
товари со авиони во внат-
решниот и во сообраќајот 
на редовните линии 

060402 — Услуги на аеродроми 
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. 1 2 3 4 

0609 06090 060900 Дејност на јавниот поштен-
ски, телефонски и телеграф-
ски сообраќај: писма и пош-
тенски картички во внатре-
шниот ПТТ сообраќај и меѓу-
народни ПТТ услуги. 

Член 3 
Овој договор може да се менува и дополнува на 

начинот и според постапката за неговото склучува-
ње, со тоа што учесниците на овој договор се согла-
сни да ја следат неговата реализација и доколку 
ќе се укаже потреба да предложат измени, односно 
дополненија. 

Член 4 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 

24 ноември 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Душан Илиеви!*, е. р. 

член на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, 
Шемсудин Лејли!*, е. р. 

член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Дургут Едиповски, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија. 

Борут Шнудерл, е. р. 
члел на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

Миливое Стојковиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

Хрвое Скоко, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора. 

Владимир Стиеповиќ, е. р. 
днрзхтор на Републичкиот , 
зовод за цени 

За Извршниот сонет на 
САП Војводина, 

Синиша Корица, е. р. 
член на Извршниот созст 

За Извршниот сог.ет на Собранието на 
САП Косово 

Вехби Хајрудин*!, е. р. 
член на Извршниот сосот 

1077. 

Врз основа на член 78 став 3, во врска со член 
65 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен 
совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР 
Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР 
Црна Гора, Извршниот Совет на Собранието на САП 
Војводина, Извршниот Совет на Собранието на САП 
Косово, Стопанската комора на Југославија, Оп-
штото здружение на рудниците на јаглен на Југо-
славија, Општото здружение на црната металургија 
на Југославија. Општото здружение на орга низ ани-
те на нафтеното стопанство на Југославија, Оп-
штото здружение на индустријата за преработка на 
метали на Југославија, Општото здружение на обое-
ните метали на Југославија, Општото здружение на 
рудниците на индустријата на неметали на Југосла-
вија, Општото здружение на хемиската индустрија и 
индустријата на гуми на Југославија, Општото здру-
жение на градежништвото и индустријата на граде-
жен материј ал на Ју гос л авиј а, Општото здружение на 
шумарството и индустријата за преработка на дрво, 
целулоза и хартија на Југославија, Општото здруже-
ние на графичката индустрија на Југославија, Оп-
штото здружение на текстилната индустрија и инду-
стријата за облекување на Југославија, Општото зд-
ружение на кожарската преработувачка индустрија 
на Југославија, Општото здружение за водостопанст-
во на Југославија, Општото здружение за земјодел-
ска и прехапоена индустрија на Југославија, Општо-
то здружение на тутунското стопанство на Југослави-
ја. Општото, здружение на туристичкото стопанство 
на Југославија, Општото здружение на сообраќајот на 
Југославија, Општото здружение на трговијата на 
Југославија, Заедницата на југословенските ПТТ, За-
едницата на југословенското електростопанство 
„Југел", Заедницата на југословенските железници, 
Здружението на заедниците за осигурување на имот 
и лица на Југославија, Здружението на банките на 
Југославија, Задружниот сојуз на Југославија, Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Сојузната конференција на Социјалистичкот сојуз 
на работниот народ на Југославија. Сојузната кон-
ференција „Месна заедница и семејство'' и Заедни-
цата на индустријата на-вооружувањето и воена оп-
рема на Југославија, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА 

ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Заради создаван,е услови работниците во основ-

ните и лоу гиче организации на здружен труд и чо 
други самоуправни организации и заедници да ги 
уредуваат меѓусебните односи, да ги усогласуваат 
споите интереси и да ги остваруваат своите права и 
обврски во областа на цените и општествената кон-
трола на цените, учесниците на овој општествен 
договор, во рамките на утврдените права и должно-
сти со Уставот иа СФРЈ и со Законот за основите 
на системот на цените и на општествената контрола 
иа цените (во натамошниот текст: Законот), се со-
гласни со овој општествен договор да ги утврдат 
основите заради обезбедување услови за основа-
ње. Сојузно заедница за работите на цените (во на-
тамошниот текст: Сојузна заедница). 
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Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни Сојузната заедница да се основа и организи-
ра така што да се обезбеди остварување на следни-
те заеднички цели: 

1) самоуправно уредување на односите во об-
ласта на цените на производите и услугите што се 
од интерес за целата земја, во согласност со заед-
ничката економска политика; 

2) насочување и унапредувагве на самоуправни-
те односи и усогласување интересите на самоуправ-
ните организации и заедници во остварувањето на 
нивните права и обврски во областа на цените, а 
посебно преку самоуправни спогодби и општествени 
договори; 

3) остварување на соработка и усогласување на 
ставовите за сите прашања од заеднички интерес на 
учесниците на овој општествен договор во подготву-
вањето па основите за утврдување и спроведување 
политиката на цените и за други прашања од дело-
кругот па Сојузната заедница и со предлагање на 
мерки за спроведување на утврдената политика на 
цените што ги врши Сојузната заедница; 

4) создавање услови за натамошно изградување 
на општествена контрола на цените и вршење на таа 
контрола од страна на самоуправните организации 
и заедници и од страна на организираните потро-
шувачи; 

5) усогласување на ставовите и интересите на 
основните и други организации на здружен труд и 
на други самоуправни организации и заедниции во 
предлагањето, утврдувањето и спроведувањето на 
политиката на цените. " 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни задачите и работите утврдени со Законот, 
Сојузната заедница да ги врши на следниот начин: 

1) во постапката на донесување упатство за при-
менување на критериумите за формирање на цени 
и на други прописи што ги донесува, да подготува 
појдовен материјал, да им го доставува на учесни-
ците на овој општествен договор и да зазема ставови 
за предлозите на учесниците на овој општествен до-
говор; 

2) во подготвувањето на основите за утврдување 
на политиката на цените и предлагањето на мерки 
за нејзиното спроведување да ги анализира движе-
њето и односите на цените по одделни области, гран-
ки и групи производи и тенденциите на движењето 
на цените и да ги оценува условите значајни за нив-
ото и односите на цените; 

3) при самоуправното спогодување и општестве-
ното договарање за цените да им даде стручна по-
мош на основните и на други организации на здру-
жен труд така што ќе ги анализира движењето на 
цените, економската положба на групациите, посеб-
но од становиште^ на влијанието на цените врз 
доходот на организациите на здружен труд во гру-
п а ц и ј е , односно за нивото на цените, како внатре во 
групациите та^а и во однос на други гранки и обла-
сти и да дава расположиви податоци за положбата 
на гранките и групациите во примарната распре-
делба; 

4) во постапката на општественото договарање 
за цените на производите и услугите од интерес за 
целата земја да учествува во склучзгвањето на оп-
штествен договор; 

5) на учесниците на овој општествен договор 
да им даде соодветни анализи и податоци за влија-
нието на предложените промени на цените за тр )-
топите на работењето на гранките и групаци је , зч 
животните трошоци и за развојот на производните 
сили на општеството; 

6) при вршењето општствена контрола на цените 
да го следе! и оценува применувањето на критери-

умите за формирање на цените утврдени со Закон 
(заради воспоставување порамномерни односи во 
примарната распределба и за тоа да ги известува 
заинтересираните организации на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници л 
општествено-политичките заедници; 

7) при вршењето општес: на контрола на це-
ните и вршењето задачите и работите од непосред-
ната контрола на цените на начинот утврден со 
Законот за производите и услугите од интерес за 
целата земја, особено да ги оценува состојбата на 
пазарот и односите на цените; 

8) ако со согледувањето и анализата утврди де-
ка настапиле околностите предвидени со Законот 
што не обезбедуваат движење и развој на односите 
на цените во согласност со утврдената политика, 
да му предложи на Сојузниот извршен совет вове-
дување на мерките на непосредната контрола на 
цените; 

9) на барање од Сојузниот извршен совет, по-
времено да врши покомплексно аналитичко согле-
дување на движењето на цените, на условите во кои 
се одвиваше движењето и на основите што дејству-
ваа врз движењето на цените; 

10) на барање од учесниците на овој опште-
ствен договор, во рамките на оваа програма за ра-
бота, да врши аналитички, стручни и други работи 
од својот делокруг. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни Со ју зита заедница при вршењето на зада-
чите и работите да соработува со научни и со други 
специјализирани организации на здружениот труд. 

На барање од основните и други организации 
на здружен труд и од други самоуправни организа-
ции и заедници, Сојузната заедница дава стручна 
помош и остваруаа-стручна соработка во соглас-
ност со Законот и со овој општествен договор. 

Во вршењето на задачите и работите, во сог-
ласност со Законот и со овој општествен договор, 
Сојузната заедница во постапката на остварувањето 
на општествена контрола на цените посебно сорабо-
тува со републичките, покраинските и со други 
заедници ча работите на цените. 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор, се со-

гласни, во согласност, со своите права, обврски и 
одговорности да придонесуваат и да го поттикнуваат 
што поуспешно остварувањето на задачите и рабо-
тите на Сојузната заедница утврдени со Законот и 
во рамките на целите утврдени со овој општествен 
договор. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни, заради извршување ка своите обврски, ре-
довно да го следат спроведувањето на овој општес-
твен договор, најмалку секој шест месеци меѓусеб-
но да се известуваат за извршувањето на одредбите 
од овој општествен договор и за проблемите на не-
говото спроведување и да бидат должни да презе-
маат соодветни мерки во рамките на своите права 
и овластувања. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни за спроведувањето па овој општествен договор 
редовно да ја известуваат јавноста. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни своите права, обг.рски и одговорности утврде-
ни со Законот да ги остваруваат' 

1) со поттикнување на општественото договара-
ње и самоуправното спогодувгње во областа на 
цените и со придонесување за самоуправното уре-
дување на односите во областа на цените; 

2) со изнесување, преку своите делегати во 
Советот на Сојузната заедница, свои мислења, пред-
лози и ставови за прашањата од делокругот на Со-
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ветот на Сојузната заедница и со давање иниција-
тиви за разведување на определени прашања на 
седниците на Советот и за формирање стручни 
работни тела на Сојузната заедница; 

3) со вршење општествена контрола на цените, 
непосредно и преку своите делегати во Советот на 
Сојузната заедница; 

4) со редовно известување од страна на Сојуз-
ната заед.-- на за појавите и забележувањата што 
таа ќе ги е гледа во вршењето на задачите и рабо-
тите од својот делокруг, а посебно за појавите и 
забележувањата за развојот на општествено-еко-
ноглските односи што се од битно влијание врз 
дзижињето на цените на производите и услугите од 
интерес за целата земја, и со редовно известување 
на Сојузната заедница за тие појави и забележу-
вања. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни средствата за робота на Сојузната заедница, 
во согласност со З а ^ - ^ т , да се обезбедуваат во 
буџетот на ф е д е р и 1 11 од надоместите за услуги 
што ги врши Сојузна ^дединца во согласност со 
својот статут. 

Учесниците на овој општествен договор се 
согласни средствата за работа на Сојузната заедни-
ца да се утврдуваат зависно од обемот на задачите 
и работите утврдени во програмата за работа на 
Сојузната заедница и од услугите за извршување 
на тие задачи и работи. 

Од приходите што Сојузната заедница ќе ги 
оствари според Законот се обезбедуваат и средства-
та за работа на Работната заедница на Сојузната 
заедница. 

Член 7 
Учесниците на овој општествен договор се 

согласни со програмата за работа на Сојузната 
заедница, во согласност со нејзините права, долж-
ности и одговорности, да ги утврдат 'задачите и ра-
ботите што Сојузната заедница треба да ги врши за 
потребите на секој учесник на овој општествен до-
говор. 

Учесниците на овој општествен договор се 
согласни организирањето вршење на задачите и ра-
ботите па Сојузната заедница да се уреди така што 
да се обезбеди стручно, навремено, економично и 
целесообразно иззрнување на задачите и работите 
од делокругот па Сојузната заедница, утврдени со 
Законот и со овој општествен договор. 

Член 8 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни организирањето вршење на задачите и ра-
ботите да се спроведува во работната заедница 

спрема видот сложеноста и обемот на задачите и 
работите на Сојузната заедница. 

Учесниците на овој општествен договор се сог-
ласни дека раководните работници во работната 
заедница на Сојузната заедница ќе се избираат 
односно именуваат во согласност со Општествениот 
договор за кадровската политика во федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 13/76). 

Член 9 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во согласност со Законот, своето право на 
управување да го остваруваат преку делегати во 
Советот на Сојузната заедница. 

Начинот на работата и на одлучувањето во 
Советот на Сојузната заедница поблиску се уредува 

•со Статутот на Сојузната заедница и со деловникот 
За работата на Советот на Сојузната заедница. 

Член 10 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни изборот и именувањето, како и траењето на 
мандатот на членовите на Советот на Сојузната 
заедница, да го утврдува секој учесник на ОВОЈ 
општествен договор — за членот на Советот на Со-
јузната заедница кого го делегира, односно го име-
нува. 

—- Член И 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни начинот на одлучувањето на Советот на Со-
јузната заедница и другите прашања во врска со 
работата на тој совет поблиску да ги уредат со 
статутот и деловникот за работа на Советот на Со-
јузната заедница. 

Член 12 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни да учествуваат во подготвувањето на прог-
рамата за работа на Сојузната заедница и за прог-
рамата за работа на Сојузната заедница да дада? 
свое мислење најдоцна во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на програмата за работа на 
мислење. 

Член 13 
Надзор над работата на Сојузната заедница, чо 

поглед на јавните овластувања утврдени со Законот, 
врши Сојузниот извршен совет. 

Учесниците на ово! општествен договор се сог-
ласни надзорот над работата на Сојузната заедница, 
покрај учеството во управувањето со Сојузната 
заедница преку своите делегати во Советот на Со-
јузната заедница, да го остваруваат со разгледува-
ње на изЕ*ештајот за работата на Сојузната заедни-
ца, со разгледување на известувањата за пробле-
мите во работата на Сојузната заедница и на друг 
начин утврден со статутот на Сојузната заедница. 

Член 14 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, во согласност со Законот, работниците што 
гЦ вршат управните, стручните, аналитичките, ад-
министративните и на нив слични работи, за Сојуз-
ната заеднина да формираат работна заедница ча 
Сојузната заедница. 

Член 15 
Работниците ЕО работната заедница на Сојуз-

ната заедница имаат: 
1) право што го остваруваат во согласност со 

природата на задачите и работите што ги вршат за 
Сојузната заедница, како и други права утврдени 
со овој општествен договор и со други самоуправни 
општи а к т , во согласност со законот; 

2) право непосредно да го стекнуваат доходот 
на работната заедница со слободна размена на тру-
дот. врз основа на самоуправна спогодба што ќе }а 
склучат Сојузната заедница и работниците на ра-
ботната Заедница; 

3) право на средства за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, во согласност со начелото на 
распределба спрема работата и со општествено ут-
врдените основи на распределбата кои важат за ор-
ганизациите на здружен труд; 

4) право на користење на средствата за работа 
со кои работат. 

Со самоуправната спогодба за меѓусебните пра-
ва, об.чрски и одговорности се уредуваат меѓусеб-
ните односи на работниците на работната заедница 
и на Сојузната заедница во 'поглед на условите ш 
слободна размена на трз^дот и за остварување на 
доходот, како и во поглед на други меѓусебни одно-
си во остварувањето на заедничките цели и инте-
реси на работниците што ги вршат работите ца 
работната заедница ц на Сојузната заедница. 
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Член 16 
Учесниците на овој општествен договор се сог-

ласни, заради извршување на роковите предвидени 
со Закон за применување на Законот, да се забрза 
основањето на Сојузната заедница и да се преземат 
мерки за да се донесат сите прописи и други акти 
"Кои го овозможуваат спроведувањето на политиката 
на цените врз основите на новиот систем на цените. 

Учесниците на овој општествен договор се со-
гласни Стопанската комора на-Југославија, најдоц-
на БО рок од 15 дена од денот на склучувањето на 
овој општествен договор, да. НОЕ еде иницијатива за 
склучување на самоуправна спогодба за основање-
то на Сојузна заедница. 

Член 17 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во рок ед 15 дена од денот на склучувањето 
на сомоуправната спбгодба за основање на Сојузна-
та заедница, да делегираат, односно именуваат чле-
нови во Советот на Сојузната заедница. 

Член 18 
Овој општествен договор влегува во сила 

га ќе го потпишат овластените претставници учес-
ници на ОБОЈ општествен договор. 

Член 19 
Овој општествен договор се објавува во „Служ-

бен лист на СФРЈ"-. 

16 јуни 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Душан Илиевик, е. р. 

член на Советот 

За Извршниот СОЕСТ на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Шемсудин Лејлиќ, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Дургут Едиповски, е- р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Борут Шнудерл, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Петар Антониевиќ, е, р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Хрвое Скоко, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Владо Степски^ , е. р. 
директор на Републичкиот завод за 

цени 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина 
Сшшша Корица, е. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

Вехби Хајрудин!!, е. р. 
член на Советот 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Раде Тодсвиќ, е. р. 
потпретседател на Стопанската 

комора на Југослав:;]а 

За Општото здружение на рудниците 
на јаглен на Југославија, 

Алија Исаковић, е. р. 
претседател на Собранието на ОЗ 

За Општото здружение на црната 
металургија на Југославија, 

Горѓи Шешлија, е. р. 
секретар на ОЗ 

За Општото здружение на организа-
циите на нафтеното стопанство на 

Југославија, 
Бранко Јоветић, е. р. 

претседател на Собранието на ОЗ 

За Општото4 здружение на индустри-
јата за преработка на метали на 

Југославија, 
Родољуб Мициќ, е. р. 

претседател на Собранието на ОЗ 

За Општото здружение на обоените 
метали на Југославија, 
Никола Шкрсљи, е. р. 

секретар на ОЗ 

За Општото здружение на рудниците 
на индустријата на неметали на , 

Југославија, 
Петар Милетиќ, е. р. 

претседател на Собранието на ОЗ 

За Општото здружение на хемиската 
индустрија и индустријата на гуми 

на Југославија 
Иво Ивановиќ, е. р. 

секретар на ОЗ 

За Општото здружение на градеж-
ништвото и индустријата на град-

ежен материјал на Југославија, 
Александар Јомќ. е. р. 

секретар на ОЗ 

За Општото здружение на шумарст-
вото и индустрија за преработка на 

дрво, целулоза и хартија на 
Југославија, 

Драгиша Лончаревић е. р. 
секретар на ОЗ 

За Општото здружение на графичка-
та индустрија на Југославија, 

Миљенко Оорадозгкќ, е. р. 
член на Извршниот одбор на ОЗ 

За Општото здружение на текстил-
ната индустрија и индустријата за 

облекување на Југославија, 
Бланко Жкгап, е. р. 

претседател на Собранието на ОЗ 
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За Општото здружение на кожар-
ската преработувачки индустрија на 

Југославија, 
Ѓуро Маравић е. р. 

претседател на Извршниот одбор на 
ОЗ 

За Општото здружение за водосто-
панство на Југославија, 
Васо Мраковић е. р. 

секретар на ОЗ 

За Општото здружение за земјоделс-
тво и прехранбена индустрија на 

Југославија, 
Сава Веселинов, е. р, 

секретар на ОЗ 

За Општото здружение на тутунско-
то стопанство на Југославија, 

Георги Кусигерски, е. р. 
секретар на ОЗ 

За Општото здружение на туристич-
кото стопанство на Југославија, 

Егон Конрада, е. р. 
претседател на Извршниот одбор на 

ОЗ 

За Општото здружение на сообраќа-
јот на Југославија, 

Стојан Чулаковски, е р. 
претседател на Собранието на ОЗ 

За Општото здружение на трговија-
та на Југославија, 

Живоин Круниќ, е. р. 
претседател на Извршниот одбор на 

ОЗ 

За Заедницата на Југословенските 
ПТТ, 

Гојко Секуловски, е. р. 
генерален директор на Заедницата 

За Заедницата на Југословенското 
електростопанство „Југел" 

Љубиша Лазар, е. р. 
генерален директор на „Југел" 

За Заедницата на Југословенските 
железници, 

Нико Филиповић, е. р. 
генерален директор на Заедницата 

За Здружението на заедниците за 
осигурување на имот и лица на 

Југославија, 
Милан Баиќ, е. р. 

генерален секретар на Здружението 

За Здружението на банките на Југо-
славија, 

Милован Милутинови^ е. р. 
генерален секретар на Здружението 

За Задружниот сојуз на Југославија, 
Стојан Миленковић е. р. 
претседател на Сојузот 

За Советот на Сојузот на силикати-
те на Југославија, 

За Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот Сојуз на работ-

ниот народ на Југославија, 
Ристо Џунов, е. р. 

член на Претседателството на СК 
на ССРНЈ 

За Сојузната конференција „Месна 
заедница и семејство", 

Мома Миловановић е. р. 
потпретседател на МЗ 

За Заедницата на индустријата на 
вооружување и воена опрема па 

Југославија, 
Момчило Михаиловић е. р. 

извршен директор на Заедницата 

Предраг Петровски, е. р. 
члан на Претседателството 

советот на ССЈ 
на 

1078. 

Врз основа на член 78, став 2 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
1/80 и 38/80), во согласност со Општествениот дого-
вор за Сојузната заедница за работите на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80), Општото здру-
жение на рудниците за јаглен на Југославија Оп-
штото здружение на црната металургија на Југо-
славија, Општото здружение на организациите на 
нафтеното стопанство на Југославија, Општото зд-
ружение на индустријата за преработка на метали 
на Југославија, Општото здружение на обоени ме-
тали на Југославија. Општото здружение на руд-
ниците и индустријата на неметали на Југослави-
ја, Општото .здружение на хемиската индустрија и 
индустријата на гуми на Југославија, Општото зд-
ружение на градежништвото и индустријата на 
градежен материјал на Југославија, Општото здру-
жение на шумарството и индустријата за прера-
ботка на дрво, целулоза и хартија на Југославија, 
Општото здружение на графичката индустрија на 
Југославија, Општото здружение на текстилната ' 
индустрија и индустријата за облекување на Југо-
славија, Општото здружение на кожарско-прера-
ботувачката индустрија на Југославија, Општото 
здружение за водостопанство на Југославија, Оп-
штото здружение за земјоделство и прехранбена 
индустрија на Југославија, Општото здружение на 
тутупското стопанство на Југославија, Општото 
здружение на туристичкото стопанство на Југосла-
вија, Општото здружение на сообраќајот на Југо-
славија, Општото .здружение на трговијата на Ју-
гославија, Заедницата на југословенските ПТТ, 
Заедницата на југословенското електростопанство 
„Југел", Заедницата на југословенските железници, 
Здружението на осигурителните организации на Ју-
гославија, Здружението на банките на Југославија, 
Задружниот сојуз на Југославија, Заедницата на 
индустријата за вооружување и воена опрема на 
Југославија, Конференцијата „Месна заедница и 
семејство" на Југославија, Сојузот на заедниците 
на здравствените организации на Југославија, Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
и на здравството на Југославија и Сојузот на -са-
моуправните интересни заедници за насочено об-
разование, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СОЈУЗНА ЗАЕДНИЦА ЗА 

РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Заради непосредно влијание на здружениот 

труд, уредување на меѓусебните односи, усогласу-
вање на своите интереси и остварување на права-
та, обврските и одговорностите во областа на цени-
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те на производите и услугите од надлежноста на 
федерацијата, учесниците на оваа самоуправна спо-
годба основаат Сојузна заедница за работите на це-
ните (во натамошниот текст: Сојузната заедница), 
во согласност со Општествениот договор за Сојуз-
ната заедница за работите на цените (ЕО натамош-
ниот текст: Договорот) и со Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола 
на цените (во натамошниот текст: Законот). 

Член 2 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба се 

согласни во неа поблиску да ги утврдат задачите 
и работите на Сојузната заедница, правата, должно-
стите и одговорностите на Сојузната заедница и на 
нејзините основачи и да ги разработат другите пра-
шања што се однесуваат на работата на Сојузната 
заедница, во согласност со Законот и Договорот. 

Член 3 
Сојузната заедница врши задачи и работи во 

областа на цените на производите и услугите од 
надлежноста на федерацијата утврдени со член 78 
став 5 на Законот. 

Сојузната заедница: 
— донесува упатство за применување на кри-

териумите за формирање на цените и други пропи-
си предвидени со Законот и дава стручна помош 
на самоуправните организации и заедници кога тие, 
во рамките на Стопанската комора на Југославија 
и во општите здруженија, вршат поблиска разра-
ботка на критериумите за формирање на цените 
или за усогласување на тие критериуми со член 
48 од Законот; 

— ја анализира примената на критериумите за 
формирање на цените на производите и услуги!«; 

— ги подготвува основите за утврдување на по-
литиката на цените, го следи влијанието на мер-
ките на текуштата економска политика врз пазар-
ните услови и материјалните односи во кои се фор-
мираат цените и, заедно со' надлежните сојузни ор-
гани, предлага мерки за спроведување на полити-
ката на цените; 

— дава стручна помош на основачите при по-
кренувањето, односно спроведувањето на постап-
ката на самоуправното спогодување и општествено 
договарање за цените на производите и услугите; 

— учествува во склучувањето на самоуправни 
спогодби и општествени договори со кои се уре-
дуваат ценовните и доходовните односи ;за произ-
водите и услугите од надлежност на федерацијата; 

— заради предлагање и преземање на соодвет-
ни мерки, го следи и го анализира влијанието на 
цените врз односите во стекнувањето и распредел-
бата на доходот во рамките на одделни области, 
гранки и групации, како и на стопанството во це-
лост; ги разгледува податоците и врши анализи за 
движењата на цените и за нивното влијание врз ста-
билноста на пазарот, на трошоците за работењето 
на стопанството и одделни негови делови, на живот-
ните трошоци и стандардот на работните луѓе и 
граѓаните, како и на правците на развојот на про-
изводните сили на општеството утврдени со опште-
ствениот план; • 

— врши општествена контрола на цените со 
предлагање соодветни економски мерки, со врше-
ње на работите на непосредната контрола на цени-
те, со донесување прописи за чие донесување е ов-
ластена и со учествување во склучувањето на са-
моуправни спогодби и општествени договори со кои 
се уредуваат односите во областа на цените на 
производите и услугите од надлежност на федера-
цијата; 

— врши задачи и работи од непосредната кон-
трола на цените и подготвува и предлага до С О Ј У З -
НИОТ извршен совет донесување на мерки за непо-
средната контрола на цените определени со За-
конот; 

— на барање од основачите или од Сојузник^ 
извршен совет и од други учесници на Договорот, 
во рамките на утврдената програма за работа на 
Сојузната заедница, врши аналитички, - стручни и 
други работи од својот делокруг; 

— врши и други задачи и работи во областа на 
цените, во согласност со Законот. 

Сојузната заедница е должна задачите и рабо-
тите утврдени со Закон и со оваа самоуправна спо-
годба да ги врши стручно, квалитетно, навремено и 
одговорно. 

Член 4 
Учесниците на спогодбата се согласни Сојузна-

та заедница да донесува програма и планови за 
својата работа. 

Програмата за работа на Сојузната заедница се 
утврдува за периодот од 1 јануари до 31 декември 
текуштата година. 

Врз основа на програмата за работа, Сојузната 
заедница ги утврдува периодичните • планови на 
својата работа. 

Член 5 
Со годишната програма за работа на Сојузната 

заедница се утврдуваат работите и задачите од неј-
зиниот делокруг и роковите во кои, тие ќе се извр-
шат. 

Со периодичните планови се утврдуваат праша-
њата што Сојузната заедница ќе ги разгледува во 
секое тримесечје и времето на одржувањето на сед-
ниците на Советот и на другите тела на Сојузната 
заедница за разгледување на тие прашања. 

Член 6 
Основачите на Сојузната заедница имаат ед-

накви права и обврски, утврдени со Законот и со 
оваа самоуправна спогодба. 

Основачите ги имаат следните права и обврски: 
— да учествуваат во работата на Сојузната 

заедница и во нејзиното управување во согласност 
со Законот; 

— да се користат со услугите на Сојузната заед-
ница и со стручните служби на нејзината работна 
заедница што вршат заеднички работи, согласно со 
утврдената програма за работа; 

— да поведуваат иницијатива, да поднесуваат 
предлози и да даваат забелешки за сите прашања 
од делокругот на Сојузната заедница и на нејзините 
органи; 

— редовно и навремено да бидат известувани 
за работата и работењето на Сојузната заедница; 

— да остваруваат и други права утврдени со 
бваа спогодба; 

— од Сојузната заедница да бараат податоци, 
документација и извештаи што се од значење за 
одлучувањето на работниците, односно другите ра-
ботни луѓи и граѓани,'ако Сојузната заедница рас-
полага со такви податоци во рамките на задачите 
и работите од својот делокруг и, ако со Законот ке 
е предвидено, тие податоци да претставуваат делов-
на или друга тајна; 

— меѓусебно да се договараат и спогодуваат за 
сите прашања од заеднички интерес во областа на 
цените; 

— на Сојузната заедница да и обезбедат пот-
ребни податоци во врска со работите што таа ги 
врши; 

• 
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— да ги извршуваат одлуките на органите на 
Сојузната заедница, односно Советот и претседате-
л а ; 

—:; да ја чуваат деловната тајна; 
— да извршуваат други обврски што се утврде-

ни со оваа самоуправна спогодба или со други са-
моуправни општи акти донесени во согласност со 
оваа спогодба. 

Член 7 
Средствата за вршење на задачите и работите 

на Сојузната заедница се обезбедуваат во буџетот 
на федерацијата и од надоместите за -вршење на 
услуги, во согласност со Законот. 

Начинот и постапката за обезбедување сред-
ства од надоместите за вршење н^ услуги, побли-
ску ќе се регулираат со Статутот на Сојузната заед-
ница, во согласност со Законот. 

Член 8 
Раоотниците во Работната заедница на Сојуз-

ната заедница непосредно стекнуваат доход на 
Работната заедница со слободна размена на трудот, 
врз основа на самоуправната спогодба што ќе ја 
склучат Сојузната заедница и работниците на таа 
работна заедница. 

Работниците во Работната заедница, во рамки-
те на доходот на работната заедница, стекнуваат 
средства за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка, во согласност со начелото за распределба 
спрема трудот и со општествено утврдените основи 
За распределбата кои важат за организациите на 
здружен труд. 

Член 9 
Учесниците на Самоуправната спогодба се сог-

ласни, Стопанската комора на Југославија, откако 
ќе ја спроведе постапката и изборот на делегати за 
Советот на Сојузната заедница, да свика прва сед-
ница на Советот, заради конституирање. 

Член 10 
Оваа самоуправна спогодба е склучена кога ќе 

ја потпишат овластените претставници на основачи-
те врз основа на одлуките на своите надлежни ор-
гани. 

Кон" оваа самоуправна спогодба можат да прис-
тапат и други самоуправни организации и заедници. 

Член И 
Измени и дополненија на оваа самоуправна 

спогодба се вршат на истиот начин и по постапка-
та пропишана за нејзиното донесување. 

Член 12 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во 

„Службен лист на СФРЈ" и во „Гласник Привредне 
коморе Југославија". 

26 септември Ш80 година 
Белград 

За Општото здружение Па рудни-
ците на јаглен на Југославија, 

Славко Јаневиќ, е. р. 
тоетседател на Деловниот одбор« 

- НЕК — Белење 

За Општото здружение на црната 
металургија ча Југославија, 

Горѓе Шешлија, е р. 
секретар на Општото здружение 
на црната металургија л а Југосла-

вија 

За Општото здружение на органи-
зацијата на нафтеното стопанство 

на Југославија, 
Иво Шиндија, е. р. 

секретар на Општото здружение 
на организацијата на нафтеното 

стопанство на Југославија 

За Општото здружение на индус-
тријата За преработка на метали 

на Југославија, 
Родољуб Мициќ, е. р. 

претседател на Собранието на Оп-
штото здружение на индустријата, 
за преработка на метали на Југо-

славија 

За Општото здружение на обое-
ните метали на Југославија, 

Никола Шкрељм, е. р. 
секретар на Општото здружение 
на обоените метали на Југосла-

вија 

За Општото здружение на рудни-
ците на индустријата за неметали 

на Југославија, 
Петар Милетиќ, е. р. 

претседател на Собранието на Оп-
штото здружение на рудниците 
нз индустријата за неметали на 

Југославија 

За Општото здружение на хемис-
ката индустрија и индустријата 

на гума на Југославија, • 
Изо Ивановиќ, е. р. 

секретар на Општото здружение 
на хемиската индустрија на гума 

на Југославија 

За Општото здружение на градеж-
ништвото и индустријата на гра-
дежен материјал на Југославија, 

Александар Јокќ, е. р. 
секретар на Општото здружение 
на градежништвото и индустрија-
та на градежен материјал на Ју-

гославија 

За Општото здружение на шумар-
ството и индустријата за прера-
ботка на дрво, целулоза и хартија 

на Југославија, 
Драгиша Лончаревић е. р. 

секретар на Општото здружение 
на шумарството и индустријата за 
преработка на дрво, целулоза и 

хартија на Југославија 
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За Општото здрз^жение на графич-
ката индустрија на Југославија, 

Миљенко Обрадовић, е. р. 
член на Извршниот одбор на Оп-
штото здружение на графичката 

индустрија на Југославија 

За Општото здружение на тек-
стилната индустрија и индустри-
јата за облекување на Југославија, 

Бранко Жиган, е. р. 
претседател на Собранието на Оп-
штото здружение на текстилната 
индустрија и индустријата за об-

лекување на Југославија 

За Општото здружение на кожар-
ско-преработувачката индустрија 

на Југославија, 
Ѓуро Маравић е. р. 

претседател на Извршниот одбор 
на Општото здружение на кожар-
ско-прерг боту начка та индустрија 

на Јулославија 

За. Општото здружение за водосто-
панство на Југославија, 
Ваго Мешановић е. р. 

секретар па Општото здружение 
за водостопанство на Југославија 

За Општото здружение за земјо-
делство и прехранбена индус-

трија на Југославија 
Сава Веселинов, е, р. 

секретар на Општото здружение 
за земјоделство и прехранбена ин-

дустрија на Југославија 

За Општото здружение на тутун-
ското стопанство на Југославија, 

Константин Ивановиќ, е. р. 
советник на Општото здружение 
на тутунскбто стопанство на Југо-

славија 

За Општото здружение на турис-
тичкото стопанство на Југославија, 

Егон Конрад*!, е. р. 
Претседател на Р1зврпшиот одбор 
на Општото здружение на турис-
тичкото стопанство на Југославија 

За Општото здружение на сообра-
ќајот на Југославија, 

Стојан Чулаковски," е. р. 
претседател на Општото здруже-
ние на сообраќајот на Југославија 

За Општото здружение на тргови-
јата на Југославија, 

Живоин Круниќ, е. р. 
претседател на Извршниот одбор 
на Општото здружение на тргови-

јата на Југославија 

За Заедницата на југословенските 
ПТТ, 

Гојко Секуловски, е. р. 
генерален директор на Заедницата 

на југословенските ПТТ 

За Заедницата на југословенското 
електростопанство ,,Југел" 

Љубиша Лазар, е, р. 
генерален директор 

, За Заедницата на Југословенските 
железници. 

Ратко Таталовић е. р. 
член на Работоводниот одбор 

За Здружението на осигурителни-
те организации на Југославија, 

Милан Баиќ, е. р. 
генерален секретар 

За Здружението на банките на Ју-
гославија, 

Милован Милутиновиќ, е. р. 
генерален секретар 

За Здружениот сојуз на Југосла-
вија, 

Стојан Миленковић е. р. 
Претседател на Задружниот сојуз 

на Југославија 

За Заедницата на индустријата за 
воорожување и воена опрема на 

Југославија, 
Момчило Михаиловић е. р. 

извршен директор 

За Конференцијата „Месна заед-
ница и семејство" на Југославија 

Момчило Миловановић е р. 
претседател на Конференцијата 

„Гласна заедница и семејство" 

За Сојузот на заедниците на 
здравствените организации на 

Југославија, 
Илија Зечар, е. р. 
генерален секретар 

За Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување и на 

здравството на Југославија, 
Абдурахим Жури, е. р. 

генерален секретар 

За Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедница за насочено ,обра-

зоромие, 
Звонко Петровић е. р. 

претседател на Колегијалниот ра-
ботоводен орган на Сот узет на са-
моуправните интересни -заедници 

за насочено образование. 
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1079. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот 
на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПА-

ТРОН ХАРТИЈА 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 септември 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрон хартија, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
може своите затечени продажни цени, при услови-
те на продажбата што се утврдени во Спогодбата 
да ги зголемат така што највисоката прода лена це-
на за натрон хартија за вреќи, машински мазна 
67-150 gr/m2, во макари да изнесува 20.045,81 динар 
за една тона. 

Цените на другите видови натрон хартија се 
формираат во паритет со цената за натрон хартија 
од став 1 на оваа точка а според Ценовникот кој е 
составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 7118 од 22 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЛ". 

Претставник на производителот: СОУР „На-
трон" — Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1080. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за,основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр, 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА 3ATE4FWMTE ЦЕНИ ЗА ПАТ-

РОН ВРЕ&И 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 септември 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за патрон вреќи, со тоа што 
производителските организации?! на здрул:ен труд 
можат своите затечени продажни цени, при успори-
те' на продажбата што се утврдени во Спого^бнта, 
да ги зголема! така што највисоките продажни це-
ни .да изнесуваат, и тоа за: 

Динари за 1000 парчиња 
1) Патрон вреќи, вентил лепени 

(50 X 65-3 9) 4-742.90 
2) натрон вреќи, лепени, со 

ракав (50 X 90-3/14) 6.932,а2 
3) натрон вреќи, отворени 

лепени (50 X 80-3/14) 5.258,13 
4) натрон вреќи, отворени шиени 

(50 X 70-3) 4532,04 

Цените на другите видови и димензиите на пат-
рон вреќите се формираат во паритет со цените на 
натрон вреќите од став 1 на оваа точка, а според 
ценовниците што се составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 7119 од 22 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Натрон" - -
Маглај, „Литопапир" Чачпк, »Ивица Ловинчиќ" 

.— Загреб и „Комуна" — Скопје. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 177 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1081. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр 1/80 и 38/80), претставникот 
на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ШИИ ЗА ОП-

РЕМА' ЗА ЦЕР АЛИНЦИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на ,1 октомври 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за опрема за пералница со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд може своите затечени продажни цени. при 
условите на продажбата од Спогодбата, да ги зго-
леми во просек до 9,8%, така што највисокото по-
единечно зголемување на цената да изнесува до 
20°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7153 од 12 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Примат" — 
Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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1082. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
•СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), БО врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
'лист на .СФРЈ", бр. 1/80 и 33/80), претставниците 
јна производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ТАЛНА АМБАЛАЖА ОД ЦРН И ПОЦИНКУВАИ 

ЛИМ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 јуни 19Ѕ0 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за метална амбалажа од црн и по-
в и к у в а н лим, со тоа што производителските ра-
ботни организации на здружен труд можат своите 
затечени продажни цени. при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 26Ј2°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купз^ваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5135 од 12 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 6 произ-
водители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1083. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените (..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

•1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 октомври 1950 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените пени за челични јажиња, со тоа што 
производителските работни организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 32,6ft/0. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата, 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7170 од 12 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: ..Новокабел", 
СОУР метална ужари]а — Нови Сад и ..Елка41 

— Загреб, СОУР метална ужари]а — Задар. 
Претставници на кулувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1084. 

Брз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
иа производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА КА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМ-

ПИ БЕЗ МОТОРИ 

1. Претставниците . на производителите и. прет-
ставниците на потрошувачите, на 16 јули 1980 го-
дина. склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за пумпи без мотори, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
своите затечени продажни цени можат, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 14Vo. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. Ка оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5184 од 10 декември 
19Ѕ0 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ..Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 10 произво-
дители-потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1085. 

Брз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 стаз 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот 
на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ НЕНИ ЗА БЕЗ-

РАБНИ ЧЕЛИЧНИ БОЦИ 

3. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 ноември 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за безрабни челични боци. со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд може своите -затечени продажни цени, 
при условите на продажбата што се предвидени во 
Спогодбата, да ги зголеми, и тоа за: 

1) челични боци — со волумен од 18,60 до 120 
литри — до 22,27°/®. 



Страна 2010 — Број 70 

2) челични боци — во волумен од 0,026 до 13,3 
литри до 20,18°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 8731 од 12 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето- во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Гуро Ѓако-
виќ — Славонски Брод, 
Претставници на купузачите-потрошувачи: 9 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1086. 

Врз основа на член 22 од Законот* за општес-
твена контрола на цените („Слулебен лист на 
СФРЈ",' бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-
ЛИЧИ:! БОЦИ ЗА ПГОПАН-БУТАН ГАС ОД 2, 3, 

5, 10 и 35 к§ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 5 ноември 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за челични боци за пропан-бу-
тан гас од 2, 3, 5, 10 и 35 к§, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд, при усло-
вите на продажбата што се утврдени во Спогодбата,-
можат своите затечени продажни цени да ги зголе-
мат така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин/парч. 
1) челични боци, со капацитет од 2 к<* 257 
2) челични боци, со капацитет од 3 302 
3) челични боци, со капацитет од 5 423 
4) челични боци* со капацитет од 10 к* 648 
5) челични ,боци> со капацитет од 35 к& 1-875 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 7848 од 12 декември 
1Р80 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,.Службен лист.на 
СФРЈ'. 

, Претставници на производителите: „Лифам" — 
Стара Пазова и ,»Ѓуро Ѓаковиќ" — Славонски 
Брод. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

Петок, 26 декември 193Ф 

1087. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
иа производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕМИ ЗА ВАГИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на И октомври 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за ваги, со тоа што производи-, 
телските организации на здружен труд можат сво-
ите затечени продажни цени, при постојните усло-
ви на продажбата, да ги зголемат до 100/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата 

3. Нр оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7014 од 11 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Либела" — 
Цел је, „Вага" — Белград и „Вагар" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1088. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 33/80), претставникот 
на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАУ* 

СТИЧНО ПЕЧЕН МАГНЕЗИТ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 2 јули 1980 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за каустично печен магнезит, со 
тоа што производите леќата организација на здру-
жен труд може своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат та-
ка што највисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за: 

1) каустично печен магнезит во зрно: 
ДинЛ 

— С-1 4.270 
— С-2 3.721 
— С~3 2 294 
— С-4 2 . Ш . 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2) кауетичко печен мелен магнезит: 1090. 

G-1 
G - 2 

G-3 
G-4 

Дин/t 
5.368 
4.753 
3.974 
3.367 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
•завод за цени, со решението бр. 5268 од 18 декември 
1Ѕ80 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од наредниот ден од де-
нот на потпишувањето на Спогодбата. 

Претставник на производителот: Рудник и ин-
дустрија на магнезит „Голеш" — Магу ра. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Дуролит" — Загреб, Напредак" — Загреб, 
„Зорка" — Суботица и ИНА — Кутина. 

1089. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот 

* на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛИАМИДЕН ФИЛАМЕНТ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 октомври 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полна миден филамент, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд може своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, а во согла-
сност со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголеми во просек 
до 18%, а според Ценовникот кој е составен дел на 
Спогодбата, и тоа така што зголемувањето по од-
делни производи да изнесува најмногу 22%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзува пт 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата, 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7260 од 18 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето БО „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Прогрес" — 
-Призрен. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 23 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата, ' 

Брз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72). во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените (.,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛПЕСТЕРСКИ ФИЛ А МЕИТ 

1, Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 ноември 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиестерски филамент, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, а во соглас-
ност со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 12°/о. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по- цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8385 од 18 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

3 произво-Претставници на производителите: 
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1091. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист *та 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот 
на производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ЛОН ВЛАКНА 
МА* 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 6 октомври 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за малон-влакна, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
може да гџ зголеми своите затечени продажни ц^-
ни, при постојните услови на продажбата, а во согла-
сност со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), во просек до 14%, а според Це-
новникот што е составен дел од Спогодбата, и тоа 
така што зголемувањето по одделни производи да, 
изнесува најмногу 20%. > 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат, 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ; 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата^ 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 7257 од 18 декември 
1980 година. . 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Охис" —• 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 
купувачп-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1092. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУА 

ЛЕПИЛА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 12 јуни 1980 го-
дина, склучија и. потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за РУА лепила, со тоа што произ-
водител ските организации на здружен труд да мо-
жат своите затечени продажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, а во согласност со Одлу-
ката за максимирање на учеството за покритие на 
трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), да ги зголемат до 12°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5075 од 22 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: 7 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошузачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за Един-
ствената класификација на дејностите објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76 и 62/77), се пот-
крала долунаведената грешка, та. се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИ-

ФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 

Во Единствената класификација на дејностите 
што сочинува составен дел на Одлуката за един-
ствената класификација на дејностите, во областа 
10 гранка 1003, група 10032. во подгрупата 100320 
наместо зборот: „доведување" треба да стои: „одве-
дување". 

Од Сојузниот извршен совет Белград, 19 декем-
ври 19 ВО година. 

По извршеното срамнување со. изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврду-
вање на курсевите на странските валути за опреде-
лување на основР1цата за пресметување на царина-
та и на другите увозни давачки, даночните олесне-
ше а при извозот и искажувањето на правото на 
увоз и плаќање, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/80), се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕ-
ВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ, ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗ-
ВОЗОТ И ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА 

УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ 

Во точка 1 на крајот по зборовите: „извршен 
увоз" треба да се додаде по грешка изоставената 
запирка и зборовите: ^односно извоз". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 декем-
ври 1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д САП К о с о в о 

.— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите .наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Агуши Арифа Рамиз, Бериша Бакија Сали; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Оручи Мурата Бахтијар; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НД РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ахмети Ахмета Бехадин Календер!! Мустафе 
Ћемаљ, Кариман*! Џемали Фериз; 



Петок, 26 декември 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 70 — Страна 2013 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН А 
ЅВЕЗДА 

Ахмети Ахмета Мухарем, Ализоти Биља ла Ха-
биб, Куртеши Ћазима Исмет, Шок Демира Хамдија, 
Тршњаку Цела дина Муртезан; 

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

СО ОРДЕН НА „ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абази Вејсела Џемаљ, Адеми Зулбер ара Исмет, 
Алија Сејдије Јонуз, Андрејевић Радомира Живо-
рад, Халими Каплана, Рами. Ибро Демира Решат, 
Круезиу Ну рина Садик, Лутвија Мевзија Шериф, 
Мисини Гарипа Ахмет, Мисини Мисина Ферих, Пи-
рат Зулфи Јахја, Рифај Хазера Шабан, Рушити 
Махмута Шефкат, Селимани Исмаиља Џумрет, 
Тршњаку Рамадан Ирфан; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кајкуш Омера Мерџан, Шаћири Шефкија 
Рахми; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Мустафа Азиза Мустаф, Синани Исмаиља Ша-
ни, Вељовић Милована Мирослав; 

О д САП В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО .СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Џигурски Лазара Емил, Гајин Радована Петар, 
Коњевић Ћире Божа, Миланковић Николе Тривун. 
Милковић Дане Милић, Милутиновић Душана Ми-
хајло. Младеновић Теодора Ђока. Поповић Сели-
мира Бранислав, Стајић Шила Богдан, Трифуновић 
Мише Жарко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И Е НИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Вајац-Трбић Триве Кристина. Батричерић Ла-
зара Стеван. Бошковић Стевана Добривој, Данева-
-Таталовић Петра Даница, Хаџић Миланка Милић, 
Корица Панте Војин, Литавски Мацо Јан Манојло-
вић Мојсија Ђуро. Мишчевић Митра Марко, Ни-
шевић Душана Чедомир, Савић Николе Живко, 

Трифуновић Мише Жарко, Свилар Стојана Миле; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Трифуновић Мише Жарко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Љубомира Стојан, Брзак Живана Ни-
кола, Цветичанин Кузмана Милорад, Дамњановић 
Душана Крсто, Гавриловић Новака Милан, Гладић-
-Фараго Маћаша Јулија, Колунџија Миле Милан, 
Лазић Радивоја Лазар, Мартинек Иштвана Бења-
мин, Нађ Петера Петер, Познић Милоша Гојко, 
Радаковић Спасоја Владислав, Селенић Ђуре Ран-
ко, Стојаковић Петра Доаган. Шегрт Стојана Ни-
кола, Тадић Милета Илија, Живковић Видака 
Миодраг, Жунић Ђорђа Цветин; 

— за особени заслз^ги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок: 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Аћимовић Миленка Борислав, Антић Душана 
Љубомир, Брацановић Светозара Вука, Грба Мила-
на Петар, Јорић Косте Душко, Лончар Лазара Мијо,' 
Зорић, Давида Лука; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ачански Станимира Влада, Аџић Глигора Об-
рад. Божић Миладина М И Л И Р О Ј , Будимчевпћ Ми ту-
тина Жиг,ко, Чаушевић Радоја Мирко, Ћпипловић 
Ђорђа Никола. Чанак Илије Мићо. Ђелић Светис-
лава Живомир, Госпођиначки Саве Петар, Хигл 
Матије Антон, Иванчевић Божидара Тамнела в, 
Ивошевић Божидара Здравко. Јовановић Миливе а 
Јован, Јовановић Ђорђа Момчило, Јовановић Ра-
дована Немања, Јовичић Стагтка Светислав, Јухзс 
Андраша Андраш, Каоталша Миле Стеван. Кне-
жевић Митра Ђорђе, Комадиновић Светозара 
Душан, Козомора Јанка ГОЈКО. Крстић Јордана Ста-
ноје, Кузминац Алексе Живан, Љешевић В-еи^з 
Каро, Мартић Аце Марко, Матијевић Луко Ради-
вој, Матовић Петра Стојко, Медан Владимира Ма-
нојло, Михајлов Станка Светозар.. Мијпћ-В-. мирић 
Владе Липљана. Мип- ћ Божидара Момчило. Мутуц-
-Б а чу лов Стоне Р г жа, Недић Косте Милан. Н сто-
лић Милована Немања, Николић Мите Живан, 
Николин Николе Живојин, Осто.]ић Георги]а Ду-
шан, Иањак Пана Душан, Пенић Јована Станко, 
Петковић Недељка Љубиша, Петровић Александра 
Стојан, Поповић Миланка Тривун, Рац-Сабо-Буза л 
Иштвана Ирена, Радосавл^евић Стевана Лазар. Ра-
досављевић Стевана Никола, Ранков ^Ђоке Светис-
лав, Рибић Живана Љубиша, Рошулов Богдана 
Васа, Рупић-Матић Јована Софија, Секулић Вида-
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ка Радисав, Сливка Павла Павел, Стојанац Луке 
Момчило, СТОЈ т и ћ Уроша Растко, Субић Борислава 
Ђорђе, Шокарда Илије Павел, Тодоровић Рајко, 
Еоселт"новић Стојана Савка, Вптасовић Радована 

аринко, Врбашки Тиме Ђорђе, Вулетић Јована 
Кузман, Зорица Дане Мирко, Зурковић-Миловано-
вић Боре Богданка. Жигић-Драгутћ Ото Ангелина; 

— за заслуги и постигнати успеси БО работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ачански Ћире Илија, Ангушић Милана Теодор, 
Бачко Лазара Мирослав, Белић Стеван? Сава, Ви-
дановић Стојана Војин, Бодоњи Томислава Јули:е, 
Богдановић Радивоја Ђорђе, Божић Мане Душан, 
Божић Алојза Карло, Бранковић-Јавор Мартина 
Катица, Бубало Мила Десимирка, Будимирови^ 
Уроша Живан, Цигић Марка Петар, Ћосић-Бојанић 
Илије Ангелина. Ћосић Илије Милан, Ћурчић 
Милоша Бранко, Чижик Паља Ондреј, Чонић Пав-
ла Ђука, Ђерић Миле Јован, Ђорђевић Пантелије 
Милан, Ђукић Миљана Вукић, Ђуричин Будимира 
Ђурица, Џакулин-Кнежевпћ Душана Милева, Џи-
гурски-Секулић Ивана Невена, Елез Андрије Ни-
кола, Гај ски Јакоба Аница, Гавриловић Алексе 
Душан, Грбић Миле Драгомир, Хасановић Ћамила 
Ђемал, Илић Васе Митар, Ивановић Живана Бог-
дан, Ивковић Божа Илија, Јагош Јана Јан. Јанко-
вић Димитрија Љубица, Јелачић Давида Љубомир, 
Јовановић Луке Ставра, Кадар Ивана Владислав, 
Кањо Антала Ђорђе, Капамаџим Светислава Бошко, 
Катанић Живка Милан, Катић Милоша Спасоје, 
Кековић Петра Ненад, Кендришчћ Јакова Миленко, 
Кесић Рада Ђорђе, Кешељевић Радована Славка, 
Кетелеш Ђерђа Иштван, Киш-Јакшић Николе Ми-
лосава, Клајн Ђула Илонка Кнежевић Мира Ми-, 
кап ло, Колар Јосипа Бора, Комисион Самка Тихо-
мир, Ковиљац Милана Бранко', Козарски Игњата 
Александра. Козодеровић Душана Владимир. Кри-
вајац Рада Славко, Крижан Пала Јожеф. Крстић 
П. Никола, Кукуљ Петра Милован, Кузминац Васе 
Јовица; 

Лазански Срећка Урош, Лазић Стевана Душан, 
Леђенац Александра Ђорђе, Лекић Лаза Коста, Ле-
жајић Саве Саранфиљха, Лучић Милије Милисав, 
Максимовић Неговала Стеван. Манојловић Милана 
Душан, Марић Душана Павле, Марков Николе 
Душан, Матин Луке Иван, Михаљица Илије Живко, 
Милосавл^евић Саве Милан, Милунов Јована Мита, 
Мирић Данила Милош, Мрђанов Љубомира Душан, 
Недељковић Милорада Миломир, Нешић Боже Ж и -
ван, Николић Саве Анђелка, Николић Радоја Дра-
гиша. Николић Николе Ото, Новак Стевана Барба-
ра,- Новаков Душана Васа, Пајић Рада Милован, 
Павлетић Милана Драгутин, Перовић Стевана Олга. 
Петаковић Паветина Боривој, Петковић Бојана Ђу-
ра, Петровић Ондреја Андреј, Петровић-Козарски 
Боривоја Марија, Плавшић Жарка Слободан, Попов 

Миливој, Пухлин Ивана Иво, Рац'Мишка 
Еуген, Радак Јована Васа, Радојчић Војина Петар, 
Радовић Дмитра Спасоје, Ранковић Недељка Мили-
вој, Ресановић Стојана Славко, Рпц Шандора Шан-
дор, Робуљ Влајка Каменко, Росић Алексе Василије, 
Саџаков Радована Мара, Слепчевић Владислава 
Славко, Сомборац Слободака Никола, Сретић Ми-
ленка Живко, Станишић Драгојла Ђорђе, Стојић 
Милоша Драгомир; 

Шкундрић Јове Петар, Талијан Јосипа Стипан, 
Томашевић Млађена Алекса, Тришић-Вулетић Пепе-
ла Милица, Туркал. Стипана Иван, Узелац Јове 
Богдан, Вајц Јозефа Ото, Варга Јаноша Ђерђ, Васић 

Николе Михајло, Васић Живана Никола, Васови*! 
Обрада Обрен, Вестермајер-Муч Стевана Ева, Ви-
довић Мила Милош, Витасовић Миливоја Чедомир, 
Воркапић Петра Милан, Врдољак Јозе Анте, Вуче-
вац Иван Божидар, Вујић Милана Маринко, Вујин 
Милана Светозар, Вуковић Нике Миодраг, Вукушић 
Мате Мирко. Зарић Милана Петар, Зделар Бранка 
Петар ,3еленичић Јакова Љубо, Зеленка Фрање 
Стеван. Зелић Луке Стеван, Зинаић Николе Илија, 
Жалац Никола Марко, 4 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бућинац Мате Боривој, Чањи Иштвана Антал, 
Деспинић Николе Гојко' Фишанг-Мариновић Иво 
Љубица, Грчић Сретена Иван, Хансман Јана Ште-
фан. Јањатовић Благоја Момир, Јокић Ђоке Иван-
ка, Јовковић Војка Милета, Ќашлик Јожефа Јо-
жеф. Ковачевић-Гаврмповић Жике Милица, Кру-
нић Цветка Милан. Михаиловић Милоја Предраг, 
Милаков Јована Никола, Ри ја в ен Јосипа Алојз Са-
бан оти Јоаким Марија, Сладић Ђорђа Живка, Сме-
деревац Милана Војислав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алексић Новице Анђелка, Ћгтић Љубомиоа 
Јован, Чолаковић Рада Милица. Дамјановић Михај-
ла Милан, Дивнић Велимира Живан, Детлић Рада 
Јован, Дробина Јосипа Ласло, Дубпњи Јаноша Фе-
ренц, Горја наџ Јосипа Стипан, Хануља Павла 
Павел, Хљебашко Влада Михаило, Јелачић Вељка 
Анђелко, ЈованоЕић-Шукунда Рада. Драгица. Кајић 
Александра Андрија, Кистер-Живковић Милана 
Софија, Косановић Миле Јанко, Ковачевић Милана 
Живко, Крстић Славка Стеван, Милсрадић Милана 
Стеван, Миодрагозић-Алексић Станимира Драгица, 
Мирковић Ивана Милован, Новаковић Вељка Ви-
дак, Пашти Мартона Бела. Петковић Петра Живко, 
Петро-Ринор Емила Катарина, Поповић Драгољуба 
Миодраг, Ралат Антуна Марко, Радовић Лука Јо-
ванка. Ристић Станоја Драгоје. Ритнео Петра Фе-
ренц, Саџаков Живка Петар, Сантрач Гојка Срето, 
Секулић Душана Симо, Смиљанић Раде Илија, 
Срдовић Јосипа С т ј е п а н . Станковић Милоја Зоран, 
Старчевић Симе Гроздана, Страцински Мартина Са-
муел. Штетић Светозара Милан, Трелак Андрије 
Тибор, Видовић Илије Никола, Вучетић Радована 
Димитрије, Жижић Стевана Ђорђе; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Аврамовић Ђорђа Жарко, Бабић Фрање Томис-
лав, Јанчић Рада .Милан, Јосић Јована Миладин, 
Ковачић Огњена Радомир, Крстић Хранислава Љу-
бисав, Стевгшчев-Миливоја Данило. 

. Бр. 64 . 
24 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ* 

Донетим Мијатовић, е. р, 
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У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— по повод на петнаесетгодиштшата на де-
ловната соработка помеѓу Полската моторна индус-
трија од Варшава и Заводи „Црвена застава", а за 
успеси во работата врз унапредување на стопан-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Народната Република 
Полска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ignacy Ignanxy Macijewski, Ryszard Stefan Dzi- . 
opak; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Salamonczyk Grzegorz Jan, Sobolewski Edward 
Jan, Huezek Jczef Antoni: 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Marian Boleslaw Mngalski; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Andrzej Wieslaw Jablonski, Janina Ksrol Lodkow-
ska; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Zbigniew Alexander Arclzinski, Janina Jan Was. 

Бр. 70 
8 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Петседателството ка СФРЈ, 

Цвиетие Мијатовић е. p. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за примерна работа врз развивањето на по-
летот за остварување на задачите, како и за пока-

жување на старешински и војнички особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

питомци на ШРО десетти : Хоџиђ Руше Вех-
бија Николић Милана Лазар; 

десетаре Главаш Марка Ивица, Милковић Ива-
на Жељко, Радовановић Чедомира Драган, Рајко-
вић Вукашина Милан; 

војник Петковић Станко Горан; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

разводнили: Варта Лаела Ласло, Ђекић Пере 
Боро, Хусић Османа Алосман, ЈунузоЕић Хилме Са-
ди л, Максимовић Радивоја Миленко. Милошевић . 
Милорада Тоза. Миленковић Сланика Миљан, Нова-
ковић Ивона Драган, Пете« Бранка Зденко: 

војници: Четник Милана Стеван. Гајић Павла 
Љубинко, Хајдарпашић Мустафе Мехо, Крстић Ве-
лимира Душан. Крунић Пере Драгомир. Лазић Радо-
слава Горан, Мишчевић Живка Жељко, Сачић 
Славка Тодор, Шкара Боре Жељко; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетаре Бабић Омера Емир, Ђорђевић Момчи-
ла Томислав Јовановић Станише Раденко, Кнеже- • 
впћ Иве Стјепан, Копривица Јевте Владимир, Ми-
хан Звонка Божидар, Милојчић Уроша Јанко, Но-
вак Ивана Стјепан, Поповић Светозара Драган, 
Пуж-Новосел Флоријана Бранимир, Рогановић Ђу-
ре Мирко, Телаловић Адема Сеад, Вуковић Ивана 
Март? јан; 

разводнице Бубало Адсма Шефик, Димчевски-
Тодорче Ћиро. Димитријевић Раде Стојан, Ђуре в ић 
Живана Томислав, Гавриловић Стојана Радоје, 
Јелћин Захида Невзад, Мићановић Стојана Мила-
дин, Николић Радосава Радисав, Радић Недељка 
Михаило, Сердар Фрање Звонко, Брањен! Душана 
Десимир; , 

војници: Андрлич Алојза Витко, Атанасов Јор-
данов Вапе, Бабовић Радојка Милорад, Бајс Јосипа 
Иван, Бејатовић Радована Јовица, Бјелица Васе 
Винко. Цветковић Љутомира Верољуб, Цвијетано-
вић Душана Драго, Гравера Михајла Мићо, Колтин 
Тихомира Милорад, Кршић Здравка Душко. Кур-
бус Антона Антон, Курник Матевжа Матко, Кузма-
новић Дмитра Ковица, Лончар Ивана Бранислав, 
Лончар Милутина Здравко, Лопатич Франца Мар-
јан, Машкогић Комадина Зоран, Михајловић Воис-
лава Љубиша. Митровић Стојана Петар, Нешић Ра-
дојка Божидар, Осчјак Ивана Јанез, Сој ер Јожефа 
Милош, Стојаковић Марка Никола, Стојић Николе 
Живко, Шилзеговнћ Сафета Суад, Татић Живанка 
Жарко, Бахта рић Драгутина Славко, Бугричец Ва-
лентина Здравко, Жламбергер Франца Сречко; 
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— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
вој ш 1 др жење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

де е ета ри: Бијелић Раде Раденко, Граховац Бо-
рис л-гоа Ратко: 

разводник Пекез Мазе Жељко; 

војници: Радић Тривуна' Владо, Шалов Мате 
Станко. 

Бр 72 
9 октомври 19SO година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

Страна 

1056. 

1057. 

1058. 

1059. 

1060. 

1061. 

1032. 

1063. 

1064. 

1065. 

1066-

1067. 

1068. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стотка 

Одлука за определување што се смета 
како нови производи кои се резултат 
на домашната научно-истражувачка и 
развојна работа — — — — — — 
Одлука за стапките на придонесот за 
додатокот на деца на воените осигуре-
ници — — — -г- — — — — — 
Одлука за определување 'на рокот до 
кој во јавен сообраќај ќе можат да се 
употребуваат мерилата со кои се врши 
мерење во мерните единици што не се 
предвидени со Законот за мерните еди-
ници и мерилата — — — — 
Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за начинот и постапката за 
правдање на разликите на вредноста 
настанати во работањето со странство— 
Наредба за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките за-
едници и нивните фондови, на самоуп-
равните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници, 
за начинот на уплатување на тие при-
ходи и за начинот на известување на 
корисниците на тие приходи — — — 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието »Еигорео«— 
Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот »Die Welt« — 
Правилник за метролошките услови за 
бутирометри — — — — — — — 
Правилник за југословенските стандар-
ди за ТВ и радиодифузни приемници — 
Правилник за југословенските стандар-
ди за пневматици и наплатки за- тркала 
за моторни возила — — — — 
Правилник за југословенскиот стандард 
за хлороводородна киселина, техничка — 
Правилник за југословенските стандар-
ди за чисти хемикалии — — — — 
Правилник за југословенските стандар-
ди за аклуминиум и легури на алуми 

1969 

1969 

1069. Правилник за југословенските стандар-
ди за електромедицински уреди и опрема 1989 

1070- Правилник за југословенскиот стандард 
за печатени кола — —^ — — — — 1990 

1071. Правилник за југословенските стандар-
ди за лакирани ткаенини за електротех-
нички намени — — — — — — — 1990 

1072. Одлука за дополнителна замена на бан-
кнотите од 50, 10 и 5 динари со датумот 
на издавање 1 август 1965 година — — 1990 

1073. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за мерките за спроведување на -
монетарно-кредитната .политика во 1980 
година — — — — — — „ __ — 1991 

1074. Правилник за постапката на вршење 
економско-финансиска ревизија — — 1991 

1G75. Список на организациите на здружен 
труд овластени за вршење контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехран-
бените производи и на нивните прера-
ботки наменети за извоз — — — — 1996 

1076. Договор за утврдување на производите 
и услугите што се сметаат од интерес 
за целата земја — — — — — — 1997 

1077. Општествен договор за Сојузната заед-
ница за работите на цените — — — 2000 

1078. Самоуправна спогодба за основање на 
Сојузна заедница за работите на цените 2004 

1079. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон хартија — — — — — — 2008 

1080. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон вреќи — — — — — — 2008 

1081. Спогодба за промена на затечените цени 
за опрема за нерадници — — — — 2008 

1082. Спогодба за промена на затечените цени 
за метална амбалажа од црн и поцин-
куван лим — — — — — — — 2009 

— 1969 1083. Спогодба за промена на затечените цени 
за челични јажиња — — — — — 2009 

ч 1084. Спогодба за промена на затечените цени 
за пумпи без мотори — — — — — 2009 

1970 1085- Спогодба за промена на затечените цени за безрабни челични боци — — — 2009 
1086. Спогодба за промена на затечените цени 

за челични боци за пропан-буган гас од 
2, 3, 5, 10 и 35 kg — — — — — — 2010 

1087. Спогодба за промена на затечените цени 
за ваги — — _ — _ — 2010 

1088. Спогодба за промена на затечените цени 
за каустично печен магнезит — — — 2010 

1089. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиамиден филамент — — — — 2011 

1090. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиестерски фи ламент — — — 2011 

1091. Спогодба за промена на затечените цени 
за Малон влакна — — — — — — 2011 

1092. Спогодба за промена на затечените цени 
за РУА лепила — — — — — — 2011 

Исправка на одлу?^ата за Единствената кла-
сификација на дејностите — — — — 2012 

Исправка на Одлуката за утврдување на кур-
севите на странските валути за опреде-
лување на основицата за пресметување 
на царината.и на другите увозни давач- . 
ки, даночните олесненија при извозот и 
искажувањето на правото на увоз и 
плаќање — — — — — — — — 2012 

— 1989 Одликувања — — — — — — — — — 2012 

1970 

1985 

1985 

1985 

1936 

1987 

1987 

1988 


