
НА СОЦИЈАЛ ИСТИЧ 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрзѕатскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 17 ГОД. XLV 

Цена на опој број е 4.500 дин 
на претплатата за 1989 ГОДНЕ 
динари. - Рок за рекламации 
пнја Улица Јована Ристика 
226. - Телефони: Централа 6 
тео 651-885; Служба за преп 

лекс 11756 

207. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица од ро-

дот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5^/88), 
во точка 1 став 1 бројот: „650,00" се заменува со бројот: 
„940,00", бројот: „572,00" - со бројот: „827,00", а бројот: 
„520,00" - со бројот: „752,00". 

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

Е. п. бр. 103 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

208. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86, и 71/86), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и со из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за пченка од ро-

дот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88), 
во точка 1 став 1 бројот: „585,00" се заменува со бројот: 
„846,00". 

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

Е. п. бр. 104 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

209. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

шри. - Аконтација 
за изнесува 77.300 
I 15 дена. - Редак-
бр. 1. Пошт. фах 
550-155; Урединш-
нлата 651-732; Те-

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за оризова арпа 

од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/88) во точка 1 став 1 бројот: „1540,50" се заменува со 
бројот: „2.225,00", бројот: „1455,80" - со бројот: „2.103,00", 
а бројот: „1.401,90" - со бројот: „2.025,00". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 105 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

210. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД 

РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја 

и маслодајна репка од родот на 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 1 став 1 бројот: 
„1625,00" на двете места се заменува со бројот: „2350,00" а 
бројот: „1560,00" - со бројот: „2256,00". 

2. Во точка 2 став 2 бројот: „40,625" се заменува со 
бројот: „58,750". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 106 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

211. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О . Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерна репка 
од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
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59/88) во точка 1 став 1 бројот: „162,50" се заменува со 
бројот: „235,00". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „10,48280" се заменува со 
бројот: „15,16129". 

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

Е. п. бр. 107 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

212. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/74, 43/86 и 71/86), во соработка со изврше-
ните совети на собранијата на републиките и со извршни-
те совети на собранијата на автономните покраини, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за суров памук од 

родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) 
во точка 1 став 1 бројот: „3198,00" се заменува со бројот: 
„4625,00", бројот: „2686,00" - со бројот: „3885,00", бројот: 
„2558,40" - со бројот: „3700,00", а бројот: „2462,50" - со 
бројот: „3561,00". 

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

Е. п. бр. 108 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљармч, с. р. 

213. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од 

родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) 
во точка 1 став 1 бројот: „7800,00" се заменува со бројот: 
„11280,00". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот дон од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 109 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

214. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републикате и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ДОБИТОК ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за добиток за 

1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88) во точка 
1 став 1 во одредбата под А бројот: „6170,90" се заменува 
со бројот: „8924,00", бројот: „4669,80" - со бројот: 
„6753,60", бројот: „166,78" - со бројот: „241,20", а бројот: 
„5738,90" - со бројот: „8299,30". 

Во одредбата под Б бројот: „10.162,10" се заменува со 
бројот: „14.695,90", бројот: „9866,10" - со бројот: 
„14.267,90", бројот: „9688,80" - со бројот: „13.982,50", бро-
јот: „9372,80" - со бројот: „13.554,50", бројот: „7399,60" -
со бројот: „10.700,90", бројот: „6807,60" - со бројот: 
„9844,90", бројот: „6561,00" - со бројот: „9488,15", а бро-
јот: „6.265,00" - со бројот: „9060,10"; 

Во одредбата под В бројот: „13455,00" се заменува со 
бројот: „19458,00", бројот: „12577,50" - со бројот: 
„18189,00, бројот: „11895,00" - со бројот: „17202,00", бро-
јот: „11017,50" - со бројот: „15933,00", бројот: „9750,00" -
со бројот: „14100,00", а бројот: „9262,50" - со бројот: 
„13395,00". 

Во одредбата под Г бројот: „4355,00" се заменува со 
бројот: „6300,00", а бројот: „4176,45" - со бројот: 
„6041,70". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 април 1989 година. 
Е. п. бр. 110 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарнч, с. р. 

215. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88), во точка 1 
став 1 бројот: „270,80" се заменува со бројот: „391,67". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 април 1989 година. 
Е. п. бр. 1111 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, с. р. 

216. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75, 70/78 и 54/86), по прибавеното мислење 
од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗ-
' ВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во О,длуката за височината и начинот на плаќање 
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надомест за покривање на трошоците за контрола на ква-
литетот на земјоделските и прехранбените производи во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 6/81,68/84,9/86 и 77/87) во точка 2 во одредбата под 1 
бројот: „1.280" се заменува со бројот: „3.500", а бројот: 
„65" - со бројот: „200". 

Во одредбата под 2 бројот: „1.000" се заменува со 
бројот: „2.800", а бројот: „20" - со бројот: „60". 

Во одредбата под 3 бројот: „1.000" се заменува со 
бројот: „2.800", а бројот: „40" - со бројот: „100". 

Во одредбата под 4 бројот: „700" се заменува со бро-
јот: „1.700". 

2. Во точка 3 во одредбата под 1 бројот: „640" се за-
менува со бројот: „1.800", а бројот: „40" - со бројот: „100". 

Во одредбата под 2 бројот: „640" се заменува со бро-
јот: „1.800" а бројот: „13" - со бројот: „40". 

Во одредбата под 3 бројот: „640" се заменува со бро-
јот: „1.800", а бројот: „20" - со бројот: „60". 

3. Во точка 6 бројот: „100" се заменува со бројот: 
„4.000". 

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

Е. п. бр. 86 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, с. р. 

217. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-
ТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИ-

ЈА НА ИНВАЛИДИ 
1. Се ослободуваат од плаќање царина организациите 

на здружен труд на увоз на производи од долунаведените 
тарифни броеви односно ставови на царинската тарифа -
Специфична опрема што се користи во заштитните рабо-
тилници за рехабилитација, вработување и преквалифика-
ција на инвалиди, и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царинска-
та тарифа 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

85.15 

8479.89 
8479.899 

1 2 3 
82.07 Изменлив алат за рачни алатки, со 

или без механички погон, или за алат-
ни машини (на пример: за пресување, 
ковање, втиснување, пресечување, на-
сечување и врежување на навои, дуп-
чење, проширување на отвори со 
стружење, провлекување, глодање), 
вклучувајќи матрици за извлекување 
или екструдирање на метал, и алат за 
дупчење на карпи и земја: 

8207.320 - Алат за пресување, ковање, извлеку-
вање или пресечување: 

^ 8207.301 за пресување 
84.51 Машини (освен машините од тар. 

број 84.50) за перење, чистење, цеде-
ње, (на алишта), сушење, пеглање 
(вклучувајќи преси за фиксирање), бе-
лење, бојосување, апретирање, до-
вршување, превлечување или импрег-
нирање на текстилно предиво, ткаени-
ни, плетенини и др. или на готови 
текстилни предмети и машини за на-

несување паста на основната ткаенина 
или на друга подлога што се користи 
во производството на покривки за 
под како што е линолеум; машини за 
намотување, одмотување, свиткување, 
сечење, или запчесто изрежување на 
текстилни ткаенини: 

8451.30 - Машини за преси за пеглање (вклу-
чувајќи преси за фиксирање): 

8451.301 за конфекција и трикотажа 
84.52 Машини за шиење, освен машините 

за прошивање на книги од тар. број 
84.40; мебел, пултови и капаци пред-
видени за машини за шиење; игли за 
машини за шиење; 

8452.1 - Други машини за шиење: 
8452.21 --специјални автомати 
8452.29 - - д р у г и : 
8452.293 за шиење кожа и скај 
8452.299 - - д р у г и 

84.59 Алатни машини (вклучувајќи машини 
со работни единици на водилки) за 
дупчење, за обработка на отвори со 
дупчење и гледање, врежување или 
изрежување на навои со симнување 
на струганици, освен струговите од 
тар. број 84.58: 

8459.69 — други 
8459.699 други 

84.62 Алатни машини (вклучувајќи преси) 
за обработка на метали со слободно 
ковење или со ковење во калап; алат- . 
ни машини (вклучувајќи преси) за об-
работка на метали со свиткување, 
превиткување, исправање, порамнува-
ње, пресечување или исечување, отсе-
чување со симнување; преси за обра-
ботка на метали, или на метални кар-
биди што не се претходно спомнати: 

8462.2 - Машини за свиткување, превиткува-
ње, исправање или порамнување 
(вклучувајќи и преси); 

8462.29 - - други Ех - машини за валање на 
лимени профили; хидраулична 
машина за обработка на лим по 
методата на настинување, авто-
матска преса за свиткување и за 
оформување на делови од жица 
GRM 50. 

84.79 Машини и механички уреди со посеб-
ни функции, неспомнати ниту опфате-
ни на друго место во оваа глава: 
- - друго: 

други 
Машини и апарати за меко и тврдо 
лемење и заварување, електирчни 
(вклучувајќи и електрично загреван 
гас), ласерски или врз принцип на 
друга светлост или фотонски сноп, 
ултразвук, електронски сноп, магнет-
ни инпулси или лак на плазма, вклу-
чувајќи ги и оние што можат да 
вршат сечење; електрични машини и 
апарати за врело прскање на метали 
и на синтерувани метални карбиди: 

8515.2 - Машини и апарати за електроот-
порно заварување на метали; 

8515.29 - - д р у г и 
90.17 Инструменти и апарати за цртање, 

обележување или математичко смета-
ње (на пример: апарати за цртање, 
пантографи, агломери, прибор за 
цртање, во сет, логаритмари, калкула-
тори во форма на тркалезна плоча); 
инструменти за мерење на должина 
што се држат во рака (на пример: 
мерни прачки и ленти, микрометар-
ски мерила, мерила со нониус); не-
спомнати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава; 
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9017.80 - Други инструменти 
90.29 Бројачи на обртите, бројачи на произ-

водството, таксиметри, бројачи на ки-
лометрите, бројачи на чекорите и 
слично; покажувачи на брзината и та-
хометри, освен оние што се распоре-
дуваат во тар. број 90.15; стробоско-
пи: 

9029.10 - Бројачи на обртите, бројачи на про-
изводството, таксиметри, бројачи 
на километрите, бројачи на чекори-
те и слично. 

9029.101 електронски 
Ех 
Уреди за испитување на колек-
тори на разлетување (центрифу-
га тест) 

90.31 Инструменти, апарати и машини за 
мерење или контрола, неспомнати ни-
ту опфатени на друго место во оваа 
глава; проектори на профили: 

9031.10 - Машини за урамнотежување на ме-
ханички делови 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 112 
2 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

218. 
Врз основа на член 102 од Законот за кривичната по-

стапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/86 и 74/87), член 
178а став 1 од Законот за процесната постапка („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84 и 74/87) и 
член 78 од Законот за воените судови („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/77 и 13/83), сојузниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА КРИВИЧНАТА И ПРОЦЕСНАТА 

ПОСТАПКА ПРЕД ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за надомест на трошоците на кри-

вичната и процесната постапка пред воените судови 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/83) во член 16 бројот: 
„1.000" се заменува со бројот: „10.000", а бројот: „50.000" 
се заменува со бројот: „500.000". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 189-1/89 
16 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за народна 
одбрана 

генерал-полковник 
Вељко Кадиевиќ, с. р. 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за 'челик што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Општи конструкциски челици. 
Технички услови JUS С.В0.500 

2) Нерѓосувачки челици. Технички 
услови за лимови, топловални ленти, ва-
лана жица, влечена жица, прачки, отковки 
и полупроизводи JUS С.В0.600 

3) Топловалани челичи. Челични раз-
нокраки аголници. Облик и мерки JUS С.ВЗ. 111 

4) Челици за цементација. Технички 
услови JUS С.В9.020 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овсЈј правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Освен точка 10 на југословенскиот стандард JUS 

С.В0.500, точ. 8.3.2, 8.3.5, 8.5 и 8.7 на југословенскиот стан-
дард JUS С.В0.600 и точ. 6.4.1 и 7.2. на југословенскиот 
стандард JUS С.В9.020, чија примена не е задолжителна, 
југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се 
задолжителни, а ќе се применуваат на челик што ќе се про-
изведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Челични разнокраки аголници со 
заоблени рабови топловалани. Облик и 
мерки JUS С.В3.111 
донесен со Решението за југословенските стандарди за то-
половалан челик („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/62). 

2) Општи конструкциски челици. 
Технички прописи за изработка и испора-
ка JUS С.В0.500 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
контрукцисши челици и методи на хемиски испитувања на 
челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/72). 

3) Челичи за цементацја. Технички 
услови за изработка и испорака JUS С.В9.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди за че-
личи за цементација и подобрување („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 29/74). 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за тенки конструкциски челични лимови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/62) и Решението за југословенскиот 
стандард за конструкциски челици („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 45/70). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

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

Бр. 07-93/238 
29 декември 1988 година 
Белград 

219. 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

Директор 
на сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 
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220. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ ЗА БРУСЕЊЕ 
И МАЗНЕЊЕ 

Член 1 
^ Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Точила за сечење JUS K.F1.022 
2) Обложни бруски плочи JUSK.F1.023 
3) Тенџереви точила JUS K.F1.042 

JUS K.F1.051 
JUS K.F1.053 
JUS K.F1.055 
JUS K.F1.056 
JUS K.F2.025 
JUS K.F2.030 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

4) Точила за гледала и полжеви 
5) Точила за машински ножеви 
6) Точила за запченици 
7) Точнла за ножеви на косачки 
8) Брусеви за мазнење 
9) Брусеви за трамвајски шини 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
алати за брусење и мазнење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/55). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/239 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вузѕашин Драгоевиќ, с. р. 

221. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕНОСНИ АЛАТИ СО 

ЕЛЕКТРОМОТОРИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Преносни алати со електромото-
ри. Дупчалка Дополнителни технички ус-
лови JUS N.M6.020 

2) Алати за режење наши. Дополни-
телни технички услови JUS N.M6.025 

3) Дупчалки и мазиалки. Дополни-
телни технички услови JUS N.M6.040 

4) Кружни пили и ножеви. Дополни-
телни технички услови JUS N.M6.050 

5) Пили. Дополнителни технички ус-
лови - - JUS N.M6.055 

6) Чекани. Дополнителни технички 
услови JUS N.M6.060 

7) Пиштоли за прскање. Дополнител-
ни технички услови JUS N.M6.070 

8) Рендалки. Дополнителни технички 
услови JUS N.M6.080 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
инсталациони склопки и преносни алати со електромото-
ри („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66). 

Бр. 07-93/240 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

222. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НАВОЈНИ 

ПРИКЛУЧОЦИ СО ТОПЧЕСТА НАГЛАЖА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за навојни приклучоци со топчеста наглавка, кој 
го има следниот назив и ознака: 

Навојни приклучоци со топчеста на-
главка. Шуплив вијак. Форма и мери JUS М.В6.883 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Навојни приклучоци со топчеста на-
гласка. Шуплив вијак. Форма и мери JUS М.В6.883 
пропишан со Правилникот за југословенските стандарди 
за навојни приклучоци за кочници со збиен воздух и навој-
ни приклучоци со всечен прстен за цевки („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 28/85). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/241 
29 декември 1988 година v 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вуѕшшин Драгоевиќ, с. р. 

223. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАШТИТА 

ОД КОРОЗИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за заштита од корозија кој го има следниот на-
зив и ознака: 
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Заштита од корозија. Метални пре-
влака Определување на дебелината на 
превлаката. Колориметриска метода JUS С.А6.033 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој'правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Испитување на галвански превлака 
Определување на дебелината на превлаки-
те со кулометриска метода JUS С.А6.033 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на заштитата од корозија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 56/75). 

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

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

Бр. 07-93/244 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

224. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на че-
лични јажиња за општа намена што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Челична јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 1-7 JUS С.И 1.060 

2) Челична јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 119 JUSC.H1.061 

3) Челични јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 1 - 37 JUS С.И 1.062 

4) Челичи и јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 -12 Ч- 7 влакнести јадра - JUS С.И 1.076 

5) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 24 4- 7 влакнести јадра - JUS С.И 1.078 

6) Челична јажиња за општа намена. 
Обично јаже 8 7 JUS С.И 1.080 

7) Челична јажиња за општа намена. 
Обично јаже 8 37 JUS С.Н1.084 

8) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 8 -19 со жици за пополнување JUS C.HI.088 

9) Челичи и јажиња за општа намена. 
Јаже 6 - 35 - покриен Ворингтон JUS С.И 1.094 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
челични јажиња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82). 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/247 
29 декември 1988 година 
Белг^д 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

226. 
Врз основа на член !80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за челични јажиња за општа намена, кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челични јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 1-7 JUS С.И 1.060 

2) Челични јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 1 1 9 - JUS С.Н1.061 

3) Челични јажиња за општа намена. 
Завојно јаже 1-37 JUS С.И 1.062 

4) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6-12 4- 7 влакнести јадра - JUS С.И 1.076 

5) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 -24 + 7 влакнести јадра - JUS С.И 1.078 

6) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 8-7 JUS С.И 1.080 

7) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже Ѕ -37 JUS С.И 1.084 

8) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 8 -19 со жица за поправка JUS С.И 1.088 

9) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 - 35 - покриен Ворингтон JUS С.И 1.094 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

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

СКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за енергетски трансформатори, кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Енергетски трансформатори. Џеп 
за термометар JUS N.H 1.042 

2) Енергетски трансформатори. При-
клучок за уземјување JUS N.H 1.043 

3) Енергетски трансформатори. Су-
шилник на воздух со силикагел JUS N.H 1.052 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правиш- . 

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
енергетски трансформатори од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 
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Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Енергетски трансформатори. Џеп 
за термометар JUS N.H 1.042 

2) Енергетски трансформатори. При-
клучок за уземјување JUS N.H 1.043 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
енергетски трансформатори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
9/72). 

3) Енергетски трансформатори. Су-
шилник на воздух JUS N.H 1.052 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
опрема на енергетски трансформатори („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 5/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/248 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

226. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАШИНИ 

АЛАТКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за машини алатки кој го има следниот назив и 
ознака: 

Машини алатки. Испитување на точ-
носта. Глодалки со хоризонтално и вер-
тиклано вретено и со маса со непроменли-
ва височина JUS M.G4.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник претставува составен дел на овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за стандарди-
зација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на маши-
ни алатки 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 ме-

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

Бр. 07-93/250 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

227. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВАНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГАСОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за гасови, кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Гасови. Земање на мостра од при-
роден гас JUS H.F8.103 

2) Гасови. Определување на 
содржината на јаглендиоксид. Избор на 
метод JUS H.F8.150 

3) Гасови. Определување на 
содржината на сулфордиоксид. Избор на 
метод JUS H.F8.180 

4) Гасови. Определување на 
содржината на јагленмоноксид. Избор на 
метод JUS H.F8.190 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

н и к претставуваат составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задложително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/254 
29 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,. 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

228. 
Врз основа на член 6а став 1 од Законот за статистич-

ките истражувања од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 13/73,9/76 и 63/86), директорот на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТ-
КА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се утврдува Единствената методологија за пре-
сметка на општествениот производ на СФРЈ која се врши 
врз основа на резултатите од статистичките истражувања: 
„Комплексен годишен извештај на организациите на 
здружен труд од производствените дејности (КГИ-01)" и 
„Годишна пресметка на општествениот производ и народ-
ниот доход во дејностите што лицата самостојно ги 
вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ни (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, 
угостителство и занаетчиство)", што се предвидени со 
Програмата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја цо периодот од 1986 до 1990 година под реден 
број 1 и 2 на одделот Статистика на стопанските биланси 
- Истражувања што се спроведуваат секоја година, која е 
составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 76/85). 

2. Методологијата од точка 1 на ова решение е отпе-
чатена кон ова решение и претставува негов составен дел. 
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 001-4205/1 
2 ноември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Драгутин Грубовиќ, с. р. 

ЕДИНСТВЕНА МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ПРЕСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во оваа методологија се дефинирани основните 

принципи за пресметка на општествениот производ и на-
родниот доход и неговата распределба во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

ПРЕДМЕТ НА ПРЕСМЕТКАТА 
2. Предмет на пресметката и утврдување на вреднос-

та на вкупното општествено производство. Производство-
то се дефинира како создавање на .материјални добра и 
производствени услуги. Како материјално производство 
се смета производството на физички опредметени произ-
води кои во процесот на производството и прометот се ја-
вуваат какао суровини, полупроизводи и готови произво-
ди. 

Како производствени се сметаат извршените услуги 
непосредно врзани за производството и реализацијата на 
стоките (услугите во сообраќајот, внатрешната и надво-
решната трговија), како и за одржувањето на корисните 
својства на материјалните добра (сервисите за поправка 
на опрема и моторни возила и сл.). Со пресметката на оп-
штествениот производ како производствени услуги се оп-
фаќаат и превозот на патници и услугите на угостител-
ството и туризмот. 

3. Производителите што учествуваат во производ-
ството на материјални добра и во вршењето на производ-
ствени услуги ги сочинуваат производствени единици (ор-
ганизации на здружен труд и индивидуални производите-
ли) кои според Единствената класификација на дејностите 
(ЕКД) се распоредени во следните области, гранки, групи 
и подгрупи на дејности: 

- Индустрија и рударство; 
- Земјоделство и рибарство; 
- Шумарство; 
- Водостопанство; 
- Градежништво; 
- Сообраќај и врски; 
- Трговија; 
- Угостителство и туризам; 
- Занаетчиство (занаетчиски услуги и поправки); 
- Производствени комунални услуги (производство и 

дистрибуција на вода, производство, пренос и дистрибу-
ција на гас, производство и дистрибуција на топлина); 

- Други производствени услуги (услуги од областа на 
прометот, проектирање и сродни технички услуги, гео-
лошки истражувања, издавачко-новинарска дејност, сни-
мање, техничка обработка и дистрибуција на филмови, ап-
теки и сл.). 

4. За другите дејности, како што се занаетчиски лични 
услуги, ^производствени стаибено-комунални дејности, 
услуги на банки, осигурување и други финансиски услуги, 
образование, наука, култура, физичка култура, здравство, 
социјална заштита, органи на општествено-политичките 
заедници, народна одбрана и општествено-политички ор-
ганизации, кои исто така придонесуваат за општиот раз-
вој на материјалната основа на општеството, но чија ра-
бота и активност не се непосредно врзани за создавањето 
на материјални добра, вредноста на услугите што ги 
вршат не се вклучува во пресметката на општествениот 
производ и народниот доход. Овие дејности се финансира-
ат од основната распределба и прераспределба на народ-
ниот доход остварен во дејностите на материјалното про-
изводство наведени под точка 3. 

5. Материјалното производство и производствените 
услуги во општествениот сектор на стопанството се 
вршат во производствените единици, кои се појавуваат во 
следните форми на здружување на трудот: 

- основни организации на здружен труд; 
- работни организации без ООЗТ; 
- работни заедници на организациите на здружен 

труд; 
- основни организации на кооперанти во земјодел-

ството; 
- работни организации на кооперанти без основни 

организации:; 
- договорни организации на здружен труд; 
- основни задружни организации; 
- основни организации на здружен труд во задругите 

за кооперација со земјоделци; 
- земјоделски задруги без основни организации; 
- работни заедници на задругите; 
- занаетчиски задруги; 
- други задруги. 
Единиците од повисоки форми на здружување на тру-

дот (работни организации со основни организации на 
здружен труд, сложени организации на здружен труд и 
ним соодветни форми) не се опфаќаат со пресметката како 
посебни единици, зашто нивното производство се пресме-
тува преку основните форми на здружување на трудот, па 
вклучувањето на единиците од повисоки форми на 
здружување на трудот би предизвикало повеќекратно пре-
сметување на истите износи. 

6. Доколку и кај другите форми на здружување на 
трудот и организирање во вонстопанските дејности се 
врши значаен обем на материјалното производство, вред-
носта на производството остварена во рамките на овие 
форми на здружување претставува составен дел на вкуп-
ното материјално производство. Дел од вкупното произ-
водство претставува, и оствареното производство и произ-
водствените услуги на организациите на здружен труд во 
основање, доколку почнале со производство на стоки и ус-
луги за пазарот. 

7. Во индивидуалниот сектор на стопанството произ-
водствекте единици ги сочинуваат земјоделски домаќин-
ства и индивидуални производители, кои со средства во 
сопственост на граѓани вршат дејности на материјално 
производство и на производствени услуги (земјоделство, 
градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и тури-
зам, производствено занаетчиство). 

ДЕФИНИЦИИ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО 

8. Појдовна основа за анализа на процесот на оп-
штествената репродукција претставува пресметката на 
вкупното општествено производство. Општественото про-
изводство се изразува со основните вредносни показатели: 
општествен бруто-производ, општествен производ и наро-
ден доход. 

9. Општествениот бруто-производ претставува вред-
ност на производството на сите производствени единици 
во пресметковниот период. Тоа е збир на вредностите на 
сите производи и производствени услуги наменети за реп-
родукциоиата, личната, заедничката и општата потрошу-
вачка, за инвестициите и резервите. Вредносната структу-
ра на општествениот бруто-производ се состои од матери-
јални трошоци, амортизација и народен доход. Општес-
твениот бруто-производ на трговијата е остварената 
маржа на трговијата, како разлика меѓу продажната и на-
бавната цена на реализираните производи. 

Општествениот бруто-производ се пресметува со со-
бирање на вредностите на производството на сите органи-
зации на здружен труд во материјалното производство и 
на инвидуалните производители. Со просто собирање на 
резултатите од секоја фаза на производството настанува 
повеќекратно пресметувања на вредностите на репродук-
циониот материјал, така што големината на општествени-
от бруто-производ ја определуваат и организационите и 
технолошко-структурните промени во стопанството. По-
ради тоа што повеќекратните пресметки не можат да се 
избегнат, овој показател не се користи како мера за обе-
мот на производството, но има големо значење во анали-
зата на целокупноста на врские меѓу гранките и дејности-
те на материјалното производство. 
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10. Општествениот производ ја изразува вредноста 
на сите финални производи во пресметковниот период, 
кој се расподелува и троши за намирување на потребите 
на поединци, на заедничките и општите потреби, за инвес-
тиции и резерви. 

Вредносната структура на општествениот производ 
се состои од народен доход и амортизација. 

Општествениот производ претставува вредност на 
сите финални производи во последната фаза на производ-
ството, каде што трошоците на репродукцијата и додат-
ните вреднсЈсти се пресметуваат само еднаш. Бидејќи оп-
штествениот производ не може да се утврди со собирање 
на вредноста на производството само на оние дејности во 
кои се врши финализација на производствениот процес, 
при пресметката се применува методот на собирање на 
додатните вредности. За секоја дејност односно за секоја 
производствена единица, без оглед дали произведува реп-
родукционен материјали или финални производи, се ут-
врдува додатната вредност на тој начин што од бруто-
-производот се одзема вредноста на меѓуфазното произ-
водство. Сумата на додатните вредности на сите дејности 
на материјалното производство, изразени во вид на амор-
тизација, лични доходи и вишок на трудот, е еднаква на 
општествениот производ, т.е. на вредноста на финалното 
производство во пресметковниот период. 

11. Народниот доход претставува новосоздадена 
вредност произведена со производствениот труд во пре-
сметковниот период. Неговата вредносна структура се 
состои од личните доходи на производителите и вишокот 
на производи. Народниот доход се пресметува како разли-
ка меѓу општествениот производ и амортизацијата или со 
собирање на личните доходи и на сите елементи на вишо-
кот на трудот (акумулацијата, придонесите, даноците, ка-
матите и др). 

Народниот доход претставува збир на материјалните 
добра што општеството може да ги потроши без да ћосег-
нува во своето порано создадено богаство. 

НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
12. Пресметувањето на општествениот производ во 

целост не може да се изведе со единствена постапка. По-
стоењето на два сектора на сопственотст над средствата 
за производство - општествениот и индивидуалниот, бара 
примена на различни постапки во мерењето и пресметка-
та на производството. Разликите во методите на пресме-
тувањето настануваат поради тоа што резултатите од 
производството на овие сектори статистички различно се 
мерат и изразуваат. 

А. ПРЕСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД 
ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ СЕКТОР НА СТОПАНСТВОТО 

а. Пресметка на производството и на елементите'на про-
изводството на производствената единица 

13. Вкупното производство на производствената еди-
ница се пресметува кога износот на вредноста на реализи-
раното производство се коригира со салдото (на зголему-
вањето или намалувањето) на залихите на готовото и не-
довршеното производство. 

14. Начинот на пресметувањето ни вредноста на про-
изводството и на неговата структура се приспособува кон 
промените во инструментариумот на финансискиот сис-
тем, со кои се регулира начинот на утврдувањето, распо-
редувањето и расподелбата на вкупниот приход и доходот 
на организациите на здружен труд. Временска споредли-
вост на исти содржини на вредносната структура на про-
изводството се постигнува со прегрупирање на елементи-
те од вкупниот приход и на трошоците утврдени со закон-
ски прописи во соодветната година - во основните еко-
номски категории дефинирани со оваа методологија. 

15. За утврдување вредноста на производството на се-
која производствена единица се користи билансниот ме-
тод на пресметување. Вредноста на производството ја со-
чинува вредност на реализираното производство кориги-
рана за промената во залихите на готовото и недовршено-
то производство на крајот и почетокот од годината. Овој 
износ одговара на збирот на сите елементи што влегуваат 
во вредноста на производството: материјални трошоци и 
услуги, амортизација, лични доходи, издвојувања за заед-

нички и општи потреби, издвојувања за проширување на 
материјалната основа на трудот и фондовите. 

16. Билансирањето на вредноста на производството 
почнува на ниво на производствените единици од општес-
твениот сектор при истовремено преведување на основни-
те елементи на вредноста на производството, на вкупниот 
приход и на трошоците во економски категории. Оваа по-
стапка се изведува на следниот начин: 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА 
2. Набавна вредност на реализираните трговски сто-

ки, материјали и отпадоци, 
3. Вонредни приходи, 
4. Вонредни расходи, 
5. Залихи на почетокот од годината на: 
- готово прозводство 
- недовршено производство 
6. Залихи на крајот од годината на: 
- готово производство 
- недовршено производство 
7. Данок на промет на реализирани трговски стоки 
8. ВРЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ( 1 + 3 + 6 

7 - 2 - 4 - 5 или 9 + 11 + 13 + 15 + 16 + 17) 
9. Материјални трошоци и производствени услуги 
10. ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД (8 - 9 или 11 + 12 
11. Амортизација 
12. НАРОДЕН ДОХОД ( 1 0 - 1 1 или 13 + 14) 
13. Лични доходи и лични примања 
14. ВИШОК НА ПРОИЗВОДИ (15 + 16 + 17) 
15. Придонеси и даноци за заеднички и општи потре-

би (вклучувајќи го и данокот на промет) 
16. Издвојувана за други намени 
17. Издвојувања за фондови 
17. Реализацијата ја опфаќа фактурираната вредност 

на испорачаните услуги на купувачите во текот на година-
та и вредноста на сопствените производи употребени за 
инвестиции. Приходите по основ на имотот (приходи од 
камати, закупнини и сл.) не се сметаат како изворни при-
ходи, зашто не се резултат од трудот. Овие ставки се пре-
сметани во производствените единици што ги надомести-
ле од својот доход. 

За пресметката на вредноста на производството реа-
лизацијата, дефинирана на напред изложениот начин, се 
зголемува за данокот на промет, а се намалува за набавна-
та вредност на реализираните трговски стоки, материјали 
и отпадоци. 

18. Вонредни приходи сочинуваат приходите чие при-
текување нема постојан карактер, како на пример вреднос-
та на вишоците на материјали, готови производи, допол-
нително остварените приходи и сл. што се евидентирани 
во текот на периодот за кој се врши пресметка. 

19. Вонредни расходи сочинуваат издатоците што ис-
то така немаат постојан карактер, како на пример вред-
носта на износот на штетите од тековното работење, кусе-
ните на обртните средства, сличните расходи што наста-
нале во процесот на производството во текот на пресмет-
ковниот период и сл. и допонително утврдените расходи. 

20. Вредноста на залихите на готови производи и на 
недовршено производство на крајот и во почетокот од 
пресметковниот период се состои од вредноста на суп-
станцијата (материјалните трошоци и амортизацијата) и 
на разграничениот дел на доходот во залихи. 

Во вредноста на прозводството се вклучува само раз-
ликата меѓу залихите на крајот и залихите на почетокот 
од годината (прираст односно намалување на залихите). 

21. Материјалните трошоци и производствените ус-
луги претставуваат вредност на потрошените предмети на 
трудот (суровини, репроматеријали, енергија и др.), изда-
тоци за тековното и инвестиционото одржување на сред-
ствата на трудот, за заштита при работата, за заштита на 
работната средина, и за освојување на ново производство, 
трошоци за откривање на рудно и друго минерално благо. 
Се опфаќа и вредноста на производствените услуги што 
производителските единици ги извршиле едни на други, 
трошоците за реклама и пропаганда и др. 

Во материјалните трошоци на дејноста на трговијата 
не се засметува набавната вредност на реализираните 
трговски стоки, зашто оваа набавна вредност се искажува 
посебно. 

,22. Амортизацијата ја сочинува дел од вредноста на 
основните средства што во пресметковната година е лре-
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несен на нов производ. Се утврдува врз основа на закон-
ски пропишаните стапки според категориите на основните 
средства. 

23. Личните доходи и другите лични примања ги со-
чунуваат надоместите на вработените по основ на трудот 
во процесот на производството. Другите лични примања 
на вработените опфаќаат примања како што се дневници 
за службени патувања, авторски хонорари, издатоци за то-
пол оброк, теренски додатоци и слични примања што им 
припаѓаат на вработените по основ на трудот и работниот 
однос. Во други примања се вклучуваат и издатоците за 
репрезентација. Другите лични примања во книговодство-
то на ороганизациите на здружен труд се искажуваат во 
рамките на трошоците на работењето. 

24. Придонесите и даноците за заеднички и општи по-
треби сочинуваат дел од новосоздадената вредност однос-
но вишокот на производи, што производителите го издво-
јуваат за финансирање на заедничките и општите потреби 
- за самоуправните иантересовни заедници, буџетите на 
ОПЗ и општествените фондови во вид на придонеси и да-
ноци од личните доходи, данокот на доход, данокот на 
промет и друго. Во издвојувањата за овие намени се опфа-
тени и издатоците за непроизводствени услуги. 

25. Издвојувањата за другите намени ги опфаќаат из-
датоците за каматите на кредитите, премиите за осигуру-
вање на основните средства, членарините и другите дого-
ворни обврски. 

26. Издвојувањата за фондови ги опфаќаат издвојува-
њата за деловниот фонд, за унапредување на материјална-
та основа на трудот, за фондот на заедничката потрошу-
вачка вклучувајќи ја и станбената изградаба, за сопствени 
и заеднички резерви и други фондови. 

б. Пресметка на општествениот производ на производ-
ствените дејности и на општествено-политичките заедни-

ци (територии) 
27. Групираните елементи од вредносната структура 

на прозводството на производствените едници спрема 
економските категории се основа за пресметка на општес-
твениот производ по дејностите и територијата. Пресмет-
ка по дејностите се врши за сите нивоа на Единствената 
класификација на дејностите (области, гранки, групи и 
подгрупи). Пресметка по територијата се врши за сите оп-
штествено-политички заедници, и тоа по сите нивоа на 
Единствената класификација на дејностите, освен за по-
тесните општествено-политички заедници, за кои пресмет-
ката е врши на ниво на стопанските области. 

Со исклучувањето на материјалните трошоци од 
вредноста на производството се добива мерата на придо-
несот што секоја прозводствена единица го дала на оп-
штественото производство, односно за производот што го 
произвела. Овој придонес, наречен додатна вредност, е из-
разен во вид на новододадениот труд на работниците од 
соодветната производствена единица преку личните дохо-
ди и вишокот на трудот, како и вредноста на пренесениот 
дел на потрошените основни средства односно амортиза-
цијата. 

28. Со собирање на додатните вредности на произ-
водствените единици што припаѓаат кон соодветна деј-
ност, односно територија, се добива додатната вредност 
на таа дејност односно територија. Додатната вредност 
или општествениот производ на соодветната дејност од-
носно територија го изразува нејзиниот придонес за оп-
штествениот производ, а неговата основна структура се 
состои од амортизацијата, личните доходи и вишокот на 
трудот. 

29. Распоредувањето на производствените единици 
во дејности и во територија се врши врз основа на Един-
ствениот регистар на организациите и заедниците, кој се 
заснова врз Законот за Единствената класификација на 
дејностите. 

30. Пресметката на општествениот производ по деј-
ности и општествено-политички заедници (територија) се 
врши според два принципа: организационен принцип и 
принцип на чисти дејности. 

31. Според организациониот принцип општествениот 
производ на дејноста е збир на додатните вредности на ос-
новните организации на здружен труд групирани според 
нивната претежна дејност. Општествениот производ на 

општествено-политичката заедница пресметан според ор-
ганизациониот принцип е збир на додатните вредности на 
организациите на здружен труд чие седиште е на терито-
ријата на таа заедница. 

32. Општествениот производ пресметан според прин-
ципот на чист дејности престатува збир на додатните 
вредности на прозводствените единици односно на нивни-
те деловни единици (погони, градилишта, продавници и 
сл.) распоредени спрема дејностите што деловните едини-
ци стварно ги вршат. Општествениот производ по терито-
ријалниот принцип претставува збир на додатните вред-
ности на производствените единици односно на деловните 
единици (погони, градилишта, продавници и сл.) каде де-
ловните единици ја вршат дејноста (општина, република). 

Б. ПРЕТСМЕТКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРОИЗВОД 
НА ИНДИВИДУАЛНИОТ СЕКТОР НА 

СТОПАНСТВОТО 
33. Начинот на пресметувањето на општествениот 

производ на индивидуалниот сектор на стопанството е оп-
ределен со расположивата статистичка документација. 

34. Бидејќи не се располага со статистички податоци 
за обемот и структурата на производството за секоја про-
изводствена единица на индивидуалниот сектор (земјодел-
ско стопанство, занаетчиски, трговски или угостителски 
дуќан), пресметката на општествениот производ на инди-
видуалниот сектор на стопанството се врши за секоја оп-
штина и за следните дејности: 

- земјоделство; 
- градежништво; 
- сообраќај; 
- трговија; 
- угостителство и 
- занаетчиство (производствен дел). 
35. За индивидуалниот сектор на земјоделството пре-

сметката на обемот и вредносната структура на производ-
ството се врши врз основа на статистичките податоци за 
производството на земјоделски производи во индивидуал-
ните стопанства, и откупните цени на овие производи, ка-
ко и на другите статистички податоци за репродукциона-
та потрошувачка. Извесни елементи потребни за пресмет-
ката, за кои не постојат статистички податоци, ги проце-
нува стручна комисија во општините имајќи ги предвид 
условите на производството на подрачјето на општината 
за која се врши пресметката. 

36. Вредноста на производството на индивидуалниот 
сектор на земјоделството се пресметува како производ на 
количеството на произведените производи и откупните це-
ни на тие производи. За дел од производите што произво-
дителите ги продаваат на пазарот или директно на пого-
леми потрошувачи (зеленчук, овошје, јајца и слично) се 
применува пресметка според пазарните цени. Со одзема-
ње на вредноста на потрошениот материјал (во натура и 
во пари) и на услугите се добива општествениот производ. 
Амортизацијата на основните средства се пресметува во 
износ од 7% од општествениот производ. Разликата меѓу 
општествениот производ и пресметаниот износ на амор-
тизацијата е народниот доход. 

37. За индивидуалниот сектор на градежништвото 
вредноста на производството се утврдува како збир на 
вредностите на градежните објекти изградени со лични 
средства на граѓаните. Вредноста на објектите ја оценува-
ат стручните служби на собранијата на општините. Од 
вредноста на градежните објекти се одзема оценетата 
вредност на материјалните трошоци врз база на процена 
според структурата на вредноста на производството на 
општествениот сектор на градежништвото. Добиениот из-
нос претставува народен доход на градежништвото на ин-
дивидуалниот сектор. Пресметка на амортизацијата не се 
врши, зашто се претпоставува дека објектите се изградени 
со основни средства на индивидуалниот сектор на занает-
чиството или на општествениот сектор на градежништво-
то, во кој е вклучен износот на амортизацијата на овие 
средства. 

38. Структурата на вредноста на производството на 
индивидуалниот сектор на сообраќајот, трговијата, угос-
тителството и занаетчиството се утврдува со приходна ме-
тода. Стручните комисии во општините ги оценуваат из-
носите на годишните заработувачки на лицата што ги 
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вршат споменатите дејности (сопственици на дуќани и ли-
ца што ги вработуваат). Со додавањето на заработувани-
те кон износот на придонесите, даноците, членарините и 
другите обврски се добива народниот доход на соодветна-
та дејност. Другите елементи од структурата на вредноста 
на производството (материјалните трошоци и амортиза-
ција) се утврдуваат според структурата на тие дејности во 
општествениот сектор на стопанството. 

ЦЕНИ ПО КОИ СЕ ВРШИ ПРЕСМЕТКАТА 
39. Пресметката на општествениот производ во це-

лост се врши по тековните пазарни цени. Под пазарни це-
ни се подразбираат цените по кои крајните корисници ги 
набавуваат стоките и ги плаќаат услугите. Општествениот 
производ пресметан по пазарните цени ги содржи прихо-
дите што ќе ги остварат производствените единици со 
продажба на стоки и производствени услуги намалени за 
материјалните трошоци и услугите, како и за примената 
компензација, регреси, субвенции и сл. и зголемени за по-
средните даноци. 

40. Пресметката на општествениот производ по деј-
ностите се врши и по цените на производителите. Разлика-
та меѓу пазарната цена и цената на производителите, што 
ја чинат транспортните трошоци, трговската маржа и по-
средните даноци, се пресметува како дел од општествени-
от производ на сообраќајот односно трговијата. Општес-
твениот производ пресметан по цените на производители-
те ги содржи приходите што ќе ги остварат производстве-
ните единици со продажба на стоки и производствени ус-
луги намалени за материјалните трошоци и услугите и за 
посредните даноци и зголемени за примените компензаци-
јии, регреси, субвенции и сл. 

41. Делот од земјоделското и другото производство 
што производителите ќе го потрошат во своите домаќин-
ства (натурална потрошувачка) исто така се пресметува 
по цените на производителите. 

42. Заради отстранување на влијанието на растежот 
на цените врз големината на општественото производ-
ство, секоја година се вршат пресметки на општествениот 
производ и народниот доход во постојани цени. Постоја-
ните цени се просечни пазарни цени по кои е реализиран 
општествениот производ во годината што е определена 
како базна. Пресметката по Јавностите за Југославија, за 
републиките и покраините се врши според единствената 
методологија во Сојузниот завод за статистика. За оваа 
пресметка, покрај пресметката на општествениот произ-
вод во тековните цени, се корстат расположивите подато-
ци за количествата на произведените индустриски и земјо-
делски производи, за обемот на производствените услуги, 
за цените и др. што редовно се собираат со програмата на 
статистичките истражувања од интерес за целата земја. 

ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЈА ЗА КОИ СЕ ВРШИ ПРЕ-
СМЕТКАТА 

43. Пресметката на општествениот производ се врши 
годишно за Југославија, за републиките, покраините и оп-
штините. За Југославија, републиките, и покраините се 
обезбедуваат повеќе податоци во пресметката (вредносна 
структура на општествениот производ по подгрупи, гру-
пи, по области на дејности и по сектори на сопственост), 
додека за општините пресметката се врши по области на 
дејности, по сектори на сопственост и по сите елементи на 
вредноста на производството. 

44. Пресметката на општествениот производ на оп-
штествениот сектор за Југославија, за републиките, покра-
ините и општините ја врши Сојузниот завод за статистика 
во соработка со републичките и покраинските заводи за 
статистика. За околу 50% од организациите на здружен 
труд, што вршат само една дејност и немаат деловни еди-
ници на подрачјето на други општини, се користат пода-
тоци непосредно од завршните сметки што ги собира, кон-
тролира и обработува Службата за општествено книго-
водство на Југославија. За преостанатиот дел на организа-
циите на здружен труд кои вршат две или повеќе дејности 
и имаат деловни единици во повеќе општини, пресметката 
се врши врз основа на посебен статистички извештај (об-
разец КГИ-01), во кој вкупната дејност на основните орга-
низации на здружен труд се расчленува по дејностите и 
општините во кои е извршена. 

45. Пресметката на општествениот производ на инди-
видуалниот сектор на стопанството ја вршат заводите за 
статистика на републиките и покраините врз основа на 
пресметката на општинските стручни комисии. Во репуб-
личките и покраинските заводи се врши анализа на еле-
ментите на кои се засноваат пресметките, па врз основа на 
тоа, по потреба, се предлагаат и вршат измени на овие 
пресметки. 

46. Пресметките на вкупниот општествен производ 
(за општествениот и индивидуалниот сектор) за републи-
ките, покраините и општините, ги изработува Сојузниот 
завод за статистика во соработка со републичките и по-
краинските заводи. 

229. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВЕЛОСИ-
ПЕДИ СО МОТОР И НА МОТОЦИКЛИ ВО ПОГЛЕД 

НА КОЧЕЊЕТО 
1. На задолжителна хомологација подлежат велоси-

педи со мотор и мотоцикли во поглед на кочењето. 
2. Карактеристиките на квалитетот на велосипедите 

со мотор и на мотоциклите во поглед на кочењето, што 
подлежат на испитување, постапката и начинот на земање 
мостри, методите на испитување, контролата на сообраз-
носта на сериски произведените велосипеди со мотор и 
мотоцикли со хомологираниот тип, содржината на извеш-
тајот за испитувањето на производите заради издавање на 
соопштенија за хомологација, изгледот на хомологацио-
ната ознака и на образецот на соопштението за хомолога-
ција се дадени во Еднообразните услови за испитување и 
спроведување на задолжителна хомологација на велосипе-
ди со мотор и мотоцикли во поглед на кочењето, што се 
изработени врз основа на Правилникот бр. 78 донесен врз 
основа на Спогодбата за прифаќање на Еднообразните ус-
лови за хомологација и заемно признавање на хомолога-
цијата на опремата и деловите на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/62 - Меѓународни дого-
вори и други спогодби) и претставуваат составен дел на 
оваа наредба, а се објавуваат во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација. 

3. Задолжителна хомологација на велосипеди со мо-
тори и на мотоцикли во поглед на кочењето се врши на 
мостри од типот велосипеди со мотор и мотоцикли опфа-
тени со оваа наредба. 

4. За типот на велосипед со мотор и мотоцикл кој, 
според извештајот за испитувањето на односен тип, во по-
глед на кочењето, ги исполнува пропишаните услови, Со-
јузниот завод за стандардизација издава соопштение за 
хомологација. 

5. Контрола на сообразноста на велосипедите со мо-
тор и мотоциклите од сериско производство со хомологи-
раниот тип, во поглед на кочењето, врши Сојузниот завод 
за стандардизација. 

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

Бр. 04/2-652 
3 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вуошин Драгоевиќ, с. р. 

230. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за финансис-

кото работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89), сојуз-
ниот секретар за финансии излева 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА, РАСПО-

ЛАГАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 
1. Организацијата ја наплатува во готови прари вред-

носта на продадените производи и на извршените услуги 
и побарувањата по другите основи од граѓаните, како и од 
организациите до износите утврдени со оваа наредба. 

Организацијата е должна да издаде соодветна испра-
ва за извршената наплата (признаница, заверена сметка и 

2. Организацијата ги подига готовите пари од жиро-
сметката и од другите сметки заради исплата во готово и 
за одржување на височината на благајничкиот максимум 
во согласност со оваа наредба. 

3. Организацијата согласно со Законот за финансис-
кото работење може да држи во својата благајна готови 
пари за готовински плаќања до височината на благајнич-
киот максимум. 

Височината на благајничкиот максимум организаци-
јата ја утврдува согласно со член 11 став 2 од Законот за 
финансиското работење, а зависно од височината и видот 
на исплатите во готови пари што ги врши спрема приро-
дата на своето работење, оддалеченоста од седиштето на 
надлежната организација за платниот промет и од други-
те услови што се од влијание врз потребата за држење го-
теви пари во благајната. 

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот од го-
дината за наредната година, а ако се изменат условите врз 
основа на кои е утврден, организацијата може во текот на 
годината да го зголеми односно да го намали благајнич-
киот максимум. 

Ако организацијата на крајот од годината не го ут-
врди благајничкиот максимум за наредната година, во на-
редната година важи последниот утврден благајнички 
максимум. 

Во благајнички максимум не влегуваат готовите пари 
подигнати наменски од жиро-сметката за плаќања од точ-
ка 4 на оваа наредба под услов организацијата парите за 
тие плаќања да не ги држи во својата благајна подолго од 
пет дена од денот на подигањето. 

4. Организацијата може да плаќа со готови пари: 
1) лични доходи и други лични примања; 
2) земјоделски производи и секундарни суровини от-

купени односно преземени од земјоделците и граѓаните; 
3) аконтации на патните трошоци и дневниците, како 

и патни трошоци и дневници; 
4) такси на конзуларните или дипломатските претстав-

ништва; 
5) откуп на ефективни странски пари, на патнички и 

банкарски чекови и на кредитни писма од странски и до-
машни лица (менувачки работи); 

6) производи, услуги и други обврски на организации 
ако поединечната исплата не е поголема од 200.000 дина-
ри; 

7) други исплати на граѓаните кои, во смисла на 
важечките прописи, не се должни да имаат жиро-сметка. 

Организацијата може по исклучок да врши плаќања 
од став 1 на оваа точка и од благајничкиот максимум, ос-
вен на личните доходи и други лични примања. 

5. Организацијата од член 10 став 2 на Законот за фи-
нансиското работење ако е солвентна може да плаќа со го-
тови пари што потекнуваат од дневниот пазар и други 
примања во готово, со тоа што е должна тие исплати да 
ги пресмета со надлежната организација за платен промет 
при наредното уплатување на готови пари на сметката. 

6. Готовите пари примени по основите во вршењето 
на кредитни и банкарски работи банката и друга финан-
сиска организација може да ги користи за исплати по тие 
основи и да ги држи во благајната до височината на бла-
гајничкиот максимум. 

Височината на благајничкиот максимум за овие наме-
ни, банката односно финансиската организација ја утврду-
ва согласно со член 11 став 2 од Законот за финансиското 
работење, а зависно од височината и видот на исплатите 
во готови пари што ги врши во извршувањето на кредит-
ни и банкарски работи, од оддалеченоста од седиштето на 
надлежната организација за платниот промет кај која има 
жиро-сметка и од другите услови што се од влијание врз 
потребата од држање готови пари во благајната. 

Благајничкиот максимум од став 2 на оваа точка се 
утврдува на крајот од годината за наредната година, а ако 
се изменат условите врз основа на кои е утврден, банката 
односно другата финансиска организација може во текот 
на годината да го зголеми односно да го намали благај-
ничкиот максимум. 

Готови пари за намените од став 2 на оваа точка бан-
ката односно друга финансиска организација може да по-
дига и кај надлежната организација за платен промет. 

Износот на готовите пари што го преминува благај-
ничкиот максимум банките и другите финансиски органи-
зации го уплатуваат на својата жиро-сметка во роковите 
пропишани во член 10 на Законот за финансиското работе-
ње. 

7. Југословенската лотарија односно друга организа-
ција која, во согласност со прописите, може да се занима-
ва со организирање на игри на среќа (во натамошниот тек-
ст: лотарија) може да врши исплати по извлечените лозо-
ви, и по други потврди за учеството во игри на среќа со 
ги ови пари што потекнуваат од дневниот пазар од про-
дажбата на лозови и од тие потврди со тоа што е должна 
да изврши пресметка на тие исплати со надлежната орга-
низација за платен промет до 20-ти во месецот за измина-
тиот месец. 

Готовите пари што потекнуваат од дневниот пазар, 
по извршените исплати од став 1 на оваа точка, лотарија-
та може да ги држи во благајна до височината на благај-
ничкиот максимум. Височината на благајничкиот макси-
мум лотарија“^ ја утврдува согласно со член 11 став 2 на 
Законот за финансиското работење, а зависно од височи-
ната на дневниот пазар и исплатите во готови пари што 
ги врши по основите од став 1 на оваа точка. 

Благајничкиот максимум од став 2 на оваа точка се 
утврдува на крајот од годината за наредната година, а ако 
се изменат условите врз основа на кои е утврден, Југосло-
венската лотарија може во текот на годината да го зголе-
ми односно да го намали благајничкиот максимум. 

Готови пари за намените од став 1 на оваа точка Југо-
словенската лотарија може да подига и кај надлежната ор-
ганизација за платен промет. 

8. Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе 
се казни за прекршок одговорното лице во организација-
та: 

1) ако не издаде соодветна исправа за извршената на-
плата (точка 1 став 2); 

2) ако плаќа со готови пари во случаите што не се 
предвидени со оваа наредба (точка 4); 

3) ако плаќа со готови пари од дневниот пазар и при-
тоа во соодветниот рок не изврши пресметка со надлежна-
та организација за платен промет (точка 5). 

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот вл објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-288/1 
1 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рнкановиќ, с. р. 

231. 
Врз основа на член 17 од Законот за средствата на 

Фондот на ф?едерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87), сојузниот 
секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНД,ОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање на 

средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
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побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 35/86, 53/87 и 78/87), во точка 3 ставот 3 се менува и 
гласи: „Во извештајот од став 2 на оваа точка посебно се 
внесуваат податоците под А - за тековната година, посеб-
но под Б - за претходната година, посебно под В - за ди-
ректно здружување по основ на аконтациите за претходна-
та година, а посебно под Г - за директно здружување по 
конечната годишна пресметка." 

По ставот 5 се додаваат два става, кои гласат: 
„Во Извештајот под В се внесуваат податоци за ди-

ректно здружените средства по основ на аконтација за 
претходната година. 

Во Извештајот под Г се внесуваат податоци за дирек-
тно здружените средства по конечната годишна пресмет-
ка“. 

2. Точката 5 се менува и гласи: 
„Извештајот од точка 3 на ова упатство Службата му 

го доставува на Фондот во рок од 15 дена до денот на ис-
текот на рокот за уплата на средствата." 

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-2392/1 
17 февруари 1989 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

232. 
Врз основа на член 94 од Законот за сметководството 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НД ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕ-

ЗЕРВИ СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува образецот за Додатно 

утврдување и книжење, пред заклучувањето на деловните 
книги, на латентните загуби и латентните резерви за орга-
низациите од член 2 на Законот за сметководството, со 
состојба на 31 декември 1988 година, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 2 
Организацијата на здружен труд односно друга орга-

низација или заедница што во 1988 година го водела кни-
говодството по Контниот план за организациите на 
здружен труд, го составува образецот од член 1 на овој 
правилник (во натамошниот текст: образецот Биланс) врз 
основа на податоците од завршната сметка за 1988 годи-
на, и тоа: 

1) под реден број 1 ги внесува побарувањата со чија 
наплата се остварува вкупниот приход во износ на ненап-
латените побарувања за кои изминал рокот од 60 дена од 
денот на втасувањето односно 60 дена од рокот за внесу-
вање на девизите во земјата, а кои се искажани на соодвет-
ните конта на групата конта 12, 13, 14, 16 и 17, односно 
пресметаните приходи по тие побарувања на контата 294 
и 295; 

2) под реден број 2 податок внесува само организаци-
јата која во 1988 година искажала загуба во работењето, 
што ја утврдува така што состојбата на контото 007 ја на-
малува за состојбата на контото 027; 

3) под реден број 3 ја внесува состојбата на контото 
093 намалена за состојбата на контото 094; 

4) под реден број 4 ја внесува состојбата на контото 
190; 

5) под реден број 5 ја внесува состојбата на контото 
193; 

6) под реден број 6 го внесува износот на исправката 
на вредноста на залихите што го утврдува во согласност 
со член 54 од Законот за сметководството; 

7) под реден број 7 ја внесува состојбата на контата 
095, 096, 097 и 098; 

8) под реден број 8 го внесува износот на намалува-
њето на активата односно зголемувањето на обврските по 
други основи што организацијата ќе ги утврди во соглас-
ност со одредбите за проценување на билансните позиции 
од Законот за сметководството, за кој ќе одлучи да го вне-
се во износот на латентните загуби; 

9) под реден број 9 го внесува износот на исправката 
на вредноста на втасаните долгорочни побарувања од 
странство, кој го утврдува така што износот на позитив-
ните курсни разлики, пресметани за целиот период од де-
нот на почетокот на користењето на кредитот односно на 
друго долгорочно побарување до 31 декември 1988 годи-
на, ќе го подели со износот во странска валута на дадени-
от долгорочен кредит односно друго долгорочно побару-
вање и со така добиениот коефициент ќе го помножи изно-
сот во странска валута на побарувањето кое втасало за 
наплата до 31 декември 1986 година, а не е наплатено до 
31 декември 1988 година; 

10) под реден број 10 го внесува износот со кој го зго-
лемува сопствениот динарски општествен капитал до 
изедначување со девизното учество кај заедничките 
вложувања во однос во кој е извршено заедничко вложува-
ње односно во кој се дели добивката, сметано по средниот 
курс на девизите на 31 декември 1988 година, така што 
учеството во вложените средства на странското лице и на 
домашната организација да се доведе во релативен однос 
кој му одговара на договорот што е склучен со странското 
лице; 

11) под реден број 14 ја внесува состојбата на контата 
294 и 295; 

12) под реден број 15 ја внесува состојбата на контото 
293; 

13) под реден број 16 ја внесува состојбата на контото 
290; 

14) под реден број 17 го внесува износот на сегашната 
вредност на градежните објекти и опремата во употреба 
зголемен за дополнителната Ревалоризација до пазарната 
цена на такви нови градежни објекти односно опрема, а 
кој го утврдува така што со коефициентот за дополнител-
на Ревалоризација ги множи набавната вредност и исправ-
ката на вредноста и ја изнаоѓа разликата која претставува 
зголемување на сегашната вредност на тие основни сред-
ства. 

Организацијата која книговодството не го водела по 
Контниот план за организациите на здружен труд, го сос-
тавува образецот Биланс во согласност со одредбите од 
став 1 на овој член, со тоа што податоците ги зема од кон-
тата кои по содржина им одговараат на контата од став 1 
на овој член. 

Во образецот Биланс банките не го внесуваат подато-
кот под реден број 5. 

Организациите преку кои се остварува и распоредува 
заедничкиот приход ќе ги утврдат посебно латентните за-
губи по основ на побарувања по кои се утврдува заеднич-
киот приход и распоредот на тие латентни загуби на учес-
ниците во заедничкиот приход и за тоа ќе ги известат. 

Член 3 
Организацијата ги книжи износите на латентните за-

губи и латентните резерви од образецот Биланс во делов-
ните книги под 31 декември 1988 година пред заклучува-
њето на тие книги односно пред отворањето на деловните 
книги за 1989 година, и тоа: 

1) износите на латентните загуби под ред. бр. 1,3,6, 8 
и 9 ги книжи во корист на контата за исправка на вреднос-
та ако тие конта се пропишани во рамките на групата кон-
та по основ на кои е утврдена латентната загуба, а ако во 
рамките на групата конта не е пропишано конто за ис-
правка на вредноста, латентната загуба се книжи во ко-
рист на посебното аналитичко конто во рамките на синте-
тичкото конто врз основа на кое е утврдена латентната 
загуба; 

2) износот на латентната загуба под реден број 2 го 
книжи во корист на контото на кое ја искажува набавната 



Страна 450 - Број 17 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 март 1989 

вредност и врз товар на контото на кое ја искажува ис-
правката на вредноста на основачките вложувања; 

3) износите на латентните загуби под ред. бр. 4, 5 и 7 
ги книжи во корист на контата на кои се искажани тие ла-
тентни загуби; 

4) износот на латентната загуба под реден број 10 го 
книжи во корист на контото на кое ја искажува обврската 
спрема сопствениот динарски општествен капитал; 

5) износот на зголемувањето на сопствениот капитал 
под реден број 12 го книжи во корист на контото на кое ја 
искажува обврската спрема изворите на сопствениот капи-
тал (деловен фонд, вложени средства и др.); 

6) износите на латентните резерви под ред. бр. 14, 15 
и 16 ги книжи врз товар на контата на кои се искажани тие 
латентни резерви; 

7) износот на латентната резерва под реден број 17 го 
книжи врз товар на контата на кои ја искажува набавната 
вредност на градежните објекти и опремата за Ревалориза-
ција на набавната вредност, а во корист на контата на кои 
ја искажува исправката на вредноста на тие основни сред-
ства - за Ревалоризација на исправката на вредноста; 

8) износот на непокриената загуба под реден број 19 
го книжи врз товар на контото на кое се искажува непок-
риената загуба (во организациите на здружен труд врз то-
вар на контото 095), а истовремено и врз товар на контата 
на кои се искажуваат обврските спрема трајните извори на 
сопствени средства, најмногу до состојбата на тие конта, а 
во корист на контото 909. 

Член 4 
Организациите што имале статусна промена под 31 

декември 1988 година образецот Биланс ќе го состават врз 
основа на завршната сметка за 1988 година и ќе извршат 
книжење во деловните книги пред посоведувањето на ста-
тусната промена. 

Ако со статусната промена од став 1 на овој член до-
шло до спојување односно припојување на две организа-
ции или повеќе организации кои во своите обрасци Би-
ланс ги искажале податоците под реден број 12 и под ре-
ден број 19, тие износи, во согласност со член 98 став'4 од 
Законот за сметководството, меѓусебно ќе се консолидира-
ат и за консолидираниот износ (помалиот збир под тие 
редни броеви) во почетниот биланс, кој се составува спо-
ред член 96 од Законот за сметководството, ќе се намали 
износот на непокриената загуба и на сопствениот капитал. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-2771/2 
3 март 1989 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 

Светозар Риканознќ, с. р. 

(Назив на седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

Б И Л А Н С 
НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕЗЕРВИ 

СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Реден 
број О с н о в Ознака 

за АОП И з н о с 

1 2 3 4 

А. Латентни загуби 
1. Исправка на вредноста 

на побарувањата за кои 
изминал рокот од 60 де-
на Од денот на втасува-
њето 

1 2 3 4 

2. Салдо на основачките 
вложувања 

3. Салдо на сомнителните 
и спорните побарувања 

4. Разграничени непокриени 
ревалоризациони расхо-
ди 

5. Разграничување на нега-
тивната курсна разлика 

6. Исправка на вредноста 
на залихите 

7. Непокриена загуба 
8. Други намалувања на ак-

тивата и зголемувања на 
обврските 

9. Исправка на вредноста 
на втасаните долгорочни 
побарувања од странство 

10. Зголемување на сопстве- . 
ниот денарски капитал 
заради изедначување со 
девизното учество на 
странското лице 

И. Вкупно (ред. бр. 1 до 10) 
12. Зголемување на сопстве- -

ниот капитал (реден број 
18 минус реден број 12) 
^ 0 

13. Вкупно (ред. бр. 11 и 12 
- реден број 20) 

Б. Латентни резерви 
14. Пресметани ненаплатени 

приходи 
15. Разграничени позитивни 

курсни разлики 
16. Ревалоризациони резерви 
17. Зголемување на сегашна-

та вредност на градежни-
те објекти и опремата за 
недоволна Ревалоризаци-
ја 

18. Вкупно (ред. бр. 14 до 17) 
19. Непокриена загуба (ре-

ден број 11 минус реден 
број 18) ^ О 

20. Вкупно (ред. бр. 18 и 19 
е реден број 13) 

Лице одговорно за соста- Раководител на 
вувањето на образецот организацијата 

233. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86,43/86, 87/87 и 16/89), 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДО-
КУ МЕИТ АЦИЈ А ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, 

СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И 
КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

1. Во Упатството за потребната документација за ос-
тварување право на средства за регрес за вештачки ѓубри-
ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88) во точка 1 ст. 
2 и 3 се менуваат и гласат: 
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„Регресот се пресметува на образецот за пресметува-
ње на регресот, кој е составен дел на ова упатство, во кој 
се внесуваат следните податоци: фирма односно назив на 
производителот односно на организацијата на здружен 
труд што се занимава со производство односно со промет 
на квалитетно сортно семе на големо - подносител на ба-
рањето за регрес; вид на вештачкото ѓубриво, средството 
за заштита на растенијата и на квалитетното сортно семе; 
бројот на фактурите или на документите за издавање на 
стоките; количество по видовите на производи изразено 
во тони; продажна цена по тона односно по килограм (за-
ради следење на цените во 1989 година); продажна цена на 
вештачкото ѓубриво, средството за заштита на растенија-
та и на квалитетното сортно семе што важеше на 31 де-
кември 1988 година според одлуката на надлежниот само-

Реден 
број 

1 

Бр. 1732/2 
10 март 1989 година 
Белград 

234. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 од Зако-

нот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА 
ЦЕНИТЕ 

ВО ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 
НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 
производителите на индустриски производи во февруари 
во однос на јануари 1989 година е 0,252. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на февруари е 0,493. 

управен орган на производителите (заради пресметка на 
регресот во 1989 година); износ на регресот по тона и вку-
пен износ на регресот. Количествата на вештачки ѓубрива, 
средствата за заштита на растенијата и на квалитетните 
сортни семиња се докажуваат со фактури и документи за 
извршената испорака. 

До надлежната служба за општествено книговодство 
се доставуваат два примероци на пресметката на регресот 
кои ги потпишало и заверило со печат овластеното лице 
на подносителот на барањето, од кои еден го задржува таа 
служба, а вториот се доставува до сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на земјоделство, со налогот 
за исплата на регресот на подносителот на барањето“. 

2. Образецот за пресметката на регресот се менува и 
гласиш 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на февруари е 0,222. 

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на 
мало во февруари во однос на јануари 1989 година е 0,217. 

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на февруари е 0,402. 

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на фев-
руари е 0,124. 

Бр. 001-940/1 
7 март 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Драгутин Групковиќ, с. р. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ -

Фирма односно назив на организацијата на здружен труд - подносител на барањето за регрес 

Вид на вештачко т- , 
ѓубриво, средство н а ФактУРит^ 

за заштита на и л и н а Количество во П Р о д а ж н а ц е н а Продажна цена Износ на регресот В к у п е н и „ н о с н а 
оастени^ата и на Документите за Количество во п о ТОНа на денот по тона на 31. XII по тона во е 

квшштетното издавање на т о н и на продажбата 1988 динари (4 х 7) регресот 
сортно семе стоките 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

235. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ПРИЗНАТИ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во регистарот на новосоздадените домашни сорти земјоделски растенија во 1989 година се запишани след-

ните признати домашни новосоздадени сорти: 
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џ Фирмата односно називот и седиштето на создавачот на сортата односно на подносителот на барањето за признавање на сорта, чијшто скратен назив е ут-
врден во колона 3 на Списокот, се дадени во легендата Koja е составен дел на овој список (Прилог I). м Полниот назив на подрачјето односно на локалитетот на КОЈ сортата ja надминала стандардната сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 4 на Спи-
токот, даден е во легендата која е составен дел на ОВОЈ список (Прилог 2). 
Година на признавањето на сортата. 
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Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТА 

Реден број Скратен 
назив Полн назив 

1 2 3 

1 АЛ „Селекција“ Завод за шећерну репу (Ех Предузеће за селекцију шећерне репе) Алексиначки 
рудници, 18220 Алексинац 

2 БЛ АИПК „Босанска Кратка“ РО Истраживачко-развојни институт, РЗЗС ООУР Пољопривред-
ни завод, 4. јула 19, 78000 Бања Лука 

3 БП Пол^опривредни факултет, ООУР Институт за ратарство и повртарство, Завод за хмељ и 
технички сирак (Ех Оглздна станица за хмељ и сирак), 21470 Бачки Петровац 

4 КГ СОУР „Србија“ за истражи вање и развој пољопривреде, Београд, Институт (Ех Завод) за 
стрма жита, Одељење за селекцију, Саве Ковачевиќа 31, 34000 Крагујевац 

5 КШ СОУР „Србија“ за истраживање и развој пољопршзреде, Београд, Институт (Ех Завод) за 
крмно биље, Расински трг 40, 37000 Крушевац 

6 Ли Кмјетијски институт Словеније, Hacquetova 2, 61001 Љубљана 
7 Ми Земјооделски факултет, Унив. Кирил и Методиј во Скопје, ООЗТ Институт за поледелство 

и градинарство (Ех Здружен земјоделски институт, онд. Земјоделски институт), Булевар Ју-
гославија 178, 91000 Скопје 

8 Ни Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Ин-
ститут за пољопривредна истраживања), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 

9 Нк Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Ин-
ститут за пољопривредна истраживања), Завод за кукуруз, Максима Горког 30, 21001 Нови 
Сад 

10 Нш Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Ин-
ститут за пољопривредна истраживања), Завод за шећерну репу, Максима Горког 30, 21001 
Нови Сад 

11 Ну Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Ин-
ститут за пољопривредна истраживања) - (уљарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 
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1 2 

12 Нж 

13 Ок 

14 Он 
15 От 

16 Оу 

17 Пд 
18 Сф 

19 е п 
20 Зц 

21 Зд 
22 Зк 

23 Зт 

24 ЗА 

25 ЗП 

Пољопрнвреднн факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Ин-
ститут за пољопривредна истраживања) - (житарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 
Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за куку-
руз, Тењска цвета бб, 54001 Осијек 
ЛИК „Неретва“, 58355 Опузен 
Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за крмно 
биље, Тењска цвета бб, 54001 Осијек 
Биотехнички знанствено-наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за индус-
триско биље, Тењска цвета бб, 54001 Осијек 
Институт за тутун, Кичевско џаде, 97500 Прилеп 
Пољопривредни факултет Сарајево, Институт за ратарство и оплеменување биља, Загребач-
ка 18, 71000 Сарајево 
Институт за повртарство „Паланка“, Карађорђева 71, 11420 Смедеревска Паланка 
Пољопривредни центар Хрватске (Ех Центар за примјену знаности), Биљна производња и 
сјеменарство, И л ица 101, 41001 Загреб 
Духански институт, Планинска 1,41001 Загреб 
Факултет пољопривредних знаности, Свеучилиште у Загребу, ООУР Институт за оплемену-
вање и производњу биља, Одјел за кукуруз, Ругвица, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб 
Факултет пољопривредних знаности, Свеучилиште у Загребу, ООУР Институт за оплемену-
вање и производњу биља, Одјел за крмне културе, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб 
РОУР Завод за пољопривреду, СОУР „Србија“ за истражи вање и развој пољопривреде, Бе-
оград, Грљански пут бб, 19000 Зајечар 
Институт за кукуруз, РО Земун-Поље, Слободана Бајића 1, 11080 Земун 

Прилог 2 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКАЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАН-
ДАРДНАТА СОРТА 

Реден број Скратен Н а з и в н а п о д р а ч ј е т о (локалитетот) 

1 2 3 

1 АЛ Алексинац 
2 БИ Биело Поље 
3 БЛ Бања Лука 
4 БН Биелина 
5 БП Бачки Петровац 
6 БТ Битола 
7 ГБ Табела 
8 ГР Груде 
9 ИМ Имотски 

10 ин Инѓија 
И к Куманово 
12 кш Крушевац 
13 кт Кутјево 
14 љ Љубљана 
15 ме Мурска Собота 
16 МУ Муминовача 
17 не Нови Сад 
18 ос Осиек 
19 оз Опузен 
20 ПА Панчево 
21 ПЕ Пеќ 
22 п л Планиница 
23 ПП Прилеп 
24 ПР Приштина 
25 РШ Римски Шанчеви 
26 РУ Рума 
27 СБ Славонски Брод 
28 е к Скопје 
29 е п Смедеревска Паланка 
30 СР Србобран 
31 СУ Суботица 
32 СВ Светозарево 
33 ТУ Титово Ужице 
34 ВТ Вировитица 
35 ВУ Вуковар 
36 ВЖ Вараждин 
37 ЗА Заечар 
38 з г Загреб 
39 з п Земун Поље 
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236. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СТРАНСКИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОД-

СТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во евиденцијата на странски сорти земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во 1989 година се запишани следните сорти: 

в и д РАСТЕНИЈА НАЗИВ НА СОРТАТА 

Ф ирма односно на-
зив и седиште на соз-

адносно на 1то1шоси- Назив на подрачјето (локалитетот) односно на подвоен- н а к о е цртата ја надминала ?с,пот на барањето за 
одобрување воведу-
вање странска сорта 

во производство 
(скратен назив)4 

стандардната сорта 
(скратен назив)"' 

1 2 3 4 

I СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
1. Жита 

1.9. Zea mays L. convar aorista, dentiformis 
i vulgaris (Greb.) 
Пченка за зрно 

1.9.2. Група на зреење 200 по FAO 1. Pioneer 3949 е Luisa 
(с. 1989)^ 

dm Ои Љ, ме, ЗГ, KT, OC, ПЕ, е к , 
БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

1.9.3. 

1.9.5. 

Група на зреење 300 по FAO 

Група на зреење 500 по FAO 

1. Pioneer 3737 е Panonija 
(с. 1989) 

1. Pioneer 3475 - Volga 
(с. 1989) 

2. Pioneer 3540 - Valeria 
(с. 1989) 

dm Ои 

dm Ои 

dm Ои 

љ, м е , ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, 
ПЕ, СК, БЛ, БН, ТУ, ПР 
ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, РШ, 
ИН, ЗП, БЛ, БИ, ЗА, ПР 
ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, ПЕ, ИН, 
ЗП, БЛ, БН, ЗА, ПР 

2. Индустриски растенија 
2.1. Beta vulgaris L. ѕѕр. vulgaris convar, 

crassa Alef, var. altissima Doll. sin. var. 
saccharifera Lange 
Шеќерна репка 

1. Bingo (1989) 
2. Cermo (1989) 
3. Maribo-Austro-Mono 

(1989) 
4. Rhizofoirt (1989) 

kli СУ 
so Ле 
hm Бј 
kh СУ 

БН, АЛ, БТ 
ПА 
ОС, БН, ПА, АЛ, БТ 
БН 

2.7. Helianthus annuus L. 
Сончоглед 

2.7.1. Сончоглед за масло 1. Viki (1989) sz 3y ОС, не, ПА, БТ 
3. Добиточни растенија 
3.20.а . Panicum miliaceum L. 

Просо 
1. Harkovskoje 25 (1989) ha MC БЛ,Љ 

4. Зеленчук 
4.5.2. Brassica oleracea L. convar, botrytis (L.) 

Alef. var. botrytis sin. В. cauiiflora 
(Mill.) Lizg. 
Карфиол 

1. Snoufebraary (1989) es СУ 

4 

ЕН 

4.10. Cucumis sativus L. 
Краставица 

!. Levina mix Fi R. S. (1989) er Ha еп, БН, Љ 

4.10.а Cucurbita pepo L. var. oblonga Willd. 
Тнкве 

1. Elite Fi (1989) re Ha СП, БП 

416. Raphanus sativus L. var. radicula DC 
sin. I t raphanistrum ssp. sativus Thell. 
'Рдоква 

1. Novitas (1989) 
2. Robijn (1989) 

hn ПО 
kn ПО 

еп 
е п 

4.17. Solanum tuberosum L. 
Компир 

1. Sola (1989) 
2. Russet burbank (1988) 

gz Лс 
sb ГУ 

ПТ, КО, СШ, С А, ГУ 

0 Фирмата односно називот и седиштето на создазачот на сортата односно на подносителот на барањето за одобрување во ве дување во производство на сор-
та, ЧИЈШТО скратен назов е утврден во колона 3 на Списокот, се дадени во легендата Koja е составен дел на овој список (Прилог 1). 
Полниот назив на подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ja надминала стандардната сорта, ЧИЈШТО скратен назив е утврден во колона 4 на Спи-
сокот, е даден во легендата која с составен дел на ОВОЈ СПИСОК (Прилог 2). 
Година во која е одобрено воведувана на странска сорта во производство во СФРЈ. 

с - ЅС - СК - прост хибрид -к дволиннсси (smgle cross). 

Број 1405/2 
22 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 
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Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА И НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВОВЕДУВАЊЕ СТРАНСКА СОРТА ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Реден 
број 

Скратен 
назив П о л н н а з и в 

1 2 3 
1 

2 

dip Ои 

ег На 

Pioneer Hi-bred International Inc. Des Moines 9, 503008 USA 
Индустријско-пољопривредни комбинат СОУР „Осијек", РО Институт за развој и информа-
тор, ООУР Пољопривредна служба ИПК, Винковачка 63, 54001 Осијек 
Roual Sluis BV, РВ 22 Enkuhuizen NL 1600 AA NL 
„Агровојводина" СОУР, PO „Agrocooperativa" за унутрашњи промет пољопривредно-пре-
храмбених производа, ООУР „Agrocoop", РЈ „Семенарство", Бул. М. Тита 12, 21001 Нови 
Сад 
Sluis en Groot BV РВ 13 Enkhuizen NL 1600 AA NL 
АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија", PO за промет семенском робом, репродукционом и ос-
талом робом за пољопривреду, Ивана Милутииовића 120, 24000 Суботица 
VEG Planzenproduktion Gransehieth-Grimmen Zuchtstation Gransebieth, DDR 
Семенарски комбинат „Семенарна" Љубљана, Грспосветска цвета 5, 61001 Љубљана 
Украинскии научно исследователвскии институт растеиневодства, селекции и генетики В. Ј. 
/урдева, Харков, СССР 
СОЗД АБЦ „Помурка" КЗ „Паноно" ТОЗД „Семена" Иве Лоле Рибара 12, 69000 Мурска 
Собота 
А/Ѕ De Danske Sukkerfabrikker Zuchtstation „Maribo" Holleby Kobenhavn DK 1441 Langebro-
gade 5, Danmark 
Југословенски пољопривредно-шумарски центар, Булевар револуције 84, 11001 Београд 
Nunhen Zaden BV, РВ 4005 Haelen NL AA 6080 Nederland 
„Подравка" СОУР, PO „Пољопривреда" ООУР „Сјеменарство", Маринковићева 32, 43300 
Копривница 
D. Ј. van der Have BV Коп. Kweekbedrijf A Zaadhendel Kapelle NL 3615 4- NL 4420 AA Ne-
derland 
„Агросеме-Панонија", Суботица (види под 3) 
Harris Moran Seeds Company, 3670 Buffalo Road, Rochester, NY 14624, USA 
„Agrocoop", Нови Сад (види под 2) 
Burbank L. Santa Rosa, California, USA 
СОУР „Србија“ за истраживање и развој пољопривреде, Београд, Завод за кромпир „Гуна“, 
32230 Гуча, 
Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube Sollingen D-3339 Hauptstr. 1 BRD 
,,Emona-Commerce", Шмартинска 103, 61001 Љубљана 
Gabonatermesztdsi Kutatointezet, Alsokikdsar 10 Szeged И-6701 (Ни) 
Факултет пољопривредних знаности Свеучилишта у Загребу, ООУР Институт за оплемену-
вање и производњу биља, Одјел за индустриско биље, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб 
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Прилог 2 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА (ЛОКАЛИТЕТИТЕ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАН-
ДАРДНАТА СОРТА 

Реден 
број Шифра Назив на подрачјето (локалитетот) 

1 2 3 

Алексинац 
Биело Поље 
Бања Лука 
Биељина 
Банки Петровац 
Битола 
Гуча 
Инѓија 
Кочани 
Кутјево 
Љубљана 
Мурска Собота 
Нови Сад 
Осиек 
Панчево 
Пеќ 
Планиница 
Приштина 
Птуј - Старше 
Римски Шанчеви 
Сараево 

1 АЛ 
2 БИ 
3 БЛ 
4 БИ 
5 БП 
6 БТ 
7 ГУ 
8 ИН 
9 КО 

10 КТ 
11 љ 
12 ме 
13 не 
14 о с 
15 ПА 
16 ПЕ 
17 ПЛ 
18 ПР 
19 ПТ 
20 РШ 
21 СА 
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22 СБ Славонски Брод 
23 ек Скопје 
24 еп Смедеревска Паланка 
25 СШ Стара Сушица - Л ич 
26 ТУ Титово Ужице 
27 ВЖ Вараждин 
28 ЗА Заечар 
29 ЗГ Загреб 
30 ЗП Земун Поље 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

207. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за пченица од родот на 1989 година 437 

208. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за пченка од родот на 1989 година 437 

209. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за оризова арпа од родот на 1989 година 437 

210. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од 
родот на 1989 година 437 

211. Одлука за измени на Одлуката за заштитната 
цена на шеќерна репка од родот на 1989 година 438 

212. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за суров памук од родот на 1989 година - 438 

213. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за суров тутун од родот на 1989 година - 438 

214. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени за добиток за 1989 година 438 

215. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1989 година 438 

216. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање надомест за покривање на 
трошоците за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во над-
ворешнотрговскиот промет 439 

217. Решение за ослободување од плаќање царина 
на увоз на специфична опрема што се користи 
во заштитните работилници за рехабилитаци-
ја, вработување и преквалификација на инвали-
ди 439 

218. Правилник за измена на Правилникот за надо-
мест на трошоците на кривичната и процеснта 
постапка пред воените судови 440 

219. Правилник за југословенските стандарди за че-
личи 440 

220. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за алат за брусење и 
мазнење 441 

221. Правилник за престанување на важењето на ју-
9 гословенските стандарди за преносни алати со 

електромотори 441 
222. Правилник за југословенскиот стандард за на-

војни приклучоци со топчеста наглавка 441 

Страна 

223. Правилник за југословенскиот стандард за за-
штита од корозија 441 

224. Правилник за југословенските стандарди за че-
лични јажиња за општа намена 442 

225. Правилник за југословенските стандарди за 
енергетски трансформатори 442 

226. Правилник за југословенскиот стандард за ма-
шини алатки 443 

227. Правилник за југословенските стандарди за га-
сови 443 

228. Решение за Единствената методологија за пре-
сметка на општествениот производ на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 443 

229. Наредба за задолжителна хомологација на ве-
лосипеди со мотор и на мотоцикли во поглед 
на кочењето 447 

230. Наредба за условите и начинот на наплата рас-
полагање и плаќање со готови пари 447 

231. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за начинот на евидентирање на сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраи-
ни - - 448 

232. Упатство за составување на образецот за ут-
врдување на латентните загуби и латентните 
резерви со состојба на 31 декември 1989 година 449 

233. Упатство за измени на Упатството за потреб-
ната документација за остварување право за 
средства за регрес за вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе 450 

234. Коефициенти на растежот на цените во февруа-
ри 1989 година за Ревалоризација на основните 
и другите средства 451 

235. Список на признати новосоздадени домашни 
сорти земјоделски растенија во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 451 

236. Список на странски сорти земјоделски расте-
нија за кои е одобрено воведување во произ-
водство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 456 
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НОВО! НОВО! 

ОВИЕ ДЕНОВИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 1989 ГОДИНА 
во заедничко издание на Сојузниот завод за стандардизација и Службен лист на СФРЈ. 
ЈУС КАТАЛОГ-от содржи: 
- преглед на важечките југословенски стандарди донесени до 31 октомври 1988 година, 

распоредени по гранки и главни групи на стандардизацијата (со ознака и назив на стан-
дардите, година на изданието и број на страниците); 

- преглед на стандардите што се ставени надвор од сила и заменетите стандарди во време-
то од 31 октомври 1987 година до 31 октомври 1988 година; 

- преглед на збирките на стандарди, прирачници и други публикации од областа на стан-
дардизацијата; 

- преглед на важечките прописи што ги донесува директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација (од 1975 година); 

- упатство за користење на предметниот регистар; 
- предметен регистар на југословенските стандарди. 

Ова е единствена и незаменлива публикација од овој вид џо нашата земја неопходна на си-
те работни организации чии производи подлежат на стандардизација и на оние кои ја кон-
тролираат примената на ЈУС стандарди. 

Резервирајте свој примерок бидејќи тиражот е ограничен. 

Цената на ЈУС КАТАЛОГ-от изнесува дин, 75.000.-

Порачки да се испраќаат на извршниот издавач на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ на 
СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефони 651-990 и 651-840, телекс 

11756 
Ѕ х 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 

ЈУС КАТАЛОГ 
Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот е 

. парч. 

(број на жиро-сметка) 

г о 
Во . , 1989. (М П ) Потпис на порачувачот, 

/ 
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ЗАКОН 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ 

Приредиле: Марко КРАВАРУШИЌ, Добривоје СИМИЌ, Вибор СТУПАР 

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПА-
ТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во со-
обраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се 
обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица. 

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начи-
нот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испи-
тот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во 
случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со 
мотор. 

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со 
овој закон се предвидени и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за-
твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упа-
тување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и 
вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван 
два или повеќепати за определен потежок прекршок и др. Предвидена е можност за одлага-
ње на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило. 

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето 
на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозни-
ци. 

Цена 19.000 

Порачки да се испраќаат на адреса: Н И У СЛУЖБЕН Л И С Т НА СФРЈ, Белград, 
Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Ѕ х 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 

Закон за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата парч. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: 

/број на жиро-сметка/ 

Во , 198 / м u . Потпис на порачувачот, 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр 1 Пошт. фах. 226 - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати' Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


