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543. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИ-

ХОД И ДОХОДОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Со-
бранието на СфРЈ на седницата на Сојузниот собот од 25 
јуни 1987 година. 

П бр. 719 
25 јуни 1987 година 1 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

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

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

ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ 

Член 1 
Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 72/86) во член 87 се додаваат нови ст. 2 
до 4, кои гласат: 

„Се смета дека самоуправниот општ акт од став 1 на 
овој член во делот за распоредувањето на чистиот доход, е 
донесен во согласност со самоуправната спогодба однос-
но општествениот договор ако основната организација за 
тоа достави до Службата на општественото книговодство 
потврда од надлежното тело за следењето на спроведува-
њето на самоуправната спогодба односно на општестве-
ниот договор. j 

^ Ако основната организација при распоредувањето на 
чистиот доход не го примени самоуправниот општ акт од 
став 1 на овој член, ќе се смета, во смисла на овој закон де-
ка во основната организација се растроени самоуправните 
односи односно дека основната организација ги оштетила 
општествените интереси. 

Ако Службата на општественото книговодство во по-
стапката на контрола над законитоста на располагањето -
со општествените средства утврди дека Основната органи-
зација во распоредувањето на чистиот доход не го приме-
нува самоуправниот општ акт од став 1 на овој член, ќе 
поведе иницијатива за преземање на привремени мерки на 
општествена заштита на самоуправните права на работ-
ниците и на општествената сопственост,". 

Член 2 
Во член 89 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои 

гласат: 
„Додека не се состави периодична пресметка односно 

завршна сметка, основната организација ги исплатува 
бруто личните доходи на работниците по основа на теков-
ниот труд во износот што ќе го утврди според основите и 
мерилата утврдени со самоуправниот општ акт што е до-
несен во согласност со законот, самоуправната спогодба 
односно општествениот договор, тргнувајќи од остваре-
ниот финансиски резултат на работењето во претходната 
година односно во претходниот пресметковен период и 
планираниот резултат на работењето во пресметковниот 
период за кој го утврдува износот на средствата за испла-
та на личните доходи. 

Ако основната организација во периодичната пре-
сметка односно во завршната сметка искаже дека со рас-
поредувањето на чистиот доход со примена на основите и 
мерилата од самоуправниот општ акт што е донесен во 
согласност со законот, самоуправната спогодба односно 
општествениот договор, не ги надоместила исплатените 
бруто лични доходи на работниците па поради тоа наста-
пиле растројства во работењето односно искаже загуба во 
работењето, додека не ги отстрани причините за тие рас-
тројства односно додека не утврди дека работи без загуба, 
ги исплатува личните доходи н^ работниците во соглас-
ност со сојузниот закон со кој се уредува санацијата и пре-
станокот на организациите на здружен труд. 

Основната организација која во пропишаниот рок не 
ќе достави до Службата на општественото книговодство 
периодична пресметка односно завршна сметка може да 
ги исплатува бруто личните доходи на работниците по ос-
нова на тековниот труд најмногу до износот што ќе го ут-
врди во согласност со одредбата на член 93 став 1 алинеја 
4 од овој закон, додека не достави периодична пресметка 
односно завршна сметка.". 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 5 и 6. 
По став 6 се додава став 7, кој гласи: 
„Службата на општественото книговодство во по-

стапката на контрола утврдува дали основната организа-
ција ги исплатувала личните доходи до износот на распо-
редениот чист доход за бруто лични доходи на работници-
те и во постапката на оваа контрола постапува според 
член 87 став 4 од овој закон.". 

Член 3 
Во член 93 став 1, алинеја 4 се менува и гласи: 
„ - на делот од пресметаните бруто лични доходи на 

работниците по основа на тековниот труд до 80% од про-
сечниот месечен бруто личен доход по работник во таа ор-
ганизација за претходната година што го пресметала спо-
ред самоуправниот општ акт односно сојузниот закон, 
зголемен за процентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во пресметковниот период во однос на про-
секот на животните трошоци во претходната година во 
СФРЈ.". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: ^ 
„Основната организација ги засметува во загуба во 

работењето и исплатените бруто лични доходи на работ-
ниците над износот што ќе го утврди според одредбата на 
став 1 алинеја 4 од овој член, додека тој износ не го надо-
мести во согласност со сојузниот закон со кој се уредува 
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санацијата и престанокот на организациите на здружен 
труд.". 

По став 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој 
гласи: 

„Сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката го утврдува и до 10 во месецот го објавува про-
центот на растежот на животните трошоци од став 1 али-
неја 4 на овој член.". 

Член 4 
Во член 94 став 1 по бројот: „4" се додаваат зборови-

те: „и став 2 на овој член“, а зборовите: „ќе го усогласи“ се 
заменуваат со зборовите: „ќе го усогласи сразмерно со“. 

Член 5 
Во член 115 став 1, во уводната реченица, бројот: 

„500.000" се заменува со бројот: „1,000.000". 
Во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и 

запирка и се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) ако не го утвди или не го распореди доходот и 

чистиот доход или го утврди или го распореди спротивно . 
на одредбите од овој закон (чл. 78 до 92 и член 94).". 

Во став 2 бројот: „25.000" се заменува со бројот: 
„200.000". 

Член 6 
Во член 116 став 1 точка 6 се брише. 
Досегашните точ. 7 до 9 стануваат точ. 6 до 8. 

Член 7 
Во член 129 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се применува-

ат на штедно-кредитните служби од член 157 на Законот 
за основите на банкарскиот и кредитниот систем.". 

Член 8 
По член 133 се додаваат седум нови членови, кои гла-

сат: 

„Член 133а 
Основната организација може да ги исплатува бруто 

личните доходи на работниците најмногу до износот што 
ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 на 
овој закон додека не го усогласи самоуправниот општ акт 
во поглед на распоредувањето на чистиот доход со зако-
нот, самоуправната спогодба односно општествениот до-
говор. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-
новната организација може до 25 септември 1987 година 
да ги исплатува бруто личните доходи на работниците по 
основа на тековниот труд во согласност со својот самоуп-
равен општ акт, а најмногу до просечниот бруто личен до-
ход по работник што го исплатила за месецот јуни 1987 
година во согласност со одредбите на Законот за привре-
мена забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во банкарските организации, самоуправните 
интересни заедници, организациите за осигурување на 
имоти и лица, лотариите и обложувалниците и здружени-
јата на организациите на здружен труд до 30 јуни 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87) односно на За-
конот за привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците за 1987 година над рас-
тежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87). 

Во случај ако самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за распределба на средствата за лични 
доходи во работната организација односно во сложената 
организација на здружен труд не ја прифати мнозинството 
работници во секоја основна организација, забраната од 
став 1 на овој член не се однесува на основната организа-
ција што својот самоуправен општ акт ќе го усогласи со 
законот, општествениот, договор и самоуправната спогод-

i ба на работната организација односно на сложената орга-

низација на здружен труд за заедничките основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи што ја при-
фатило мнозинство од сите работници на таа работна ор-
ганизација односно сложена организација на здружен 
труд. 

Член 1336 
По исклучок од одредбата на член 88 став 2 од овој 

закон, до 31 декември 1987 година даноците и придонеси-
те од личниот доход на работниците можат да се пресме-
туваат врз основиците и да се надоместуваат на начинот 
што е применуван до 30 јуни 1987 година. 

Член 133в 
По исклучок од одредбата на член 87 став 2 од овој 

закон, заради исплата на личните доходи на работниците 
до 25 септември 1987 година основната организацфија на-
место потврдата од надлежното тело за следењето на 
спроведувањето на самоуправната спогодба односно на 
општествениот договор може до Службата на општестве-
ното книговодство да достави писмена изјава од индиви-
дуалниот работоводен орган односно од претседателот на 
колегијалниот работоводен орган дека самоуправниот оп-
шт акт е донесен во согласност со законот, самоуправната 
спогодба односно општествениот договор. 

Основната организација што ќе ја достави писмената 
изјава од став 1 на овој член е должна, пред првата испла-
та на личните доходи на работниците што ја врши по 25 
септември 1987 година, да ја достави до Службата на оп-
штественото книговодство потврдата од член 87 став 2 на 
овој закон. 

Член 133г 
По исклучок од одредбата на член 83 од овој закон, 

до 31 декември 1987 година обврските од доходот што за-
висат од големината на остварениот доход можат да се 
пресметуваат врз основиците и на начинот што се приме-
нувани до 30 јуни 1987 година." 

Член 133 д 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап основната организација, ра-
ботната организација, сложената организација на здружен 
труд, банката или друга финансиска организација или 
друго општествено правно лице, ако врз основа на писме-
на изјава до 25 септември 1987 година изврши исплата на 
бруто личните доходи на работниците над износот што ќе 
го утврди во согласност со член 133а став 2 на овој закон и 
до првата наредна исплата не ја достави до Службата на 
општественото книговодство потврдата од член 87 став 2 
на овој закон (член 133в). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице што ја потпишало изјавата од 
член 133в став 1 на овој закон со парична казна од 200.000 
до 500.000 динари. 

Кон осудата за стопански престап од ст. 1 и 2, судот 
на одговорното лице што ја потпишало изјавата од член 
133в став 1 на овој закон ќе му изрече и заштитна мерка 
забрана на вршењето на должноста индивидуален работо-
воден орган односно претседател односно член на колеги-
јалниот работоводен орган во траење од две до пет годи-
ни. 

Член 133ѓ 
На исплатата на личните доходи за периодот јануар-

-јуни 1987 година ќе се применуваат одредбите на Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка на работниците за 1987 година над растежот 
на продуктивноста на трудот и на Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените сред-
ства за лични доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во банкарските организации, самоуправните 
интересни заедници, организациите за осигурување на 
имоти и лица, лотариите и обложувалниците и здружени-
јата на организациите на здружен труд до 30 јуни 1987 го-
дина. 
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Член 133е 
Со парична казна од 1,000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства ако општествените средства за исплата на чисти-
те лични доходи и за заедничка потрошувачка за периодот 
јануари - јуни 1987 година ги користи над износот што ќе 
го утврди во согласност со одредбите на законите од член 
133ѓ на овој закон, односно ако повеќе исплатените дохо-
ди за наѓведениот период не ги намали во согласност со на-
ведените закони. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 ди-
нари и одговорното лице кај корисникот на општествени 
средства. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 100.000 до 500.000 ди-
нари и одговорното лице во органот на општествено-по-
литичката заедница или во друг државен орган.". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1987 година. 

544. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството н,а Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава ч 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕ-
СТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд, што го усвои Собранието л а СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 25 јуни ,1987 година. 

П бр. 720 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СА-
НАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Законот за санација и престанок на организациите 

на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86) во 
член 19 бројот: „13" се заменува со бројот: „14". 

Член 2 
Во член 36 став 2 зборовите: „вршат дејности на угос-

тителство и туризам, превоз на патници и стоки во возду-
шен сообраќај, аеродромски услуги, производство на мор-
ска сол, полјоделство, земјоделски услуги за растително 
производство, високоградба и нискоградба, ако „се бри-
шат . 

Член 3 t 
Во член 77 бројот: „74" се .заменува со бројот: „76". 

Член 4 
Во член 94 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ос-

новната организација може да ги исплати личните доходи 
над износот што ќе го утврди во согласност со овој закон 
до износот што за таа намена ќе го прими како средства 
без обврска за враќање од друга основна организација, 
друга самоуправна организација и заедница - санаЈОр со 
којшто е поврзана репродукционо односно средства обез-
бедени со закон. 

Основната организација може да и даде на друга рс-, 
новна организација средства за намената од став 2 на овој 
член од своите средства на резервите односно од средства-
та на чистиот доход што ќе го распореди за бруто лични 
доходи“. 

Член 5 
Во член 95 зборовите: „исплатен по работник во таа 

организација, што ќе го утврди според податоците за пре-
тходниот пресметковен период“ се заменуваат со зборо-
вите: „што, ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 
алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот“. 

Член 6 
Во член 96 се додаваат ст. 2 до 4 кои гласат: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 

растројството во работењето настанало затоа што основ-
ната организација, со распоредување на чистиот доход со 
примена на основите и мерилата од самоуправниот општ 
акт што е донесен во согласност со законот и самоуправ-
ната спогодба односно општествениот договор, според пе-
риодичната пресметка односно завршната сметка не, ги 
надоместила исплатените бруто лични доходи на работ-
ниците по основа на тековниот труд за пресметковниот 
период за кој составила периодична пресметка односно за-
вршна сметка, за износот што не го надоместила го нама-
лува износот на средствата за исплата на бруто личните 
доходи на работниците по основа на тековниот труд што 
ќе го у,тврди за наредните три месеци, со тоа што во секој 
месец да изврши намалување најмалку за една третина на 
тој износ до неговото целосно надоместување. 

Основната организација може во согласност со од-
редбата на став 2 од овој член, да го утврди износот на 
средствата за исплата на бруто личните доходи на работ-
ниците по основава тековниот труд за наредните три ме-
сеци по работник најмногу до износот што во претходни-
от пресметковен период е надоместен со распоредувањето 
на чистиот доход за бруто лични доходи на работниците. 

Основната организација не мора да ги намалува бру-
то личните доходи на работниците по основа на тековни-
от труд, во смисла на одредбата од став 2 на овој член, 
под износот на бруто личните доходи на работниците по 
основа на тековниот труд што ќе го утврди во согласност 
со Законот за вкупниот приход и доходот.". 

Член 7 
Член 97 се менува и гласи: 
„Основната организација која во периодичната пре-

сметка искажала загуба во работењето од денот на исте-
кот на рокот пропишан за поднесување на периодичната 
пресметка до денот додека не утврди дека работи без загу-
ба односно до истекот на рокот пропишан за поднесување 
на завршната сметка може да ги исплатува бруто личните 
доходи на работниците по основа на тековниот труд во из-
нос што ќе го утврди според самоуправниот општ акт, а 
најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со 
член 93 став 1 алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и 
доходот. 

Ако основната организација во пресметковниот пери-
од за кој составила периодична пресметка во која ис-
кажала загуба во работењето исплатила бруто лични до-
ходи на работниците по основа на тековниот труд над из-
носот што ќе го утврди во согласност со член 93 став 1 
алинеја 4 од Законот за вкупниот приход и доходот, за по-
веќе исплатениот износ го намалува износот на средства-
та за исплата на бруто личните доходи на работниците по 
основа на тековниот труд, што ќе го утврди во согласност 
со одредбата од став 1 на овој член за наредните три месе-
ци, со тоа што во секој месец да изврши намалување нај-
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малку за една третина на тој износ до неговото целосноN 

надоместување. 
Намалувањето на бруто личните доходи по основа на 

тековниот труд, во смисла на одредбата од став 2 на овој 
член, основната организација не може да врши намалува-
ње под износот на личниот доход загарантиран со закон. 

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се применува-
ат: , 

1) ако загуба во рабртењето се искаже во периодична-
та пресметка за периодот јануари - март, а на основните 
организации и работните заедници од член 36 ст. 2 и 3 на 
овој закон - и ако искажат загуба во периодичната пре-
сметка за периодот јануари - јуни; 

2) ако загубата во работењето е помала од износот на 
расположивите средства на резервниот фонд на основната 
организација утврден на денот на исплатата на личните 
доходи; 

3) ако основната организација прими парични сред-
ства од други организации, со обврска за враќање или без 
таа обврска, најмалку во износот на искажаната загуба, по 
намалувањето за износот на расположивите средства на 
резервниот фонд.". 

Член 8 

По член 97 се додава нор член 97а, кој гласи: 

„Член 97а 
За повеќе исплатените бруто лични доходи на работ-

ниците по основа на тековниот труд во претходната годи-
на што не ги надоместила во таа година во согласност^ со 
чл. 96 и 97 на овој закон, основната организација го нама-
лува износот на средствата за исплата на бруто личните 
доходи на работниците по основа на тековниот труд што 
ќе го утврди за наредните три месеци по истекот на пропи-
шаниот рок за доставување на завршната сметка, а за ис-
тиот износ го намалува и делот од чистиот доход што го 
распоредува за бруто лџчни доходи на работниците и за 
заедничка потрошувачка во тековната година според ос-
новите и мерилата од својот самоуправен општ акт.". 

Член 9 
Во член 98 став 2 по зборовите: „општ акт“ се додава-

ат запирка и зборовите: „а најмногу до износот што ќе го 
утврди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Зако-
нот за вкупниот приход и доходот“. 

Во став 3 зборовите: „утврдени спбред самоуправни-
от општ акт“ се заменуваат со зборовите: ,,што ќе го ут-
врди во согласност со член 93 став 1 алинеја 4 од Законот 
за вкупниот приход и доходот.". 

Член 10 
Во член 266 бројов: „78" се заменува со бројот: „76". 

Член 11 
-Во член 269 зборовите: „до 30 јуни 1987 година“ се за-

менуваат со зборовите: „до 30 септември 1987 година“. 

Член 12 
^ Одредбите од член 97 ст. 2 и 3 на овој закон не се од-

несуваат: 
1) на основната организација која во 1987, 1988 и 1989 

година ќе искаже загуба во ^работењето според Периодич-
ната пресметка до износот што, во согласност со одредби-
те на член 130 од Законот за вкупниот приход и доходот 
може да ја покрие врз товар на ревалоризационите расхо-
ди, односно да го намали резултатот од Ревалоризацијата 4 

што ги товарел непосредно трошоците на работењето.". 
2) на основните организации од член 264 на овој за-

кон. . ,.-
Член 13 ' 

Овој закон влегува во сила на 1 јули 1987 година. 

545. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК 
НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗА-
БРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗА ЗА-
ЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ НА ПРОДУКТИВНОС-

ТА НА ТРУДОТ 
Се прогласува Законот за престанок на важењето на 

Законот за привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за лични доходи и за заеднич-
ка потрошувачка на работниците за 1987 година над рас-
тежот на продуктивноста на трудот, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 25 
јуни 1987 година. 
П бр. 722 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА НАД РАСТЕЖОТ 

НА ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
Законот за привремена забрана на располагањето со 

дел од општествените средства за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците за 1987 година над 
растежот на продуктивноста на трудот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/87 и 22/87) престанува да важи на 30 јуни 
1987 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

546. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузниот органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, во врска 
со чл. 107, 132 и 134 од Законот за девизното работење 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И 

СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Издатоците за службено патување и селидба во 
странство и определени издатоци што ќе настанат во 
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врска со службеното, патување, селидбата односно ррше-
њето на работи во странство се пресметуваат за корисни-
ците на девизи за чии потреби девизите се распоредени со 
акт на Сојузниот извршен совет и со акт на надлежните 
органи на републиките односно на автономните покраини 
во рамките на обемот утврден со проекцијата на платниот 
биланс на Југославија, а за организациите на здружен труд 
и други општествени правни лица во рамките на утврде-
ните општествено признати репродукциони потреби, во 
согласност со самоуправниот општ акт односно со општи-
от акт (во натамошниот текст: општиот акт), а најмногу 
до износот и под условот пропишани со оваа уредба. , 

Член 2 
Под службено патување во странствр, во смисла на 

оваа уредба, се подразбира службено патување од Соција-
листичка Федеративна Република Југославија (во ната-
мошниот текст: Југославија) во странска држава џ обрат-
то, од една странска држава во друга и од едно место во 
друго на територијата на странска држава. 

Член 3 
Под селидба во странство, во смисла на оваа уредба, 

се подразбира селидба од Југославија во странска држава 
и обратно, од една странска држава во друга и од едно 
место во друго на територијата на странска држава. 

Член 4 
Под определени издатоци што ќе настанат во врска 

со службеното патување, слидбата односно вршењето на 
работи во странство, во смисла на оваа уредба, се подраз-
бираат издатоците во врска со сместувањето на предмети-
те (поќнината) на лицето што се сели дневниците и тро-
шоците^ превоз на членовите на неговото потесно семеј-
ство, прибавувањето на патнички исправи, вакцинација^ 
и лекарските прегледи, службената пошта и таксите, теле-
фонот и телеграмата, изнајмувањето на простории и ма-
шини за пишување, стенографските и дактилографските 
услуги, превозот од странски држави со тешки климатски 
услови и надоместите поради одвоен живот и други изда-
тоци во согласност со оваа уредба. 

И. ИЗДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 

Член 5 
Налог за службено патување издава овластено лице, 

врз основа на одлука на надлежниот орган. 
Налогот за службено патување, покрај назнаката на 

одлуката врз основа на која се издава, содржи особено: 
име и презиме на лицето што патува, работи и задачи што 
ги врши, цел и патувањето, назив на државата и место во 
кое се патува, ден на поаѓање и враќање односно траење 
на службеното патување, вид на превоз што ќе се користи, 
дали се обезбедени бесплатно сместување и исхрана, како 
и назначување под кои услови издатоците за службено па-
тување можат да се пресметуваат. 

Член 6 
Издатоците за службено патување во странство ги 

опфаќаат и издатоците за сместувале, исхрана и превоз. 

1. Издатоци за сместување и исхрана - дневници 

Член 7 
Издаток за сместување на службено патување во 

странство се пресметува врз основа на платена сметка во 
хотел, вклучувајќи и хотел од „А“ категорија. Издатокот 
за сместување може да се пресметува и преку дневницата, 
под условите пропишани со оваа уредба. 

Издатокот за исхрана и личен превоз во местото 
(градски превоз) на службеното патување во странство се 
пресметува преку дневницата. 

Член 8 ^ 
Највисоките износи на дневницата за службено пату-

вање во одделни странски држави се утврдуваат со посе-
бен акт на Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
За службено патување во странство на лице кое врши 

раководни работи во стопанството и надвор од стопан-
ството и на функционери и делегати на општествено-по-
литички заедници и општествено-политички организации, 
организациите на здружен труд, општествено-политички-
те заедници, општествено-политичките организации и 
други општествено-правни лица можат со општиот акт да 
утврдат зголемување на износот на дневниците утврден 
во смисла на член 8 од Уредбата до 20%. 

Член 10 
Ако на службено патување во странство се обезбедни 

бесплатно сместување и беслатна исхрана, дневницата се 
намалува за 90%. ако е обезбедено само бесплатно сместу-
вање за 60%, а ако е обезбедена само бесплатна исхрана -
за 30%, и тоа: ако е обезбеден бесплатен појадок - за 5%, 
ако е обезбеден бесплатен ручек - за 15%, а ако е обезбеде-
на' бесплатна вечера - за 10%. 

Под обезбедено бесплатно сместување и бесплатна 
исхрана, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира 
дека издатокот за сместување и исхрана го поднесува 
странката од странската држава во која се патува службе-
но. 

Член П -
Издатокот за сместување на службено патување во 

странство се пресметува во височина на платената хотел-
ска сметка, освен з|а хотел над „А“ категорија, со намалу-
вање на дневницата за 60%., 

Под сместување, во смисла на став 1 од овој член, не 
се подразбира сместување за дневен одмор. 

Ако како доказ за издаток за сместување се приложи 
сметка од хотел над „А“ категорија, издатоците не се при-
знаваат врз основа на Хотелската сметка, а издатокот за 
сместување се пресметува преку дневницата. 

Издатоците за сместување на службено патување во 
странство, кога за сместување се користат објекти на орга-
низација на здружен труд што изведува работи и органи-
зира и дава услуги за сместување на работниците, се пре-
сметуваат во износите утврдени со општиот акт, а најмно-
гу до и?деите утврдени со оваа уредба. 

Член 12 
За службено патување во странство извршено во свој-

ство на член на југословенска делегација, за преведувачот 
и лицата во обезбедување на таа делегација на меѓународ-
ни средби и собири на кои организаторот односно домаќи-
нот ги определува условите за сместување, трошоците за 
сместување се пресметуваат врз основа на сметката од хо-
телот и над „А“ категорија. 

Член 13 
Пресметка на издатоците преку дневниците за 

службено патување во странство се врши преку една днев-
ница за секои 24 часа проведени на службено патување во 
странство, како и за остатокот на времето подолго од 12 
часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа пресметка се 
врши преку половина дневница. 

Пресметка на издатоците се врши преку една дневни-
ца и ако вкупното службено патување трае подолго од 12 
часа, а преку половина дневница ако вкупното службено 
патување трае подолго од осум часа. 

Член 14 
За службено патување на летачкиот персонал, кое 

вкупно тр,ае помалку од осум часа, сметајќи го времето од 
часот на поаѓање на авионот од последниот аеродром во 
Југославија до часот на враќањето на авионот на првиот 
аеродром во Југославија, се пресметува дневница намале-
на за 70%. 

Член 15 
Организациите на здружен труд и други општествени 

правни лица што се занимаваат со давање услуги во меѓу-
народниот стоковен и патнички промет, за службени пату-
вања во странство на извршниот персонал,, можат со оп-
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штиот акт да утврдат паушални износи на дневниците, а 
најмногу до износите и под условите пропишани со оваа 
уредба. 

Член 16 
Дневниците определени за странска држава во која се 

патува службено се пресметуваат од часот на преминува-
њето на границата' на Југославија, а дневниците определе-
ни за странска држава од која се доаѓа - до часот на пре-
минувањето на границата на Југославија. 

Ако за службено патување се користи авион, дневни-
цата се пресметува од часот на поаѓањето на авионот од 
последниот аеродром во Југославија до часот на враќање-
то на авионот на првиот аеродром во Југославија. 

Ако за службено патување се користи брод, дневница-
та се пресметува од часот на поаѓањето на бродот од по-
следното пристаниште во Југославија до часот на враќа-
њето на бродот во првото пристаниште во Југославија. 

Ако службено се патува во повеќе земји, во заминува-
ње се пресметува дневницата утврдена за странскава 
држава во која се започнува службеното патување, а во 
враќање се пресметува дневницата утврдена за странската 
држава во која службеното патување е завршено. 

За секое задржување односно пропатување низ стран-
ска држава, кое трае подолго од 12 часа, се пресметува 
дневница за таа странска држава. 

2. Издатоци за превоз 

, Член 17 
Издатоците за превоз на службено патување во 

странство се пресметуваат во височина на цената од пат-
ничката тарифа за превоз со средството од оној вид и кла-
са што според општиот акт можат да се користат на 
службено патување. 

Член 
N Ако во цената на билетот за патување со брод се за-

сметана и трошоците за исхрана и ноќевање, дневницата 
се намалува за 90%. 

Ако во цената на авионскиот билет, поради прекину-
вање на патувањето, се засметани трошоците за исхрана и 
сместување, дневницата се намалува за 90%. 

Ако во цената на авионскиот билет, поради прекину-
вање на патувањето, е засметано само сместување, днев-
ницата се намалува за 60%. 

Член 19 
Издатоците за користење на кола за спиење на 

службено патување во странство се пресметуваат со нама-
лување на дневницата за 60%: 

1) ако патувањето трае непрекинато најмалку 24 ча-
са; 

2) ако се патува ноќе од 22 часот до шест часот; 
,3) ако се патува најмалку шест часа ноќе по 20 часот. 

III. ИЗДАТОЦИ ЗА СЕЛИДБА 

Член 20 
За селидба вр'странство и од странство во Југослави-

ја и од една странска држава во друга односно од едно 
место во друго на територијата на странска држава, во 
врска со преместување на вработено лице, се пресметува-
ат издатоците за превоз, по најекономичен пат, на предме-
тите што служат за лична употреба на лицето што се сели 
и на членовите на неговото семејство што ги издржува, и 
тоа: 

1) за лицето што се сели - до 1.100 kg односно од 7 
ш2; 

2) за брачниот другар - до 700 кг, односно до 4 ш3; 
3) за секое дете - до 300 kg, односно до 2 ш3. 
Вкупната маса на предметите од став 1 на овој член 

не може да изнесува повеќе од 2.500 kg односно 15,5 ш3. 
Во вкупната маса на предметите од став 1 на овој 

член се засметува и масата на амбалажата. 
На релациите на кои сообраќаат бродови исклучител-

но за контејнерски превоз, се признаваат трошоците за 
20-стопен контејнер, и тоа само за превоз од натоварната 
до растоварната лука. 

Ако за тоа постојат оправдани причини, со одлука на 
надлежниот орган на 9рганизацијата на здружен труд од-
носно на општественото правно лице, може да се одобри 
превоз на предметите по воздушен карио-пат, експресно 
со железница или со истото превозно средство со кое пату-
ва лицето што се сели („митгепек"), со тоа што вкупната 
маса на предметите не може да изнесува повеќе од 15% од 
масата од став 1 на овој член односно 50% од таа маса ако 
поради вонредни настани во странската држава од која 
лицето се сели не постои можност за транспорт по друг 
пат, или ако се сели од земја во развој во кои не постои 
можност за поекономичен транспорт по друг пат. 

,Лицето кое користи право за превоз на предмети по 
воздушен пат не може да користи и право за превоз на 
предмети по копнен или воден пат. 

Член 21 
Ако лицето се сели со членовите на семејството од Ју-

гославија во некоја прекуморска странска држава или об-
ратно, а на таа линија сообраќаат југословенски бродови, 
издатоците за превоз на предметите што се селат се пре-
сметуваат по тарифата за превоз со југословенски бродо-
ви. 

Член 22 
Издатоците за пакување на покуќнината при селидба 

на лицето од странство, се пресметуваат во паушален из-
нос, кој се утврдува со посебен акт на сојузниот извршен 
совет. 

Издатоците за пакување на покуќнината при селидба 
на лицето од Југославија во странство се пресметуваат во 
паушален износ, што се утврдува со посебен акт на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Паушалниот надомест, од ст. 1 и 2 на овој член се ут-
врдува посебно: 

1) ако лицето се сели со членовите на семејството, а 
предметите се испраќаат со брод, железница или камион; 

2) ако лицето се сели со членовите на семејството, а 
предметите се испраќаат по воздушен пат, експресно со 
железница, со истото превозно средство со кое патува 
(„митгепек") или со сопствен автомобил; 

3) ако лицето се сели без членовите на семејството. 
Издатоците за превоз на предметите од станот до со-

одветното превозно средство се пресметуваат врз основа 
на соодветна сметка. 

Издатоците за осигурување на предметите кај југо-
словенски осигурителни заводи, што се испраќаат од Југо-
славија во странство и од странство во Југославија, се пре-
сметуваат до вредноста што се утврдвуа со посебен акт на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 23 
Ако лицето во врска со заминувањето во странство 

или враќањето во Југославија е должно да го испразни 
својот стан, или примило обврска станот да го испразни 
заради ставање на располагање на друг работник, издато-
ците на име надомест за сместување на предметите (поку-
ќнината) се пресметуваат во височина утврдена со општ 
акт. 

Член 24 
Издатоците за дневници за времето што лицето при 

селидбата ќе го помине на пат се пресметуваат како изда-
тоци за службени патувања во Југославија и во странство. 

За члановите на потесното семејство на лицето што 
се сели кои не се во работен однос, издатоците за дневни-
ци и издатоците за личен превоз се пресметуваат во изно-
сот утврден со општиот акт, до износот на надоместот 
предвиден со одредбите на оваа уредба за лице што се се-
ли. 

IV. ДРУГИ ИЗДАТОЦИ 

Член 25 
Издатоците за прибавување на патнички исправи, за 

вакцинација и лекарски прегледи, а во врска со службено-
то патување и селидбата во странство, ако надлежната са-
моуправна интерсна заедница за здравствено осигурување 
и здравство не ги признае тие трошоци, се пресметуваат 
во реални износи. 
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Член 26 
Издатоците што ќе настанат на службеното патување 

во странство во врска со превезувањето, пренесувањето, 
внесувањето и изнесувањето на службена пошта, како и 
другите неопходни издатоци (такси и др.) се пресметуваат 
врз основа на соодветна сметка или друг документ што ќе 
се утврди со општиот акт. 

Член 27 
Издатоците што ќе настанат во врска со користењето 

на телефон и телеграми на службеното патување, а што се 
неопходни за вршење на определени задачи и работи, се 
пресметуваат врз основа на соодветната сметка. 

Член 28 
Со согласност од шефот на југословенската делегаци-

ја, издатоците на делегацијата во врска со изнајмувањето 
на простории за состаноци на делегацијата, плаќањето на 
стенографски и дактилографски услуги, изнајмувањето на 
машини за пишување за подготвување на службени извеш-
таи или за потребите на службена коресподенција, се пре-
сметуваат врз основа на соодветна сметка. 

Член 29 
Издатоците за превоз на лице кое работи во странска 

држава со тешки климатски услови и на членовите на не-
говото потесно семејство (брачниот другар и децата) за 
дооѓање на одмор во Југославија по најмалку 18 месеци 
престој во таа држава и за враќање, се пресметуваат во ви-
сочина на цената од паричката тарифа за превоз со наје-
кономично превозно средство од оној вид и класа што 
според општиот акт можат да ги користат на службено па-
тување, за едно патување. 

Странските држави со тешки климатски услови, во 
смисла на став 1 од овој член, се определуваат со посебен 
акт на Сојузниот извршен совет. 

Член 30 
Ако потесното семејство на лицето кое работи во 

странство живее во Југославија, се признаваат издатоците 
на име надомест на трошоците поради одвоен живот од 
семејството, но најмногу за 50% повеќе од надоместот ут-
врден за одвоен живот на работниците во Југославија. 

Времето подолго од 30 дена поминато со семејството 
или без семјеството во Југославија или со семејството над-
вор од Југославија не се подразбира како време поминато 
одвоено од семејството и за тоа време не се признаваат из-
датоците на име надомест поради одвоен живот од семеј-
стовто. 

Условите и височината на надоместот од став 1 на 
овој член се определуваат со општиот акт. 

Член 31 
Врз основа на налогот за службено патување или се-

лидба во странство може да се исплати аконтација во ви-
сочина на проценетите трошоци. 

Издатоците за службено патување во странство се 
признаваат врз основа на пресметката на патните трошо-
ци што во рок од седум дена од денот кога службеното па-
тување е завршено, се поднесува, во согласност со одред-
бите на оваа уредба кон писмениот извештај што го заве-
рил надлежниот наредбодавец. 

Кон пресметката на патните трошоци се приложува-
ат: налог за службено патување и доказ за износот платен 
за користење на кола за спиење или бродска кабина - ако 
на службеното патување е користена кола за спиење или 
бродска кабина, односно авионски или бродски билет -
ако е користен авион или брод, неискористено или делум-
но искористено кредитно писмо, писмен доказ за легитим-
ната замена на кредитното писмо односно девизите на на-

ционална валута, хотелска сметка и други докази за тро-
шоците што се правдаат. 

Ако на службеното патување посебно се плаќа резер-
вација на место, аеродромска такса или превоз на багажот 
со автобус, кон пресметката на патните трошоци се при-
ложува и потврда за плаќањето на тие трошоци. 

Кон пресметката на патните трошоци се приложува-
ат и сметки за издатоците предвидени во чл. 26, 27,28 и 29 
од оваа уредба. 

Ако во документот за настанување на издаток, што се 
приложува кон пресметката, е искажан износ во национал-
на валута во која не е утврдена дневницата за таа земја, за 
пресметка и признавање на издатокот кон документот се 
приложува и доказ за курсот на националната валута во 
однос на валутата во Koja е утврдена дневницата за таа 
земја во времето на настанувањето на издатокот. Како до-
каз служи документот за легитимна замена на девизите 
односно на кредитното писмо за национална валута. 

Ако кон документот за настанат издаток не се при-
ложи доказ во смисла на став 6 од овој член, издатоците 
по тој документ не се признаваат кокс патни трошоци, а 
ако е во прашање платена хотелска сметка, издатоците за 
сместување се пресметуваат преку дневницата. 

Издатоците за селидба се признаваат врз основа на 
пресметката на трошоците што по завршната селидба се 
поднесува во согласност со одредбите на оваа уредба, а во 
рок од 30 дена од денот кога службеното патување е за-
вршено. Кон пресметката на селидбените трошоци се при-
ложуваат: увозна или извозна декларација, сметки за пре-
воз на предметите, сметки за шпедитерски услуги, сметки 
за изнесување на предметите од станот и за внесување во 
станот, како и сметки за другите трошоци, во согласност 
со одредбите на оваа уредба. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Одредбите на Уредбата за издатоците за патни и дру-

ги трошоци што на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации им се признаваат во материјални 
трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 
66/79, 58/80, 40/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85 
и 57/85), сообразно ќе се применуваат и на службените па-
тувања во странство, како и при селидба во странство и 
обратно, на работниците на сојузните органи на управа и 
сојузните организации, ако со оваа уредба и со општиот 
акт на органот донесен врз основа на оваа уредба не е оп-
ределено поинаку. 

Член 33 
Со денот на влегувањто во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за издатоците за службени пату-
вања и селидби во странство што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се признаваат во 
материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
37/83, 41/84 и 61/85). 

Член 34 
Оваа уредба се применува на службените патувања и 

селидбите во странство што почнуваат наредниот ден од 
денот на влегување во сила на оваа уедба. 

Член 35 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп бр. 196 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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547. 
Врз основа на член 77 точка 5 и член 202 став 3 од За-

конот за општонародната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА 
ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДОЛОГИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕ-
НИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ 

НА ОДБРАНАТА 
1. Во Одлуката за основите на единствената методо-

логија и за единствените показатели за изработка на пла-
нови на одбраната („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/86), 
точката 51 се менува и гласи: 

.„51. Ажурирање и усогласување на плановите на од-
браната со одредбите на оваа одлука ќе се изврши во 1987 
и 1988 година, во следните рокови: до крајот на септември 
1987 година - за самоуправните организации и заедници; 
до 30 нември 1987 година - за општините; до 31 јануари 
1988 година - за социјалистичките републики и социјалис-
тичките автономни покраини; до 31 март 1988 година - за 
федерацијата." 

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

Е.п. бр.191 
18 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

548. 
Врз основа на член 142 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
МОЖАТ ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВАТА И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ВО 
ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ДЕЈНОСТИ ВО СТРАН-

СТВО 
1. Во Одлуката за условите под кои можат да се пла-

ќаат трошоците на претставништвата и другите трошоци 
во врска со вршењето на дејности во странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85), во точка 1 зборовите: „трошо-
ците за службени патувања во странство“ се бришат. 

2. Во точка 2 одредбата под 1 се брише, а одредбите 
под 2 до 4 стануваат одредби под 1 до 3. 

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

Е.п. бр. 194 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

549. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање по-

себна давачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), 
во согласност со надлежните републички и покраински ор-
гнаи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОТПОВАРУ-

ВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за определување на, стоките на кои се 

плаќа посебна давачка за израмнување на даночните опто-
варувања на увезените стоки во 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/86), во точка 7 зборовите: „30 јуни“ 
се заменуваат со зборовите: „31 декември“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува до 15 септември 1987 година. 

Е.п. бр. 210 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

550. 
Врз основа на член 33. ст. 2 и 3 од Царискиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен сове доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ 
1. Во Одлуката за височината на давачката за царин-

ско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) 
точ. 2 и 3 се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јули 1987 година. 

Е. п. бр. 211 
18 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

551. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од 

родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86) 
во точка 1 став 1 бројот: „1020,00" се заменува со бројот: 
„1320". 

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

Е. п. бр. 197 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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552. 
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), воФоработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за сончоглед, соја 

и маслодајна репка од родот на 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 52/86) во точка 1 став 1 бројот: 
„233,75" се заменува со бројот: „302,50", бројот: „233,75" -
со бројот: „302,50", а бројот: „225,25" - со бројот: „291,50". 

2. Во точка 2 став 2 бројот: „5,8438" се заменува со 
бројот: „7,5625". 

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

Е. п. бр. 198 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

553. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

ЗА ВОЛНА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за волна за 1987 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86) во точка 1 
став 1 бројот: „1528,40" се заменува со бројот: „1977,90", 
бројот: „1284,35" - со бројот: „1662,10", бројот: „1134,45" -
со бројот: „1545,75", бројот: „847,70" - со бројот: 1097,00", 
бројот: „796,30" - со бројот: „1030,50", бројот: „732,10" -
со бројот: „947,40", бројот: „638,30" - со бројот: „826,10" и 
бројот: „624,20" - со бројот: „807,80". 

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

Е. п. бр. 199 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

554. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени на пченицата од 

родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86) 
во точка 1 став 1 во одредбата под 1) бројот: „90,00" се за-

менува со бројот: „125,00"; во одредбата под 2) бројот: 
„85,00" - со бројот: „110,00", а во одредбата под 3) бројот: 
„83,00" - со бројот: „100,00". 

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

Е. п. бр. 200 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

555. 

Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен сбвет донесува 

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

ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за оризова арпа 

од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/86) во точка 1 став 1 бројот: „201,45" се заменува со 
бројот: „260,70"; бројот: „190,40" - со бројот: „245,10", а 
бројот: „183,30" - со бројот: „237,30". 

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

Е. п. бр. 201 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарин, с. р. 

556. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

ЗА МЛЕКО ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86 и 33/87) во 
точка 1 став 1 бројот: „35,41" се заменува со бројот: 
„45,83". 

2. Во точка 7 зборовите: „16 мај“ се заменуваат со 
зборовите: „30 септември“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 202 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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557. 
Врз основа на член 23, а во врска со член 20 од Зако-

нот за системот на општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во со-
работка со надлежните републички и покраински органи, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРОПИ-
СИТЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА 

НА ЦЕНИТЕ 
1. Се продолжува важењето на Одлука за давање сог-

ласност на цените на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/86), Одлуката за обврска на прет-
ходно известување на Сојузниот завод за цени за промена 
на цените на определени производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/86), Одлуката за начинот на форми-
рање на цените на производите од увоз („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 69/86), Одлуката за начинот на формирање на 
цените на производите во прометот на големо односно на 
мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86 и 16/87) и Одлу-
ката за определување на производите за кои организации-
те на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени 
и на купувачите да им доставуваат известување за цените 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/86). 

2. Оваа одлука ќе се применува до 15 септември 1987 
година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 203 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
, Јанез Земљарич, с. р. 

558. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за пченка од ро-

дот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86) во 
точка 1 став 1 бројот: „76,50" се заменува со бројот: 
„99,00". 

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

Е. п. бр. 204 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

559. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
ЗА ШЕЌЕРНА РЕПЈСА ОД РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена за шеќерна репка 
од родот на 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/86) во точка 1 став 1 бројот: „21,25" се заменува со бро-
јот: „27,50". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „1,37097" се заменува со 
бројот: „1,77419". 

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

Е. п. бр. 205 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

560. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД 

РОДОТ НА 1987 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат суров памук сами или во кооперација со индивудал-
ни земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) им се обезбедуваат за суров памук од ро-
дот на 1987 година заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 
1) I класа, со просечен рандман 31 541,20 
2) И класа, со просечен ранд ман 30 454,60 
3) III класа, со просечен рандман 30 433400 
4) IV класа, со просечен рандман 28 416,70 

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 
количините суров памук од родот на 1987 година што про-
изводителите, ќе ги договорат во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителот, а важат за су-
ров памук со 8,5% влага. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени за суров 
памук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/86). 

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

Е. п. бр. 206 
25 јуни 1987 година 
Белград 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

561. 
"Врз основа на член 7 од Законот за системот за оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните сове-
ти на собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен своет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 

НА ДОБИТОКОТ ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени на добитокот за 

1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86 и 34/87) 
во точка 1 став 1 во одредбата под А) бројот: „807,00" се 
заменува со бројот: „1044,30", бројот: „610,70" - со бројот; 
„790,10", бројот: „21,81" - со бројот: „28,22" и бројот: 
„750,50" со бројот: „971,20". 

Во одредбата под Б) бројот: „1328,90" се заменува со 
бројот: „1719,75", бројот: „1290,20" - со бројот: „1669,65", 
бројот: „1264,401 - со бројот: „1636,25", бројот: „1225,70" -
со бројот: „1586,15", бројот: „967,50" - со бројот: 1252,25", 
бројот: „890,25" - со бројот: „1152,05", бројот: „57,95" - со 
бројот: „И 10,30" и бројот: „819,30" - со бројот: „1060,25". 

Во одредбата под Б) бројот: „1759,50 се заменува со 
бројот: „2277,00", бројот: „1644,75" - со бројот: „2128,50", 
бројот: „1555,50" - со бројот: „2013,00", бројот: „1440,75" -
со бројот: „1864,50", бројот: „1275,00" - со бројот: 
„1650,00" и бројот: „1211,25" - со бројот: „1567,50". 

Во одредбата под Г) бројот: „569,50" се заменува со 
бројот: „737,00", а бројот: „546,15" - со бројот: „704,60". 

2. Во точка 3 бројот: „1,5" се заменува со бројот: 
„2,5 . 

3. Во точка 7 зборовите: „20 мај“ се заменуваат со 
зборовите: „30 септември“. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. ?07 
25 јуни 1987 година ' 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

562. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, во врска 
со чл. 107 и 132 од Законот за девизното работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДА-

ТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ 
1. Највисокиот износ на дневниците за службено па-

тување во одделни странски земји изнесува: 

Реден 
број Држава Износ на 

дневницата 

1 2 3 

1. Демократска Република 
Авганистан 
- за местото: 
- Кабул 
- за други места 

2. Народна Социјалистичка 
Република Албанија 
- за сите места 

3. Алжирска Демократска и 
Народна Република 
- за местата: 
- Алжир 
- Оран и Анаба 
- за други места 

101 САД долар 
44 САД долари 

79 пресметковни 
долари 

189 САД долари 
147 САД долари 
116 САД долари 

4. Народна Република Ангола 
- за местото: 
- Луанда 
- за други места 5 

5. Република Аргентина 
- за местата: 
- Буенос Аирес и Барилохе 
- Кордова и Мендоса и 
Тиера де Фуго 
- Салта, Розарио, и Map дел 
Плата 
- за други места 

6. Австралија 
- за сите места: 

7. Република Австрија 
- за сите места 

8. Бахреин 
- за местото: 
- Манама 
- за други места 

9. Народна Република 
Бангладеш 
- за местата: 
- Дака 
- Читагонг 

' - за други места 
10. Кралството Белгија 

- за' сите места 
11. Народна Република Бенин / 

- за местото : 
- Котону 
- за други места 

12. , Република Боливија 
- за местата: 
- Санта Круз 
- Л а П а з 
^за други места 

13. Република Боцвана 
- за местата: 
- Габерон 
- Лобатсе и Францистаун 
- Маун 
- за други места 

14. Федеративна Република 
Бразил 

( - за местата: 
- Рио де Женеиро, Саом 
Луис, Саем Паолц, Ресифе, 
Белем Манаис, Амапа Бело 
Хоризонте, Салвадор, 
Кампинас и Бразилија 
- за други места 

15. Народна Република 
Бугарија 
- за сите места 

16. Република Џибути 
- за местото: 
- Џибути 
- за други места 

17. Социјалистичка Република 
Бурманска Унија 
- за местата: 
- Рангун 
- Паган 
- Сандовеј 
- Мандалај 
- за други места 

18. Република Бурунди 
- за местото: 
- Буџамбура 
- за други места 

141 САД долар 
97 САД долари 

70 САД долари 

59 САД долари 

55 САД долари 
50 САД долари 
105 австралиски 
долари 
1.670 австриски 
шилинзи 

136 САД долари 
75 САД долари 

92 САД долари 
69 САД долари 
25 САД долари 
6. 110 белгиски 
франци 

125 САД долари 
79 САД долари 

94 САД долари 
68 САД долари 
53 САД долари 

81 САД долари^ 
72 САД долари 
64 САД долари 
41 САД долари 

74 САД долари 
51 САД долари 

86 САД долари 

126 САД долари 
95 САД долари 

72 САД долари 
48 САД долари 
35 САД долари 
41 САД долар 
19 САД долари 

110 САД долари 
56 САД долари 
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19. Централна Африканска 
Република 
- за местото: 
- Бангси 
- за други места 

20/ Република Чад 
- за местото: “ -
- Нџамеца 

за други места 
21. Чиле 

- за сите места . 
22. Чехословачка 

Социјалистичка Р,епублика 
т за сите места 

23. Кралството Данска', 
- за сите места 

24. Арапска Република Египет 
- за местата: 
- Каиро 
- Асуан 
- Александрија 
- Луксор 
- за други мееога 

25. Република Еквадор 
- за местата: 
- Кито 
- Гвајакил 

4 , - з а други места 
26. Република Екваторцјална 

Гвинеја 
- за местата: 
- Малабо и Бата 
- за други места 

27. Доминиканска Република 
- за местата; 
- Санта Долини) 
- Пуерто Плата и Ла 
Романа 
- Сантјаго 
- за други места 

28. Република Салвадор 
- за местото: 
- Сан Салвадор 
- за други места 

29. Социјалистичка Етиопија 
- за местото: 
- Адис Абеба 
- за други места 

30. Република Филипини 
- за местата: 
- Манила 
- Давао, Багио, Кагајан де 
Оро, Џебу Давао и Пуерто 
Принцеса 
- за други места 

31. Република Финска 
- за (?ите места 

32. Република Франција 
- за местото: 
- Париз 

- за други места 

33. Габонска Република 
- за местата:/ 

' N - Либервил и Порт Жантил 
- Ламбарен 
- Франсвил и Ојем 
- за други места 

34. Република Гана 
- за местата: 
- Акра 

119 САД долари 
71 САД долар 

103 САД долари 
49 САД долари 

78 САД долари 

85 пресметковни 
долари 

1.025 дански круни 

96 САД долари 
75 САД долари 
73 САД долари 
53 САД долари 
47 САД долари 

87 САД долари 
74 САД долари 
47 САД долари 

, 84 САД долари 
68 САД долари 

88 САД долари 

75 САД долари 
60 САД долари 
33 САД долари 

84 САД долари 
25 САД долари 

91 САД долар 
34 САД долари 

95 САД долари 

64 САД долари 
47 САД долари 

156 САД долари 

740 француски 
франци 
620 француски 
франци 

159 САД долари 
138 САД долари 
113 САД долари 
97 САД долари 

71 САД долар 

- Кумаси, Тема, Такоради и 
Тамале 
- за други места 

35. Буркина Фасо ^ 
- за местата: 
- Уагадугу 
- Бобо-Диуласо 

. - за други места 
36. Република Грција 

- за местото; 
- Атина 
- за други места 

37. Кооперативна Република 
Гвајана , 
- за местото: 
- Џорџтаун 
г за други места 

38. Република Гватемала 
- з а местото: 
- Гватемала Сити 
- за други места 

39. Република Гвинеја 
- з а местото: 
- Конакри 
- за други места 

40. Р,епублика Гвинеја Бисао 
- за местото: 
- Бисао 
- за други места 

41. Република Хаити 
- за местото: 
- Порт Пренс 
- за други места 

42. Кралството Холандија 
) - за сите места 

43. Република Хондурас 
- за местата: 
- Тегусигалпа 
- Сан Педро Сула 
- за други места 

44. Хонг, Конг 
- за сите места 

45. Република Индија 
- за местата: 
- Бомбај^ Калкута и Мадрас 
- Њу Делхи и Архмедабад 
- за други места 

46. Република Индонезија 
- за местата: 
- Џакарта 
- Бали ', 
- за други места 

47. Исламска Република Иран 
- за местото: 
- Техеран 
за други места' 

48. Република Ирак 
- за сите места 

, 49. Република Ирска 
- за сите места 

50. Република Исланд 
- за сите места 

51. Република Италија 
- за местата: 
- Фиренца, Венеција и 
Милано 
- Рим 

- за други места 

42 САД долари 
16 САД долари 

НО САД долари 
75 САД долари 
64 САД долари 

67 САД долари 
49 САД долари 

158 САД долари 
29 САД долари 

83 САД долари, 
41 САД долар 

125 САД долари 
15 САД долари 

127 САД долари 
15 САД долари 

83 САД долари 
54 САД долари 
296 холандски 
флорини 

102 САД долари 
94 САД долари 
67 САД долари 

143 САД долари 

83 САД долари 
72 САД долари 
65 САД долари 

83 САД долари 
68 САД долари 
62 САД долари 

160 САД долари 
137 САД долари 

170 САД долари 

88 англиски фунти 

108 САД долари 

203.000 итал. лири 
149.000 итал. лири 
133.000 итал. лири 
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52. Држава Израел 
- за местата: 
- Тел Авив 
- Јерусалим 
- Тибриз 
- Хаифа 
- за други места 

53. Парламентарна монархија 
Јамајка 
- за местото: 
- Кингстон 
- за други места 

54. Јапонија 
- за местата: 
- Токио -
- Јокохама 
- Осака и Окинава 
- Нагоја, Кјото, Нана, Кобе, 
Фукуока и Сапоро 
- за друг,и места 

55. Народна Демократска 
Република Јемен 
- за местото: 
- Аден 
- за други места 

56., Арапска Република Јемен 
- за местата: 
- Сана 
- Ходеидах и Таџ 
- за други места 

57. Хашимитско Кралство 
Јордан 
- за местата: 
- Аман 
- Јерусалим 
- за други места 

58. Република Камерун 
- за местата: 
- Јуанде 
- Гаруа и Диала 
- Нгаундере, Баменда, 
Маруа и Бертуа 
- за други места 

59. Канада 
- за местата: 
- Ота,ва 
- Монтреал 
- Торонто 
- за други места 

,60. Држава Катар 
- за сите места: 

61. Република Кенија 
- за местата: 
- Најроби 
- Момбаса 
- Ламу 
- за други места 

62. Народна Република Кина 
- за местата; 
- Пекинг и Шангај 
- за други места 

63. Република Кипар 
- за сите места: 

64: Демократска Кампучија 
- за сите места: 

65. Република Колумбија 
- за местата: 
- Картагена 
- Баранкилија, Кали и 
,Богота 
- Медељин 
- Калкута, Санта Марта, 

91 САД долар 
84 САД долари 
96 САД долари 
68 САД долари 
58 САД долари 

137 САД долари 
123 САД долари 

247 САД долари 
203 САД долари 
183 САД долари 

163 САД долари 
124 САД долари 

100 САД долари 
43 САД долари 

92 САД долари 
53 САД долари 
41 САД долар 

86 САД долари . 
84 САД долари 
83 САД долари 

165 САД долари 
11ф САД долари 

103 САД долари 
85 САД долари 

93 САД долари 
92 САД долари 
84 САД долари 

.75 САД долари 

122 САД долари 

94 САД долари 
64 САД долари 
73 САД долари 
59 САД долари 

108 САД долари 

63 САД долари 

64 САД долари 

58 САД долари 

101 САД долар 
94 САД долари 
84 САД долари 
68 САД долари 

Переира и Сан Андрес 
- за други места 

66. Народна Република Конго 
- за местата: 
- Бразавил 
- Поент Хоар 

Лубомбо 
- за други места 

67. Демократска Народна 
Република Кореја 
- з а местото: 
- Пјон Гјанг -
- за други места 

68. Република Кореја 
- за местата: 
- Сеул, Кјунгју и острово 
Чеју 
- за други места 

69. Република Костарика 
- за местото: 
- Сан Хозе 
- за други места , 

70. Република куба 
- з а местото: 
- Хавана: 
- за други места 

71. Држава Кувајт 
- за сите места 

72. Демократска Народна Ре-
публика Лаос 
^ за сите места 

73. Кралство Лесото 
- за местото: 
- Масеру 
- за други места 

74. Република Либан 
- з а местото: 
- Бејрут 
- за други места 

75. Република Либерија 
- за местото: 
- Монровија 
- за други места 

76. Социјалистичка Народна 
Либиска Џамахирија 
- за местата: 
- Триполи и Бенгази 
- за други места 

77. Велико Војводство 
Луксембург 
,- за сите места 

78. . Демократска Република 
Мадагаскар 

за местата: 
- Тананарива 
- Носу-Бе 
- за други MebTa 

79. Република Малави 
- за местата: 
- Лилонгве 
- Блантир 
- за други места 

80. Народна Република Унгари-
ја 
- за сите места 

81. Малезија 
- за местата: 
- Кота Кинабалу 
- Куала Лумпур 
- Пенанг 
- за други места 

59 САД долари 

147 САД долари 
139 САД долари 
106 САД долари 
81 САД долар 

86 САД долари 
72 САД долари 

141 САД долар 
102 САД долари 

97 САД долари 
54 САД долари 

85 САД долари 
55 САД долари 

155 САД долари 

40 САД долари 

49 САД долари 
27 САД долари 

40 САД долари 
16 САД долари 

112 QAfl долари 
56 САД долари 

104 САД долари 
79 САД долари 

4.800 белгиски 
франци 

90 САД долари,. 
54 САД долари 
33 САД долари 

75 САД долари 
70 САД долари 
53 САД долари 

62 САД долари 

107 САД долари 
93 САД долари 
79 САД долари 
70 САД долари 
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1 I, 

82. Република Мали 
- за местата: 
- Бамако 
- Тимбукту и Мопти 
- за други места 

83. Република Малта 
- за сите места 

84. Кралство Мароко 
- за сите места 

85. Исламска Република 
Мавританија 
- за местата: 
- Нуаџибу 
- Нуакшкот 
- за други места 

86. Соединети Држави на 
Мексико 
- за местата: 
- Мексико Сити, Гвадалаха-
ра и Монтереј 
- за други места 

87. Народна Република 
Монголија 
- за местото: 
- Улан Батор 

- за други места 

88. Народна Република 
Мозамбик 
- за местото: 
- Мапуто 
- за други места 

89. Сојузна Република Герма-
нија 
- за сите места 

90. .Германска Демократска 
Република 
- за сите места 

91. Кралство Непал 
- за местата: 
- Катаманда 
- Пакхара 
- за остала, места 

92. Република Нигер 
- за местото: 
- Ниамеј 
- за други места 

93. Федеративна Република 
Нигерија 
- за местата: 
- Лагос 
- Маидугури 
- за други места 

94. Република Никарагва 
- за местото: 
- Манагва 
- за други места 

95. Кралство Норвешка 
- за сите места 

96. Нови Зеланд 
- за сите места 

97. Република Брегот на Слоно-
вата Коска 
- за местата: 
- Абиџан 
- Јамусокро 
- Корхого 
- Буака 
- Ман 
- за други места 

125 САД долари 
104 САД долари 
бб САД долари 

104 САД долари 

58 САД долари 

75 САД долари 
61 САД долар 
42 САД долари 

58 САД долари 
43 САД долари 

83 пресмет. 
долар 
42 пресмет. 
долар 

91 САД долар 
37 САД долари 

210 германски 
марки 

153 пресмет. дола-
ри 

70 САД долари 
47 САД долари 
15 САД долари 

119 САД долари 
65 САД долари 

39 САД долари 
35 САД долари 
31 САД долар 

108 САД долари 
29 САД долари 

1.030 норв. круни 

99 САД долари 

117 САД долари 
134 САД долари 
95 САД долари 
84 САД долари 
63 САД долари 
59 САД долари 

98. Султанат Оман 
- за местата: ^ 
- Мускат и Салалах 
- Низва 
- за други места 

99. Исламска Република 
Пакистан 
- за местата: 
- Исламабад 
- Карани 
- Куета 
- Лахор 
- Пешавар 
- за други места 

100. Република Панама 
- за местата: 
- Бамбито и Контадора 
Исланд 
- Панама Сити и Колон 
- за други места 

101. Папуа Нова Гвинеја 
- за местата: 
- Порт Морезби 
- Лае, Рабоул, МТ. Хаген,' 
Попондета и Киета 
- Кундијава, Вевак и , 
Маданг 
- за други места 

102. Република Парагвај 
- за местото: 
- Асансион 
- за други места 

103. Република Перу 
- за местата: 
- Лима 

j - Куско и Икитос 
- за други места 

104. Народна Република Полска 
- за сите места 

105. Заедница Порторико 
- за сите места 

106. Република Португал 
- за сите места 

107. Република Руанда 
- за местата: 
- Кигали 
- Гисенеј 
- Габиро 
- за други места 

108. Социјалистичка Република 
Романија 
- за местото: 
- Букурешт 
- за други места 

109. Соединети Американски 
Држави 
- за местата: , 
- Њујорк 
- Вашингтон 
- за други места 

110. Кралство Саудиска 
Арабија 
- за местата: 
- Јанбу 
- Мека и Џеда 
- Таиф, Абха и Касим 
- Даран, Ријад и Алдубаи . 
- Џизан 
- Мандинах Мунавара 
- за други места 
Република Сенегал 
- за местото: 

160 САД долари 
107 САД долари 
77 САД долари 

78 САД долари 
70 САД долари 
31 САД долар 
60 САД долари 
50 САД долари 
25 САД долари 

133 САД долари 
96 САД долари 
59 САД долари 

128 САД долари 

96 САД долари 

88 САД долари 
79 САД долари 

45 САД долари 
20 САД долари 

81 САД долар 
68 САД долари 
41 САД долар 

68 САД долари 

55 САД долари 

101 САД долар 

111 САД долари 
104 САД долари 
81 САД долар 
69 САД долари 

96 САД долари 
74 САД долари 

138 САД долари 
111 САД долари 
98 САД долари 

165 САД 
152 САД 
144 САД 
136 САД 
120 САД 
103 САД 
69 САД 

долари 
долари 
долари 
долари 
долари 
долари 
долари 

111. 
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- Дакар 
- за други места 

112. Демократска Република Сао 
Томе и Принципе 
- за сите места 

113. Република Сејшели 
- за сите места 

114. Република Сиера Леоне 
- за местото: 
- Фритуан 
- за други места 

115. Република Сингапур 
- за сите места 

116. Сиријска Арапска Република 
- за местата: 
- Дамаск 
- Латакија 
- Палмира 
- за други места 

117. Демократска Република 
Сомалија 
- за местото: 
- Могадиш 
- за други места 

118. Сојуз на Советските 
Социјалистички Републики 
- за сите места 

119. Демократска Република 
Судан 
- за местата: 
- Картум 
- Порт Судан 
- Хагабала Бад Медаин 
- за други места 

120. Република Суринам 
- за оите места 

121. Шпанија 
- за местата: 
- Мадрид и Барцелона 
- за други места 

122. Република Шри Ланка 
- за местото: 
- Коломбо 
- за други места 

123. Швајцарска Конфедерација 
- за сите места 

124. Кралство Шведска 
- за местата: 
- Штокхолм 
- Гетеборг 
- Малме 
- за други места 

125. Кралство Тајланд 
- за местото: 
- Бангкок 
- за други места 

126. Обединета Република 
Танзанија 
- за местата: 
- Дар ел Салам 
- Занзибар 
- Аруша и Танга 
- за други места 

127. Република Того 
- за местата: 
- Ломе 
- Кара 
- за други места 

128. Република Тринидад -
Тобаго 
- за местата: 
- Порт оф Спен 

124 САД долари 
99 САД долари 

107 САД долари 

117 САД долари 

64 САД долари 
15 САД долари 

107 САД долари 

132 САД долари 
75 САД долари 
65 САД долари 
54 САД долари 

42 САД долари 
20 САД долари 

155 пресм. долари 

180 САД долари 
56 САД долари 
63 САД долари 
31 САД долар 

99 САД долари 

142 САД долари 
110 САД долари 

59 САД долари 
29 САД долари 

180 швајцарски 
франци 

940 шветски круни 
820 шветски круни 
780 шветски круни 
700 шветски круни 

77 САД долари 
61 САД долар 

87 САД долари 
69 САД долари 
46 САД долари 
33 САД долари 

125 САД долари 
99 САД долари 
50 САД долари 

161 САД долар 

- Тобаго 
129. Република Тунис 

- за местото: 
- Тунис 
- за други места 

130. Република Турција 
- за местата: 
- Анкара 
- Истамбул 
- Измир и Анталија 
- Ацана 
- за други места 

131. Република Уганда 
- за местото: 
- Кампала 
- за други места 

132. Обединети Арапски 
Емирати 
- за местата: 
- Абу Даби 
- Дубаи 
- за други места 

133. Ориентална Република 
Уругвај, 
- за сите места 

134. Обединето Кралство на 
Велика Британија и Се-
верна Ирска 
- за местото: 
- Лондон 
- за други места 

135. Република Венецуела 
- за местата: 
- Валенсија, Пуерто, Л а 
Круз Карабејада и Нела 
де Моргарита 
- Каракас 
- за други места 

136. Социјалистичка Републи-
ка Виетнам 
- за сите места 

137. Република Запре 
- за местата: 
- Киншаса 
- Лубумбаши и Ажаболи-
те 
- за други места 

138. Република Замбија 
- за местата: 
- Лусака 
- Кивке, Идола и 
Ливингстон 
- за други места 

139. Република Зимбабве 
- за местото: 
- Хараре 
- за други места 

140. Сите други држави 
- за сите места 

112 САД долари 

70 САД долари 
42 САД долари 

79 САД долари 
157 САД долари 
74 САД долари 
65 САД долари 
50 САД долари 

106 САД долари 
68 САД долари 

158 САД долари 
153 САД долари 
121 САД долар 

45 САД долари 

86 енглески фунти 
62 енглески фунти 

50 САД долари 
62 САД долари 
30 САД долари 

55 САД долари 

155 САД долари 

79 САД долари 
42 САД долари 

84 САД долари 

55 САД долари 
19 САД долари 

72 САД долари 
53 САД долари 

54 САД долари 

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на ова реше-
ние, дневниците за службено патување во земјите што се 
наоѓаат во воена состојба се зголемуваат за 30% од износи-
те утврдени во точка 1 на ова решение. 

Дневниците за службено патување во Исламска Ре-
публика Иран и Република Ирак утврдени во точка 1 на 
ова решение се зголемуваат за 30% до завршувањето на 
војната меѓу тие земји. 

3. Издатоците за пакување на покуќнина и селидба на 
лица од странство се признаваат во паушален износ и тоа: 

а) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
ги испраќа предметите со брод, железница, или камион -
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во валута на земјата од која се сели во износ од 400 САД 
долари, пресметано по тековниот курс што важи во време-
то на селидбата во земјата од која се сели или во динари 
по враќањето на лицето во земјата пресметани на денот 
на предавањето на пресметката на трошоците од член 32 
став 6 на Уредбата за издатоците за службени патувања и 
селидба во странство; 

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
ги испраќа предметите по воздушен пат, експресно со 
железница, со исто превозно средство со кое патува ("мит-
гепек") или со сопствен автомобил - во валутата на земја-
та од која се сели во износ од 200 САД долари, пресметано 
по тековниот курс што важи во времето на селидбата во 

'земјата од која се сели или во динари по враќањето на ли-
цето во земјата пресметани на денот на предавањето на 
пресметката на трошоците од член 32 став 6 на Уредбата 
за издатоците за службени патувања и селидба во стран-
ство; 

в) ако лицето се сели без членови на семејството во 
височина од 50% од износот од паушалниот надомест под 
а и б на оваа точка - во валутата на земјата од која се се^ 
ли, пресметано по курсот што важи во време на селидбата 
во земјата од која се сели или во динари по враќањето на 
лицето во земјата пресметани на денот на предавањето на 
пресметка на трошоците од член 32 став 6 од Уредбата за 
издатоците за службени патувања и селидба во странство; 

4. Издатоци за пакување на покуќнина при селидба 
од Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство се признаваат во паушален износ, и тоа: 

а) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
ги испраќа предметите со брод, железница или камион -
во височина на три просечни остварени лични доходи на 
работниците вработени во стопанството на Југославија за 
претходното полугодие; 

б) ако лицето се сели со членовите на семејството и 
ги испраќа предметите по воздушен пат, експресно со 
железница, со исто превозно средство со кое патува („мит-
гепек") или со сопстсвен автомобил - во височина на два 
просечни остварени лични доходи на работниците врабо-
тени во стопанството на Југославија за претходното полу-
годие; 

в) ако лицето се сели без членови на семејството во 
височина од 50% од износот на паушалниот надомест од 
таа одредба под а и б на оваа точка. 

5. Издатоци за осигурување на предметите кај југо-
словенските осигурителни заводи, кои при селидба се ис-
праќаат од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство или од странство во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, се признаваат до 
следниот износ, и тоа: 

а) ако лицето се сели со членовите на семејството, 
вредност на предметите до 3.000.000 динари; 

б) ако лицето се сели без членови на семејството -
вредност на предметите до 1,500.000 динари. 

6. Издатоци за превоз на лице што работи во стран-
ска држава под тешки климатски услови и членовите на 
негово потесно семејство (брачен другар и деца) за доаѓа-
ње на одмор во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за враќање во странска земја се признаваат 
за следните земји: 

\ - Народна Република Ангола, Народна Република 
Бангладеш, Република Боливија, Социјалистичка Репуб-
лика Бурманска Унија, Централна Афричка Република, 
Република Гана, Република Габон, Република Гвајана, Ре-
публика Гвинеја, Република Индија, Република Индонези-
ја, Република Ирак, Социјалистичка Етиопија, Демократ-
ска Народна Република Јемен, Народна Република Конго, 
Држава Кувајт, Малезија, Република Мали, Народна Ре-
публика Мозамбик, Федеративна Република Нигерија, Ре-
публика Никарагва, Исламска Република Пакистан, Де-
мократска Република Сомалија, Демократска Република 
Судан, Демократска Социјалистичка Република Шри Лан-
ка, Обединета Република Танзанија, Кралство Тајланд, 
Социјалистичка Република Виетнам и Република Заир. 

7. Ова решение се однесува на службени патувања и 
селидби во сстранство што започнуваат наредниот ден од 
денот на влегувањето во сила на ова решение. 

8. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за највисоките износи на 
дневниците за службено патување во странство и за изда-
тоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации им се признваат во 
материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/85) и Решението за привремено зголемување на износи-
те на дневниците за службено патување во Ирак и Иран, 
што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82). 

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

Е. п. бр. 195 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Јанез Земљарич, с. р. 

563 . 
Врз основа на чл. 41 и 130 став 6 од Законот за вкуп-

ниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/86), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИ-

ЗАЦИЈАТА НА СРЕДСТВАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на пресме-

тување на Ревалоризацијата на средствата на корисниците 
на општествени средства кои, според одредбите на Зако-
нот за вкупниот приход и доходот, се должни да вршат Ре-
валоризација (во натамошниот текст: корисници на оп-
штествени средства). 

Член 2 
За претпријата, банките, другите финансиски органи-

зации, осигурителните и реосигурителните организации и 
работните односно деловните единици основани во стран-
ство за кои се врши самостојна пресметка и за кои се води 
посебно книговодство во кое средствата се искажуваат во 
странска валута, Ревалоризација на тие средства не се 
врши според одредбите на овој правилник, а позитивните 
курсни разлики се внесуваат во вкупниот приход како дру-
ги приходи, додека негативните курсни разлики се надо-
местуваат од вкупниот приход како други трошоци на ра-
ботењето. 

Член 3 
Ревалоризацијата опфаќата: 
1) Ревалоризација на обврските и побарувањата; 
2) Ревалоризација на основните средства и материјал-

ните права; 
3) Ревалоризација на амортизација; 
4) Ревалоризација на залихите на суровини, материја-

ли, резервни делови, ситен инвентар, автогуми и амба-
лажа (во натамошниот текст: залихи на материјали и си-
тен инвентар); 

5) Ревалоризација на недовршено производство на 
производи и услуги и залихи на полупроизводи, делови од 
сопствено производство и готови производи (во натамош-
ниот текст: производството и залихи на готови произво-
ди); 

6) Ревалоризација на залихите на стоки; 
7) контролна Ревалоризација на трајните извори на 

деловните средства. 
Член 4 

Организациите на здружен труд и други корисници 
на општествени средства кои своето книговодство го во-
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дат по Контниот план за организациите на здужен труд, 
пресметување на Ревалоризацијата вршат на обрасците 
што се составен дел на овој правилник. 

Обрасците од став 1 на овој член претставуваат доку-
менти за книжење на соодветните износи на Ревалориза-
цијата. Обрасците ги составува корисникот на општестве-
ни средства во еден примерок и не ги прилага кон перио-
дичните пресметки и завршната сметка што и ги доставу-
ва на Службата за општествено книговодство. Корисни-
кот на општествени средства може, во согласност со соп-
ствените потреби, да ги прошири податоците во обрасци-
те од став 1 на овој член. 

Корисниците на општествени средства што своето 
книговодство не да го водат по Контниот план за органи-
зациите на здружен труд, обрасците од став 1 на овој член 
ќе ги усогласат со своите контни планови. 

II. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИТЕ И ПОБАРУВА-
ЊАТА 

Член 5 
Ревалоризацијата на обврските и побарувањата опфа-

ќа Ревалоризација на динарските обврски и побарувања и 
Ревалоризација на обврските и побарувањата искажани во 
девизи. 

1. Ревалоризација на динарските обврски и побарувањата 

Член 6 
Динарските обврски и побарувања се ревалоризираат 

во согласност со односите помеѓу должникот и доверите-
лот утврдени со договор и со самоуправна спогодба од-
носно врз основа на закон, на еден од следните начини: 

1) со Ревалоризација на главницата на обврските и 
побарувањата; 

2) со Ревалоризација на обврските и побарувањата за 
износ на ревалоризациониот дел од каматата што и се 
припишува на главницата; 

3) Ревалоризација на обврските и побарувањата за из-
носот на ревалоризациониот дел од каматата што се на-
платува во роковите во кои се врши прсметката. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 1 на овој член се 
врши за обврски и побарувања по-основ на здружени и 
вложени средства според основите и мерилата што се ут-
врдени со самоуправна спогодба односно со договор ако е 
предвидено враќањето односно наплатата на тие средства 
да се врши зависно од остварениот заеднички доход. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 2 на овој член се 
врши според основите и мерилата и во роковите што се 
утврдени со договор односно со самоуправната спогодба 
или закон, така што Ревалоризацијата што и се припишу-
ва на главницата претставува дел од каматата до годиш-
ната стапка на растежот на цените на производителите на 
индустриски производи. Ревалоризацијата, во смисла на 
ОВОЈ став, ги опфаќа и интеркаларните камати до годиш-
ната стапка на растежот на цените на производителите на 
индустриски производи. 

Ревалоризацијата од став 1 точка 3 на овој член се 
врши според основите и мерилата и во роковите што се 
утврдени со договор односно со самоуправна спогодба 
или закон, така што дел од каматата до годишната стапка 
на растежот на цените на производителите на индустрис-
ки производи се наплатува во роковите во кои се врши 
пресметката. 

Под обврски и побарувања што се ревалоризираат 
според одредбите на ст. 3 и 4 од овој член се подразбираат 
обврските односно побарувањата по основ на: кредити и 
заеми; промет на стоки и услуги; ненавремено и одложено 
плаќање; хартии од вредност; обврски и побарувања со 
кои се пресметува затезната камата и по други основи по 
кои се пресметува каматата. ( 

Годишната стапка на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од ст. 3 и 4 на овој 
член се утврдува во март, јуни, спетември и декември за 
наредните три месеци, како годишен процент на рас-
тежот на цените, врз основа на податоците за растежот на 
цените на производителите на индустриски производи во 
претходните шест месеци, што ги објавила сојузната орга-
низација надлежна за работи на статистиката. Таа стапка 

се користи за утврдување на Ревалоризацијата на обврски-
те и побарувањата од ст. 3 и 4 на овој член за тоа триме-
сечје. 

По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, до-
верителот и должникот можат да договорат стапката од 
тој став што важела на денот на настанувањето на об-' 
врската односно побарувањето да ја применуваат за цели-
от период додека обврската не се плати односно побарува-
њето не се наплати, под услов нивното намирување да се 
врши во роковите и на начинот што се договорени, и тоа: 

1) при издавање, индосирање, есконт, реесконт и др. 
меници и други хартии од вредност; 

2) за обврски и побарувања со рок на плаќање однос-
но наплата до една година. 

По исклучок од одредбите на ст. 3 и 4 од овој член, 
каматата по кредитите од примарната емисија во банките 
за чиј репласман Народната банка определила каматна 
стапка пониска од стапката на став 6 од овој член во це-
лост претставува Ревалоризација, а каматната маржа пре-
ку таа каматна стапка - камата што се пресметува во при-
ходот на банката. 

Ревалоризацијата на обврските од ст. 1 до 3 на овој 
член ги товари ревалоризационите расходи, а Ревалориза-
цијата на побарувањата се одобрува на ревалоризациони-
те приходи. 

Член 7 
По основ на кредити и други пласмани по кои за пла-

ќање односно за наплата рокот за договор е подолг од ед-
на година, Ревалоризација се врши според одредбата на 
член 6 став 3 од овој правилник така што плаќањето од-
носно наплатата се врши сразмерно на износот на креди-
тите односно на друг пласман што се плаќа односно на-
платува. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува и врз 
обврските и побарувањата за кои договорениот рок за на-
плата односно за плаќање е пократок од една година ако 
со договоро или со самоуправна спогодба е предвидено 
плаќање односно наплата да се изврши во еден рок. 

' Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член можат да се при-
менат и врз другите побарувања и обврски за кои догово-
рениот рок за наплата односно плаќање е пократок од ед-
на година ако тоа е предвидено со договор односно со 
самоуправна спогодба. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој член, 
плаќањето односно наплатата на Ревалоризацијата на об-
врските и побарувањата може да се договори и на друг на-
чин ако тоа должникот изречно го бара или ако височина-
та на отплатата е обусловена со височината на определен 
вид приход на должникот. 

Член 8 
. Ревалоризација на обврските и побарувањата по ос-

нов на долгорочни кредити и други пласмани со рок на 
враќање подолг од една година, што се враќаат во месеч-
ни ануитети односно рати (на пример, кредити на граѓа-
ни) се врши според член 6 став 3 на овој правилник, со 
припишување на каматата на главницата, при што висо-
чината на месечната рата односно на годишниот ануитет 
за текуштата година се утврдува така што, покрај остато-
кот од долгот, преостанатото време на отплатата и реал-
ната каматна стапка се применува и полугодишниот кое-
фициент на очекуваната Ревалоризација во текуштата го-
дина по стапката на порастот на цените на производите-
лите на индустриски производи во претходната година, а 
на крајот на годината остатокот од долгот се зголемува 
или се намалува за разликата произлезена од разликата на 
стапките на Ревалоризацијата во претходната и текушта-
та година. 

Во случајот од став 1 на овој член, височината на ме-
сечната рата односно на годишниот ануитет може да се 
утврдува и како дел од постојаните приходи на корисни-
ците на средства (должници) со тоа што со годишното ут-
врдување на остатокот од долгот не се утврдува реалниот 
туку прогнозираниот рок на враќање, под претпоставка 
долгот да се враќа во ист реален износ како и во претход-
ната година. 

Ревалоризацијата од член 6 ст. 3 и 4 на овој правил-
ник се утврдува на тој начин што каматите пресметани по 
стапка пониска од стапката од член 6 став 6 на овој пра-
вилник во целост претставуваат Ревалоризација, а ако ка-

4 
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матните стапки се повисоки од стапката на растежот на 
цените, Ревалоризацијата и каматата се пресметуваат или 
со директна примена на стапките или со пресметување на 
коефициентиот помеѓу процентот (стапката) на растежот 
на цените и процентот на каматната стапка. Со тој коефи-
циент се множи вкупниот износ на пресметаната камата, а 
добиениот износ претставува ревалоризационен дел од ка-
матата. Кога од вкупниот пресметан износ на каматата се 
одземе Ревалоризацијата (ревалоризационен дел од кама-
тата) утврдена според одредбите на овој став, се добива 
камата со чија наплата се зголемува вкупниот приход од-
носно приходот односно со чија пресметка се намалува 
доходот односно се зголемуваат расходите. 

Член 9 
Корисникот на општествени средства кој, заради га-

рантирање на фиксната продажна цена на производот или 
услугата, од купувачот, односно од нарачувачот примил 
баскаматен аванс во динари, може да го ревалоризира де-
лот од продажната цена покриен со тој аванс во износ на 
полната Ревалоризација на авансот што ќе му ја одобри 
на купувачот, давачот на авансот, за рокот предвиден с до-
говорот за испорака на производот односно за извршува-
ње на услугата. 

Во случајот од став 1 на овој член, за износот на Рева-
лоризацијата на авансот кај испорачувачот се товарат ре-
валоризационите расходи и се одобрува обврската по ос-
нов на авансот од кој се наплатува зголемената вредност 
на испораката, додека кај купувачот се одобруваат ревало-
ризационите приходи врз товар на побарувањата по основ 
на авансот од кој се плаќа зголемувањето на вредноста на 
преземениот производ односно услуга. 

Член 10 
Ако обврските и побарувањата се ревалоризираат 

според одредбите на член 6 ст. 3 до 8 од овој правилник за 
периоди пократки од една година, народните банки, бан-
ките и другите финансиски организации применуваат дис-
конт, т.е. конфорна ревалоризациона стапка изведена од 
годишната ревалоризациона стапка, за период на Ревало-
ризацијата. 

Одредбата на став 1 од овој член можат да ја приме-
нат и другите корисници на општествени средства. 

Член 11 
Корисникот на општествени средства е должен нај-

доцна во рок од 10 дена од истекот на пресметковниот пе-
риод да изврши привремен, а најдоцна во рок од 20 дена 
од истекот на деловната година конечен распоред на Рева-
лоризацијата на корисниците на општествени средства 
кои имаат право на Ревалоризација на своите побарувања, 
согласно со договорот односно самоуправната спогодба. 

Корисникот на општествени средства е должен нај-
доцна во рок од 45 дена од истекот на деловната година да 
изврши конечен распроед на вишокот на ревалоризацио-
ните приходи над ревалоризационите расходи на довери-
телите на кои е должен,.согласно со договорот односно со 
самоуправната спогодба, тој вишок да го распореди. 

Корисниците на општествени средства на кои е рас-
пореден вишкот на ревалоризационите приходи според 
одредбите на став 2 од ОВОЈ член, припаѓачкиот износ го 
внесуваат во ревалоризационите приходи. 

2. Ревалоризација на девизните обврски и побарувања 

Член 12 
Ревалоризација на обврските и побарувањата ис-

кажани во девизи се врши со пресметување на курсните 
разлики во согласност со сојузниот закон со кој се уредува 
девизното работење. 

Позитивните курсни разлики од овој член се одобру-
ваат со ревалоризационите приходи, а негативните ги то-
варат ревалоризационите расходи. 

Каматите по обврските и побарувањата искажани во-
девизи не содржат ревалоризационен дел. 

III. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ПРАВА 

Член 13 
Привремена Ревалоризација на основните средства и 

материјалните права (во натамошниот текст: основните 
средства) се врши на обрасците за привремена пресметка 
на Ревалоризацијата на основните средства (обрасци РОС-
-1, РОС-2 и РОС-3) при секоја периодична пресметка во те-
кот на годината. 

Член 14 
Привремена Ревалоризација на основите средства за-

течени на крајот на пресметковниот период, а набавени во 
претходната или во определен месец на текуштата година 
се врши одвоено на образецот РОС-1, при секоја перио-
дична пресметка во текот на годината. 

Под реден број 1 на образецот од став 1 -на овој член 
се запишува коефициентот на растежот на цените на про-
изводителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на пресметковниот период, што га об-
јавува сојузната организација надлежна за работи на ста-
тистиката. Под реден број 6 се запишува збирот на изно-
сот на салдото на контата наведени во колона 2 од образе-
цот, на крајот на пресметковниот период, намален за зби-
рот на износот на салдото на основачките вложувања на 
тие конта на крајот на пресметковниот период, а под дру-
гите редни броеви се запишуваат износите на салдата на 
крајот на пресметковниот период на контата односно гру-
пите конта наведени во колона 2 на образецот или износи-
те добиени со пресметување од претходните редни броеви 
дадени во загради по описот во колона 3. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член за 
средства набавени во одделни месеци на текуштата годи-
на, под реден број 1 на образецот РОС-1 се запишува кое-
фициентот од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот при-
ход и доходот, но од почетокот на годината за бројот на 
месеци на користење на средствата (за средствата набаве-
ни во април на деветомесечна пресметка - пет месеци на 
користење - се применува коефициентот на Ревалоризаци-
ја за мај). 

Привремена Ревалоризација на основните средства 
не вршат корисниците на општествени средства ако не 
составуваат периодична пресметка. 

Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи привремената Ревалоризација на основните средства 
од став 1 на овој член да ја врши како сите основни сред-
ства да се набавени во претходната година. 

Привремена Ревалоризација се врши и за средствата 
за заедничка потрошувачка кога по основ на нивното ко-
ристење се стекнува приход. 

Член 15 
Ако корисникот на општествени средства не врши 

привремена Ревалоризација на средствата во согласност 
со одредбата на член 14 став 5 од овој правилник, е 
должен да состави Збирна привремена пресметка на Рева-
лоризацијата на основните средста на образецот РОС-2, 
во кој внесува податоци од ред. бр. 5, 7 и 12 од соодветни-
те обрасци РОС-1 додека под ред. бр. 14,28 и 42 на образе-
цот РОС-2 ги внесува збировите на претходните редни 
броеви дадени во загради по описот во колона 3. 

Член 16 
Привремена пресметка на Ревалоризацијата на ос-

новните средства се врши на KpajOT на секоја периодична 
пресметка на образецот РОС-3. Притоа на ред. бр. 1, 4 и 7 
од тој образец се запишуваат износите од ред. бр. 14, 28 и 
42 на образецот РОС-2, а ако корисникот на општествени 
средства ја користи одредбата на член 14 став 5 од овој 
правилник - износите од ред. бр. 5, 7 и 12 на образецот 
РОС-1 за сите основни средства. 

Под ред. бр. 2, 5 и 8 се запишуваат износите на салдо-
то на контата наведени во колона 2 на образецот РОС-3, а 
под другите редни броеви - износите добиени со пресме-
тување на претходните редни броеви дадени во загради по 
описот во колона 3. 
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Износите за книжење од ред. бр. 3,6 и 9 на образецот 
РОС-3 се книжат врз товар на контата наведени под тие 
редни броеви, а во корист на ревалоризационите приходи. 
Ако под наведените редни броеви се јават негативни изно-
си, книжењето се врши со метод на црвено сторно. 

Член 17 
Конечна Ревалоризација на основните средства се 

врши во текот на годината за отуѓени, исчезнати и расхо-
дувани основни мсредства, а по завршната сметка - за за-
течени основни средства. 

Конечна Ревалоризација на отуѓените, исчезнатите и 
расходуваните основни средства се врши на образецот за 
конечна пресметка на ревалроизацијата на основните 
средства отуѓени во текот на годината (образец РОС-4) 
при секоја продажба, отуѓување, исчезнување и расходува-
ње на основното средство, во корист на ревалоризациони-
те приходи, со книжење врз товар на набавната вредност и 
во корист на исправката на вредноста на конкретното ос-
новно средство, па дури со ревалоризираните вредности 
се врши понижување на основното средство. 

Образецот РОС-4 може да се пополнува и збирно, за 
сите основни средства отуѓени, исчезнати или расходува-
ни, што во текот на годината се користени ист број месе-
ци. : 

Конечна Ревалоризација на основните средста затече-
ни на крајот на годината се врши на образецот за конечна 
пресметка на Ревалоризацијата на основните средства за 
годината (образец РОС-5), при составувањето на завршна-
та сметка, со книжење во корист на ревалоризационите 
приходи, а врз товар на набавната вредност и во корист на 
исправката на вредноста на конкретното основно сред-
ство. л 

При конечната Ревалоризација од став 4 на овој член 
се сторнираат ревалоризационите приходи и износот на 
Ревалоризацијата на основните средства утврдени во те-
кот на годината по привремените пресметки од чл. 13 до 
16 на овој правилник. 

Конечна Ревалоризација од ст. 2 и 4 на овој член се 
врши и за предметите за заедничка потрошувачка, а во ко-
рист на соодветниот дел од фондот за заедничка потрошу-
вачка. 

Член 18 
Конечната Ревалоризација од член 17 став 2 на овој 

правилник што се врши на образецот PQC-4, се врши на 
посебен образец за секое основно средство што е отуѓено, 
исчезнато или расходувано во текот на деловната година, 
вклучувајќи ги и исчезнатите и разходуваните средства по 
годишниот попис, со можност за користење на одредбата 
од член 17 став 3 на овој правилник. Сите Обрасци РОС-4 
се нумерираат од почеткот на годината по растечки реден 
број. 

Под датум на искнижување во образецот РОС-4 се за-
пишува датумот на отуѓувањето, исчезнувањето или рас-
ходувањето на основното средство, а датумот, на набавка 
се запишува само ако средството е набавено во иста де-
ловна година. 

Податоците во табелата на образецот РОС-4 се по-
полнуваат на следниот начин: 

1) под реден број 1 се запишува бројот на месеците на 
користењето на средствата во деловната година, кој се 
зголемува за еден ако средството во еден месец е користе-
но подолго од 15 дена, а времето на користење се утврдува 
од податоците за датумот на понижувањето и датумот на 
набавката од заглавјето на образецот; 

2) под реден број 2 се запишува коефициентот на Ре-
валоризацијата по основ на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи на три децимали 
од почеткот на годината, за број на месеци од редниот 
број 1, што го објавува сојузната организација надлежна 
за работи на статистиката; 

3) под ред. бр. 6,7,8 и 9 се запишуваат износите доби-
ени со пресметување од претходните редни броеви дадени 
во загради по описот во колона 2; 

4) под реден број 3 се запишува износот на набавната 
вредност на основното средство, набавено rio текот на го-
дината односно ревалоризираниот износ на набавната 
вредност на средството набавено во претходните години 
според податоците од книговодството; 

5) под реден број 4 се запишува ревалоризираниот из-
нос на исправката на вредноста на основното средство 
според податоците од книговодството; 

6) под реден број 5 се запишува износот на пресмета-
ната амортизација на основното средство во текот на го-
дината според одредбите на сојузниот закона со кој се уре-
дува амортизацијата и самоуправниот општ акт на корис-
ниците на општествени средства, при што тој износ не 
може да биде поголем од износот што, во збир со износот 
под реден број 4 го дава износот под реден број 3; 

7) со износите под ред. бр. 7, 8 и 9 се вршат соодветни 
книжења според член 17 став 2 од овој правилник. 

Образецот РОС7 4 не се пополнува за основни сред-; 
ства што на почетокот на годината се наполно отпишани. 

Член 19 
Конечната Ревалоризација од член 17 став 4 на овој 

правилник, што се врши ца образецот РОС-5 се врши или 
за поединечни основни средства, вр кој случај се пополну-
ваат сите колони на образецот, или збирно за основните 
средства од истиот реден број на Номенклатурата на сред-
ствата за Ревалоризација, односно надвор од таа номен-
клатура, што се набавени во претходните години односно 
во истиот месец на годината за која се врши Ревалориза-
ција, во кој случај не се пополнува колона 2, а во колона 3 
се запишува називот на групата на основни средства. ^ 

На образецот РОС-5 одвоено се искажуваат основни-
те средства во употреба, во подготовка и надвојр од упот-
реба. 

Ако корисникот на општествени средства врши збир-
на Ревалоризација на основните средства според одредби-
те на став 1 од овој член, е должен до 31 март следната го-
дина, да изврши распоред на резултатите од Ревалориза-
цијата по одделни основни средства и да ги прокнижи во 
аналитичката евиденција на основните средства со состој-
ба на 31 декември вб годината за која се врши Ревалориза-
ција. 

Податоците во колоните на образецот РОС-5 се по-
полнуваат на Следниот начин: 

1) во колона 1 се запишува редниот број од Номен-
клатурата на средствата за Ревалоризација која е составен 
дел од Законот за вкупниот приход и доходот, а за сред-
ствата што не се опфатени со Номенклатурата податок не 
се запишува; 

2) во колоните 2 и 3 се запишуваат податоците од 
евиденцијата на основните средства на обврзникот на Ре-
валоризација (колона 2 не се пополнува при вршење на 
збирна Ревалоризација), при што одвоено се искажуваат 
зголемувањата на вредноста на основните средства по ос-
нов на инвестирање во текот на годината; 

3) во колона 4 се запишува износот на набавната 
вредност на средствата набавени во годината за која се 
врши Ревалоризација, односно во поранешните години ре-
валоризираната набавна вредност на средствата набавени 
пред годината за која се врши Ревалоризација, според под-
атоците од пописот на основните средства на крајот од го-
дината за која се врши Ревалоризација; 

4) во колона 5 се запишува износот на исправката на 
вредноста на средствата на крајот од годината за која се 
врши Ревалоризација, при што се вклучува амортизација-
та според конечната пресметка на амортизацијата за таа 
година, според податоците од пописот на основните сред-
ства на крајот од годината за која се врти Ревалоризаци-
ја; 

5) во колона 6 не се искажува податок за средствата 
набавени во поранешните години, а за средствата набаве-
ни во текот на годината за која се врши Ревалоризација -
редниот број од месецот во кој е набавено средството; 

6) во колона 7, зависност од податоците запишани во 
колоните 1,3 и 6, се запишува соодветниот коефициент за 
Ревалоризацијата на три децимали, што го објавува сојуз-
ната организација надлежна за работи на статистиката, во 
согласност со одредбите од член 40 точ. 1, 2, 3 и 4 на Зако-
нот за вкупниот приход и доходот, а за основните сред-
ства, што според одредбите од член 30 став 2 на тој закон 
не се ревалоризираат, не се запишува податок; 

7) во колоните 8,9 и 10 се запишуваат износите доби-
ени пресметување од претходните колони дадени во загра-
ди зад описот на содржината на колоната, а овие износи се 
користат и за соодветни книжења според член 9 став 4, од 
овој правилник. , 
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Корисникот на општествени средства може да го из-
мени образецот РОС-5 така што коефициентот на Ревало-
ризацијата во колона 7 до го зголеми \за еден со цел во ко-
лоните 8 и 9 да се добие целата ревалоризирана набавна 
вредност односно целата ревалоризирана исправка на 
вредноста. Во тој случај треба да се додадат нови колони 
9а и 96 во кои би се формирала разлика меѓу колоните 8 и 
4 односно колоните 9 и 5, додека колоната 10 би се добива-
ла како разлика меѓу колоните 9а и 96. 

По исклучок од одредбата на стаа 3 од овој член, ко-
рисниците на општествени средства не вршат распоред на 
Ревалоризацијата на средствата што не ги попишуваат, со 
исклучок во годината во која ги попишуваат и во која ја 
распоредуваат сета извршена Ревалоризација од претход-
ниот попис. 

IV. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 

Член 20 
Ревалоризација на амортизацијата се врши на обрасг 

ците за пресметка и збирна пресметка на Ревалоризација-
та на амортизацијата (обрасци РА-1 и РА-2) при перио-
дичната пресметка и завршната сметка, со книжење во ко-
рист на ревалоризационите приходи, а врз товар на рева-
лоризицијата на амортизацијата. 

Корнисците на општествени средства не вршат Рева-
лоризација на амортизацијата на станови и станбени згра-
ди. 

Член 21 
Ревалоризацијата на амортизацијата, што се врши на 

образецот РА-1 се врши или збирно за вкупната амортиза-
ција, кога во заглавието на образецот се означува дека ос-
новните средства се набавени „до крајот на периодот“, 
или одвоено - за средствата набавени во претходните го-
дини за средствата набавени во одделни месеци текуштата 
година, за кое одлучува корисникот на општествени сред-
ства при пресметувањето. 

Податоците во колоните на образецот РА-1 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во колона 3 се запишува износот на пресметаната 
амортизација за основните средства набавени во соодвет-
ниот период. Ако амортизацијата ее пресметува само при 
периодичните пресметки и завршната сметка, се утврдува 
разликата меѓу вкупно пресметаната амортизација во пре-
сметковниот период и-вкупно пресметаната амортизација 
во претходниот пресметковен период, па таа разлика се 
дели со бројот на месеците меѓу тие два пресметковни пе-
риода, а количникот претставува месечна пресметана 
амортизација од претходниот до текуштиот пресметковен 
период што се запишува во соодветни месеци во колона 3; 

2) во колона 4 се запишува коефициентот на Ревало-
ризацијата од член 40 точка 2 на Законот за вкупниот при-
ход и доходот за збирна Ревалоризација на вкупната 
амортизација и за Ревалоризација на амортизацијата на 
.основните средства набавени во претходните години, до-
дека за основните средства набавени во текот на годината 
на пресметките се користи ист коефициент, но од почето-
кот на годината за бројот на месеци на користење на сред-
ствата (за средства набавени во април на деветмесечната 
пресметка - пет месеци користење - се применува коефи-
циентот на Ревалоризацијата за мај); 

3) во колона 5 се запишува износот добиен со пресме-
тување од претходните колони дадени во загради зад опи-
сот на содржината на колоната. 

Ред. бр. 14 и 15 во образецот РА-1 се пополнуваат са-
мо во случај ако корисникот на општествени средства, во 
согласност со одредбата на став 1 од овој член, одлучил да 
врши' збирна Ревалоризација на вкупната амортизација, 
при што износот од колона 5 на реден број 15 се книжи во 
согласност со одредбата од член 20 на овој правилник 
.(под реден број' 14 се запишува износот од реден број 13 на 
образецот РА-1 од претходната периодична пресметка во 
тековната година). 

Во случајот од став 3 на овој член износот во колона 
3 под реден број 13 треба да одговара на износот на пре-
сметаната амортизација во билансот на успехот, а на кра-
јот од годината - и на износот од конечната пресметка на 
амортизацијата. Износите во колона 3 не можат во оддел-

ни месеци да се менуваат од пресметковен период во 
прсметковен период, освен ако се преминува на Ревалори-
зација на амортизацијата по месеци“ на набавка, кога не 
можат да се менуваат во збирот. 

Член 22 
Збирна Ревалоризација на амортизацијата од член 20 

на овој правилник се врши на образецот РА-2 со пополну-
вање, односно со пренос на податоците од соодветниот 
образец РА-1 само ако корисникот на општествени сред-
ства, во согласност со член 12 од овој правилник одлучил 
Ревалоризацијата на амортизацијата да ја врши одвоено 
според времето на набавката на основните средства. Обра-
зецот РА-2 се пополнува на следниот начин: 

1) под реден број 1 се запишуваат податоците од ко-
лона 3 односно колона 5 под реден број 13 во образецот 
РА-1 - за амортизација на средствата набавени во пре-
тходните години; 

2) под реден број 2 до 13 се запишуваат податоците 
од колона 3 односно колона 5 под реден број 13 во образе-

^ цот РА-1 - за средствата набавени во одделни месеци на 
тековната година; ^ 

3) под ред бр. 14 и 16 сѓ запишуваат износите добиени 
со пресметување на претходните редни броеви дадени во 
загради зад описот во колона 2; 

4) под реден број 15 се запишуват износите под реден 
број 14 во образецот РА-2 од претходната периодична 
пресметка во тековната година; 

5) со износот под реден број 16 се вршат соодветни 
книжења според одредбите од член 20 на овој правилник: 

Износот под реден број 14 во колона 3 во образецот 
РА-2 треба да одговара на износот на пресметаната амор-
тизација без Ревалоризација на амортизацијата во билан-
сот на успехот, а на крајот од годината - на износот од ко-
нечната пресметка на амортизацијата, при што износите 
во колона 3 не можат да се менуваат од пресметковен пеи-
род во пресметковен период. 

V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА МАТЕРИ-
ЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР 

Член 23 

Ревалоризација на залихите на материјал и ситен ин-
вентар се врши на еден од следните'начини: 

1) како збирна Ревалоризација со единствен коефици-
ент на Ревалоризација без користење на заеднички складо-
ви за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците РЗ-1, РЗ-2 и РЗ-5); 

2) како збирна Ревалоризација со единствен коефици-
ент на Ревалоризација, со користење на заеднички складд-
ви за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците РЗ-1, РЗ-2, РЗ-З, Р З ^ и РЗ-5); 

3) како Ревалоризација на различни грански коефици^ 
енти на Ревалоризација, без користење на заеднички скла-
дови за повеќе корисници на општествени средства (на об-

/ расците РЗ-1 РЗ-2 и РЗ-4); 4 

4) како Ревалоризација на различни грански коефици-
енти на Ревалоризација, со користење на заеднички скла-
дови за повеќе корисници на општествени средства (на об-
расците РЗ-1, РЗ-2, РЗ-З и РЗ-4). 

Под заеднички складови во смисла на став 1 од овој 
член се подразбираат складовите на материјал и ситен ин-
вентар (класа 3) во рамките на иста работна, односно 
сложена организација на здружен труд (здружени сред-
ства), во која е здружен и корисникот на општествени 
средсва кој од тие складови го презема материјалот и сит-
ниот инвентар, било за обновување на залихите во соп-
ствените складови, било за директни потрошени, со за-
должување на контата од групите 31,35 и 36 и класа 4, а со 
одобрување на контата од група 26 кај корисникот на оп-
штествени средства односно задолжување на контата од 
групата 6 и одобрување на контата од групите 31, 35 и 36 
во заедничкиот склад. 

Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи ситен инвентар, автогуми и амбалажа во целост или де-
лумно да ги ревалоризира со коефициентите од член 40 
точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот на начи-
нот од чл. 13 до 16, на член 17 ст. 4 до 6 и на чл. 19 до 22 од 
овој правилник ако тоа го регулирал со својот општ акт, 

I 
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ако отпис на вредноста на тие средства во текот на годи-
ната вршит еднакви месечни стапки на отпис однапред ут-
врдени во општиот акт и ако на крајот од годината резул-
татот од Ревалоризацијата на набавната вредност и отпи-
сот на вредноста ги припишува на конкретните предмети 
што така ги ревалоризира. 

Во случајот од став 3 на овој член, на извршен отпис 
и расход во текот на годината се применуваат одредбите 
од членовите наведени во тој став што се однесуваат на 
амортизацијата, а вредностите на тие средства и нивните 
ревалоризацији во текот на годината се водат на посебни 
аналитички конта во рамките на соодветните конта од( 
групите 35, 36 и 40 на кои не се применуваат одредбите на 
чл. 24 до 36 од овој правилник, односно што не се опфате-
ни со тие одредби. 

Корисникот на општествени средства не врши Рева-
лоризација на ситен инвентар, авто гуми и амбалажа што 
во целост се отпишани, но е должен да ги вода на посебни 
аналитички конта во рамките на контата од групите 35 и 
36, на кои се применуваат одредбите на чл. 24 до 36 од 
овој правилник односно4 што не се опфатени со тие одред-
би. 

1. Збирна Ревалоризација без користење на заеднички 
складови 

Член 24 
Збирна Ревалоризација со единствен коефициент од 

член 35 ст. 2 и 3 односно став 5 ,од Законот за вкупниот 
приход и доходот, без користење на заеднички складови, 
се врши кога корисникот на општествени средства корис-
ти залихи на материјал и ситен инвентар само од сопстве-
ните складови во кои доставува материјал и ситен инвен-
тар директно од набавувачот, на обрасците „Пресметка на 
Ревалоризацијата на орпеделени видови залихи“ (образец 
РЗ-1) и „Распоред на Ревалоризација на залихите“ (обра-
зец РЗ-2). 

ЧЛен 25 
Во случаите од член 24 на овој правилник одделни 

редни броеви на образецот РЗ-1 се пополнуваат на следни-
от начин: 

1) под реден број 1 до 13 се запишува износот на сал-
дата на контата од класа 3 (залихи на материјал и ситен' 
инвентар) на определен ден, што не се опфаќаат контата 
на Ревалоризацијата на залихите (конто 318, 358 и 368), а 
ако помеѓу одделни месечни состојби обврзникот на Рева-
лоризација утврдува состојбата иако постојат промени, 
разликата се дели со бројот на месеците меѓу утврдување-
то на состојбите и за количникот за секој месец се кориги-
ра поранешната состојба; 

2) под ред. бр. 14, 15, 18 до 22 и 25, до 27 се запишува-
ат износите добиени со пресметување со претходните ред-
ни броеви дадени во заградите по описот во колона 2; 

3) под реден број 16 се запишува или износот на поба-
рувачкиот промет од контата на класа 3 во тековната го-
дина, без контата на Ревалоризацијата на залихите (конта 
318, 358 и 368) и без меѓумага!цинскиот промет или збирот 
на контата од групата 40 и контата 725, без контата 402, 
404, 409, делот од контото 401, што им се плаќа на добаву-
вачите на мерачите на потрошоците што директно одат 
во производство/без прием во магацинот и делот од оста-
натите конта на групата 40 што не преминал преку конта-
та од класа 3 ако организацијата го обезбедува тој пода-
ток во своето книговодство; 

4) под реден број 17 се запишува 1,00000, бидејќи 
претходните податоци се сведени на набавната вредност; 

5) под реден број 23 се запишува коефициентот на Ре-
валоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точ-
ка 6 од Законот за вкупниот приход и доходот, во соглас-
ност со член 35 став 5 од Законот, ако е понизок од првиот 
коефициент; 

6) под реден број 24 се запишува производ на ред бр. 
22 и 23 од овој образец на 5 децимали (или коефициент од 
редниот број 22 од колона 5 на образецот^ РЗ-5, ако е пони-
зок); ' t 

7) под реден број 27 не се запишува ништо. 
Под меѓумагацински промет, во смисла на став 1 точ-

ка 3 од овој член се подразбира пренос дд магацин во ма^ 
гацин, повратница од производството што не е книжена со 

методот на црвено сторно и на долговната и на побару-
вачката страна и директно пренесување од конто на конто 
во рамките на контото од класа 3. 

Ако по периодичната пресметка бројот на месеците 
под редниот број 22 на образецот РЗ-1 е поголем од бројот 
на месеците во пресметковниот период, за пресметување 
на податоците под реден број 24 од тој образец корисни-
кот на општествени средства може да го користи како број 
на месеци на ангажирање на средствата во орпеделен вид 
залихи, тој број пресметан за претходната година како це-
лина, ако тој 6poj е помал од месеците на ангажирањето 
пресметано во пресметковниот период. 

Ако во пресметковниот период немало излез од зали-
хите, те ако износот на редниот број 16 во образецот Р3:1 
е еднаков на нула, се пресметува реалната просечна сос-
тојба на залихите со Ревалоризацијата пренесена од прет-
ходната година (реден број 19 од образецот P3rl , зголемен 
за пренесената Ревалоризација од претходната година) и 
тој износ се множи со коефициентот од член 40 точка 2 од 
Законот за вкупниот приход и доходот. Добиениот произ-
вод ја претставува Ревалоризацијата на состојбата на за-
лихите која, по одбивањето на веќе книжените износи, по 
истиот основ во тековната година, се одобрува со ревало-

1 ризационите приходи а ги товари ревалоризационте кон-
та на залихите. 

Член 26 
По исклучок од одредбата н^ член 25 став 3 од овој 

правилник, ако бројот на месеците на ангажирањето на 
средствата во залихи е пресметан под редеќ број 22 на об^ 
разецот РЗ-1 или бројот на месеците на ангажирањето на 
средствата во залихите за целата претходна година е пого-
лем од бројот на месеците во пресметковниот период ко-
рисникот на општествени средства врши пресметување на 
коефициентот за Ревалоризација на образецот „Пресмету-
вање на коефициентот на Ревалоризацијата“ (образец РЗ-
-5). 

Во случајот од став 1 на овој член корисникот на оп-
штествени средства ја пополнува колона 3 на образецот 
РЗ-5 на следниот начин: 

1) под реден број 1 се запишува бројот на месеците на 
ангажирање на средствата на пет децимала во определен 
вид залихи од став 1 на овој член што ќе ги одбере корис-
никот на оптшествени средства во согласност со одредба-
та на член 25 став 3 од овој правилник, водејќи притоа 
сметка по завршната сметка да не може да се користи бро-
јот на месеците на ангажирање од претходната туку само 
од годината за која се составува завршната сметка; 

2) под реден број 2 се запишува бројот на месеците во 
пресметковниот период за кој се составува пресметката; 

3) под реден број 3 се запишува резултатот добиен со 
пресметување според образецот даден во загради k зад отш-

. сот во колона 2; 
4) под реден број 4 се запишува бројот на месеците од 

претходниот број ако не е поголем од 12, а ако е поголем, 
тогаш се запишува 12; 

5) под ред. бр. 5, 7,9, 11,13, 15, П, 19 и 21 се запираат 
со ред резултатите добиени аналогно на редниот број 3, се, 
додека на првиот реден број како резултат не се добие ну-
ла; ' 

6) под ред, бр. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 се запишуваат 
со ред резултатите добиени аналогно на редниот број 4 ct 
додека на следниот непарен реден број како резултат не се 
добие нула, во согласност со точка 5 од овој став. 

Во случајот од став 1 на овој член колона 4 образецот 
РЗ-5 се пополнува на следниот начин: 

1) под реден број 2 се запишува коефициентот на ре^ 
валоризацијата од член 40 точка 5 од Законот за вкупниот 
приход и доходот за тековната година; 

2) под ред. бр. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 21 се запи. 
шуваат со ред коефициентите на Ревалоризацијата од 
член 40 точка 5 од Законот за вкупниот приход и доходот 
за годините што претходат на тековната година на сите 
оние редни броеви на кои постои податок во колона 3. 

Коефицинтот на Ревалоризацијата од член 40 точка 5 
од Законот за вкупниот приход изнесува:,' 

- 0,046 - за 1986 година; 
- 0;050 - за 1985 година; 
- 0,035 - за 1984 и поранешните години. 
Во случајот од став 1 на овој член колона 5 од образе-

цот РЗ-5 се пополнува на следниот начин: 
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1) под ред. бр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20 и 21 се за-
пишуваат износите добиени со пресметување според обра-
зецот даден во заградата зад описот во заглавието на ко-
лоната, т.е. производите на износите од колоните 3 и 4 од 
истите редни броеви. 

2) подчреден број 22 се запишува збирот на сите прет-
ходни редни броеви според образецот даден во заградата 

. зад описот в6 колона 2 на овој реден број. 
Износот од редниот број 22 на образецот РЗ-5 се ко-

ристи како вкупен коефициент на ревалорзација на редниот 
број 24 на образецот РЗ-1. 

Член 27 
По пополнувањето на образецот РЗ-1, во случаите од 

член 24 на овој правилник ред. бр. 1 до 16 во образецот РЗ-
-2, се пополнуваат на следниот начин: 

1) под ред. бр. 1 до 3 и 5 во колона 3 се запишуваат из-
носите на салдата на соодветните конта дадени во загра-
дите по описот во колона 2; 

2) под ред. бр. 4 во колона 3 се запишува износот што 
се добива кога под редниот број 20 од образецот РЗ-1 се 
одземе износот под реден број 5 во колона 3 на образецот 
РЗ-2. 

3) секој износ во колоната 3 под ред. бр. 1 до 5 се дели 
со нивниот збир од реднииот број 6, а коефициентот се за-
пишува во колона 4 на пет децимали; 

4) под реден број 6 во колона 5 се запишува под реден 
број 28 од образецот РЗ-1 и се множи со коефициентите 
под ред. бр. 1 до 5 од колона 4, а производот, под соодвет-
ните редни броеви, се внесува во колона 5; 

5) под ред. бр. 7,9, 11, 13 и 15 се запишува затечената 
состојба на соодветни конта; 

6) под ред. бр. 8,10,12, 14 и 16 се запишуваат износите 
добиени со пресметување од претходните редни броеви 
дадени во заградите по описот во колона 2, што се книжат 
во корист на ревалоризационите приходи, а на товар на 
соодветни конта (во случај,на негативни вредности - со 
сторнирање на дотогашните книжења по методот\на црве-
но сторно). 

2. Збирна Ревалоризација со користење на заеднички скла-
дови 

Член 28 
Збир на Ревалоризација со единствен коефициент од 

член 35. ст. 2 и 3 односно став 5 на Законот за вкупниот 
приход и доход, со користење на заеднички складови, се 
врши кога корисникот на општествени средства користи 
залихи на материјал и ситен инвентар и од заеднички 
складови што не“се кладови на корисникот на општестве-
ни средства, fca обрасците од член 24 на овој правилник и 
на обрасците Распоред на Ревалоризацијата на определе-
ни видови залихи (образец РЗ-З) и Пресметка на Ревалори-
зацијата што се пренесува на трошоците (образец РЗ-4). 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши з^ 
секој заеднички склад на обрасците РЗ-1 и РЗ-З. По из-
вршената Ревалоризација за сите заеднички складови, 
податоците за секој корисник на општествени средства се 
собираат на образецот РЗ-4, а оттаму, под реден број 26 се 
пренесуваат во образецот РЗ-1 на корисникот на општес-
твени средства, по што Ревалоризација во се се врши спо-
ред одредбите на чл. 25 и 27 од овог правилник. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 
корисникот на општествени средства користи само еден 
заеднички склад, не се користи образецот РЗ-4, туку пода-
токот од образецот РЗ-З за одделен корисник на општес-
твени средства директно се пренесува на реден број 27 на 
образецот РЗ-1 на тој, корисник. -

Корисникот на општествени средства кој во работе-
њето директно ги користи вредностите од заеднички скла-
дови, без обновување на сопствените складови, Ревалори-
зацијата на тие вредности ја насочува директно на посеб-
но аналитичко конто во рамките на контото 409, без опфа-
ќање под реден број 27 на образецот РЗ-1. 

Член 29 
Податоците од образецот РЗ-1 за секој заеднички 

склад од член 28 став 2 на овој правилник се внесуваат на 

ист начин како што е “определено за корисниците на оп-
штествени средства во член 25 на овој правилник, со тоа 
што под реден број 16 може да се запишува само побару-
вачкиот промет на контата од класа 3 без контата на Рева-
лоризацијата на залихите. 

Податоците добиени од образецот РЗ-1 за определен 
заеднички склад се распоредуваат на одделни корисници 
на општествени средства во образецот РЗ-З, каде што под 
редниот број 1, во колона 2 се запишуваат одделни корис-
ници на општествени средства; а во колона 3 - износите 
на искористените залихи од тој заедички склад, по 
можност одделно за вредностите што корисниците на оп-
штествени средства ги користата непосредно во своето ра-
ботење, а одделно за вредностите што ги преземаат во 
сопствените складови. 

Секој износ од колона 3 на образецот РЗ-З за опреде-
лен склад се дели со нивниот збир, а коефициентот се за-
пишува во колона 4, на пет децимали. 

Под заден број во колона 5 во образецот РЗ-З се запи-
шува износот по реден број 28 од образецот РЗ-1 за секој 
заеднички склад, се множи со коефициентите од колона 4 
и се внесува во колона 5 под соодветен реден број. 

Износите од колона 5 под ред. бр. 1 и 2 од образецот 
РЗ-З се распоредуваат според одредбите на самоуправни-
от општ акт со кој е регулирано финансирањето на зали-
хите во определен заеднички склад. Притоа износот под 
реден број 1, по правило, се распоредува на ист начин како 
и приходот по тој основ и се пренесува на соодветен ко-
рисник на општествени средства во неговиот образец РЗ-4. 
Износот под реден број 2, ако со самоуправниот општ акт 
не е определено поинаку, се распоредува на корисниците 
на општествени средства според учеството во финансира-
њето на залихите во заедничкиот склад преку нивните по-
себни обрасци РЗ-4, со задолжување во заедничкиот склад 
на коната 318, 358, односно 368, а со одобрување на соод-
ветното конто од групата 26, додека кај корисникот на оп-
штествени средства за тој износ се задолжува соодветно 
конто од групата 16, а се одобруваат ревалоризационите 
приходи, при што се води сметка за постојната состојба 
на контата на Ревалоризацијата на залихите во заеднички-
от склад. Другите износи на Ревалоризацијата што кај ко-
рисникот на општествени средства се пренесуваат во него-
виот образец РЗ-4 (освен Ревалоризацијата на состојбата 
на залихите во заедничкиот склад) не предизвикуваат ни-
какви промени во книговодството на заедничкиот склад, 
туку само кај корисникот на општествени средства. 

За секој корисник на општествени средства во посе-
бен образец РЗ-4 се собираат износите од одделни заеднич-
ки складови, со преземање на соодветните износи од обра-
зецот РЗ-З, колона 5 на одделни складови (освен во случа-
јот од член 28 став 3 на овој правилник). 

Кај корисникот на^општествени средства збирот на 
износите од образецот РЗ-4, освен оној негов дел во кој ди-
ректно се товарени контата 409 и 728, се запишува во об-
разецот РЗ-1 под реден број 27, во другото обрасците РЗ-1 
и РЗ-2 во се се пополнуваат според одредбите на чл. 25 до 
27 од овој правилник. 

3. Ревалоризација со грански коефициенти без користење 
на заеднички складови 

Член 30 
Ревалоризација со грански коефициенти на добавува-

чите на одделни видови материјал и ситен инвентар од 
член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доход, без 
користење на заеднички складови, се врши кога корисни-
кот на општествени средства користи залихи на материјал 
и ситен инвентар само од сопствените складови ЂО кои до-
ставува материјал и ситен инвентар директно од добаву-
вачот, а одлучил некои или сите залихи да ги ревалоризи-
ра според гранските коефициенти на порастот на цените. 
Таа Ревалоризација се врши на помошните обрасци РЗ-1 
РЗ-2 и РЗ-4. 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за 
секој вид залихи за кој се користи посебен коефициент на 
обрасците РЗ-1. По пресметаната ревалоризациај по сите 
коефициенти, на обрасците РЗ-4 се собираат податоците за 
пресметаната Ревалоризација и за потрошените залихи и 
збировите се пренесуваат во образецот РЗ-2. ^ 
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Член 31 
Податоците во образецот РЗ-1 за различни коефици-

енти на Ревалоризација од член 30 став 2 на овој правил-
ник се внесуваат одделно за секоја група залихи што се ре-
валоризира, различно на ист начин како штр е определено 
за корисниците на општествени средства во член 25 на 
овој правилник, со следните измени: 

1) под реден број 16 може да се запишува само поба-
рувачкиот промет од класа 3, без меѓумагацинскиот про-
мет и контата на Ревалоризацијата; 

2) под реден број 17 се запишува коефициентот потре-
бен залихите да се доведат на реалната набавна tiena - ако 
се водат по плански цени, а ако се водат по фактички цени 
Се запишува 1,00000; 

3) под реден број 23 се запишува коефициентот од 
член 40 точка 6 на Законот за вкупниот приход и доход, за 
залихите од гранките што посебно се ревалоризираат, а за 
залихите што посебно не се издвојуваат - коефициентот 
од член 17 став 1 точка 5 на овој правилник; 

4) под реден број 24 не може да се користи податок од 
образецот РЗ-5. 

Коефициентот од став 1 точка 2 на овој член се пре-
сметува на пет децимали, ако залихите се водат по план-
ски цени, на тој начин што вкупниот долговен промет од 
класа 3 без контата на групата 30, контата 318, 319, 358 и 
368 и без меѓумагацинскиот промет се коригира (намалува 
или зголемува) за вкупното салдо на контото 319, без пре-
несување на аликвотниот дел врз торшоците и добиениот 
резултат се дели со вкупниот долговен промет од класа 3, 
без контата од група 30, контата 318, 319, 358 и 368 и без 
меѓумагацинскиот промет. 

Податоците добиени во обрасците РЗ-1 од став 1 на 
овој член под реден број 28 се собираат во посебен образец 
РЗ-4 и се запишуваат во колона 5 во образецот РЗ-2 под ре-
ден број 6. 

Податоците добиени во обрасците РЗ-1 од став 1 на 
овој член под реден број 20 се собираат во посебен образец 
РЗ-4 и, по намалување за состојбата на контото 725, се за-
пишуваат во колона 3, во Образецот РЗ-2 под реден број 4. 

По запишувањето на податоците од ст. 4 и 5 на овој 
член во образецот РЗ-2, постапката на внесување на пода-
тоци во ТОЈ образец и постапката на пресметување на под-
атоците во ТОЈ образец во сб е иста како што е определено 
во лен 27 на овој правилник. 

4. Ревалоризација со грански коефициенти со користење на 
заеднички складови 

Член 32 
Ревалоризација со грански коефициенти на добавува-

чот на одделни видови материјал и ситен инвентар од 
член 35 став 6 на Законот за вкупниот приход и доход со 
користење на заеднички складови се врши кога корисни-
кот на општествени средства користи залихи на материјал 
и ситен инвентар и од заедничките складови што не се на-
оѓаат во рамките на корисникот на општествени средства 
кој одлучил некои или сите залихи да ги ревалоризира 
според гранските коефициенти на порастот на цените. 

Ревалоризацијата од став 1 на овој член се врши за 
секој вид залихи во секој заеднички склад во се според од-
редбите на чл. 28 и 29 од овој правилник, освен што во об-
разецот РЗ-1 под реден број 23 се запишува соодветниот 
грански коефициент на Ревалоризацијата, а на редниот 
број 24 не се користат податоци од образецот РЗ-5, што из-
носот од образецот РЗ-4 се внесува по реден број 27 на об-
разецот РЗ-1 за соодветен вид залихи и што не се пополну-
ва образецот РЗ-2. 

По завршената Ревалоризација по складови од став 2 
на овој член натамошна Ревалоризација се врши во се спо-
ред одредбите на чл. 30 и 31 од овој правилник. 

VI. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗА-
ЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ 

Чле.н 33 
Ревалоризација на производството и на залихите на 

готови производи се врши со единствен коефициент од 
член 36 ст. 2 и 3 односно став 5 на Законот за вкупниот 
приход и доход на обрасците „Пресметка на Ревалориза-

цијата на определен вид залихи“ (образец РЗ-1) и „Распо-
ред на Ревалоризацијата на залихите“ (образец РЗ-2), по 
извршената, врз залихи пренесена и во аликвотниот дел 
пресметана врз товар на обртните средства по основ на за-
лихи Ревалоризација на амортизацијата и Ревалоризација 
на потрошените залихи на материјал и ситен инвентар. 

Пресметувањето, врз товар на обртните средства по 
основ на залихи, на Ревалоризацијата на амортизацијата 
во залихи се врши сразмерно со пресметувањето на амор-
тизацијата во залихи, а пресметувањето на Ревалоризаци-
јата на потрошените залихи на материјал - сразмерно со 
пресметувањето во залихи на одделни видови материјал-
ни трошоци што потекнуваат од залихите од класа 3. 

Во случајот од член 26 став 1 на овој правилник, пре-
сметување се врши и на образецот „Пресметување на кое-
фициентите на Ревалоризацијата“ (образец РЗ-5). 

Член 34 
Одделни редни броеви во образецот РЗ-1 од член 33 

на овој правилник се пополнуваат на следниот начин; 
1) под ред. бр. 1 до 13 се запишува збирниот износ на 

салдата на контата од групите 18 (разграничен дел на до-
ходот), 60 (производство) и 63 (залихи на готови произво-
ди) на определен ден, при што не се опфаќаат контата на 
Ревалоризацијата на тие залихи (конта 188, 608 и 638), а 
ако меѓу одделни месечни состојби корисникот на општес-
твени средства не ја утврдува состојбата иако постојат 
промени, разликата се дели со бројот на месеците меѓу ут-
врдувањето на состојбата и за количникот за секој месец 
се коригира поранешната состојба; 

2) под ред. бр. 14 и 15, 18 до 22, 25, 26 и 28 се запишу-
ваат износите добиени со пресметување од претходните 
редни броеви дадени во заградите зад описот во колона 2; 

3) под реден број 16 се запишува збирот на почетната 
состојба на контата од група 18 без контото 188, контата 
од групите 40,41,42 и 43 на пресметаните бруто лични до-
ходи по основ на тековниот труд во текот на годината од-
носно аконтацијата на личните доходи додека бруто лич-
ните доходи по основ на тековниот труд не се дефинира-
ни, пресметаните обврски од доходот што не зависат од 
големината на остварениот доход, почетното салдо на 
контата од групата 60 без контото 608 и почетното салдо 
на контата од групата 63 без контото 638 намалено за за-
вршните салда на контата од групите 18 без контото 188, 
групата 60 без контото 608 и групата 63 без контото 638, 
при што од контата на групите 40, 41,42 и 43, како и акон-
тациите на бруто личните доходи по основ на тековниот 
груд и пресметаните обврски од доходот што не зависат 
од големината на остварениот доход, се изз.емаат оние де-
лови што корисникот на општествени средства во никој 
случај не ги пресметува врз товар на обртните средства по 
основ на залихите на производството; 

4) под реден број 17 се запишува L00000, бидејќи пре-
тходните податоци се сведени на реални трошоци; 

5) под реден број 23 се запишува коефициентот на Ре-
валоризацијата од член 40 точка 5 односно од член 40 точ-
ка 6 од Законот за вкупниот приход и доход во согласност 
со член 36 став 5 на тој закон, ако е понизок од првиот кое-
фициент; 

6) под реден број 24 се запишува производот на ред. 
бр. 22 и 23 на овој образец на пет децимали (или коефици-
ентот од реден број 22 од колона 5 на образецот РЗ-5, ако 
е понизок); 

7) под реден број 27 не се запишува ништо. 
Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се 

опфаќаат пресметаните бруто лични доходи по основа на 
тековниот труд во текот на годината односно аконтации-
те н а у ч н и т е доходи ако ни во една состојба под ред. бр. 
1 до 13 на образецот РЗ-1 не постојат разграничени лични 
доходи на контата од групата 18. 

Во збирот под реден број 16 во образецот РЗ-1 не се 
в опфаќаат пресметаните обврски од доходот што не зави-
сат од големината на остварениот доход во случај ниту во 
една состојба под ред. бр. од 1 др 13 на образецот РЗ-1 да 
не постојат разграничени обврски од доходот, што не за-
висат од големината на остварениот доход на контата од 
групата 18. 

Во случај по периодичната пресметка бројот на месе-
ците под реден број 22 на образецот РЗ-1 да е поголем од 
бројот на месеците во пресметковниот период, за пресме-

4 
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тување на податокот под реден број 24 на истиот образец, 
корисникот на општествени средства може да го користи 
како број на месеците на ангажирањето на средства во оп-
ределен вид залихи тој број пресметан за претходната го-
дина како целина, доколку тој број е помал од бројот на 
месеците на ангажирањето пресметано во пресметковниот 
период. 

Во случај во пресметковниот период да немал излези 
од залихи, т.е. износот на реден број 16 во образецот РЗ-1 
да е еднаков нула, пресметување на Ревалоризацијата се 
врши сообразно со одредбата на член 25 став 4 од овој 
правилник. 

Член 35 
За пополнување на податоците од член 34 став 1 точ-

ка 6 на овој правилник корисникот на општествени сред-
ства сообразно ги применува одредбите од член 26 на овој 
правилник. 

Член 36 
По пополнување на образецот РЗ-1, во случајот од 

член 33 на овој правилник, ред. бр. 17 до 29 во образецот 
РЗ-2 се пополнуваат на следниот начин: 

1) под ред. бр. 17, 19 и 20 во колона 3 се запишуваат 
износите на салдата на соодветните конта дадени во за-
градите по описот во колона 2; 

2) под реден број 18, во колона 3 се запишува износот 
од реден број 20 во образецот РЗ-1; 

3) секој износ од колона 3 под ред. бр. 17 до 20 се дели 
со нивниот збир под реден број 21, а коефициентот се за-
пишува во колона 4, на пет децимали; 

4) под реден број 21 во колона 5 се запишува износот 
под реден број 28 од образецот РЗ-1 и се множи со коефи-
циентите од колона 4 под ред. бр. 17 до 20, а производот се 
внесува под соодветните редни броеви во колона 5; 

5) под ред. бр. 22,24,26 и 28 се запишуваат затечените 
состојби на соодветни конта; 

6) под ред. бр. 23, 25, 27 и 29 се запишуваат износите 
добиени со пресметување од претходните редни броеви 
дадени во заградите по описот во колона 2, што се книжат 
во корист на ревалоризационите приходи, а врз товар на 
соодветни конта (во случај на негативни вредности - со 
сторнирање на дотогашните книжења по методот на црве-
но сторно). 

VII. РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ 

Член 37 
Ревалоризација на залихите на стоки се врши со зго-

лемување односно намалување на продажните цени на 
стоките во согласност со прописите за цените. 

Зголемувањето на продажните цени на стоките ги то-
вари залихите на стоки, а се одобрува со ревалоризацио-
ните приходи, а намалувањето на продажните цени на 
стоките ги товари ревалоризационите расходи, а се одоб-
рува со залихите на стоки. 

Под Ревалоризација од став 1 на овој член не се под-
разбираат намалувањата на цените при распродажба или 
намалување на квалитетот на стоките. 

VIII. КОНТРОЛНА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ТРАЈНИ 
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

Член 38 
Контролна Ревалоризација на член 28 ст. 2 и 3 на За-

конот за вкупниот приход и доход се врши на обрасците 
„Пресметка на просекот на трајните извори на сопствени 
деловни средства и задолжителните здружувања и за-
должителните заеми“ (образец РК-1) и „Пресметка на 
контролната Ревалоризација“ (образец РК-2). 

Член 39 
Одделни редни броеви на образецот РК-1 од член 28 

на овој правилник се пополнуваат На следниот начин: 
1) под ред. бр. 1 до 13 се запишуваат во соодветни ко-

лони износите на салдата од соодветни конта на опреде-
лен ден, при што, ако меѓу одделни месечни состојби ко-
рисникот на општествени средства не ја утврдува состој-

бата иако постојат промени, разликата се дели со бројот 
на месеци меѓу утврдувањето на состојбата и за колични-
кот за секој месец се коригира поранешната состојба; 

2) под ред. бр. 14 и 15 се запишуваат износите добие-
ни со пресметување од претходните редни броеви дадени 
во заградите по описот во колона 2. 

Во колона 3 во образецот РК-1 одделни корисници 
на општествени средства се запишуваат: 

1) збир на салдата од контото 965 и на салдата на 
контата од група 90 без контото 909 - корисници што во-
дат книговодство според контниот план за организациите 
на здружен труд; 

2) збир на салдата на контата 900 и 901 - корисници 
што водат книговодство според контниот план за банки-
те; 

3) збир на салдата на котцата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за заед-
ниците за осигурување; 

4) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за само-
управните интересовни заедници; 

5) збир на салдата на контата од група 90 - корисни-
ци што водат книговодство според контниот план за дру-
гите корисници на општествени средства; 

6) салдо на конто 900 - корисници што водат книго-
водство според контниот план за органите на општестве-
но-политичките заедници; 

7) збир на салдата на контата 900 и 901 - корисници 
што водат книговодство според контниот план за органи-
зациите на општествено-политичките заедници за стоков-
ни резерви; 

8) збир на салдата на контата на група 90 - корисни-
ци на Ревалоризација што водат книговодство според кон-
тниот план за-буцетите на општествено-политичките за-
едници. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, во 
колона 3 под редниот број 13 на образецот РК-1 со збирот 
на салдата на соодветни конта не се опфаќаат резултатите 
од Ревалоризацијата кои на крајот на текуштата деловна 
година се книжат во корист на тие конта, вклучувајќи ги и 
средствата распоредени од чистиот дохот по завршната 
сметка на таа година и амортизација за отпишаните ос-
новни средства што на крајот на годината се внесуваат во 
деловниот фонд. 

Корисниците на општествените средства не вршат 
контролна Ревалоризација на фондот на заедничката по-
трошувачка. 

Одделни од колона 4 до 8 во образецот РК-1, од член 
38 на овој правилник ги пополнуваат само организации на 
здружен труд, така што во нив се запишуваат салдата на 
деловите на определени конта што настанале со за-
должително спроведување на законските одредби, а не со 
слободна волја на корисниците на општествени средства. 

Член 40 
Одделни редни броеви на образецот РК-2 од член 38 

на овој правилник се пополнуваат на следниот начин: 
1) под реден број 18 се запишуваат три на децимали 

коефициентот на намалување на Ревалоризацијата за по-
кривање на загубата од член 130 став 2 од Законот за вкуп-
ниот приход и доход. 

2) на сите други редни броеви се искажуваат износите 
објаснети во колона 2 во описот, во заградите зад описот 
или во заградите зад описот како пресметување од прет-
ходните редни броеви. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Корисниците на општествени средства можат од пре-

несените вредности на залихи на материјали и ситен ин-
вентар и прризводството и залихи на готови производи од 
1986 година да ги исклучат резултатите од Ревалоризаци-
јата и во 1987 година и како почетна состојба да се ис-
кажат на контата 318, 358, 368, 608 и 638. 

Исклучувањето на резултатите од Ревалоризацијата 
од став 1 на овој член не се врши за ситен инвентар ако ко-
рисникот на општествени средства одлучи ревалозирација 
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на ситниот инвентар да врши на начинот на кој се врши 
ревалозирација на основните средства. 

Ако резултатите од Ревалоризацијата од 1986 година 
се пренесени во 1987 година на посебни аналитички конта 
во рамките на контата 319, 609 односно 639 тие резултати 
ќе се пренесат од тие конта на контата од став 1 на овој 
член, со состојбата на 1 јануари 1987 година. 

Член 42 
Ако корисникот на општесвени средства пренесените 

резултати од Ревалоризацијата од 1986 година не може да 
ги утврди на начинот од член 41 став 3 на овој правилник, 
тие резултати ќе ги утврди врз основа на податоците од 
образецот „Табела на коефициентите на ефектите на Рева-
лоризација на залихите содржани во залихите на крајот на 
1986 година“ (образец РЗП-1) во образецот „Преглед на 
пренесените ефекти на Ревалоризација на залихите из-
вршени во 1985 и 1986 година“ (образец РЗП-2) одвоено 
по одделни видови и складови на залихи по кои корисни-
кот на општествени средства може да ги утврди резулта-
тите од нивната Ревалоризација во одделни пресметковни 
периоди во 1985 и 1986 година. 

Член 43 
За секој вид и склад на залихи по кои корисникот на 

општествени средства може да ги утврди резултатите од 
Ревалоризација во одделни пресметковни периоди во 1985 
и 1986 година, се пополнува образец РЗ-1 за целата 1986 
година заклучно со редниот број 22, за да се утврди бројот 
на месеците на ангажирање на средствата во тој вид зали-
хи во 1986 година. 

Член 44 
Врз основа на податоците за бројот на месеци на ан-

гажирање на средства во определен вид залихи утврден 
според одредбите на член 43 од овој правилник, податоци-
те за извршената Ревалоризација на залихи по периодич-
ните пресметки и завршните сметки во 1985 и 1986 година 
и податоците од образецот РЗП-1, се пресметува, во обра-
зецот РЗП-2, пренесениот износ на Ревалоризацијата на 
тој вид залихи во 1987 година. 

Во образецот РЗП-2 под одделни редни броеви и во 
одделни колони се запишува и пресметува, и тоа: 

1) под реден број 1 во сите колони се запишува бројот 
на месеци на ангажирање на средствата во залихите пре-
сметан според одредбите на член 44 од овој правилник на 
редниот број 22 од соодветниот образецот РЗ-1; 

2) под реден број 2 во сите колони се запишува први-
от поголем број месеци од бројот месеци запишани под 
редниот број 1, што се зема од колона 1 на образецот 
РЗП-1; 

3) под реден број 3 во сите колони се запшува првиот 
поголем број месеци од бројот месеци запишани под ре-
ден број 1 што се зема од колона 1 на образецот РЗП-1; 

4) под ред. бр. 4, 5, 8,9,10,11,14,15 и 16 се запишува-
ат износите добиени со пресметување од соодветните ко-
лони од претходните редни броеви спрема обрасците да-
дени во заградата зад описот во колона 2; 

5) под реден број 6 се запишуваат коефициентите од 
соодветните колони на образецот РЗП-1 за бројот месеци 
запишани под редниот број 3; 

6) под реден број 7 се запишуваат коефициентите од 
соодветните колони на обазецот РЗП-1 за бројот месеци 
запишани под редниот број 2; 

7) под реден број 12 се запишуваат податоците за из-
вршената Ревалоризација во соодветниот пресметковен 
период на кој се однесува колоната, при што овие подато-
ци во збирот за корисниците на општествени средства мо-
раат да одговараат на податоците од редниот број 53 на 
билансот на успехот, односно редниот број 53 за посебни 
податоците од билансот на успехот; 

8) под реден број 13 со ислучок во колоните'3 и 7 во 
кои е запишана нула се запушува податокот од редниот 
број 12 од претходната колона. 

Ако бројот на месеци на ангажирање на средства за 
одделни залихи е пресметан според одредбите на член 43 
од овој правилник поголем од 148, не се пополнуваат ред. 
бр. 2 до 10, а под реден број И, се запишуваат коефициен-
тите од соодветните колони на образецот РЗП-1 за 148 ме-
сеци на ангажирање на средствата во залихи. 

Член 45 
Износот добиен на редниот број 16 на образецот 

РЗП-2 корисникот на општествени средства го распореду-
ва на групата конта 31, 35 и 36 односно 60 и 63 сразмерно 
со состојбата на залихите на тие групи и контата на 31 де-
кември 1986 година во вид на залихи што се опфатени во 
образецот РЗП-1. 

Со распоредените износи од став 1 на овој член се за-
должуваат контата 318, 358 и 368 односно контата 608 и, 
638, а одобруваат посебни аналитички конта во рамките 
на контото 319, на групата конта 35 и 36 односно конта 
609 и 639. 

Одобрените износи на аналитичките конта во рамки-
те на контата отстапуваат од цените од став 2 на овој член 
ги намалуваат соодветните трошоци сразмерно со потро-
шените, односно реализацијата во процент во -кој се 
содржани во залихите без ефектите на Ревалоризацијата 
на 31 декември 1986 година се до целосното гаснење на 
овие конта. 

Член 46 
Резултатите од Ревалоризацијата утврдени во соглас-

ност со одредбите на чл. 41 до 45 од овој правилник прене-
сени на контата од ст. 1 и 2 на член 45 го имаат истиот 
третман како и ефектите на Ревалоризацијата што ќе се' 
утврдат во 1987 година. 

Член 47 
По исклучок од одредбата на член 40 точка 1 од овој 

правилник, под редниот број 18 на образецот РК-2 до 30 
јуни 1987 година сите корисници на општествени средства 
запишуваат еден. 

За утврдување на правото за покривање на загуба на 
резултатите од Ревалоризацијата во второто полугодие на 
1987 година, корисниците на општествени средства го по-
полнуваат и образецот „Пресметка на правата за покрива-
ње на загуба врз товар на резултатите од Ревалоризација 
во второто полугодие на 1987 година“ (образец РКП-1). 

Член 48 
Образецот РКП-1 се пополнува на начинот опреде-

лен во колона 2 на тој образец, со директен опис, односно 
со пресметување спрема обрасците во загради зад описот. 

Член 49 
Коефициентот на загубата на подгрупата во однос на 

резултатите од Ревалоризација што ги товареа трошоци-
те, од член 130 став 2 на Законот за вкупниот приход и до-
ход се добива со делење на утврдената загуба на подгрупи 
со резултатите на Ревалоризацијата што ги товареа тро-
шоците за претходниот пресметковен период и со кори-
гирањето на тој количник во текуштиот пресметковен пе-
риод спрема резултатите од работењето на подгрупата во 
претходната година. 

Загубата на подгрупата во пресметковниот период во 
смисла на став 1 од овој член се утврдува на тој начин што 
од вкупниот приход на сите организации во подгрупата ќе 
ги одземат: потрошените средства (редниот број 57 би-
ланс на успехот), дел од заедничкиот доход кој им припаѓа 
на другите (ред. бр. 86 до 89 биланс на успехот), обврски 
од доходот (реден број 118 биланс на успехот), дел од чис-
тиот доход за лични доходи (реден број 119 биланс на ус-
пехот) и дел од ревалоризационите расходи што е корис-
тен за зголемување на приходите, односно намалување на 
загубата реден број 155 биланс на успехот?). Ако се утврди 
негативен резултат подгрупата има загуба во тој износ. 

Во подгрупите во кои е утврдена загуба во соглас-
ност со став 2 на овој член се утврдува дел од резултатите 
на ревалозирацијата што непосредно ги товареше трошо-
ците како збир на Ревалоризацијата на потрошените зали-
хи (конто 409 - реден број 11 биланс на успехот), Ревало-
ризација на пресметаната амортизација (конто 438 - реден 
број 24 од билансот на успехот), Ревалоризација на реали-
зираните производи и извршени услуги (конто 480 - реден 
број 47 биланс на успехот), Ревалоризација на трајните из-
вори на деловните средства (конто 482 - реден број 49 би-
ланс на успехот) и Ревалоризација на продадените залихи 
на материјалот и отпадоци (конто 728 - реден број 53 би-
ланс на успехот). 

i 4 'It 
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Коефициентот добиен со делење на загубата од став 2 
на овој член со дел на резултатите од Ревалоризација кој 
непосредно ги товареше трошоците од став 3 на овој член 
се заокружува на три децимали. 

Коефициентот од став 4 на овој член се коригира со 
односот меѓу учеството на загубата во вкупниот приход 
во наредниот пресметковен период и во текуштиот пре-
сметковен период во подгрупата и претходната година, 
при што оваа корекција се врши само ако во обата по-
с м а т р а ч пресметковни периоди претходната година е ис-
кажана загуба. Вака корегираниот коефициент заокружен 
на три децимали и не поголем од еден (1,000) претставува 
можен коефицент на намалување на ревалозирацијата за 
покривање на загубата што се запишува на редниот број 
18 на образецот РК-2. 

Ако во претходната година во текуштиот пресметко-
вен период во подгрупата е искажана загуба, а во наредни-
от не е, на редниот број 18 на образецот РК-2 се запишува 
нула, а доколку во претходната година во текуштиот пре-
сметковен период во подгрупата не е искажана загуба на 
редниот број 18 на образецот РК-2 се запишува коефици-
ентот од став 4 на овој член, но најмногу еден (1,000). 

За утврдување на подгрупите што работат со загуба 
во смисла на овој член се обезбедуваат следните подато-
ци: 

1) номенклатурен број (шифра) на подгрупата; 
2) назив на подгрупата; 
3) коефициент на загубата на подгрупата во однос на 

ефектите на Ревалоризацијата што ги товареле трошоците 
за периодот од 1 јануари до 198 година 
(утврден спрема став 4 од овој член); 

4) можниот коефициент на намалување на Ревалори-
зацијата за покривање на загубата во наредниот пресмет-
ковен период (утврден според ст. 5 и 6 на овој член). 

Член 50 
Во согласност со одредбата на член 130 став 5 од За-

конот за вкупниот приход и доход, корисниците на оп-
штествени средства што до влегувањето на тој закон во 
сила примиле динарски аванси за одржување и фиксни це-
ни со обврска на плаќање камата по пониска стапка од 
стапката од член 6 став 5 на овој правилник, може, по ис-
клучок, во 1987 година по секој таков аванс даја пресмета-
ат разликата на каматата меѓу тие две стапки и да книжат 
на товар на ревалоризационите расходи во корист на дру-
гите приходи (на посебно аналитичко конто). 

Збирот на каматите пресметани според одредбите од 
став 1 на овој член не може да биде поголем од износот 
под реден број 17 во образецот РК-2, намален за износот 
под реден број 22 во истиот образец, односно за износот 
под реден 6poj 13 во образецот РКП-1. 

Член 51 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на пресмету-
вање на Ревалоризација на средствата („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 13/87). 

Член 52. 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се приме-
нува и на составување на периодичната пресметка за пери-
одот јануари-јуни 1987 година, 

18 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

С О З Т Р О С - 1 

РО : 

О О З Т . 

ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НАБАВЕНИ ВО МЕСЕЦ 19 ГОДИНА Д О -

19 ГОДИНА 

(Се пополнува само по периодичните пресметки) 

Реден Група конта О п и с И з н о с 
број или конто 

1 2 3 4 

1 - Коефициент на Ревалоризацијата на три децимали 

2 
3 

00 (без 007 и 009) 
02 (без 027) 

Основни средства во употреба ' 
Исправка на вредноста на основните средства 

4 
5 

Сегашна вредност на основните средства (2-3) 
Ревалоризација на основните средства во употреба (1x4) 

6 

7 

013 до 015 и дел од 016 Основни средства во подготовка, без оосновачки 
вложувања 
Ревалоризација на основните средства во подготовка 
(1x6) 

-

8 
9 

10 

090 
091 

092 

Трајно неупотребливи основни средства 
Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основ-
ни средства 
Запрени на инвестиции 

11 
12 

Основни средства надвор од употреба (8-9-1-10) 
Ревалоризација на основните средства надвор од употре-
ба (1x11) 

Составил: Одобрил: 
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РОС-Ј 

СОЗТ— -

РП 

о о з т 

ЗБИРНА ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само по периодичните пресметки) 

Реден 
број О п и с Износ на Ревалоризацијата од 

образецот РОС-1 

1 2 3 

1 Основни средства во употреба набавени во претходните години 

2 
3 
4 

Основни средства во употреба набавени во јануари 
Основни средства во употреба набавени во февруари 
Основни средства во употреба набавени во март 

5 

7 

Основни средства во употреба набавени во април 
Основни средства во употреба набавени во мај 
Основни средства во употреба набавени во јуни 

8 
9 

10. 

Основни средства во употреба набавени во јули 
Основни средства во употреба набавени во август 
Основни средства во употреби набавени во септември 

И 
12 
13 

Основни средства во употреба набавени во октомври 
Основни средства во употреба набавени во ноември 
Основни средства во употреба набавени во декември 

14 Вкупно основни средства во употрба (1 до 13) 

15 Основни средства во подготовка од поранешните години 

16 
17 
18 

Основни средства во подготовка од јануаиа 
Основни средства во подготовка од февруари 
Основни средства во подготовка од март 

19 
20 
21 

Основни средства во подготовка од април 
Основни средства во подготовка од мај 
Основни средства во подготовка од јуни 

22 
,23 
24 

Основни средства во подготовка од јули 
Основни средства во подготовка од август 
Основни средства во подготовка од септември 

25 
26 
27 

Основни средства во подготовка од октомври 
Основни средства во подготовка од ноември 
Основни средства во подготовка од декември 

28 Вкупно основни средста надвор од употреба во подготовка (15 до 27) 

29 ' Основни средства надвор од употреба од поранешните години 

30 
31 
32 

Основни средства надвор од употреба од јануари 
Основни средства надвор од употреба од февруари 
Основни средства надвор од употреба од март 

33 
34 
35 

Основни средства надвор од употреба од април 
Основни средства надвор од употреба од мај 
Основни средства надвор од употреба од јуни 

36 
37 -
38 

Основни средства надвор од употреба од јули 
Основни средства надвор од употреба од август 
Основни средства надвор од употреба од септември 

39 
40 
41 

Основни средства надвор од употреба од октомври 
Основни средства надвор од употреба од ноември 
Основни средства надвор од употреба од декември 

4 t 
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1 2 3 

42 Вкупно основни средства надвор од употреба (29 до 41) 

Составил: Одобрил: 

РОС-3 

СОЗТ-

РО 

о о з т . 

ПРИВРЕМЕНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 

ДО - 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само по периодичните пресметки) 

Реден 
број 

Група конта 
или конто О п и с И з н о с 

1 2 3 4 

1 

2 009 

Ревалоризација на основните средства во употреба 6д об-
разецот РОС-2 (или РОС-1) 
Извршена Ревалоризација на основните средства во упот-
реба по претходната периодична пресметка во истата де-
ловна година 

3 - Ревалоризација за додатно книжење на контото 009 (1-2) 

4 

5 019 

Ревалоризација на основните средства во подготовка од 
образецот РОС-2 (или РОС-1) 
Извршена Ревалоризација на основните средства во под-
готовка по претходната периодична пресметка во истата 
деловна година 

6 - Ревалоризација за додатно книжење на контото 019 (4-5) 

7 

8 099 

Ревалоризација на основните средства надвор од употреба 
од образецот РОС-2 (или РОС-1) 
Извршена Ревалоризација на основните средства надвор 
од употреба по претходната периодична пресметка во ис-
тата деловна година 

9 - Ревалоризација за додатно книжење на контото 099 (7-8) 

10 - Вкупна Ревалоризација на основните средства (3 + 6 + 9) 

Составил: 

( 

Одобрил: 
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РОС-4 

СОЗТ : 

РО 

оозт ; 
КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА БРОЈ 

НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ОТУЃЕНИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 
ОД L ЈАНУАРИ ДО ГОДИНА 

Инвентарски број на средствата Датум на книжењето 19 год. 
Назив на средствата Датум на набавката 19 год. 

(Се пополнува при секое отуѓување, расходување или промена на контото на основни средства) 

Реден 
број О п и с И з н о с 

1 2 3 

1 Број на месеци на користење на средствата 

2 Коефициент на Ревалоризацијата на три децимали 

3 
4 
5 

Набавна вредност на основното средство 
Исправка на вредноста на основното средство 
Пресметана амортизација на основното средство во текот на годината 

6 Реална исправка на вредноста на основното срдство (4 + 5) 

7 
8 

Ревалоризација на набавната вредност на основното средство (2 х 3) 
Ревалоризација на исправката на вредноста на основното средство (2 х 6) 

9 Резултат од Ревалоризацијата за книжење (7-8) 

Составил: Одобрил: 

РОС-5 

СОЗТ— -

РО 

ООЗТ ' 

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само по завршната сметка) 

4) Сј О ,Д -t 
rt ОЅШ Н g g H ^ , r t rt tL^irt о а х н и о ^ 

! 5 i s l I ' I Ѕ ѕ S g f -u r t S СО ^ - Ч % ој сЗ к) 3 Cd Св ЕЈ ћЅ лл 

! l l i И ав П Е Н l l I ! W4 
I S g 8 Ц S r f I - Ѕ Ѕ д ? е I I I i s 8 Е f - ' З е ѕ Ѕ О, t; rt ѕ; РЈ О 3 0 д о ^ о 2 х о i Q,q ^ ѕ О, 3 О ^СиѕЈЗа ^ i ? o ЅР . ^ 5 З о р и ѕ g f g | | р g l l ^ g f s a ^ X ?ј о с; Ѕ о Ѕ о Ѕ 1 л О, 5 0 Ѕ а Ч 5 еа 3 g К е 5 Ѕ ѕ О 
Ѕ ѕ ѕ ! | ѕ S s g g g s g j f a a i ^ x 

ВКУПНО 

10 

Составил: Контролирал: Одобрил: 
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PA-I 

с о з т 

РО -

о о з т 
П Р Е С М Е Т К А 

НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ 
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Основни средства набавени , , , , , 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с Пресметана 

амортизација 

Коефициент на „ 
Ревалоризација- Ревалоризација 

та на три на. амортизаци-
децимале Јата (3 х 4) 

1 2 3 4 5 

1 
2 
3 

Пресметана амортизација во јануари 
Пресметана амортизација во февруари 
Пресметана амортизација во март 

4 
5 
6 

Пресметана амортизација во април 
Пресметана амортизација во мај 
Пресметана амортизација во јуни 

7 
8 
9 

Пресметана амортизација во јули 
Пресметана амортизација во август 
Пресметана амортизација во септември 

10 
П 
12 

Пресметана амортизација во октомври 
Пресметана амортизација во ноември 
Пресметана амортизација во декември 

13 ВКУПНО: 

14 Веќе прокнижена Ревалоризација на амортизацијата 

15 Ревалоризација на амортизацијата за книжење (13-14) 

Пресметал:4 Заверил: 

РА-2 

с о з т 

РО 

о о з т 

ЗБИРНА ПРЕСМЕТКА 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ПРЕСМЕТАНА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с 

Пресметана 
амортизација 

Ревалоризација 
на амортизаци-

јата 

1 2 3 4 

1 Основни средства набавени во претходните години 

2 
3 
4 

Основни средства набавени во јануари 
Основни средства набавени во февруари 
Основни средства набавени во март 

5 
6 
7 

Основни средства набавени во април 
Основни средства набавени во маЈ 
Основни средства набавени во јуни 

I џ 
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1 2 1 3 4 

8 
9 

10 

Основни средства набавени во јули 
Основни средства набавени во август 
Основни средства набавени во септември 

П 
12 
13 

Основни средства набавени во октомври 
Основни средства набавени во ноември 
Основни средства набавени во декември 

14 Вкупно 2 ( 1 ДО 13) -

15 Веќе прокнижена Ревалоризација на амортизацијата 
16. Ревалоризација ,на амортизацијата за книжење (14-15) 

I 
ѕ 

Обработил: 

СОЗТ д,, ѓ 

РО : ! : 1 

о о з т t 

СКЛАД ! ' 

ВИД НА ЗАЛИХИТЕ КОНТО (група, класа) -

П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1. ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број О п и с И з н о с 

1 2 3 

1 Состојба на залихите на почетокот на годината 

2 
3 
4 

Состојба на залихите на 31 јануари 
Состојба на залихите на 28 (29) февруари 
Состојба на залихите на 31 март 

5 
6 
7 

Состојба на залихите на 30 април “ 
Состојба на залихите на 31 мај 
Состојба на залихите на 30 јуни 

8 
'9 
10 

Состојба на залихите на 31 јули 
Состојба на залихите на 31 август 
Состојба на залихите на 30 септември 

11 
12 
13 

Состојба на залихите на 31 октомври 
Состојба на залихите на 30 ноември 
Состојба на залихите на 31 декември 

14 Вкупно I (1 до 13) 

15 
16 
17 

Просечна состојба на залихите (14: број на состојбата) 
Вкупен излез на залихите (побарувачки промет) 
Коефициент на отстапувањето од цените 

18 

19 
20 

Реална состојба на залихите (состојба на крајот од пресметковниот период 
х 17) 
Реална просечна состојба на залихите без Ревалоризација (15 х 17) 
Реално потрошени залихи без Ревалоризација (16 х 17) 

-

21 
22 

23 
24 

Коефициент на обртот на залихите на пет децимали (20 : 19) 
Број на месеците на ангажирање на средства во залихи на пет децимали (број 
месеци во пресметковниот период: 21) 
Месечен коефициен-т на Ревалоризацијата на три децимали 
Вкупен коефициент на Ревалоризацијата на пет, децимали (22 х 23) (или кое- 4 

фициент од реден број 22 од колоната 5 на образецот РЗ-5 ако е понизок) 

Одобрил: 

F 3 - 1 



Страна 1064 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, '26 јуни 1987 

1 2 3 

25 
26 
27 

Ревалоризација на состојбата на залихите (18 х 24) 
Ревалоризација на употребените залихи (20 х 24) 
Пренесена Ревалоризација на употребените залихи од други складови 

28 Ревалоризација за распоредување (25 4- 26 4- 27) 

Саставил: Обработил: 

СОЗТ 
РЗ-2 

?О 
1 

ППТГ 

Р А С П О Р Е Д 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

ДО 19 ГОДИНА 
1 ЈАНУАРИ 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Ред. 
број О п и с - . в Р е Д н о с т 

, n на залихите 

Коефициент на 
учеството на 
пет децимали 

(3:13) 

Износ на 
Ревалоризација-
та распореден 

на залихите 
(4.x Е5) 

1 2 3 4 . 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Состојба на залихите на суровини и материјали . 
(салдо на контото на групата 31 без контото 318) 
Состојба на ситниот инвентар и амбалажа на залиха (салдо на 
контото на групата 35 без конто 358) 
Состојба на ситниот инвентар и амбалажа во употреба (салдо на 
контото на групата 36 без контото 368) 
Потрошени залихи на материјал и ситен инвентар без Ревалори-
зација и продадени залихи 
Продадени залихи на материјал и отпадоци (конто 725) 

-

6. Вкупно залихи на материјал и ситен инвентар ̂  
2(1 до 5) . 1,00000 

7. 
8. 

Состојба на контото 318 пред овој распоред 
За книжење , на контото 318 (1-7) 

-

9. 
10. 

Состојба на контото 358 пред овој распоред 
За книжење на контото 358 (2-9) 

-

11. 
12. 

Состојба на контото 368 пред овој распоред -
За книжење на контото 368 (3-11) 

-

13. 
14. 

Состојба на контото 409 пред овој распоред 
За книжење на контото 409 (4-13) 

-

15. 
16. 

Состојба на контото 728 пред овој распоред 
За книжење на контото 728 (5-15) 

-

17. 

18. 

19. 

20. 

Разграничен дел на доходот (салдо на контото на групата 18 без 
контото 188) -
Реализирано производство и залихи на готови производи без Ре-
валоризација 
Состојба на недовршеното производство (салдо на контото на 
групата 60 без контото 608) 
Состојба на залихите на готови производи (салдо на контото на 
групата 63 без контото 638) 

21, Вкупно производство и залихи на, готови производи Е (17 до 20) 1,00000 

22. 
23. 

Состојба на контото 188 пред овој распоред 
За , книжење на контото 188 (17-22) -

24. 
25. 

Состојба на контото 480 пред овој распоред 
За книжење на контото 480 (18-24) 

- , 

I 
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1 2 3 4 5 

26. Состојба на контото 608 пред овој распоред , - -
27. За книжење на контото 608 (19-26) - -

28. Состојба на контото 638 пред овој распоред - -
29. За книжење на контото 638 (20-28) -

Составил: Одобрил: 

\ 

г п т г 
РЗ-З 

РО. 

о о з т . 

СКЛАД-

Р А С П О Р Е Д 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОПРЕДЕЛЕН ВИД ЗАЛИХИ ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО - 19. - ГОДИНА 

Вид на залихи. 
Вкупна Ревалоризација на употребените 

залихи на динари 

Конто. 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

-8. 
9, 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

Корисник на залихите (ООЗТ-Место на 
трошоците-Носител на трошоците) 

Вредност на 
употребените 

залихи 

Соодветен дел 
Коефициент на од ревалориза-

учеството на ^ а т а (вкупна 
пет децимали Ревалоризација 

ЃЗ ЅЗ\ Н А У П 0 Т Р е б ени-
^ ' ' те залихи х , 

4 = 4x5) 

1 2 3 i 4 5 

1. Набавна вредност на продадените суровини, 
материјали и отпадоци 

2. Состојба на залихите на крајот од периодот 

29. ВКУПНО (1 до 28) 1,00000 

Составил: Контролирал: Одобрил: 
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РЗ-4 

созт. 

РО. 

ООЗТ. 

Место (носител) на трошоците. 

П Р Е С М Е Т К А 
НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ШТО СЕ ПРЕНЕСУВА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУА-

РИ ДО 1 9 - ГОДИНА 

Вид на Ревалоризацијата Конто. 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Реден 
број 

Склад-вид на залихите-место на трошоците- носител на 
трошоците од каде што се пренесува Ревалоризацијата на 

залихите 

Износ на Ревалоризацијата 
на залихите што се пренесува 

1 2 3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. ВКУПНО (1 до 25) 

Составил: Заверил: 

V i 



) 
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РЗ-5 

СОЗТ -

РО : 

ООЗТ - — -

СКЛАД : 

ВИД НА ЗАЛИХИ КОНТО (група, класа) 

П Р Е С М Е Т У В А Њ Е 
НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичната пресметка и завршната сметка) 

Месечен 
Број на коефициент на Коефициент на 

месеците на Ревалоризација ревалоризација-
ангажирање на на три та на пет 
средствата на децимали за децимали 
пет децимали определена (3 х 4) 

година 

1 2 3 4 5 

1. 
2. 

Број на месеци на ангажирање средства во залихи 
Број на месеци во пресметковниот период 

- -

3. 
4. 

Вишок на бројот на месеци (1-2) 
Број на месеци за претходната година 
(Зс /12 / ) 

- -

5. 
6. 

Вишок на бројот на месеци (3-4) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(5 с / 1 2 / ) 

- -

7. 
8. 

Вишок на бројот на месеци (5-6) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(7'С/12/) 

- -

9. 
10. 

Вишок на бројот на месеци (7-8) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(9 с / 1 2 / ) 

- -

И. 
12. 

Вишок на бројот на месеци (9-10) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
( 1 К / 1 2 / ) 

- -

13. 
14. 

Вишок на бројот на месеци (11-12) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(13-С/12/) 

-

15. 
16. 

Вишок на бројот на месеци (13-14) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(15С/12/) 

- -

17. 
18. 

Вишок на бројот на месеци (15-16) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(17С/12/) 

- -

19. 
20. 

Вишок на бројот на месеци (17-18) ^ 0 
Број на месеци за претходната година 
(19С/12/) 

- -

21. Вишок на бројот на месеци (19^20) ^ 0 

22. Вкупен коефициент на Ревалоризацијата 
(2 + 4 + 6 + 8+10+12+14+16+18 + 20 + 21) 

Составил: Заверил: 

V ) 

Реден 
број О п и с 
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СОЗТ 

РО 

о о з т 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ПРОСЕКОТ НА ТРАЈНИТЕ ИЗВОРИ НА СОПСТВЕНИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ЗДРУЖУВАЊА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЗАЕМИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 19 

ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки) 
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-4
-5

-6
-7

-8
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Состојба на почетокот од годи-
ната -

2. 
3. 
4. 

Состојба на 31 јануари 
Состојба на 28 (29) февруари 
Состојба на 31 март 

5. 
6. 
7. 

Состојба на 30 април 
Состојба на 31 мај 
Состојба на 30 јуни 

8. 
9. 

10. 

Состојба на 31 јули 
Состојба на 31 август 
Состојба на 30 септември 

И . 
12. 
13. 

Состојба на 31 октомври 
Состојба на 30 ноември 
Состојба на 31 декември 

14. 
15. 

Вкупно Е (1 до 13) 
Просечна состојба (14: бр. сос-
тојба) 

Составил: Одобрил: 

РО 

о о з т 

П Р Е С М Е Т К А 
НА КОНТРОЛНАТА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПЕРИОД ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 19 - ГОДИНА 

(Се пополнува само при периодичните пресметки и завршните сметки) 

Ред. 
бр. О п и с 

I 
И з н о с 

1 2 3 
1. 

2. 

Рревалоризациони приходи (конто 290 по сите останати ревалориза-
ции, освен ревалоризациите на контата 481 и 482 
Ревалоризациони расходи (конто 190 по сите останати ревалоризации 
(освен делот со кој е покриена загубата или се зголемени приходите) 

3. Вишок на ревалоризационите приходи (1-2) ^ . 0 
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I 2 3 

4. Вишок на ревалоризационите расходи (2-1) ^ О 
5. Состојба на контото 481 пред оваа пресметка 

6. За книжење на контото 481 (4-5) 

7. Трајни извори на сопствени деловни средства на сопствено користење 
(реден број 15, колона 9 од образецот РК-1) 

8. Коефициент на Ревалоризацијата (од член 40 точка 2 на Законот за 
вкупниот приход и доходот) 

9. Контролна Ревалоризација на трајните извори на сопствените деловни 
средства (7 х 8) 

10. Додатна Ревалоризација на трајните извори на сопствени деловни 
средства (9-3) О 

11. Состојба на контото 482 пред оваа пресметка 

12. За книжење на контото 482 (10-11) 

13. Состојба на контото 409 (реден број 4 колона 5 од образецот РЗ-2) 
14. Состојба на контото 438 (реден број 14 колона 4 од образецот РА-2) 
15. Состојба на контото 480 (реден број 18 колона 5 од образецот РЗ-2) 
16. Состојба на контото 728 (реден број 5 колона 5 од образецот РЗ-2) 

17. Намалување на доходот поради Ревалоризација (10+13 + 14+15 + 16) 
18. Групациски коефициент на намалувањето на Ревалоризацијата за по-

критие на загубата 

19. Дозволено покритие на загубата на товар на резултатите од Ревалори-
зацијата 0 7 x 1 8 ) 

20. Можно покритие на загубата на товар на резултатите од Ревалоризаци-
јата (3 + 10) 

21. Искажана загуба 

22. Реално покритие на загуба на товар на резултатите од Ревалоризација-
та (најмал од износот на ред. бр. 19 до 21) 

23. Максимално можно зголемување на авансот (17-22) ^ О 

Составил: Одобрил: 

РЗП-1 

Т А Б Е Л А 
НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ СОДРЖАНИ ВО ЗАЛИХИ НА 

КРАЈОТ ОД 1986 ГОДИНА 

Коефициент на останувањето во залихи на крајот од 1986 година на ефекти од Ревалоризацијата на 
залихите извршена во периодот 

Број на 
месеците на 

ангажирање на 
средства во 

залихи 

I-III 
1985. 

IV-VI 
1985. 

VII-IX 
1985. 

X-XII 
1985. 

I-III 
1986. 

IV-VI 
1986. 

VII-IX 
1986. 

Х-ХИ 
1986. 

Број на 
месеците на 

ангажирање на 
средства во 

залихи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1 
2 
3 

0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0002 

0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0007 

0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0023 

0,0000 
0,0000 
0,0002 
0,0077 

0,0000 
0,0000 
0,0020 
0,0260 

0,0000 
0,0000 
0,0156 
0,0878 

0,0000 
0,0000 
0,1250 
0,2963 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
1,0000 

4 
5 
6 

0,0024 
0,0092 
0,0217 

0,0056 
0,0180 
0,0376 

0,0134 
0,0352 
0,0649 

0,0317 
0,0687 
0,1122 

0,0751 
0,1342 
0,1938 

0,1780 
0,2621 
0,3349 

0,4219 
0,5120 
0,5787 

1,0000 
1,0000 
1,0000 

7 
8 
9 

0,0393 
0,0606 
0,0843 

0,0624 
0,0904 
0,1200 

0,0990 
0,1349 
0,1709 

0,1573 -
0,2014 
0,2433 

0,2497 
0,3007 
0,3464 

0,3966 , 
0,4488 
0,4933 

0,6297 
0,6699 
0,7023 

1,0000 
1,0000 
1,0000 

10 
11 
12 

0,1094 
0,1351 
0,1609 

0,1591 
0,1799 
0,2088 

0,2059 
0,2394 
0,2711 

0,2824 
0,3186 
0,3520 

0,3874 
0,4241 
0,4570 

0,5314 
0,5645 
0,5933 

0,7290 
0,7513 
0,7703 

1,0000 
1,0000 
1,0000 
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1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 0,2348 0,2888 0,3553 0,4370 0,5374 0,6610 1,8130 0,0000 
18 0,3011 0,3574 0,4243 0,5036 0,5978 . 0,7097 0,8424 1,0000 
21 0,3589 0,4155 0,4810 0,5568 0,6446 0,7462 0,8638 1,0000 
24 0,4091 0,4648 0,5281 0,6001 ' 0,6818 0,7746 0,8801 1,0000 

30 0,4907 0,5432 0,6014 0,6658 0,7370 0,8159 0,9033 1,0000 4 

36 0,5534 0,6023 0,6554 0,7132 0,7761 0,8445 0,9190 1,0000 

42 0,6029 0,6481 0,6967 0,7489 0,8050 0,8654 0,9303 1,0000 
48 0,6427 0,6846 0,7292 0,7767 0,8274 0,8813 0,9388 1,0000 

54 0,6753 0,7143 0,7555 0,7991 0,8452 0,8939 0,9455 1,0000 
60 0,7026 0,7389 0,7772 0,8174 0,8596 0,9040 0,9508 1,0000 

72 0,7455 0,7774 0,8108 0,8455 0,8817 0,9195 0,9589 1,0000 
84 0,7776 0,8061 0,8356 0,8661 0,8978 0,9307 0,9647 1,0000 
96 0,8026 0,8282 0,8546 0,8819 0,9101 0,9391 0,9691 1,0000 

108 0,8225 0,8458 0,8698 , 0,8944 0,9197 0,9457 0,9725 1,0000 
120 0,8388 0,8602 0,8820 0,9045 0,9275 0,9510 0,9752 1,0000 
132 0,8524 0,8721 0,8922 0,9128 0,9338 0,9554 0,9774 1,0000 
148 0,8673 0,8851 0,9033 0,9219 0,9408 0,9601 0,9799 1,0000 

РЗП-2 

ООЗТ : 

РО 

СКЛАД . 

ВИД НА ЗАЛИХИ КОНТО (група, класа) -

П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРЕНЕСЕНИТЕ ЕФЕКТИ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ЗАЛИХИТЕ ИЗВРШЕНА ВО 1985 И 1986 ГОДИНА 

(Се пополнува само на почетокот од 1987 година) 

Пресметковен период 
Реден 
број О п и с I-IIX 

1985. 
I-VI 
1985. 

I-IX I-XII 
1985. 1985. 

I-III 
1986. 

I-VI 
1986. 

I-IX I-XII 
1986. 1986. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Број на месеци на ангажирање од 
РЗ-1 

2. Прв помал број на месеци од 
РЗП-1 

3. Прв поголем број на месеци од 
РЗП-1 

4. Разлика (1-2) 

5. Разлика (3-2) 

6. Коефициент на првиог поголем 
број на месеци од РЗП-1 1,0000 

7. Коефициент на првиот помал број 
на месеци од РЗП-1 1,0000 

8. Разлика (6-7) 0,0000 

9. Месечна разлика (8:5) 0,0000 

10. Додатен коефициент (9 х 4) 0,0000 

П. Коефициент на останувањето во 
залихи (10+7) 1,0000 

12. Ревалоризација во пресметковниот 
период 

13. Ревалоризација во претходниот пе-
риод 0 0 
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, 

1 2 Г 3 4 5 6 7 8 9 10 

14, Ревалоризација во последните три 
месеци (12-13) 

15. Износ кој останува во залихи 
(14x11) -

16. Вкупно (збир на редниот број 15 
од колоните 3 до 10) 

Составил: Заверил: 

^ РКП-1 

созт : -
Р О : : 

О О З Т — : 

П Р Е С М Е Т К А 
НА ПРАВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА НА ТОВАР НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА ВО 
ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1987 ГОДИНА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ,. 1987 ГОДИНА 

(Се пополнува само по периодичните пресметки во второто полугодие од 1987 година и по завршната сметка 
за 1987 година) 

Реден 
број О п и с И з н о с 

1 2 3 

1. Реден број 17 од образецот РК-2 

2. Реден број 17 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 
година 

-

3. Намалување на доходот поради Ревалоризација по 30 јуни од 1987 година 

4. Реден број 18 од образецот РК-2 

5. Можно зголемурање на покриената загуба (3x4) 

6. Реден број 22 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 
година 

7. Дозволено покритие на загубата (5 + 6) 

8. Реден број 20 од образецот РК-2 

9. Реден број 21 од образецот РК-2 -

10. Реден број 21 од образецот РК-2 за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1987 
година 

11. Зголемување на загубата (9-10) ^ 0 

12. Дозволено зголемување на загубата (10+11) 

13. Реално покритие на загубата (најмало од износот под редните броеви 7, 8, 
или И) 

1 

14. Максимално можно зголемување на авансот (1-13) ^ 0 

Обработил: Одобрил: 
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564. 
, Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ФИКАЦИОНИ КАРТИЧКИ 
ч 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за идентификациони картички што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Идентификациони картички. Фи-
зички карактеристики JUSI.F1.001 

2) Идентификациони картички. Тех-
ника на запишување. Релјефно втиснува-
ње - JUS I.F1.002 

3) Идентификациони картички. Тех-
ника на запишување на податоци на маг-
нетна лента JUS I.F1.003 

4) Идентификациони картички. Тех-
ника на запишување. Положбата на ре-
лјефните знаци на ИД-1 картички JUS I.F1.004 

5) Идентификациони картички. Тех-
ника на запишување. Положба на магнет-
ните патенти за читање - патеки 1 и 2 - JUS I.F1.005 

6) Идентификациони картички. Тех-
ника на запишување. Положба на магнет-
ната патека на читање/пишување - пате-
ка 3 - - - - - - JUS I.F1.006 

7) Идентификациони картички. Сис-
тем за означување на издавачот на кар-
тичката JUS I.F1.007 

8) Идентификациони картички. Кар-
тички за финансиски трансакции JUSI.F1.008 

9) Картички за финансиски трансак-
ции. Содржина на податоците на магнет-
ната лента во патеката 3 JUS I.F1.009. 

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 станар-
дизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
идентификационите картички од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

N Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јули 1987 година. 

Бр. 07-93/143 
27 мај 1987 година 
Белград 

Директор . 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
^ Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

565. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарда-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

ТА ЗА ЛИЧНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за средствата за лична заштита што го има след-
ниот назив и ознака: 

Средства за лична заштита. 
Заштита на органите за дишење. 
Маска за заштита на деца JUS Z.В 1.011 

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 од овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на сред-
ствата за лична заштита што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

О. бр. 07-93/142 
27 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

566. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

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

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за кожа што ги имаат следните називи и озна-
ки: , 

1) Готова кожа. Кожа за лице на 
обувки JUS G.B 1.056 

2) Готова кожа. Горна кожа за по-
става на обувки , JUS G.B 1.071 

3) Готова кожа. Долна кожа за обув-
ки JUS G.B 1.081 

4) Готова кожа. Класификација на 
готова кожа и распоредување во класа на 
квалитет JUS G.B 1.088 

5) Готова кожа. Техничка кожа JUS G.B 1.091 
6) Готова кожа. Галантериска кожа 

и књиговрзувачка кожа JUS G.B1.101 
7) Готова кожа. Кожа за мебел JUS G.B 1.111 
8) Готова кожа. Кожа за предмети 

за облекување : JUS G.B 1.230 
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9) Кожа. Методи за испитување на 
готовата кожа. Определување на силата 
на кинење со клин JUS G.S2.030 

10) Испитување на готова кожа. Оп-
ределување на постојаноста на бојата 
спрема триење. Дополнение - „ JUS G.S2.040/1 

11) Кожа. Методи за испитување на v 

готова кожа. Определување на постоја-
носта спрема миграција на бојата и штав- , 
ни средства на влажна филтрир-хартија - JUS G.S2.044 

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 станар-
дизација. 

^Член 3 
Применувањето на карактеристичните својства во 

следните југословенски стандарди не е задолжително: 
1) во стандардот JUS G.B 1.056 - во табела 1 каракте-

ристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 7, 8, 10, И, 
13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24; 

- во табела 2 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22; 

- во табела 3 карактеристичните својства означени со 
,реден бр. 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19; 

- во табела 4 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23; 

2) во стандардот JUS G:B 1.071 - во табелата каракте-
ристичните својства означени со редниот бр. 2, 3, 7, И, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и 19; 

3) во стандардот JUS G.B 1.081 - во табела 1 каракте-
ристичните својства означени со реден бр. 4, 6, 7, 9, 18, 19, 
20 и 21; 

4) во стандардот JUS G.B 1.091 - во табела 1 каракте-
ристичните својства означени со реден бр. 2,4, 5,9,14, 16 и 
17; 

- во табела 2 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18; 

5) во стандардот JUS G.B 1.101 - во табела 1 каракте-
ристичните својства означени со реден бр. 2, 4, 5, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 и 19; 

- во табела 2 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18; 

- во табела 3 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18; 

6) во стандардот JUS G.B 1.111 - во табелата каракте-
ристичните својства означени со реден бр. 2, 3, 8а, 86, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19; 

7) во стандардот JUS G.B 1.230 - во табела 1 каракте-
ристичните својства означени со редниот бр. 2, 3, 8а, 86, 
11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21; , . 

- во табела 2 карактеристичните својства означени со 
реден бр. 2, 3, 8, 9а, 96, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се задолжителни, а ќе се применуваат на кожата што 
ќе се произведе 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 што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на испитувањето на гото-
ва кожа. Определување на силата на кине-
ње со клин ^ . JUS G.S2.030 

2) Готова кожа. Дулбокс JUS G.B 1.050 
, 3) Готова кожа. Кравина за опрема JUS G.B 1.051 

4) Готова кожа. Мрсна кравина со 
природна боја и обоена JUS G.B 1.052 

5) Готова кожа. Мрсна кравина со 
хромнорастителна штава JUS G.B 1.053 

6) Готова кожа. Бокс со природно 
лице, телешки, јунешки и говедски JUS G.B 1.056 

7) Готова кожа. Бокс со пластично 
лице, телешки, јунешки и говедски (Плас-
тик-бокс) - JUS G.B 1.057 

8) Готова кожа. Свински бокс . JUS G.B 1.058 
9) Готова кожа. Коњски бокс - J U S G.B 1.059 

10) Готова кожа. Набук, телешки, ју-
нешки и говедски i, JUS С.В 1.060 

11) Готова кожа. Бланк, технички - JUS G.B 1.067 
12) Готова кожа. Бланк, галантерис-

к и г JUS G.B 1.068 
13) Готова кожа. Поставка ситна 

кожа од хромова штава JUS G.B 1.071 
14) Готова кожа. Поставка групна 

кожа од комбинирана штава JUS G.B 1.072 
15) Готова кожа. Поставка свинска 

кожа од растителна или хромова штава - JUS G.B 1.073 
16) Готова кожа. Поставка коњска 

кожа од хромова штава JUS G.B1.074 
17) Готова кожа. Поставка кожа од 

цепеник, од растителна и хромна штава — JUS G.B 1.075 
18) Готова кожа. Тонска кожа од рас-

тителна штава, комерц JUS G.B 1.081 
19) Готова кожа. Тонска кожа од ком-

бинирана штава, комерц : - JUS G.B 1.082 
20) Готова кожа. Ѓонева кожа од рас-

тителна штава, специјал - JUS G.B 1.083 
21) Готова кожа. Тонска кожа од ком-

бинирана шТава, специјал JUS G.B 1.084 
22) Готова кожа. Тонска кожа од рас-

тителна штава, аго JUS G.B 1.085 
23) Готора кожа. Тонска кожа од ком-

биннирана штава, аго JUS G.B 1.086 
24) Готова кожа. Тонска кожа од хро-

мова штава JUS G.B 1.087 
25) Готова кожа. Распоредување на 

тонска кожа во класа на квалитет JUS G.B 1.088 
26) Готова кожа. Ременски грб, од 

растителна штава JUS G.B 1.091 
27) Готова кожа. Велур, телешки, ју-

нешки и говедски - JUSG.B1.100 
28) Готова кожа. Велур од цепеник - JUSG.BLU0 
29) Готова кожа. Галантериски цепе-

ник од растителна штава JUS G.B 1.150 
30) Готова кожа. Галантериска свин-

ска кожа од растителна и хромова штава JUS G.B 1.151 
31) Готова кожа. Шеврет козји JUS G.B 1.170 
32) Готова кожа. Шевро JUS G.B 1.171 
33) Готова кожа. Шеврет овчи JUS G.B 1.172 
34) Готова кожа. Облекувачка напа - JUS G.B 1.230 
35) Готова кожа. Ракавичарска кожа JUS G.B 1.250 
36) Готова кожа. Шивачка кожа (кожа 

за ленти за опшивање JUS С.В 1.300 
, донесени со Решението за југословенските стандарди од. 
областа на индустријата на кожа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62); 

37) Кожа за изработка на лични и за-
штитни средства. Технички услови JUS G.B 1.040 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
лични заштитни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
28/64); 

38) Испитување на готова кожа. Оп-
ределување на постојаноста на бојата 
спрема триење - . JUS G.S2.040 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
испитување на текстил, гума, пластични маси и кожа 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80). 

' Член 5 
ч 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за измена за југословенски-
от стандард од областа на индустријата на кожа 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), Решението за југосло-
венскиот стандард од областа на индустријата на кожа 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67) и Решението за до-
полнение на југословенските стандарди од областа на ин-
дустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69). 
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Член 6, 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/57 
П февруари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

567. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИ-
ОТ ПЛАН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТО-

НАРОДНАТА ОДБРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Самоуправните организации и заедници, месните за-

едници, општините, градските заедници и регионалните 
заедници, републиките и автономните покраини и федера-
цијата - корисници на средствата за општонародната од-
брана (во натамошниот текст: корисници на средствата за 
развој на општонародната одбрана) 'ги искажуваат сред-
ствата и изворите на средствата, промените на средствата 
'И на изворите, на приходите и расходите и распоредот на 

' приходите, на одделни конта утврдени во Контниот план 
за средствата за развој на општонародната одбрана, спо-
ред содржината на одделни конта пропишана со овој пра-

“ вилник. 

Член 2 
Корис?ниците на средствата за развој на општонарод-

ната одбрана самостојно ги расчленуваат синтетичките 
сметки (конта) на аналитички сметки, а податоците за син-
тетичките сметки ги обезбедуваат на начинот што и одго-
вара на техниката што ја применуваат во книговодството. 

И. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И НА ОД-
ДЕЛНИ КОНТА 

Член 3 , 

КЛАСА О Средства за работа и долгорочни пласмани 
На контата од групата 00 - Објекти во употреба, се 

искажува вредноста на објектите во употреба по компо-
ненти на развојо-Рва општонародната одбрана: територи-
јална одбрана, цивилна заштита, служба за набљудување 
и известување, врски и криптозаштита за потребите на ра-
ководењето, подготовка на стопанството и на општестве-
ните дејности за работа во војка, одбранбени подготовки 
на населениево, подготовки на органите и организациите 
на општествено-политичките заедници и месните заедни-
ци, подготовки на органите за внатрешни работи за рабо-
та во војна, изградба, опремување и одржување на засол-
ништа и на други објекти за засолнување на населението и 
на материјалните блага, формирање на стоковни резерви 
и изградба на складнион простор (во натамошниот текст: 
компоненти на развојот), утврдени со одредбите на Одлу-
ката за основите на единствената методологија и за един-
ствените показатели за планирање на развојот на општо-
народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/85) -
(во натамошниот текст: Одлуката) и Упатството за при-
мена на единствените показатели во планирањето на раз-
војот на општонародната одбрана („Службен лист на 

^ СФРЈ“, бр. 7/86 и 28/87) - (во нат,амошниот текст: Упат-

ството), според називите на одделни конта на оваа група. 
На контата на оваа група се искажуваат и изградените по-
дигани, патишта, уредените територии и сл. 

За објектите во употреба во книгата на основните 
средства се обезбедуваат податоци за секој објект посебно, 
и тоа: назив на објектот во употреба, набавна вредност, 
датум на набавката, датум на отуѓувањето односно расхо-
дувањето, како и други податоци што мораат да се обезбе-
дат по другите прописи, во согласност со Номенклатурата 
за планирање на развојот на општонародната одбрана т-
(во натамошниот текст: Номенклатурата), која е составен 
дел на Упатството. 

Контата на групата 00 - Објекти во употреба се за-
должуват за вредноста на завршениот објект при одобру-
вање на соодветно конто од групата конта 05 - Објекти во 
подготовка. N 

При расходувањето на објектите, се задолжува конто-, 
то 900 при одобрување на конта од група 00. 

Член 4 
4 На контата од групата 01 - Опрема, вооружување и 

други технички средства се искажува вредноста на опре-
мата, вооружувањето и на другите технички средства по 
компоненти на развојот, според називите на одделни кон-
та од оваа група. 

За опремата, вооружувањето и за другите технички 
средства во книгата на основните средства се обезбедува-
ат податоци за секој-предмет на опремата, вооружувањето 
и за другите технички средства посебно, и тоа: назив, ко-
личина, набавна вредност, датум на набавка, датум на оту-
ѓување, односно расходување, како и други податоци што 
мораат да се обезбедат по другите прописи, во согласност 
со Номенклатурата. 

Контата од групата 01 се задолжубаат за набавната 
вредност при одобрување на контото 900 за износот на на-
бавката книжена врз товар на тековните расхоти во група-
та на контата 42 и 48 или при одобрување на контата 910 и 
920 ако набавката е извршена од кредит односно при одоб-
рување на контата 100 или 108, ако набавката е извршена 
од парични средства на Фондот на средствата за развој на 
општонародната одбрана. 

При расходувањето на опремата, вооружувањето и 
на другите технички средства се задолжува контото 900, 
при одобрување на контата од групата 01. 

Член 5 
На контата од групата 02 - Ситен инвентар и амба-

лажа се искажува вредноста на ситниот инвентар и амба-
лажата по компоненти на развојот, според називите на од-
делни конта на оваа група. 

За ситниот инвентар и амбалажата се обезбедуваат во 
аналитичката евиденција податоци по видот, количината 
и вредноста, во согласност со Номенклатурата. 

Контата од групата 02 се задолжуваат за набавната 
вредност на ситниот инвентар и амбалажата во износот 
што претходно е книжен врз товар на тековните расходи 
во рамките на контата од групата 42 и 48, при одобрување 
на контото 900 - фонд на средствата за развој на општона-
родната одбрана односно при одобрување на контата 100 
или 108 ако набавката е извршена од парични средства на 
Фондот на средствата за развој на општонародната од-
брана. 

При расходувањето на дотраен ситен инвентар и ам-
балажа се задолжува контото 900 - Фонд на средствата за 
развој на општонародната одбрана или соодветни конта 
во групата 05 - Објекти во подготовка, при одобрување на 
контата од групата 02. 

Член 6 . 
На контата од групата 03 - Материјал, суровини и ре-

зервни делови, се искажува вредноста на материјалот, су-
ровините, резервните деловни и автогума по компоненти 
на развојот според називите на одделни конта од оваа гру-
па. 

За материјалот, суровините, резервните делови и ав-
тогуми во аналитичката евиденција се обезбездуваат пода-
тоци по видот, количината и вредноста, во согласност со 
Номенклатурата. 
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Контата од групата 03 се задолжуваат за набавната 
вредност на материјалот, суровините, резервните делови 
и автогуми, во износот што претходно е книжен врз товар 
на тековните расходи во рамките на контата од групата 42 
и 48 при одобрување на контото 900, односно при одобру-
вање наѓ контата 100 или 108 ако набавката е извршена .од 
парични средства на Фондот на средствата за развој на 
општонародната одбрана. 

' Кај потрошокот или отписот на материјал, суровини, 
резервни делови и автогуми, се задолжува контото 900 
или соодветни конта во групата на контата 05 - Објекти 
во подготовка, при одобрување на контата од групата 03. 

Член 7 
На контата од групата 04 - Стоковни резерви, се ис-

кажува вредноста на стоковните резерви по компоненти 
на развојот, според називите н!а одделни конта од оваа 
група. 

За стоковните резерви во аналитичката евиденција се 
обезбедуваат податоци по видот, количината и вредноста, 
во согласност со Номенклатурата. 

Контата од групата 04 се задолжуваат за набавната 
вредност на стоковните резерви при одобрување на конто-
то 900 за набавката книжена врз товар на тековните расхо-
ди во рамките на контата од групата 46 или при одобрува-
ње на контата од групата 22 за набавка што претставува 
обновување на стоковните резерви (до износот на вреднос-
та на продадените стоковни резерви), односно при одоб-
рување на контата 100 или 108, ако набавката е извршена 
од паричните средства на Фондот на средствата за развој 
на општонародната одбрана. 

Контата од групата 04 се одобруваат за вредноста на 
расходуваните и отпишаните стоковни резерви при за-
должување на контото 900 односно за вредноста на прода-
дените стоковни резерви, при задолжување на контата од 
групата 12. 

Член 8 
На контата од групата 05 - Објекти во подготовка, се 

искажува вредноста на вложувањата во објектите во под-
готовка по компоненти на развојот, според називите на 
одделни конта од оваа група и аналитички по објекти. На 
контата од оваа група се искажуваат и полигоните и па-
тиштата во изградба, уредувањето и подготовката на те-
риторија и сл. 

Контата од групата 05 се задолжуваат за изнрсот на 
вложувањата книжени врз товар на тековните расхбди, на 
соодветни конта од групата 40 и 43 што се однесуваат на 
изградбата на објекти, при одобрување на контото 900 или 
при одобрување на контата од групата 10, 21, 22 и 23, од-
носно на контата 910 и 920, ако објектите се финансираат 
од средствата на кредити, како и при одобрување на кон-
тата од групите 02 и 03 ако залихите од овие конта се по-
трошат за објектите во подготовка. 

Контата од групата 05 - Објекти во подготовка се 
одобруваат за вредноста на завршените објекти, при за-
должување на соодветните конта од групата 00 - Објекти 
во употреба. 

Член 9 
На контата од групата 06 - Долгорочни пласмани од-

носно на контото 060 - Побарувања за здружени и 
вложени средства за развој на општонародната одбрана, 
се искажуваат побарувањата за здружени средства со дру-
ги корисници на средствата за развој на општонародната 
одбрана чиј рок на враќање е подолг од една година. 

КЛАСА 1 Парични средства и побарувања 

Член 10 
На контата од групата 10 - Парични средства, се ис-

кажуваат паричните средства на жиро-сметка, во благајна-
та и на сметката на другите парични средства. 

На контото 100 жиро-сметка, се искажува безготовин-
скиот промет на средствата за развој на општонародната 
одбрана што се врши преку посебна жиро-сметка на сред-
ства за развој на општонародната одбрана, како и состој-

бата на паричните средства за развој на општонародната 
одбрана на таа сметка. 

На контото 101 - Благајна, се искажуваат паричните 
средства и се евидентира готовинскиот промет на парич-
ните средства што се врши преку благајната. 

На контото 108 - Други парични средства, се ис-
кажуваат другите парични средства издвоени на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговодство, од-
носно паричните средства за развој на општонародната 
одбрана кога прометот на тие средства се врши преку 
жиро-сметка или преку посебна сметка на корисникот на 
средствата за општонародна одбрана и се книжат преку 
ова конто врз основа на интерен извод. 

Член И 
На контата од групата 11 - Хартии од вредност - ин-

струменти за плаќање се искажуваат вредностите на при-
мените чекови и меници со кои може да се врши плаќање 
по пат на пренос или кои можат да се продадат (есконти-
раат) во смисла на важечките прописи. 

Член 12 
На контата од групата 12 - Побарувања по основ на 

продажба односно на контото 125 - Побарувања од купу-
вачи, се искажуваат побарувањата од купувачите по основ 
на продажба на стоковни резервни, материјали, суровини, 
резервни делови, авто-гуми, опрема, вооружување и на 
други технички средства заради обновување и замена, ка-
ко и на објекти поради дотраеност и замена. 

Член 13 
На контата од групата 13 - Други побарувања од де-

ловни односи, се искажуваат побарувањата за дадени 
аванси и други побарувања од деловни односи, според на-
зивите на контата од оваа група. 

Член 14 
На контата од групата 15 - Краткорочни пласмани 

односно на контото 1546 - Побарувања за здружени и 
вложени средства за развој на општонародната одбрана, 
се искажуваат побарувањата за здружени средства со дру-
ги корисници на средствата за развој на општонародната 
одбрана, чиј рок на враќање е до една година. 

Член 15 
На контата од групата 19 - Активни временски раз-

граничувања односно на контото 198 - Други активни вре-
менски разграничувања, се искажуваат издатоците што во 
моментот на настанувањето немаат карактер на трошоци, 
па временски се разграничуваат. 

КЛАСА 2 Тековни обврски 

Член 16 
На контата од групата 21 - Обврски по инструменти 

за плаќање, се искажуваат вредностите на дадените чекови 
и меници во согласност со сојузниот закон со кој се уреду-
ва обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства. 

Член 17 
На контата од групата 22 - Обврски спрема добавува-

чите, се искажуваат обврските спрема добавувачите во Ју-
гославија и во странство и обврските за нефактурирани 
стоки и услуги, според називите на одделни конта од оваа 
група. 

Член 18 
На контата од групата 23 - Други обврски од делов-

ни односи односно на контото 230 - Други обврски од де-
ловни односи, се искажуваат другите обврски од деловни 
односи, како што се обврските за примени аванси и сл. 

Член 19 
На контата од групата 29 - Пасивни временски раз-

граничувања односно на контото 298 - Други пасивни вре-
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менски разграничувања, се искажуваат однапред пресме-
таните износи на трошоците за инвестиционо одржување 
и на другите материјални трошоци што настануваат не-
рамномерно, па периоднично односно месечно се калкули-
раат. 

КЛАСА 4 Расходи 

^Член 20 
На контата од групата 40 - Уредување и подготовка 

на територија, се искажуваат сите трошоци што се однесу-
ваат на уредувањето и подготовката на територија по 
компоненти на развојот, според називите на одделни кон-
та од оваа група, во согласност со Номенклатурата, и тоа 
при отворањето на аналитичките конта. 

' Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
ње на контата од групата 10 или 22. 

Член 21 
На контата од групата 41 - Обучување и оспособува-

ње за работа во војна, се искажуваат сите видови трошоци 
во согласност со Одлуката и со Упатството по компонен-
ти на развојот, според називите на одделни конта од оваа 
група, во согласност со Номенклатурата и таа при отвора-
њето на аналитичките конта. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
ње на контата од групата 10 или 22. 

Член 22 
На контата од групата 42 - Набавка на опрема, воо-

ружување и на други технички средства, се искажуваат 
фактурната верност и сите трошоци на набавка на опрема, 
вооружување и на други технички средства по компоненти 
на развојот, според називите на одделни конта од оваа 
група, во согласност со Неменклатурата, и тоа при отво-
рањето на аналитичките конта. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
ње на контата од групата 10 или 22. 

Член 23 
На контата од групата 43 - Изградба и адаптација на 

објекти, се искажуваат сите трошоци во врска со изградба-
та и адаптацијата на објекти по компоненти на развојот, 
според називите на одделни конта од оваа група, во сог-
ласност со Номенклатурата, и тоа при отворењето на ана-
литичките конта. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
ње на контата од групата 10 или 22. 

Член 24 
На контата од групата 44 - Одржување и чување на 

објекти, опрема, вооружување и на други технички сред-
ства, се искажуваат сите трошоци во врска со одржување-
то и чувањето на објектите, опремата, вооружувањето и 
на други технички средства по компоненти на развојот, 
според називите на одделни конта од оваа група. 

Контата од овва група се задолжуваат при одобрува-
ње на контата од групата 10 или 22. 

Член 25 
На контата од групата 45 - Ремонт на опрема, воо-

ружување и на други технички средства, се искажуваат си-
те трошоци во врска со ремонт на опрема, вооружување и 
на други технички средства, по компоненти на развојот, 
според називите на одделни конта од оваа група, во сог-
ласност со Номенклатурата, и тоа при отворањето на ана-
литичките конта. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
њето на контата од групата 10 или 22. 

Член 26 
На контата од групата 46 - Формирање и пополнува-

ње на стоковни резерви, се искажуваат фактурираната 
вредност и сите трошоци на набавката на стоковните ре-
зервни по компоненти на развојот, според називите на 
контата од оваа група, во согласност со Номенклатурата, 
и тоа при отворањето на аналитичките конта. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
њето на контата од групата 10 или 22. 

Член 27 
На контата од групата 47 - Школување и стручно 

усовршавање на резервни и активни лица на служба во те-
риторијалната одбрана односно на контото 470, се ис-
кажуваат сите расходи во врска со школувањето и струч-
ното усовршување на резервните и активните лица на 
служба во територијалната одбрана, во согласност со Но-
менклатурата, и тоа при отворањето на аналитичките кон-
та. 

Контата од оваа група се задолжуваат при одобрува-
њето на контата од групата 10 или 22. 

Член 28 
На контата од групата 48 - Други расходи, се ис-

кажуваат расходите што не можеле да се искажат на кон-
тата на другите групи од класа 4. 

Член 29 
Контото 490 - Распоред на расходите, на крајот од 

пресметковниот период односно на крајот на годината се 
одобрува за износот на расходите искажани на контата од 
групата 40,41,42,43,44,45,46,47 и 48 при задолжување на 
контото 790 - Распоред на приходите. 

На крајот од година за состојбата искажана на конта-
та од групите 40 до 48 се одобруваат контата на тие групи, 
при задолжување на контото 490. 

КЛАСА 7 Приходи 

Член 30 
На контата од групата 70 - Приходи по основ на до-

говорени издвојувања од националниот доход и од буџе-
тот на ОПЗ, се искажуваат приходите остварени со издво-
јување од националниот доход и од буџетот на општестве-
но-политичките заедници со примена на соодветни пропи-
си, општествени договори и самоуправни спогодби, спо-
ред називите на одделни конта од оваа група. 

Контата од оваа група се одобруваат при задолжува-
ње на соодветно конто од групата 10. 

Член 31 
На контата од групата 71 - Приходи по основ на по-

себни и додатни издвојувана, се искажуваат приходите ос-
тварени со посебно издвојување од самоуправните органи-
зации и заедници и со додатни издвојувања од буџетот на 
општествено-политичките заедници, според називите на 
контата од оваа група. 

Контата од оваа група се одобруваат при задолжува-
њето на соодветно конто од групата 10. 

Член 32 
На контата од групата 73 - Приходи од наменските 

средства по основ на законски обврски, се искажуваат ос-
тварените приходи со примена на законските прописи, 
според називите на контата од оваа група. 

Контата од оваа група се одобруваат при задолжува-
ње на контата од групата 10. 

Член 33 
На контата од групата 74 - Приходи од средствата на 

граѓаните односно на контото 749 - Средства на граѓани-
те, се искажуваат приходите остварени од граѓаните во 
врска со развојот на општонародната одбрана, со одобру-
вањето на ова конто, при задолжување на контата од гру-
пата 10. 

Член 34 
На контото 750 - Други приходи, се искажуваат дру-

гите приходи што не можеле да се искажат на контата од 
групите 70,71,73,74 и 75, со одобрување на ова конто, при 
задолжување на контата од групата 10. 
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Член 35 
Контото 790 - Распоред на приходите, на крајот на 

пресметковниот период односно на крајот од годината се 
задолжува за расходите пренесени од класа 4 и за разлика-
та помеѓу приходите и расходите при одобрувањето на 
контото 800 - Вишок од приходите, односно се одобрува 
за разликата помеѓу расходите и приходите, при за-
должување на контото 890 - непокриени расходи. На кра-
јот од годината за состојбата искажана на контата од гру-
пите 70, 71, 73, 74 и 75 се задолжуваат овие конта, при 
одобрувањето на контото 790. 

КЛАСА 8 Финансиски резултат v 

Член 36 
На контото 800 - Вишок на приходите, на крајот на 

пресметковниот период односно на крајот од годината се 
пренесува износот на вишокот на приходите од контото 
790 во корист на ова конто. 

Контото 809 - Пренос на вишокот на приходите во 
Фондот на средствата за развој на општонародната од-
брана, на крајот од пресметковниот период односно на 
крајот од годината се задолжува за износот на вишокот на 
приходите искажан на контото 800, при одобрување на 
контото 900. На крајот од годината состојбата искажана 
на ова кконто се пренесува со одобрувањето на ова конто 
врз товар на контото 800. 

Член 37 
На контото 890 - Непокриени расходи, на крајот од 

пресметковниот период односно на крајот од годината ci 
задолжува за износот на непокриените расходи, при одоб-
рувањето на контото 790. 

Контото 899 - Покритие на непокриените расходи 
врз товар на Фондот на средствата за развој на општона-
родната одбрана на крајот од пресметковниот период од-
носно на крајот од годината се одобрува за износот на не-
покриените расходи при задолжување на контото 900. На 
крајот од годината состојбата искажана на ова конто се 
пренесува со задолжувањето на ова конто во корист на 
контото 890. 

КЛАСА 9 Извори на средства 

Член 38 
Контото 900 - Фонд на средства за развој на општо-

народната одбрана, во текот на годината и на крајот од 
пресметковниот период односно на крајот од годината се 
одобрува за износот на набавените средства за работа за 
кои истовремено се товарени текуштите расходи на класа 
4, при задолжување на средствата за работа на контата од 
класа О, и се одобрува за вишокот на приходите, при за-
должување на контото 809. 

Ова конто се задолжува во текот на годината и на 
кројот на пресметковниот период односно на крајот од го-
дината за потрошените, расходуваните и отпишаните 
средства за работа и за износот на непокриените расходи, 
при одобрување на контата од средствата за работа на 
класа 0 и одобрување на контото 899. 

Во рамките на контото 900, корисникот на средствата 
за развој на општонародната одбрана, на посебно анали-
тичко конто ги обезбедува податоците за состојбата и 
движењето на паричниот дел од средствата на овој фонд. 

Член 39 
На контата од групата 91 - Долгорочни извори на 

средства, се искажуваат обврските по долгорочните креди-
ти и за долгорочно здружените и вложените средства, спо-
ред називите на контата од оваа група. 

Член 40 
На контата од групата 92 - Краткорочни извори на 

средства се искажуваат обврските по краткорочните кре-
дити и за краткорочно здружените и вложените средства, 
според називите на контата од оваа група. 

III. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 41 
Средствата и изворите на средства за развој на оп-

штонародната одбрана корисниците на општествени сред-
ства ќе ги пренесат од своето книговодство во книговод-
ството на средствата за развој на општонародната одбра-
на, почетната состојба на тие средства и изворите на сред-
ствата со состојба на L јануари 1987 година, а посебно про-
мените на тие средства и на изворите на средствата и на 
приходите и расходите од 1 јануари до 30 јуни 1987 годи-
на. 

При пренесувањето на средствата од став 1 на овој 
член ќе се изврши попис на тие средства и на изворите на 
средствата, што се искажани во вонбилансната евиденција 
и во книговодството на корисникот на средства за развој 
на општонародната одбрана. Пописот посебно ги опфаќа 
средствата и изворите на средства што не се искажани во 
книговодството на корисникот на општествени средства. 
Ако за тие средства не се располага со податоци за нивна-
та вредност, таа вредност ќе се процени од страна на ко-
мисија за тоа определена. 

Член 42 
Корисниците на средства за развој на општонародна-

та одбрана ќе го усогласат водењето на книговодството со 
одредбите на овој правилник и ќе достават на Службата 
периодична пресметка и пресметка за периодот јануари-
-јуни 1987 година, најдоцна до 30 септември 1987 година. 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 7-2 
18 јуни 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

568. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85), а 
во врска со точка 2 став 4 на Одлуката за утврдување на 
основите и мерилата за определување на станарината за 
становите со кои управува Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите за потребите на 
работниците и фунционерите на сојузните органи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/86), Собранието на Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ СТАНАРИНА ЗА СТАНБЕНИОТ ФОНД НА 

СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ . 
1. За определување на височината на станарината за 

становите здружени во станбениот фонд на сојузните орга-
ни се утврдува коефициентот 0,227304. 

За станбениот фонд на сојузните органи во СР Хрват-
ска се утврдува коефициентот 0,284979, а во СР Словенија 
- коефициентот 0,477525. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јули 1987 година. 

Бр. 02/2-1906/3 
22 јуни 1987 гбдина 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Интересната заедница, 
Здравко Шево, с. р. 



\ 

Страна 1078 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 јуни 1987 

569. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/85), Со-
бранието на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на “сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ 
1. Со оваа одлука се пропишува височината на надо-

местот за користење на гаражи во општествена сопстве-
ност што служат за сместување на моторни возила на ко-
рисниците на станови на станбениот фонд на сојузните 
органи. 

2. Под гаража, во смисла на оваа одлука, се подразби-
раат гаражи и гаражни места согласно со Одлуката за уп-
равување со гаражите и за користење на гаражите во сос-
тав на станбениот фонд на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 12/81). 

3. За користење на гаража и гаражно место се плаќа 
надомест, КОЈ се состои од основен износ и додатен износ 
кој зависи од опременоста на гаражата. 

Надоместот се плаќа месечно однапред. 
4. Основниот износ на месечниот надомест за корис-

тење на гаража се добива со множење на бројот на квад-
ратни метри корисна површина на гаражата со коефици-
ентот 300,72. 

5. Додатниот износ на надоместот се утврдува во 
процент од основниот износ: 

1) за можност за користење инсталација за централно 
греење 8% 

2) за можност за користење на водоводна и канализа-
циона инсталација 6% 

3) за можност за користење електрична инсталација -
осветление 4% 

4) за можност за користење заеднички канал 3% 
6. Основниот износ на месечниот надомест за корис-

тење на гаражно место се утврдува во единствен износ за 
сите гаражи. 

Месечниот износ на основниот надомест од став 1 на 
оваа точка се утврдува во височина од 75% од основниот 
износ на месечниот надомест за гаража со просечна по-
вршина од 17 ш2. 

17. Основниот износ на месечниот надомест од точка 6 
на оваа одлука за користење на гаражно место се зголему-
ва за додатниот износ утврден според одредбите на точка 
5 од оваа одлука. 

8. Корисникот на гаража е должен да ги плаќа и сите 
други трошоци за користење на гаражата (светло, вода, 
чистење и др.). 

Износот на трошоците од став 1 на овој чен се ут-
врдува, се распоредува и се плаќа на начин и постапка 
што се определуваат со посебни прописи и општи акти на 
комуналните и други организации што ги наплатуваат тие 
трошоци. 

9. Средствата на надоместот за користење на гаражи 
ќе се распоредуваат на ист начин како и средствата на ста-
нарината на станбениот фонд на сојузните органи. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за утврдување на основите и 
мерилата за определување надомест за гаражи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 51/81, 26/82, 26/83, 45/84, 20/85). 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 јули 1987 година. 

Бр. 02/2-1906/4 
26 јуни 1987 година 
Белград 

570. 
Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член бб став 2 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покпаини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 6 на Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката/емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/81, 6/83, 30/83, 45/83, 3/84, 25/84, 42/84, 
44/84, 52/84, 40/85, 52/86, 68/86, 6/87, 21/87, 22/87 и 
32/87) во точка 7 став 1 процентот: „0,332%" се заменува 
со процентот: „0,378%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година. 

О. бр. 72 
9 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душанн Златковиќ, с. р. 

571. 
Врз основа на член 7 став 2 во врска со член 17 став 7, 

член 23 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ НА 

БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за надоместот за користење на за-
должителната резерва за одржување на дневната ликвид-
ност на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86, 
72/86 и 23/87), во точка 1 став 1 процентот: ,Д307%" се за-
менува со процентот: „0,353%". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година. 

О. бр. 75 
9 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Интересната заедница, 
Здравко Шево, с.р. 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 
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572. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 72/86, 19/87 и 23/87), во точка 2 процентот: „81%" се 
заменува со процентот: „92%". 

2. Во точка 3 процентот: „112%" се заменува со про-
центот: „129%", а процентот: „121%" - со процентот: 
„138%". 

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1987 година. 

О. бр. 73 
9 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

573. 
Врз основа на член 24 и чл. 64а и бб од Законот за На-

родната банка на Југославија и Единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со 
точ. 1 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и заедничките основи на 
кредитната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/86 и 22/87), Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
РАСТЕЖОТ НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1987 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-

ката на растежот на динарските пласмани на банките во 
периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 24/87 и 37/87) во насловот по зборот: 
„банките“ се додаваат зборовите: „и другите финансиски 
организации“. 

2. Во точка 1 став 1 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување растежот на вкупните динар-

ски пласмани во 1987 година во рамките утврдени во точ-
ка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката еми-
сиона и парична политика и заедничките основи на кре-
дитната политика во 1987 година, основните и здружените 
банки (во натамошниот текст: банките) и другите финан-
сиски организации се должни со својата деловна политика 
да обезбедат растежот на нивните динарски пласмани во 
периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година, заедно со ос-
тварениот растеж од 1 јануари до 31 март да се остварува 
во рамките утврдени со оваа одлука“. 

Во став 2 зборот: „банките“ се (брише. 
Се додава нов став 3 кој гласи: 

„Под друга финансиска организација, во смисла на 
оваа одлука се смета Поштенската штедилница“. 

3. Во точка 2 став 3 по зборовите: „30 април“ се дода-
ва запирка и зборовите: „односно 31 мај“. 

4. Во точка 3 став 2 се менува и гласи: 
- „Под динарски пласмани на банките во смисла на 

оваа одлука се сметаат и пласманите на Југословенскиот 
пазар на пари и хартии од вредност во меници на органи-
зациите на здружен труд кои банките со индосирање ги 
пренеле на тој пазар. 

Заради вклучување на пласманите од став 2 на оваа 
точка во пропишаните рамки на порастот на динарските 
пласмани на банките, банките во извештаите за состојбата 
и порастот на динарските пласмани ќе ја' корегираат осно-
вицата од точка 1 став 2 на оваа одлука, така што на таа 
основица ќе му ја додадат состојбата на пласманите на 31 
декември 1986 година во меници кои со индосирање ги 
пренеле на Југословенскиот пазар напари и хартии од 
вредност." 

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

„Под пласмани во смисла на оваа одлука не се смета-
ат кредитите што им се дадени на банките, на Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка, Југосло-
енскиот пазар на пари и хартии од вредност и поштенска-
та штедилница." 

5. Во точка 4 став 1 одредбата под 1 зборовите: „70% 
од основицата за користење на примарната емисија во 
смисла на точка 16 став 1 од Одлуката за условите на ко-
ристење на примарната емисија во 1987 година“ се заме-
нуваат со зборовите: „80% од динарската противвредност 
на договорената извозна работа во смисла на точка 16 
став 1 од Одлуката за условите на користење на примар-
ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87, 24/87, 37/87 и 42/87)". 

6. По отчка 4 се додава нова точка 4а, која гласи: 
' „4а. Износот на растежот на пласманите на банките. 

во мениците од точка 3 став 2 на оваа одлука во периодот 
од 1 јануари до 30 јуни 1987 година не може да биде пого-
лем од растежот на тие пласмани остварен во периодот од 
1 јануари до 31 мај 1987 година. 

Порастот на пласманите во мениците од точка 3 став 
2 од оваа одлука остварен ^ад износот на растежот од 
став 1 на оваа точка се вклучува во растежот на пласмани-
те на банките од точка 2 на оваа одлука“. 

7. По точка 5 се додава нова точка 5а, која гласи: 
„5а. Другата финансиска организација од точка 1 

став 3 на оваа одлука е должна растежот на своите динар- , 
ски пласмани дадени во согласност со одредбата на член 
145 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот 
систем да ги усогласува со изворите на средствата така 
што да се обезбеди состојбата на тие пласмани ниеден ден 
да не биде голема од состојбата на собраните средства по 
одбивањето на пропишаните резерви на ликви-дноста“. 

8. Во точка бхе додава нов став 5, кој гласи: 
„Другата финансиска организација од трчка 1 став 3 

на оваа одлука ќе и доставува на Народната банка на Југо-
славија податоци за состојбата на динарските пласмани и 
изворите на средствата на начинот и по постапката што ч 
ќе ги пропише Народната банка на Југославија со свои 
упатства“. 

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

О. бр. 70 
9 јуни 1987 година . 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
. Душан Златковиќ, с. р. 
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574. 

Врз основа на член 7 и член 27 став 1 одредба под 7 
од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото-монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(,,Службен ли,ст на С,ФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕ-
Л И К В И Д Н О С Т НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАН-
СИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА МЕРКИТЕ ШТО СЕ 
ПРЕЗЕМААТ СПРЕМА НЕЛИКВИДНИТЕ БАНКИ И 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Банка и друга финансиска организација (во нате-

мошниот текст: банката) е неликвидна ако не е во 
можност уредно да ги намирува своите обврски во земјата 
спрема странство, и тоа: 

1) ако средствата на задолжителната резерва користе-
ни повеќе од десет работни дена во текот на еден месец не 
ги враќа од првиот нареден прилив; 

2) ако не ги намирила своите обврски спрема стран-
ство, туку тие обврски ги намирила Народната банка на 
Југославија; 

3) ако во текот на денот искористи средства над рас-
положливото покритие на жиро-сметката на банката, над 
расположливите средства на резервниот фонд и над издво-
ените средства на задолжителната резерва кај Народна 
банка на Југославија; 

4) ако за извршување на своите обврски по основ на 
исплата на штедни влогови на граѓаните користи средства 
на народната банка. 

2. Неликвидноста на банката, во смисла на точка 1 
став 1 одредби под 1, 3 и 4 на оваа одлука, ја утврдуваат 
^народните банки на републиките односно народните бан-
ки на автономните покраини, врз основа на податоците со 
кои располагаат, како и врз основа на известувањата што 
ќе ги добијат од Службата за општествено книговодство. 

Неликвидноста на банката, во смисла на точка 1, став 
1 одредба под 2 на оваа одлука ја утврдува Народната 
банка на Југославија. 

3. Веднаш по настанувањето на ^ликвидноста на 
банката во смисла на точка 1 став 1 одредба под 1,3 и 4 на 
оваа одлука, народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина донесува ре,ше-
ние со кое констатира неликвидност на банката и го запи-
ра натамошното кредитирање и купување на хартии од 
вредност кај народните банки; освен кредити за ликвид-
ност и го ограничува задолжувањето на банката во стран-
ство. Со решението исто така и се забранува на банката да 
дава кредити и на друг начин да пласира средства. Тие 
мерки се применуваат до отстранувањето на неликвиднос-
та на банката, освен мерката запирање на натамошно кре-
дитирање и купување хартии од вредност кај народните 
банки, која трае најмалку 30 дена од денот на доставува-
ното на решението, 

Решението од став 1 на оваа точка, како и решението 
за запирање на примената на изречените мерки народната 
банка на републиката односно народната банка на авто-
номната покраина го доставува веднаш по донесувањето 
до Народната банка на Југославија и до надлежната 
служба за општествено книговодство. 

4. Веднаш по настанувањето на неликвидноста на 
банката во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 на оваа 
одлука, Народната банка на Југославија донесува решение 
со кое ја констатира неликвидноста на банката и го запира 
натамошното кредитирање и купување хартии од вред-
ност кај народните банки освен кредитите за ликвидност, 
го ограничува зуадолжувањето на банката во странство и 
ги запира тековните плаќања спрема странство, освен пла-
ќањата на обврските по странски кредити и конвенц^ски-
те обврски. Со решението исто така и се забранува на бан-
ката да одобрува кредити и да врши други пласмани. Тие 
мерки се применуваат до отстранувањето на неликвидност 
та на банката, освен мерката запирање на натамошното 
кредитирање и купување хартии од вредност кај народни-
те банки, која трае најмалку 30 дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

Решението од став 1 на оваа точка, како, и решението 
за запирање на примената на изречените мерки Народна-
та банка на Југославија го доставува до надлежната на-
родна банка на републиката.односно до надлежната, на-
родна банка на автономната покраина, надлежната 
служба за општествено книговодство и до контролорот на 
Народната банка на Југославија, кој ги заверува налозите 
за тековни плаќања во системот во кој неликвидната бан-
ка е здружена односно во неликвидната здружена банка. 

5. Решението од точка 3 став 1 и точка ,4 став 1 на 
оваа одлука е конечно во управна постапка. 

6. Ако народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина не донесе реше-
ние од точка 4 став 1 на оваа одлука односно не го достави 
до Народната банка на Југославија во рок од пет дена од 
денот на настанувањето на неликвидноста на банката, тоа 
решение ќе го донесе Народната банка на Југославија. 

7. Народната банка на републиката односно народна-
та банка на автономната покраина е должна, преку Народ-, 
ната банка на Југославија, да го извести Советот на гувер-
нерите за мерките што банката ги презела заради отстра-
нување на неликвидност, како и за дополнителните мер-
ки за отстранување на неликвидноста што народната бан-
ка му ти предложила на соб“ранието на банката во смисла 
на член 104 од Законот.за основите на банкарскиот и кре-
дитниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85,9/86, 
34/86 и 72/86). 

8. Народната банка на Југославија е должна да го из-
вести Советот на гувернерите за ^ликвидноста на банки-
те во смисла на точка 1 став 1 одредба под 2 на оваа одлу-
ка и за мерките што ги презела спрема неликвидните бан-
ки, со тоа што за мерката преземена во смисла на точка 6 
од оваа одлука е должна да го извести и Собранието на 
СФРЈ. 

9. Како банка, во смисла на оваа одлука, се сметаат 
основните и здружените банки основани во смисла на За-
конот за основите на банкарскиот и кредитниот систем. 

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

О. бр. 60 
20 април 1987 година , 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
. . на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

575. 
Врз основа на член 60 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76,41/81; 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ ОД СТРАНА НА НА-
РОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИ-

ТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење 

контрола на спроведувањето на мерките на заедничката 
емисиона, парична и девизна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика и на прописите со кои се 
уредуваат девизното работење и кредитните односи со 
странство, прометот на стоки и услуги со странство и 
вршењето на стопански дејности во странство (во ната-
мошниот текст: контрола на спроведувањето на прописи-
те) од страна на народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, 

2. Ко,нтрола на спроведувањето на прописите од 
страна на народните банки на републиките и народните 
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банки на автономните покраини врши Народната банка 
на Југославија, и тоа: 

1) со преглед на извештаите и на книговодствената и 
друга документација во Народната банка на Југославија и 
со преглед на документацијата за извршената контрола на 
банките и другите финансиски организации (во натамош-
ниот текст: банките) што ја извршиле народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, а што се должни да ја доставуваат до Народната банка 
на Југославија, и тоа на: записник за извршената контро-
ла, забелешки на банката на записникот, решение со кое се 
одбива барање на банката за користење средства од при-
марната емисија, решение за преземена мерка спрема бан-
ката, решение за запирање на преземена мерка, службена 
белешка за запирање постапка на контрола, како и прија-
ва до надлежните органи за дела што се казниви според за-
конот и известување за исходот на тие пријави; 

2) со непосреден преглед на документацијата во ца-
рината банка на републиката и народната банка на авто-
номната покраина, врз основа на овластувањето на кое е 
определен и предметот на контролата. 

3. Народната банка на републиката и народната бан-
ка на автономната покраина кај која се врши контрола на 
спроведувањето на прописите со непосреден преглед е 
должна да му обезбеди на овластениот работник на На-
родната банка на Југослазија увид во целата докуме.нта-
ција со која располага, како и, по негово барање, да1 му 
поднесе и достави други податоци и извештаи што се од- ' 
несуваат на предметот на контролата. 

4. За извршената контрола на спроведувањето на 
прописите кај народната банка на републиката односно 
народната банка на автономната покраина овластениот 
работник на Народната банка на Југославија составува из-
вештај кој и се доставува на народната банка кај која е из-
вршена контрола. 

На фактичката состојба утврдена во извештајот, на-
родната банка кај која е извршена контрола на спроведу-
вањето на прописите може да стави писмени забелешки, 
во рок од 8 дена од денот на доставувањето на извештајот. 

5. Ако од наодот на контролата на спроведувањето 
на прописите произлегува дека народната банка на репуб-
ликата или народната банка на автономната покраина не 
ги спроведувала прописите, тие наоди ќе му се достават 
на Советот на гувернерите заради информирање. 

Ако постои основано сомневање дека утврдените не-
правилности содржат и обележја на стопански престап 
или кривично дело, Народната банка на Југославија е 
должна да поднесе пријава до надлежниот орган. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење кон-
трола на спроведувањето на прописите од страна на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85). 

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

О. бр. 61 
29 април 1987 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
, гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

576. . 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав? 
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

' О Д Л У К А ' 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 500 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

на 15 јули 1987 година банкнота од 500 динари со обе-

лежјата што се утврдени со Одлуката за основните обе-
лежја на банкнотите од 10, 20, 50, 100, 500 и 1.000 динари 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78). 

2. На банкнотата од 500 динари од точка 1 на оваа од-
лука ќе се наоѓаат потписите на гувернерот на Народната 
банка на Југославија Душан Влатковиќ и заменикот на гу,-
вернерот д-р Слободан Станоевиќ и датумот 16 V 1986. 

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

О. бр. 68 
10 јуни 1987 година „ 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

“ Душан Златковиќ, с. р. 

577. 
Врз основа на член 64а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните порамни 
(„Службен лист на СФРЈ, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86 и 22/87) и на Одлука-
та за остварување на целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 14/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА, ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1987 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар; 
ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87, 24/87 и 37/87), во точка 16 став 1 бројот: „70" се за-
менува со бројот; „80". 

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

О: бр.71 
9 јуни 1987 година 
Белград Претседател 

,на Советот на гувернерите 
v гувернер 

' . на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

578. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинска-
та служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), директо-
рот на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
с 

ЗА ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКИОТ РЕ-
ФЕРАТ ПАРАЌИН НА ЦАРИНАРНИЦАТА 

КРАГУЕВАЦ 
1. Царинскиот реферат Параќин почнува со работа на 

1 јули 1987 година. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лис̂ т на СФРЈ“. 

Бр. Д-6180 
19 јуни 1987 година 
Белград Директор 

на Сојзуната управа за 
царини 

Звонко Пошќиќ, с. р. 
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579. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот 

комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 30/87), во точка 1 податоците под реден број 14 се менуваат и гласат: 

Во зимскиот период Денови Во летниот период ^Денови 
(од 26 октомври / 1-понеделник (од 29 март до 1-понеделник 

до 28 март) 2-вторник 24 октомври) 2-вторник 
„Воздухопловно 3-среда 3-среда 
пристаниште 4-четврток 4-четврток. 

од до 5-петок од ДО 5-петок 
, часот часот 6-сабота часот часот 6-сабота 

7-недела 7-недела , 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 „Приштина“ 06,30 . 10,00 1 06,00 09,00 1 

07,00 10,00 3 05,00 09,00 3,4 
17,00 20,30 1,3 20,30 22,30 2,3 
18,00 22,00 5 17,30 23,30 5 

06,30 09,30 7" 

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

Бр. 4056/1 
18 јуни 1987 година - ' 
Белград 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 71-а ОД СА-
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ МЕ-
РИЛА И КРИТЕРИУМИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕ-
НИТЕ ПРАШАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЧЛЕНКИ-
ТЕ НА ДЕЛОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОРГАНИЗАЦИЈА-
ТА ЗА ВОСПИТУВАЊЕ И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ОПШТИНА РИЕКА 
1. На иницијатива од Милорад Настиќ, и други, од 

Риека, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оценување на уставноста на член 71-а од Самоуправната 
спогодба за заедничките мерила и критериумите за, реша-
вање на станбените прашања на работниците на членките 
на Деловната ,заедница на Организацијата за воспитување 
и основно образование на општина Риека од 8 април 1985 
година и 14 јануари 1986 година, оценувајќи дека основано 
се поставува прашањето за согалсноста на оспорената од-
редба со Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорената одредба на Самоуправната спогод-
ба е утврдено дека заедничката приоритетна станбена 
ранг-листа е непроменлива и дека важи пет години. 

3. Со член 155 од Уставот на СФРЈ е утврдено, како-
неприкосновено и неотуѓиво правото на работниот човек 
на самоуправување, со кое на секога му се обезбедува да 
одлучува за своите лични и заеднички интереси во органи-
зацијата на здружен труд и во другите самоуправни орга-
низации и заедници, а со член 14 е загарантирано правото 
на секој работник во здружениот труд заедно и рамноп-
равно со другите работници да ги уредува меѓусебните од-
носи во работата и да одлучува за доходот што ќе го ос-
твари. ' 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
. Мустафа Пљакиќ, с. р. 

Врз основа на наведените одредби од Уставот на 
СФРЈ^ работниците имаат право, во рамките на уредува-
њето на меѓусебните односи, да ги уредат и основите и ме-
рилата за утврдување на редот на првенство за распредел-
ба на станови. Меѓутоа, уредувањето на тие односи мора 
да биде согласно со Уставот на СФРЈ. 

Со пропишувањето дека заедничката приоритетна 
листа е непроменлива и дека важи пет години, работници-
те го ограничија со устав утврденото право на одлучување 
за меѓсебните односи од областа на станбените односи за 
период од пет години. Имено, правото на самоуправување 
на раобтникот е ограничено со нормата за „непроменли-
вост“ на утврдениот општествен однос, без оглед дали тој 
однос, во наведениот период, и реално се изменил. Според 
член 155 од Уставот на СФРЈ правото на самоуправување 
е утврдено како неогуѓиво право на работниот човек, што, 
значи дека тоа не може да му се ускрати, но и дека тој не 
може да се откаже од тоа право. 

Освен тоа, пропишувањето дека утврдената ранг-лис-
та не може да се менува за определен период, без оглед на 
тоа што во тој период може да дојде до промена на осно-
вите и мерилата утврдени со правилникот (загуба на свој-
ството на член на семејно домаќинство, зголемување на 
бројот на членовите на семејното домаќинство, постојано 
и делумно решавање на станбените потреби и сл.), доведу-
ва до нерамноправни односи во остварувањето на истото 
право по основ на трудот со средства во општествена соп-
ственост, бидејќи работниците на иста самоуправна орга-
низација остваруваат исто право по основ на работа под 
различни услови. 

Тргнувајќи од изложеното, Уставниот суд на Југосла-
вија оцени дека оспорената одредба е несогласна со Уста-
вот на СФРЈ, па, врз основа на член 375 од Уставот на 
СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југо-
славија, на седницата одржана на 20 мај 1987 година, доне-
се 
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О д л у к а 

1. Се укинува одредбата на член 71-а од Самоуправ-
ната спогодба за заедничките мерила и критериуми за ре-
шавање на станбените прашања на работниците на член-
ките на Деловната заедница на Организацијата за воспи-
тување и основно образование на општина Риека од 8 ап-
рил 1985 година и 14 јануари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, и на начинот на кој е објавена оспорената Самоуп-
равна спогодба. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: претседаел на Уставниот суд на Југославија 
д-р Александар Фира и судиите: д-р Васил Гривчев, 
Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, Иван Франко, д-р 
Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, м-р Милован Буза-
циќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Радко Мочив-
ник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У-број 259/86 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Репуплика Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 

I 
Се назначува 
Славко Шуковиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Соединетите Држави на Мексико, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Гватемала со се-
диште во Мексико. 

II 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

вршни овој указ. t 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 11, 
26 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

543. Закон за измени и дополненија на Законот за 
вкупниот приход и доходот 1033 

544. Закон за измени и дополненија на Законот за 
санација и престанок на организациите на 
здружен труд 1035 

545. Закон за престанок на важењето на Законот за 
привремена забрана на располагањето со дел 
од општествените средства за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците за 
1987 година над растежот на продуктивноста 
на трудот 1036 

546. Уредба за издатоците за службени патувања и 
селидби во странство '—^ 1036 

547. Одлука за измена на Одлуката за основите на 
единствената методологија и за единствените 
показатели за изработка на планови на одбра-
ната — - 1040 

548. Одлука за измена на Одлуката за условите под 
кои можат да се плаќаат трошоците на прет-
ставништвата и другите трошоци во врска со 
вршењето на дејности во странство 1040 

549. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на стоките на кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки во 1987 година 1040 

550. Одлука за измени на Одлуката за височината 
на давачката за царинско евидентирање 1040 

551. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за суров тутун од родот на 1987 година - 1040 

552. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од 
родот на 1987 година 1041 

553. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за волна за 1987 година 1041 

554. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени на пченицата од родот на 1987 година - 1041 

555. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени за оризова арпа од родот на 1987 година 1041 

556. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1987 година 1041 

557. Одлука за продолжување на важењето на про-
писите за мерките за непосредна контрола на 
цените 1042 

558. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за пченка од родот на 1987 година 1042 

559. Одлука за измени на Одлуката за заштитната 
цена за шеќерна репка од родот наѓ1987 година 1042 

560. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за суров тутун од родот на 1987 година - 1042 

561. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени на добитокот за 1987 година 1042 

562. Решение за највисоките износи на дневниците 
за службено патување во странство и за изда-
тоците за селидбени трошоци 1043 

563. Правилник за начинот на пресметување на Ре-
валоризацијата на средствата 1048 

564. Правилник за југословенските стандарди за 
идентификациони картички : 1072 

565. Правилник за југословенскиот стандард за 
средствата за лична заштита 1072 
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- 1078 

Страна 
566. Правилник за југословенските стандарди за 

кожа 1072 
567. Правилник за содржината на одделни конта во 

Контниот план за средствата за развој на оп-
штонародната одбрана ^ 1074 

568. Одлука за утврдување на коефициентот за оп-
ределување станарина за станбениот фонд на 
сојузните органи 1077 

569. Одлука за утврдување на основите и мерилата 
за определување надомест за гаражи 

570. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 1078 

571. Одлука за измена на Одлуката за надоместот 
за користење на задолжителната резерва за 
одржување на дневната ликвидност на банките 1078 

572. Одлука за измени на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1079 

573. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување на обемот и динамиката на 
растежот на динарските пласмани на банките 
во периодот од 1 април до 30 јуни 1987 година 

574. Одлука за поблиските услови за утврдување на 
неликвидноста на банките и другите финансис-

1079 

Страна 
ки организации и за мерките што се преземаат 
спрема неликвидните банки и другите финан-
сиски организации 1080 

575. Одлука за начинот на вршење контрола на 
спроведувањето на прописите од страна на на-
родните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини 1080 

576. Одлука за пуштање во оптек на банкноти од 
500 динари 1081 

577. Одлука за измена на Одлуката за условите за 
користење на примарната емисија во 1987 го-
дина г - 1081 

578. Решение за почеток на работата на Царински-
от реферат Параќин на Царинарницата Крагу-
евац 1081 

579. Наредба за измена на Наредбата за времето во 
кое воздухопловните пристаништа мораат да 
бидат отворени 1082 

Одлука за оцена на уставноста на член 71-а од Са-
моуправната спогодба за заедничките мерила 
и критериуми за решавање на станбените пра-
шања на работниците на членките на Деловна-
та заедница на Организацијата за воспитување 
и основно образование на општината Риека - 1082 

Укази 1083 

И З В Е С Т У В А Њ Е 
Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса 
на налепницата во горниот лев агол. 
Ова ни е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања. 
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