
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во ва-
данов не српскохрватски одвоено жрватскосрп-
скв, словенечки, методовски, албавсѕа в унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметки кај Службата ва општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 28 ју-г 

БЕЛ ГРД 

БРОЈ 45 ГОД. XLV 

797. 
Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот за државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 18/85,37/88, 18/89 
и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 
38/88, 57/88, 68/88, 69/88, 6/89, 26/89, 32/89 и 36/89) во 
член 7 став 4 зборот: „чистиот“ се брише, а зборовите: 
„претходните три месеци“ се заменуваат со зборовите: 
„претходниот месец“. 

Член 2 
Во член 8в бројот: „20%" се заменува со бројот: „5%", 

зборот: „чистиот“ се брише, а зборовите: „по периодична-
та пресметка јануари-Јуни, односно по завршната сметка 
во стопанството на СФРЈ“ се заменуваат со зборовите: 
„во стопанството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во претходниот месец“. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 410 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузев извртен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

708. 
Врз, основава чл. 21 и 123 од Законот за промет на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), по прибавеното мисле-
ње од Стопанската комора на југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА 
ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
82/87, 19/88,34/88,43/88, 51/88,63/88,68/88, 76/88, 13/89 

и 24/89), во Списокот на стоки со форми на извозот и уво-
зот се вршат следните измени и дополненија: 

1) во колоната 6 кратенката: „ЛБ" се заменува со кра-
тенката: „ЛЕС“ во тар. ознаки: 0811.20, 0811.903, 0812.906 
и 2009.80; 

2) во колоната 6 кратенката: „КК" се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 1507.90, 2607.001, 2607.002, 
2608.001,2608.002,2818.20,2818.30,2917.35,4401.21,4401.22, 
4401.301, 4401.309, 4403.202, 5403.31, 7106.10, 7106.91, 
7106.92, 7107.00, 7402.001, 7402.002, 7402.009, 7601.10, 
7601.201, 7601.202, 7601.209, 7801.10, 7801.91, 7801.991, 
7801.999, 7901.11, 7901.12, 7901.20, 8106.001, 8106.009, 
8107.10, 8107.90, 8110.001 и 8110.009; 

3) во колоната 7 кратенката: „ККС" се заменува со 
кратенката: „КК" во тарифната ознака: 1006.301; 

4) во колоната 7 кратенката: „КК" се заменува со кра-
тенката: „ЛЕС“ во тар. ознаки: 0409.001 и 0409.009; 

5) во колоната 7 кратенката: „К К“ се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" so тар. ознаки: 0404.10, 0703.109, 0703.90, 
0713.39, 1507.90, 1514.901, 2306.40, 2607.001, 2607.002, 
2608,001, 2608.002, 2617.10, 2809.203, 2814.10, 2814.20, 
2818,20, 2818.30, 2905.11, 2917.35, 4819.30, 5301.10, 5301.21, 
5301.29,5301.30,7019.101,7019.201,7106.10,7106.91,7106.92, 
7107.00, 7210.20, 7217.331, 7402.001, 7402.002, 7402.009, 
7601.10, 7601.201, 7601.202, 7801.10, 7801.91, 7801.991, 
7801.999, 7901.11, 7901.12, 7901.20, 8106.001, 8106.009, 
8107.10, 8107.90, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.39, 8603.902, 
8606.20, 8701.209, 8705.901, 8712.001, 8712.002, 8712.009, 
8716.10, 8716.201, 9105.11, 9105.19, 910Ѕ21 9507.30; 

6) во колоната 7 кратенката: „КВ" се заменува со кра-
тенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 5511.20, 5702.20, 5704.10, 
5705.00, 5903.10, 5909.001,6304.91,6305.31,6309.00,7010.901, 
7010.909, 8204.119, 8204.12, 8204.20, 8205.101, 8207.119, 
8207.129, 8207.609, 8207.704, 8207.708, 8209.002 8212.101, 
8212.20, 8408.901, 8413.502, 8413.503, 8414.804, 8417.104, 
8426.12, 8426.19, 8426.99, 8428.409, 8460.112, 8460.192, 
8462.211, 8470.10, 8504.311, 8504.319, 8515.19, 8517.109, 
8702.109, 8702.903, 8704.219, 8704.229, 8704.239, 8704.313, 
8704.323, 8706.001, 8707.10, 8709.199, 8716.80, 9608.10, 
9608.20, 9608.31, 9608.39, 9608.40, 9608.50, 9608.60, 9608.991 
и 9609.10; 

7) во колоната 7 кратенката: „Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛБ" во тар. ознаки: 1806.10, 2103.30, 2603.00, 
7210.50, 7210.60, 7210.909, 7212.60, 7304.411, 7304.419, 
7304.49, 7304.909, 7412.10, 7412.20, 7413.00, 8544.19, 8544.30 
и 8544.591; 

8) во колоната 7 кратенката: „Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛЕО“ во тар. ознаки: 4805.21, 4805.22 и 
4805.23; 

9) во колоната 7 кратенката: “Л БОС“ се заменува со 
кратенката: „ЛЕС“ во тар. ознаки: 0901.12, 2005.70, 
2009.302, 3917.10 и 4407.109; 

10) во колоната 7 кратенката: „ЛЕС“ се заменува со 
кратенката: „Л Е“ во тар. ознаки: 0801.10, 0801.20, 0801.30, 
0804.40, 0804.50, 0812.901, 0812.903, 2610.001, 2610.002, 
4403.912, 4403.922, 4403.992, 4403.994 и 4403.996; 

'11) во колоната 7 кратенката: „ЛБ" се заменува со 
кратенката -.„ЛЕО“ во тар. ознаки: 0102.901, 0102.902, 
0102.903,0106.019, 0206.10,0206.41,0206.49,0207.22,0207.23, 
0207.31, 0207.50, 0210.12, 0403.90, 0604.10, 0704.10, 0704.20, 
0704.90, 0705.21, 0705.29, 0709.30, 0709.40, 0709.90, 0713.20, 
0809.10, 0814.00, 1007.00, 1008.10, 1008.20, 1008.30, 1008.90, 
1403.90, 1516.101, 1516.109, 1519.13, 1519.20, 1519.309, 
1520.10, 1520.909, 1521.90, 1522.00, 1704.901, 1704.909, 
2101.10, 2101.20, 2101.30, 2106.10, 2106.901, 2106.902, 
2106.903,2106.909,2305.00, 2620.11, 2620.19, 2620.20, 2620.30, 
2620.40, 2620.50, 2620.90, 2621.001, 2621.009, 3604.909, 
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3605.00, 3701.301, 3701.309, 3701.911, 3701.919, 3701.991, 
3701.999, 3701.102, 3702.109, 3702.329, 3703.10, 3703.20, 
3703.90, 3704.00, 3705.909, 3706.101, 3706.109, 3706.901, 
3706.909,3707.90,3905Л1,3905.19,3916.10, 3916.20,3916.901, 
3916.909, 3917.211, 3917.219, 3917.22, 3917.23, 3917.29, 
3917.31, 3917.32, 3917.33, 3917.39, 3917.40, 3918.10, 3918.90, 
3919.101, 3919.102, 3919.103, 3919.104; 3919.109, 3919.90, 
3920.10, 3920.20, 3920.30, 3920.41, 3920.42, 3920.51,. 3920.59, 
3920.61, 3920.62, 3920.63, 3920.69, 3920.71, 3920.72, 3920.73, 
3920.79, 3920.91, 3920.92, 3920.93, 3920.94, 3920.99, 3921.11, 
3921.12, 3921.13, 3921.14, 3921.19, 3921.90, 3922.10, 3922.20, 
3922.902, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.40, 3923.50, 
3923.901,3923.909,3924.10,3924.90,3925.10,3925.20,3925.30, 
3925.90, 3926.10, 3926.20, 3926.30, 3926.40, 3926.90, 4404.10, 
4404.20, 4405.00, 4406.101, 4406.102, 4406.109, 4406.901, 
4406.902, 4406.909, 4413.00, 4415.101, 4415.109, 4415.20, 
4417.00, 4418.10, 4418.20, 4418.30, 4418.40, 4418.50, 4418.90, 
4421.10, 4421.90, 4501.10, 4501.90, 4502.00, 4503.10, 4503.90, 
4504.10, 4504.90, 4601.10, 4601.20, 4601.91, 4601.99, 4602.10, 
4602.90, 4802.209, 4802.30, 4802.40, 4802.51, 4802.521, 
4802.522, 4802.523, 4802.529, 4802.53, 4802.609, 4804.31, 
4804.39, 4804.41, 4804.42, 4804.49, 4804.51, 4804.52, 4804.59, 
4805.501, 4805.609, 4805.802, 4805.809, 4806.401, 4812.00, 
5308.10, 5308.20, 5308.30, 5308.90, 5309.11, 5309.19, 5309.21, 
5309.29, 5310.10, 5310.90,5311,00, 5502.001, 5502.009,5503.90, 
5505.10, 5505.20, 5506.909, 5603.00, 5604.10, 5604.20, 5604.90, 
5605.00, 5606.00, 5607.10, 5607.21, 5607.29, 5607.30. 5607.41, 
5607.49, 5607.50, 5607.90, 5608.11, 5608.19, 5608.90, 5609.00, 
5807.10, 5807.90, 5808.10, 5808.90, 5809.00, 5810.10, 5810.91, 
5810.92, 5810.99, 5811.00, 5901.10, 5901.90, 5902.20, 5902.909, 
5903.20, 5903.90, 5909.009, 5910.00, 5911.10, 5911.20, 5911.31, 
5911.32, 5911.40, 5911.90, 6206.10, 6305.10, 6305.20, 6305.39, 
6305.90, 6310.10, 6310.90, 7012.00, 7013.10, 7013.21, 7013.29, 
7014.00, 7018.101, 7018.109, 7018.20, 7018.901, 7301.101, 
7309.109,7312.109,7312.90,7313.00,7314.11,7314.19,7314.20, 
7314.30, 7314.41,7314.42,7314.49,7314.50,7317.001,7317.002, 
7317.009,7318.11,7318.12,7318.13,, 7318.14,7318.15,7318.16, 
7318.19, 7318.21, 7318.22, 7318.23, 7318.24, 7318.29, 7326.19, 
7326.20,7326.90,7401.10,7401.20,7404.00,7405.001,7405.009, 
7412.10, 7414.10, 7414.90, 7415.10, 7415.21, 7415.29, 7415.31, 
7415.32, 7415.39, 7416.00, 7417.00, 7419.10, 7419.91, 7419.999, 
7501Л0,7501.20,7503.00,7504.00,7507.20,7508.002,7508.009, 
7601.209, 7602.00, 7603.10, 7603.20, 7604.10, 7604.21, 7604.29, 
7605.11, 7605.19, 7605.21, 7605.29, 7606.11, 7606.12, 7606.91, 
7606.92, 7607.11, 7607.19, 7607.20, 7608.10, 7608.20, 7609.00, 
7610.10, 7610.901, 7610.909,7614.10, 7614.90, 7616.10, 
7616.901,7616.909,7802.00,7805.00,7806.00,7902.00,7906.00, 
7907.10, 7907.90, 8002.00, 8101.99, 8112.11, 8112.19, 8112.20, 
8112.30, 8112.40, 8112.91, 8112.99, 8113.00, 8209.009, 8212.90, 
8311.10, 8311.20,8311.30,8311.90,8402.90,8429.529, 8474.809, 
8506.11, 8506.12, 8506.13, 8506.19, 8506.20, 8506.90, 8603.109, 
4820.10, 4820.20, 4820.30, 4820.40, 4820.50, 4820.901 и 
4820.909; 

12) во колоната 7 кратенката: „КК", се заменува со 
кратенката: „ЛБОС" во тар. ознаки: 7407.10, 7408.11 и 
7408.19; 

13) во колоната 7 кратенката: ,,KB" се заменува со 
кратенката: „ЛБО" во тар. ознаки: 8471.926 и 8471.931; 

14) во колоната 7 кратенката: ,,KB" се заменува со 
кратенката: „ЛБ"^ во тарифната ознака 9018.901. 

15) по тар. ознака 0811.20 се додаваат два нови та-
рифни става, кои гласат: 

„0811.201 малинки 081120102 ЛЕС КК 
0811.209 - - - д р у г о 081120900 ЛБ ЛБ"; 

16) по тар. ознака 0812.10 се додаваат два нови та-
рифни става, кои гласат: 

0812.101 цреши 081210101 ЛБ КК 
0812.109 - - - вишни 081210209 ЛБ КК". 

17) по тар. ознака 2008.60 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„2008.601 цреши 200860101 ЛБ ЛБ 
2008.609 вишни 200860918 ЛБ КК". 

18) по тар. ознака 2204.293 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 

2204.299 друго 220429903 ЛБ КК". 

19) по тар. ознака 2901.10 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„2901.101 нормален хептан290110106 ЛБ ЛБ 
и нормален па-
рафин С7-С18 

2901.109 друг 290110904 ЛБ ЛБ". 

20) по тар. ознака 2912.512 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 

„2921.515 соли 292151500 Л Б ЛБ". 

21) по тар. ознака 2922.19 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„2922.191 етанбутолхидро-292219105 ЛБ ЛБ 
-хлорид 

2922.199 друго 292219903 ЛБ ЛБ' \ 

22) по тар. ознака 2926.20 се додава нов тарифен став, 
кој гласи: 

„2926.90 - Друго 292690002 ЛБ ЛБ". 

23) по тар. ознака 2933.90 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„2933.901 хексаметилентет-293390118 ЛБ ЛБ 
рамин, соли и 
деривати 

2933.909 друго 293390900 ЛБ ЛБ". 

24) по тар. ознака 2934.203 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 

„2934.204 Н-оксидетилен 293420408 ЛБ ЛБ". 
бензогиазолсул-
фонамид 

25) по тар. ознака 3301.13 се додава нов тарифен став, 
кој гласи: 

„3301.14 - - од лимета 330114002 ЛБ ЛБ". 

26) по тар. ознака 3702.52 се додаваат два нови тариф-
на става, кои гласат: 

„3702.521 кинематограф- 370252106 ЛБ ЛБ 
ски и телевизис-
ки филм 

3702.529 друг 370252904 ЛБ ЛБ". 

27) по тар. ознака 3702.92 се додаваат два нови тар. 
става, кои гласат: 

„3702.921 кинематограф- 370292108 ЛБ ЛБ 
ски и телевизис-
ки филм 

3702.929 друг 370292906 ЛБ Ј1Б". 

28) по Yap. ознака 3823.904 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 
„3823.905 зацврстувани за 382390504 ЛБ ЛБ". 

лепила и лакови 

29) по тар. ознака 3920.71 се додаваат два нови тариф-
е н става, кои гласат: 

„3920.711 фолии за дијали- 392071105 ЛБ ЛБ 
за на крвта 

3920.719 друго 392071903 ЛБ ЛБ". 

30) по тар. ознака 3926.90 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„3926.901 сита 392690107 ЛБ ЛБ 
3926.909 друго 392690905 ЛБ ЛБ". 

,31) по тар. ознака 5911.90 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 
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„5911.901 филтер-црева од ткае- 591190105 ЛБ 
нина за дијализатори 

5911.909 друго 591190903 ЛБ 

ЛБ 

ЛБ". 

32) Tap. број 61.14 се менува и гласи: 
„61.14 Друга облека, плетена или хеклана: 
6114.10 - од волна или фина 611410018ЛБКВ 

животинска длака 
6114.20 - - О д памук: 
6114.201 заштитна 611420102 ЛБ KB 
6114.209 друга 611420900 ЛБ KB 
6114.30 - Од вештачки или 

синтетички влакна: 
6114.301 заштитна 611430108 ЛБ KB 
6114.309 друга 611430906 ЛБ KB 
6114.90 - Од други текстилни 

материјали: 
6114.901 заштитна 611490100 ЛБ KB 
6114.909 друга 611490909 ЛБ KB". 

33) по тар. ознака 6211.321 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 

„6211.322 заштитна облека 621132202 ЛБ KB". 

34) тар. ознаки 6211.33 до 6211.49 се менуваат и гла-
сат: 

„6211.33 - - од вештачки или 
в 

синтетички влак-
на: 

6211.331 заштитна облека 621133101 ЛБ KB 
6211.339 друга 621133918 ЛБ KB 
6211.39 - - од други текстил-

ни материјали 
6211.391 заштитна облека 621139118 ЛБ KB 
6211.399 друга 621139908 ЛБ KB 
6211.4 - Друга облека за 

жени и девојчиња: 
6211.41 — Од волна или фи- 621141007 ЛБ KB 

на животинска 
длака 

6211.42 - - о д памук: 
6211.421 тренерки 621142100 ЛБ KB 
6211.422 заштитна облека 621142208 ЛБ KB 
6211.429 друго 621142909 ЛБ KB 
6211.43 - - од вештачки или 

синтетички влак-
на: 

6211.431 заштитна облека 621143107 ЛБ KB 
6211.439 друга 621143905 ЛБ KB 
6211.49 - - од други текстил-

ни материјали: 
6211.491 заштитна облека 621149105 ЛБ KB 
6211.499 друга 621149903 ЛБ KB". 

35) по тар. ознака 8463.30 се додаваат два нови тариф-
ни става, кои гласат: 

„8463.301 за изработка на 846330100 ЛБ KB 
спирални федери 
нумерички упра-
вувани 

8463.309 други 846330909 ЛБ KB". 

36) Tap. ознаки 8607.11 до 8607.19 се менуваат и гла-
сат: \ 

ЛБ 8607.11 - -погонски обртни 860711001 ЛБ ЛБ 
постаменти 

ЛБ 8607.12 - - други обртни по- 86012008 ЛБ ЛБ 
стаменти 

Л в 8607.19 - - друго, вклучувајќи 860712008 ЛБ Л в 
делови 

8607.191 — осни слогови за 
локомотиви 

ЛБ 8607.192 колски осни сл о- 860719 И 8 ЛБ ЛБ 
тови за трамваи 

8607.193 колски оски сло-860719207 
тови, освен за 
трамваи 

8607.194 тркала 
8607.195 оски 
8607.196 бандажи 
8607.197 хидраулични 

амортизери за 
локомотиви 

8607.198 хидраулични 
амортизери, дру-
ги 

8607.199 друго 860719908 

ЛБ ЛБ 

860719401 
860719509 
860719606 
860719703 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

860719800 ЛБ ЛБ 

ЛБ ЛБ" 

37) по тар. ознака 8705.907 се додава нов тарифен 
став, кој гласи: 

„8705.908 специјални вози- 870590806 
ла за истражува-
ње нафта и гас 

ЛБ ЛБ". 

38) Tap. ознака 8708.992 се менува и гласи: 
8708.992 Зглобови, спони и во- 870899203 ЛБ KB", 

дилки на мост, освен 
хомокинетички згло-
бови со кардански 
крст, за возила до 70 
т носивост 

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

Е. п. бр. 381 
20 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

709. 
Врз основа на член 132 став 3 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
L Во Одлуката за распоредување на девизите утврде-

ни за потребите на федерацијата за 1989 година („Службен 
бр. 12/89) во точка 1 

се заменува со 
а во одредбата под 2 

се заменува со 

бројот 
бројот 
бројот 
бројот 

лист на СФРЈ 
„4.724.074,752.000' 
„4.720.844,056.000' 
„3.989.175,226.000 
„3.985.944,530.000' 

. 2. Во точка 4 процентот: „86,17" се заменува со про-
центот: „84,86", а процентот: „13,83" - со процентот: 
„15,14". 

3. Во точка 8 на обете места зборот: „законодавство," 
се брише. 

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

Е. п. бр. 382 
20 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. ^ 
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Во распоредот на девизите за 1989 година 
одредбата под в) се менува и гласи: -

„в) органи на федерацијата и остварување на правата 
и должностите на федерацијата 
Нестоковни плаќања 636.760,496.125 
Стоковни плаќања 3.064.725,485.000 
Средства за резерви на девизи 187.937,546.875 
ВКУПНО: 3.889.423,528.000" 

Во редниот број 3 Сојузен извршен совет, по одредбата по^ 3) се додаваат одредби под 4) и 5), кои гласат: 

„4) За потребите на Секретаријатот за законодавство 
х на Сојузниот извршен совет 

Нестоковни плаќања. 
- службени патувања 34,782.000 

4а) За потребите на Новинската установа 
„Службени лист СФРЈ“ 
Нестоковни плаќања 
- сиецијализации 20,843.000 
Стоковни плаќања 2.084,304.000 

5) За потребите на Секретаријатот за информации на 
Сојузниот извршен совет 
а) Сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 104,215.000 
- други плаќања 144,494.000 248,709.000 
Стоковни плаќања 13.912,729.000 

б) За потребите на Радио Југославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 21,989.000 
Стоковни плаќања 3.126,456.000 

в) За потребите на Југословенската радио-телеви-
зија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 208,430.000 
- котизации ' 6.483,920.000 
- Други плаќања 6.617,665.000 13.310,015.000 
Стоковни плаќања 781,414.600 

г) За потребите на Новинската агенција „Танјуг" 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 247,511.000 
- дописништва t 12.345,828.000 
- котизации 9,640.000 
- други плаќања 10.421,520.000 23.024,499,000 
Стоковни плаќања 4.931,099.600 

д) За потребите на Филмски новости 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 21,468.000 
- котизацин 4,533.000 26,001.000 
Стоковни плаќања 4.211,248.000" 

Под Вкупно бројот:" 2.342,288.000" се заменува со бројот: „68.076.576.000". 
Во редниот број 8. Сојузен секретаријат за надворешни работи, под Нестоковни плаќања - други плаќања, 

бројот: „18.154,616.000" се заменува со бројот: „14.116,277.000", а бројот: „308.738,704.000" - со бројот: „304.700,365.000", 
а под Стоковни плаќања бројот: „7.816,140.000" се заменува со бројот: „11.854,479.000". 

Во редниот број 9. Сојузен секретаријат за народна одбрана, под Стоковни плаќања бројот: 
„2.698.903.016.000" се заменува со бројот: „2.760.152.088.000", а под „Вкупно“ бројот: „2.728.281.714.000" со бројот: 
„2.789.530.786.000". 

Во редниот број 10. Сојузен секретаријат за внатрешни работи во одредбата под 1 Стоковни плаќања бро-
јот: „10.213,090.000" се заменува со бројот: „„16.294,047.000". 

Под Вкупно бројот: „25.952,451.000" се заменува со бројот: „32.033,408.000". 
Редниот број 12 се менува и гласи: 

„12 Сојузен секретаријат за економски односи со 
странство 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 
- котизации 
- други плаќања 
Строковни плаќања 

В К У П Н О : 

378,492.000 
4.109,466.000 

16,674.000 4.504,632.000 
104,516.000 

4.608,848.000" 
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Редниот број 13 се менува и гласи: 

„13 Сојузен секретаријат за законодавство, 
правосудство и управа 
1) Сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања 
- службени патувања 6,018.430 

В К У П Н О : 6,018.430" 

По редниот број 13 се додава нов реден број 13а, кој гласи: 

,13а Сојузен секретаријат за правосудство и управа: 
1) Сопствени плаќања 

Несто КОБНИ плаќања: 
- службени патувања 
- специјализација 
- други плаќања 
Стоковни плаќања: ' 
- од средствата за амортизација 
- за финансирање на програмата за техничко-

технолошка модернизација на сојузните орга-
ни 

2) За потребите на Сојузнот завод за унапредува-
ње на управата 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

66,932.000 
36,475.000 
61,487.000 164,894.000 

2.152,044.000 
11.494,937.000 

1,042.000 

В К У П Н О : 13.812,917.000" 

Редниот број 14. Сојузен секретаријат за информации, се брише. 
Редниот број 15. Сојузен секретаријат за стопанство, се брише. 
Се додава реден број 15а, кој гласи: 

„15а. Сојузен секретаријат за трговија 
Нестоковни плаќања 
- службени патувања 14,747.000 
- други плаќања 3,127.000 „ 17,874.000 

В К У П Н О : 17,874.000" 

По редниот број 15а, се додава реден број 156, кој гласи: 
„156. Сојузен секретаријат за енергетика и индустри-

ја 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

118,783.000 
7.164,795.000 7.283,578.000 

В К У П Н О : 7.283,578.000" 

Редниот број 16. Сојузен комитет за земјоделство се брише. 
Се додава реден број 16а, кој гласи: 

„16а Сојузен секретаријат за земјоделство 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 104,215.000 
- котизации 8.297,531.000 
- други плаќања 521,076.000 8.922,822.000 

В К У П Н О : , 8.922,822.000" 

Редниот број 17. се менува и гласи: 

„17. Сојузен комитет за сообраќај и врски 
1) Сопствени плаќања: 

- службени патувања 15,855.590 

В К У П Н О : 15,855.590" 
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По редниот број 17 се додава реден број 17а, кој гласи: 

„Па. Сојузен секретаријат за сообраќај и врски 
1) Сопствени плаќања: 

Л Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизадии 

2) За потребите на Установата за одржување 
на поморските пловни патишта 
Стоковни плаќања 

3) За потребите на Установата за одржување 
на внатрешните пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 
службени патувања 
- котизации 

Стоковни плаќања 
4) За потребите на Југословенскиот регистар 

на бродовите 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 

5) За потребите на Геомагнетскиот институт 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
Стоковни плаќања 

140,467.000 
3.560,617.000 

18,238.000 
4,690.000 

3.701,084.000 

1.563,228.000 

22,928.000 
1.042,152.000 

41,686.000 
781,614.000 

10,422.000 
217,653.000 

В К У П Н О : 7.380,767.000" 

Редниот број 18. Сојузен комитет за труд, здравство и социјална политика се менува и гласи: 
v „18) Сојузен комитет за труд, здравство и социјална 

политика 
1) Сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања . 12,000.990 

В К У П Н О : 12,000.990" 

По редниот број 18 се додава реден број 18а, кој гласи: 
„18а. Сојузен секретаријат за труд, здравство, бореч-

ки прашања и социјална политика 
1) Сопствени плаќања 

Несто КОБНИ плаќања: 
- службени патувања: 
- котизацни 
- трансфер на инвалиднини 
- други плаќања 

2) За потребите на Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

3) За потребите на Сојузот на заедниците за 
здравствено осигурување и здравство на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- здравствена заштита 

4) За потребите на Сојузот на заедниците за 
пензиско и инвалидско осигурување на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- трансфер на пензии 
- котизации 

76,455.000 
16,486.407.000 
3,967.165.000 

911,883.000 

10,422.000 
14.902,774.000 

15,632.000 
106.299.500.000 

268,582.000 

21.441,910.000 

7,816.000 

14.913,196.000 

106.583.714.000 

В К У П Н О : 142.946,636.000 

Редниот број 20. се менува и гласи: 
„20. Сојузен комитет за наука, технологија и инфор-

матика 
1) Сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

В К У П Н О 

5,986.412 
46,287.181 52,273.593 

52,273.593" 
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По редниот број 20 се додава реден број 20а, кој гласи: 

„20а Сојузен секретаријат за развој 
1) Сопствени плаќања 

Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- котизации 

2) За потребите на Сојузниот завод за инфор-
матика 
Нестоковни плаќања 
- специјализации 
Стоковни плаќања 

12,571.000 
364,753.000 

2,084.000 
10.422.000 

377,324.000 

12,506.000 
52,108.000 

В К У П Н О : 441,938.000" 

Редниот број 21 се менува и гласи: 

„21 Сојузен комитет за туризам 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 

В К У П Н О : 

1,892.747 

1,892.747" 

Редниот број 22 се менува и гласи: 

„22 Сојузен комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди 
Нестоковни плаќања: 

- трансфер на инвалиднини 961,301.775 

В К У П Н О : 961,301.775" 

Во редниот број 24. Сојузна управа за контрола на летањето - под Стоковни плаќања бројот: „19.800,888.000" 
се заменува со бројот: „45.854,688.000" а под ВКУПНО бројот: „21.822,944.000" - со бројот: „47.876,744.000". 

Во редниот број 30. Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка - под Не-
стоковни плаќања - котизации, бројот: „12.755.378.000" се заменува со бројот: „15.247,148.000", а под ВКУПНО бројот: 
„14.253,994.000" се заменува со бројот: „16.745,764.000". 

Во редниот број 58. Народна банка на Југославија - под Нестоковни плаќања - други плаќања, бројот: 
„1.042,152.000" се заменува со бројот: „1.715,416.000" а под ВКУПНО бројот: „90.287.985.000" се заменува со бројот: 
„90.961,249.000". 

710. 
Врз основа на член 78 од Законот за прекршоците со 

кои се повредуваат сојузните прописи („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 4/77,20/82 и 14/87), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ И НАДОМЕСТ ЗА ЗАГУБЕНА ЗАРАБОТКА 

НА ПОВРЕМЕНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1. Во Одлуката за надомест на трошоците и надомест 
за загубена заработка на повремените членови на Сојузни-
от совет за прекршоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
52/79, 65/82 и 51/86) во точка 2 бројот: „800" се заменува 
со бројот: „20.000". 

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

Е,п. бр. 401 
28 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Член на 
Сојузниот извршен совет, 

Никола Готовски, с. р. 

711. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА П О С Е Б Н А Т А Т А К С А Н А У В Е З Е Н И С Т О К И ЗА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И П Р О И З В О Д И 
1. Посебната такса на увезени стоки утврдена во точ-

ка 1 од Одлуката за плаќање посебна такса на увезени сто-
ки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88 и 10/89) не се пла-
ќа на увозот до 2.0001 млеко во прав, до 100.0001 масло и 
до 100.0001 шеќер од следните тарифни броеви и тарифни 
ознаки на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување 

1 2 3 

04.02 Млеко и павлака, концентрирани 
или со содржина на додатен шеќер 
или други материи за загадува-
ње: 
- Во прав, гранули или други 

цврсти форми, со содржина на 
маснотија над 1,5% по маса: 

- без додатен шеќер или други ма-
терии за засладување 

0402.2 

0402.21 

Млеко и павлака, концентрирани 
или со содржина на додатен шеќер 
или други материи за загадува-
ње: 
- Во прав, гранули или други 

цврсти форми, со содржина на 
маснотија над 1,5% по маса: 

- без додатен шеќер или други ма-
терии за засладување 



!.,! рана 1164 - Број 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 јули 1989 

15.07 Соино масло и негови фракции, 
пречистени или ^пречистени, но 
хемиски немодификувани: 

1507.90 - Друго 
15.12 Масло од сончогледово семе, ша-

франика и памуково семе и нивни 
фракци, пречистени или непречис-
тени, но хемиски немодификувани: 

1512.1 - Масло од сончоглед и шафрани-
ка и нивни фракции: 

1512.19 друго 
15.14 Масло од репка или масло од си-

нап и нивни фракции, рафинирани 
или нерафннирани, но хемиски не-
модификувани: 

1514.90 - Друго 
1514.901 од репка 

17.01 Шеќер од шеќерна трска и шеќер-
на репка и хемиски чиста сахароза, 
во цврста состојба: 

1701.9 - Друго 
1701.99 - - д р у г о : 
1701.991 шеќер од шеќерна трска, ра-

финиран 
1701.992 шеќер од шеќерна репка, ра-

финиран 

2. Остварување на правото од точка 1 на оваа одлука 
за увоз на масло и млеко во прав се врши врз основа на ис-
права за извршената распределба на контингентите во 
рамките на Здружението за трговија на Стопанската комо-
ра на Југославија, а за увоз на шеќер - врз основа на по-
тврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а се при-
менува до 31 декември 1989 година. 
Е. п. бр. 402 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Анте Марковиќ, с. р. 

712. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
',„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕ-
ХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ 

СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
1. Посебната давачка при увозот на земјоделски и 

прехранбени производи, утврдена во точка 1 на Одлуката 
за определување на земјоделските и прехранбените произ-
води за кои при увозот се плаќа посебна давачка 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/88, 6/89 и 34/89), не се 
плаќа на увозот до 100.000 т масло и до 100.000 т, шеќер од 
следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинска-
та тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување 

1 2 3 

15.12 Масло од семе на сончоглед, ша-
франика и памуково семе и нивни 
фракции, пречистени или непре-
чистени, но хемиски немодифику-
вани: 

1512.1 - Масло од сончоглед и шафрани-
ка и нивни фракции: 

1512.19 друго 
15.14 Масло од репка или масло од си-

наг и нивни фракции, рафиниран!! 
или нерафинирани, но хемиски не-
модификувани: 

1514.90 - Друго; 
1514.901 од репка 

17.01 Шеќер од шеќерна трска и ше-
ќерна репка и хемиски чиста саха-
роза, во цврста состојба: 

1701.9 - Друго: 
1701.99 - - д р у г о : 
1701.992 шеќер од шеќерна репка, ра-

финиран 

2. Остварувањето на правото од точка 1 на оваа одлу-
ка за увоз на масло се врши врз основа на исправа за из-
вршената распределба на контингентите во рамките на 
Здружението за трговија на Стопанската комора на Југо-
славија, а за увоз на шеќер - врз основа на потврда од со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
ските односи со странство. 

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

Еп. бр. 403 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

15.07 

1507.90 

Соино масло и негови фракции, 
пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани: 
- Друго 

713. 
Врз основа на ^ f c n 7 став 2 од Законот за ратифика-

ција на Меморандумот за согласност помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Република 
Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените 
и дополненијата на Меморандумот постигнати со размена 
на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист на СФРЈ“ 
- Меѓународни договори бр. 7/88), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА 
СОГЛАСНОСТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИ-
НА ЗАРАДИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНО-

ЛОШКАТА СОРАБОТКА 
1. Во Одлуката за начинот и постапката на користење 

на средствата одобрени со Меморандумот за согласноста 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година 
заради унапредување на научно-технолошката соработка 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/88), по точка 7 се додава 
нова точка 7а, која гласи: 

„7а. Од средствата за техничка соработка (бесповрат-
ни средства) што се одобрени со Меморандумот, а во сог-
ласност со намената и карактерот на тие средства, можат 
да се финансираат и проекти што се од посебно научно и 
културно значење за италијанската народност во Југосла-
вија.". 

2. По точка 10 се додаваат нови точ. 10а и 106, кои 
гласат: 
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„10а. Од вкупно одобрениот износ на средствата од 
точка Ц на Меморандумот може да се издвои дел од сред-
ствата за трошоци за финансирање на техничка помош 
(трошоци за проектирање, обука на кадри и сл.) за реали-
зација на развојни проекти (проекти од точка Б на Мемо-
рандумот). Предлогот за користење на тие средства е сос-
тавен дел на развојниот проект. 

106. Евиденција за користењето на средствата за реа-
лизација на проекти по оваа одлука води Сојузниот завод 
за меѓународна научна, просветно-културна и техничка 
соработка. Евиденцијата за користењето на средствата од 
точка 10а на оваа одлука ќе се води на начинот што е 
предвиден за средствата од точка Б на Меморандумот.". 

3. Точка 11 се брише. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 404 
8 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Република/автономна 
покраина 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 

од тоа: 
- С АЛ Војводина 
- С АЛ Косово 

- за IX конференција на шефовите на 
државите или владите на неврзаните земји 
во 1989 година во Белград 

СР Хрватска 
СР Црна Гора 

ВКУПНО: 

Реден 
број Корисник 

6. 
7. 

8. 

Југословенски национален одбор на 
Меѓународната трговска комора 
Југословенска радио-телевизија 
Социјалистички сојуз на работниот 
народ на Југославија: 
- за општествени организации и 
здруженија 
- весникот „Борба“ 
Народна техника на Југославија 

30.000 
13,500.000 

445.000 
690.000 

2,000.000 

ВКУПНО 1 до 8: 19,090.000 

714. 
Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), во согласност со надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1989 ГОДИНА 

1. За потребите на општествените дејности во репуб-
ликите и автономните покраини, конвертибилните девизи 
утврдени во износ од 357,5 милиони САД долари се распо-
редуваат, и тоа: 

3. Со девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се опфате-
ни веќе одобрените аванси, а плаќања можат да се вршат 
до 31 декември 1989 година. 4 

Со распоредените девизи од оваа одлука не се опфа-" 
тени плаќањата на обврските по странски кредити и кон-
венциските обврски, плаќањата на резервни делови за 
одржување на увозна опрема и увозот на стоки распореде-
ни на ЛБ режим, чие плаќање е слободно, како и увозот 
врз основа на странски кредити за изградба на патна ин-
фраструктура. 

4. Распоред на девизите на крајните корисници од 
точка 2 став 2 под реден број 7 алинеја прва ќе врши Со-
јузната конференција на ССРНЈ. 

5. Користењето на девизите од точ. 1 и 2 на оваа од-
лука не ги исклучува правата на увоз и плаќање што се ос-
тваруваат по други основи од Законот за девизното рабо-
тење. 

6. Под користење на девизи, во смисла на оваа одлу-
ка, се подразбира вредноста на стоките и услугите што се 
плаќаат во 1989 година. 

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

Е. п. бр. 405 
26 јули 1989 година 
Белград 

Во милиони 
САД долари 

Сојузен извршен совет 

39,7 
17,7 
82,2 

127,8 

28,3 
5,9 

10,0 
84,2 

5,9 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

357,5 

2. За потребите на општествените организации што 
не се опфатени со член 132 од Законот за девизното рабо-
тење се распоредуваат 19,090.000 САД долари. 

Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат во 
следните износи: 

Износ во 
САД долари 

715. 
Врз основа на член 15 од Законот за извршувањето на 

Буџетот на федерацијата за 1989 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 20/89 и 42/89), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРА-

ЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредување на средствата за 

амортизација на сојузните органи утврдени во Буџетот на 
федерацијата за 1989 година (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), во точка 1 бројот: „4.128,334.000" се заменува со 
бројот: „12.279.802.000", а бројот: „212" - со бројот: „484". 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе ги користат 

следните органи и организации: 

1. Југословенска авторска агенција (за 
авторски хонорари) 2,000.000 

2. Заштита на авторски музички права 
(на ниво на СФРЈ - преку Заводот за 
заштита на авторски музички права -
Загреб) 100.000 

3. Стопанска комора на Југославија 315.000 
4. Задружен сојуз на Југославија 10.000 

Реден 
број СОЈУЗЕН ОРГАН ДИНАРИ 

1 2 3 

1. Претседателството на СФРЈ 348,000.000 
2. Службата за репрезентативни објекти 

на Претседателството на СФРЈ 250,000.000 
3. Сојузниот извршен совет 350,000.000 
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4. Меморијалниот центар „Јосип Броз 
Тито“ 

5. Сојузниот суд 
6. Сојузното јавно обвинителство 
7. Сојузното јавно правобранителство 
8. Сојузниот општествен правобранител 

на самоуправувањето 
9. Сојузниот секретаријат за финансии 
10. Сојузниот девизен инспекторат 
11. Сојузниот секретаријат за економски 

односи со странство 
12. Сојузниот пазарен инспекторат 
13. СОЈУЗНИОТ завод за стандардизација 
14. Сојузниот секретаријат за енергетика 

и индустрија 
15. Сојузниот завод за мери и скапоцени 

метали 
16. Сојузниот секретаријат за сообраќај и 

врски 
17. Сојузниот воздухопловен инспекторат 
18. Сојузниот секретаријат за земјодел-

ство 
19. Сојузниот секретаријат за развој 
20. Сојузниот завод за општествено пла-

нирање i 
21. Сојузниот завод за 'информатика 
22. СОЈУЗНИОТ секретаријат за правосуд-

ство и управа 
23. Сојузниот завод за статистика 
24. Сојузниот завод за меѓународна науч-

на, пресветно-културна и техничка со-
работка 

25. Сојузниот геолошки завод 
26. Сервисот за давање услуги за потре-

бите на репрезентацијата на сојузните 
органи 

27. Сервисот за давање услуги за општес-
твена исхрана за потребите на работ-
ниците на сојузните органи 

28. Авио-сервисот на сојузните органи 
29. Сервисот за финансиско-материјални 

работи на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации 

30. Сервисот за биротехнички работи на 
сојузните органи на управата и сојуз-
ните организации 

31. Управата на деловните згради на со-
јузните органи 

32. Авто-сервисот на сојузните органи 
33. Преведувачката служба на сојузните 

органи 

420,000.000 
155,000.000 
40,000.000 

3,000.000 

18,000.000 
360,000.000 
120,000.000 

200,000.000 
22,000.000 

260,000.000 

50,000.000 

250,000.000 

108,000.000 
40,000.000 

100,000.000 
300,000.000 

173,000.000 
2.618,968.000 

25,000.000 
1.200,000.000 

20,000.000 
24,500.000 

530,000.000 

530,000.000 
8,000.000 

90,000.000 

765,000.000 

2.516,334.000 
320,000.000 

65,000.000 

3. Точка 3 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за правосудство и управа ќе 

им ги пренесува средствата за амортизација на корисни-
ците од точка 1 на оваа одлука врз основа на поднесените 
барања, а во согласност со утврдената спецификација. 

4. Во точка 4 бројот: „212" се заменува со бројот: 
„484". 

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

Е,п. бр. 407 
26 јули 1989 година 
Белград , 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

716. 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89) на предлог на со-
јузниот секретар за финансии, по претходно прибавено 
мислење од сојузниот секретар за економски односи со 
странство, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ 
ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИ-
ТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ 

СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 
1. Во Одлуката за определување на туристички насел-

би, наутички центри, марини и мотели на магистралните 
патишта во кои можат да се отвораат слободни царински 
продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87, 
31/87, 53/87, 18/88,40/88, 76/88 и 21/89) во точка 1 во од-
делот: 

„Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 68 се 
додаваат ред. бр. 69 до 84, кои гласат: 

„69. „Теслиќ" - Теслиќ 
70. „Босански Шамац" - Босански Шамац 
71. „Сребреник“ - Сребреник 
72. „Велика Кладуша" - Велика Кладуша 
73. „Иваница" - Иваиица 
74. „Невесиње" - Невесиње 
75. „Приједор" - Приједор 
76. „Горица“ - Груде 
77. „Гацко" - Гацко 
78. „Рогатица" - Рогатица 
79. „Блатница" - Блатница 
80. „Лукавац" - Лукавац 
81. „Билеќа" - Билеќа 
82. „Совиќи" - Совиќи 
83. „Дриновци" - Дриновци 
84. „Тихаљина" - Тихаљина." 
Во одделот: ,?Во СР Црна Гора“ по редниот број 29 се 

додаваат ред. бр. 30 до 34, кои гласат: 
„30. „Петровац" - Петровац 
31. „Свети Стефан“ - Свети Стефан 
32. „Бечиќи" - Бечиќи 
33. „Буљарица" - Буљарица 
34. „Чањ" - Чањ." 
Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 198 се 

додаваат ред. бр. 199 до 215, кои гласат: 
„199. „Крижевци" - Крижевци 
200. „браховиќ" - Ораховица 
201. „Нашице" - Нашине 
202. „Ткон" - Ткон 
203. „Врбоска“ - Хвар 
204. „Опузен" - Опузен 
205. „Лумбарда" - Корчула 
206. „Грубишно Пол,е“ - Грубишно Поле 
207. „Дуга Реса“ - Луга Реса 
208. „Липиќ“ - Пакрац 
209. „Блато“ - Блато 
210. „Госпиќ" - Госпиќ л 
211. „Затон" - Дубровник 
212. „Триљ" - Триљ 
213. „Илок" - Илок 
214. „Нови Мароф" - Нови Мароф 
215. „Вараждинске Топлице" - Вараждинске Топли-

це." 
Во одделот: „Во СР Македонија“ по редниот број 13 

се додаваат ред. бр. 14 до 20, кои гласат: 
„14. куманово“ - Куманово 
15. „Гевгелија“ - Гевгелија 
16. „Дојран“ - Дојран 
17. „Прилеп“ - Прилеп 
18. „Титов Велес“ - Титов Велес 
19. „Кочани“ - Кочани 
20. „Битола“ - Битола." 
Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 61 се 

додаваат ред. бр. 62 до 68, кои гласат: 
„62. „Горјанско" - Горјанско 
63. „Брестовица" - Брестовица 
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64. „Чрномељ" - Чрномељ 
65. „Церкница" - Церкница 
66. „Лашко“ - Лашко 
67. „Радене“ - Радече 
68. „Камник" - Камник." 
Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 65 се до-

даваат ред. бр. бб до 79, кои гласат: 
„бб. „Сурдулица" - Сурдулица 
67. „Власинско језеро" - Власинско езеро 
68. „Бајина Башта" - Бајина Башта 
69. „Митровац" - Тара 
70. „Калуѓерске баре" - Тара 
71. „Нова Варош“ - Нова Варош 
72. „Трстеник“ - Трстеник 
73. ,,Бор“ - Бор 
74. „Књажевац" - Књажевац 
75. „Мајданпек" - Мајданпек 
76. „Жагубица" - Жагубица 
77. „Дољевац" - Дољевац 
78. „Раброво“ - Раброво 
79. „Прибој" - Прибој." 
Во одделот: „Во С АЛ Војводина“ по редниот број 20 

се додаваат ред. бр. 21 до 24, кои гласат: 
„21. „КОБНИ“ - Ковин 
22. „Банатски Карловац" - Банатски Карловац 
23. „Алибунар" - Алибунар 
24. „Темерин" - Темерин." 
Во одделот: „Во САП Косово“, по редниот број 5 се 

додава реден број 6 кој гласи: 
„6. „Приштина“ - Приштина." 
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Хрватска“ по редни-

от број 16 се додава реден број 17, кој гласи: 
„17. „Лички кровови“ - Грачац." 
Во одделот: „Во СР Македонија“ по редниот број 3 се 

додава реден број 4, кој гласи: 
„4. „Макпетрол" - Неготино на Вардар." 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 409 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

718. 
Врз основа на член 127 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 66/85,38/86,67/86,43/87, 87/87 и 41/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУ-
ЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИ-
ЛИ ОД СТРАНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА 

1. Во Одлуката за привремено регулирање на увозот 
на патнички автомобили од страна на определени физич-
ки лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87, 86/87, 39/88 
и 76/88) во точка 4 зборовите: „до 31 јули 1989 година“ се 
заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1989 година“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 август 1989 година. 

Е. п. бр. 412 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

717. 
Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА СТОКИ1Е НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА 

ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА 
1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стоки-

те на кои се применува единствена царинска стапка 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/82, 68/84, 28/86, 13/77, 
86/87 и 76/88) во точка 1 бројот: „15,000.000" се заменува 
со бројот: „50,000.000". 

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

Е. п. бр. 411 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

719. 
Врз основа на член 4 став 7 од Законот за обврските 

на федерацијата за пензиите на борците („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 39/74, 68/81, 57/83 и 9/86), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРАЗМЕР-
НИОТ ДЕЛ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПО-
СТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО 
ИМ СЕ НАДОМЕСТУВААТ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВ-

ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА 1983 ГОДИНА 
1. За пензии на борците од Народноослободителната 

војна што во целост го товарат буџетот на федерацијата,, 
на самоуправните интересни заедници за пензиско и инва-
лидско осигурување на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини им се надоместуваат 
за 1988 година, на име на водење на постапка за остварува-
ње на правото на пензија, просечни трошоци во износ од 
9.500 динари, по еден завршен предмет. 

2. За пензии на борците пред 9 септември 1943 година 
што делумно го товарат буџетот на федерацијата, а што 
се усогласени во 1986 година според одредбите на член 58 
став 2 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87), на самоуправните инте-
ресни заедници за пензиско и инвалидско осигурување на 
социјалистичките републики и социјалистичките автоном-
ни покраини им припаѓа надомест за водење на постапка 
за усогласување на пензиите во износ од 4.785 динари за 
1988 година, по еден завршен предмет. 

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

Еп. бр. 414 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. ц 
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720. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 на Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 
40/89), на предлог од сојузниот секретар за финансии, Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕ-
ДИ И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И 
ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА 
ОПРЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃА-
НИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, ШТО СЕ ОСЛОБОДЕ-

НИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и ин-

струментите за организациите на здружен труд што се ос-
лободени од плаќање царина врз основа на член 29 став 1 
точка 10 став 1 на Царинскиот закон, и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската та-

рифа 

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

1 

73.06 Други цевки и шупливи профили 
(на пример: со отворени споеви, 
заварени, закован^ или затворени 
на сличен начин), од железо или 
челик: 

7306.30 - Други, заварени, со кружен на-
пречен пресек, од железо или не-
легиран челик 

Ех: 
Челични цевки за транспорт на 
кал, со прибор 

7306.50 - Други, заварени, со кружен на-
пречен пресек, од други легира-
ни челици 

Ех: 
Конструкции или делови на кон-
струкции за згради и нивни делови 

73.08 Конструкции (освен монтажни 
згради од тар. број 94.06) и делови 
од конструкции (на пр: мостови и 
секции на мостови, врати за брани, 
кули, решеткаста столбови, покри-
ви, покривни скелети, врати и про-
зорци и рамки за нив, прагови за 
врати, ролои, огради и столови), 
од железо или челик; лимови, 
прачки, профили, цевки и слично, 
подготвени за употреба во кон-
струкции, од железо или челик: 

7308.90 - Друго: 
Ех: 
Хируршки операциони сали, во 
елементи за монтирање (модулар-
ни хируршки единици), препечени 
со специјална пластична маса, со 
електричен развод и приклучоци 
за централен систем за развод на 
гасови 
Резервоари, танкови, бочви и слич-
ни контејнери за кој и да било ма-
теријал (освен компримирани или 
течни гасови) од железо или челик, 
со зафатнина поголема од 300 лит-
ри, со или без облога или топлот-
на изолација, но неопремени со 
механички или термички уреди: 

7309.009 друго 
Ех: 
Резервоари за чување на дејонизи-
рана и деминерализирана вода, од 
нерѓосувачки челик 

73.09 7309.00 

73.10 Танкови, буриња, бочви, лимени 
кутии и слични контејнери, за кој 
и да било материјал (освен ком-
примирани или течни гасови), од 
железо или челик со зафатнина до 
300 литри, со или без облоги или 
топлотна изолација, но неопреме-
ни со механнички или термички 
уреди: 

7310.10 - Со зафатнина 501 и поголема 
7310.2 - Со зафатнина помала од 50 

литр и: 
7310.29 друго 

84.13 Пумпи за течности, опремени или 
неопремени со мерни уреди; елева-
тори на течности: 

8413.60 - Други пумпи за потиснување, со 
ротационо движење: 

8413.604 шрафни пумпи 
Ех: 
Полжавеста пумпи за потиснување 
на кал со славина 

84.14 Воздушни или вакуум-пуадпи, воз-
душни или гасни компресори и 
вентилатори; вентилациони или 
рециркулациони отстранувачи на 
мириси со вграден вентилатор, 
вклучувајќи ги оние опремени со 
фнлтери: 
- Вентилатори: 
- - за маса, за под, за ѕид, за про-

зорци, за плафон или покрив, 
со вграден електромотор со 
моќ од 125 W 

- други: 
други вентилатори 

Ех: 
Вентилатори за операциони каби-
ни 
- Друго: 

други стабилни компресори 
Ех: 
Компресори за апарати за аеро-
сол-терапија 

84.15 Уреди за климатизација, со венти-
латор на моторен погон и со еле-
менти за менување на температу-
рата и влажносга, вклучувајќи и 
машини во кои влажност^ не може 
посебно да се регулира: 
- Прозорски или ѕидни, самостој-

ни: 
со капацитет до 168 MJ/h 

- Друго: 
- - со вградена разладна единица 

и со вентил за промена на цик-
лусот на ладењето или греење-
то: 

со капацитет до 168 MJ/h 
друго, со вградена разладна 
единица: 
со капацитет до 168 MJ/h 

- - без вградена разладна едини-
ца: 

со капацитет до 168 MJ/h 
Ех: 
Клима уреди за уфрлање на стери-
лен воздух во операциони сали 

84.18 Фрижидери, замрзнувачи и други 
уреди за ладење или замрзнување, 
електрични и други; топлотни 
пумпи, освен уредите за климати-
зација од тар. број 84.15: 

8418.6 - Други уреди за ладење или за-
мрзнување; топлотни пумпи: 

8418.69 - - д р у г о : 
8418.699 друго 

8415.5 
8414.51 

8414.59 
8414.599 

8414.80 
8414.805 

8415.10 

8415.101 
8415.8 
8415.81 

8415.811 
8415.82 

8415.821 
8415.83 

8415.831 
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Ех: 
- Криостат-апарат за чување на 

биолошки материјали на ниски 
температури 

- Апарат за производство на ни-
ски температури (најмалку 
200С, за крвна плазма ) 

- Специјални разладни уреди за 84.22 
депонирање на крв 

84.19 Машини, уреди и лабораториска 
опрема, електрично загревани или 
незагревани, за обработка на мате-
ријали со промена на температу-
рата, како што е греење, варење, 
пржење, дестилација, ректификаци-
ја, стерилизација, пастеризација, 
парење, сушење, евапоризација, ва-
лоризација, кондензација или раз-
ладување, освен машини и уреди 
за домаќинството; проточни и аку-
мулациони грејачи за вода, неелек-
трични: 

8419.20 - Медицински, хируршки или ла-
бораториски апарати за стерили-
зација 

Ех: 
Автоматски автоклави за стерили-
зација на раствори во вреќични од 
пластична маса 

8419.40 - Уреди за дестилација или ректи-
фи кадија: 

8419.409 друго 
Ех: 
Супердестилатори со термоком-
пресор 

8419.8 - Други машини, уреди и опрема: 
8419.89 - - друго: 
8419.899 други 

Ех: 
- Казани со дупли ѕидови, со за-

фатнина од 3.000 литри, за загре-
вање и стерилизација на кал со 
помош на пареа со низок прити- g^ 23 
сок 

- Лиофилизатор - апарат за суше-
ње на крвна плазма и на други 
производи 

- Апарати за подготвување на 
компресори на определена тем-
пература, за физиотерапија (хид-
роколатор) 

- Инкубатор за одгледување на 
макроорганизми во атмосферата 
на јаглендиоксид 

84.21 Дентрифуги, вклучувајќи и центри-
фуги за сушење; уреди за филтри-
рање и пречистување на течности 
или гасови: 

8421.19 — друго 
Ех: 
- Центрифуги со ладење и без ла-

дење, за биолошки испитувања, 
освен за испитувања на мочка 

- Центрифуги за одвојување на 
компоненти на хуманата крв 

8421.2 - Уреди за филтрирање и пречис-
тување на течности: 

8 4 2 1 . 2 - - з а филтрирање и пречистување 
на вода 

Ех: 
- Апарати за производство на де-

минерализирана и стерилизира-
на вода за употреба за здрав-
ствени цели 

- Уреди за филтрирање, загрева-
ње, дозирање и др. на вода за 84.79 
хидротерапија 

84.26 

84.28 

- Апарати за производство на де-
јонизирана вода 

8421.29 - - д р у г и : 
8421.299 други 

Ех: 
Мембраната уред за стерилна фил-
трација на инфузиони раствори 
Машини за миење садови; машини 
за чистење и сушење шишиња и 
други садови; машини за полнење, 
затворање, херметичко затворање, 
капслирање и етикетирање на ши-
шиња, лименки, кутии, вреќи и 
други контејнери; други машини 
за пакување или завивање; маши-
ни за газирање на пијалаци: 

8422.20 - Машини, за чистење и сушење 
шишиња и други садови 

Ех: 
- Апарати за миење на трансфузи-

они шишиња 
- Автоматски машини за миење и 

стерилизација на лабораториско 
стакло 

8422.30 - Машини за полнење, затворање, 
капслирање и етикетирање на 
шишиња, лименки, кутии, вреќи 
и други контејнери; машини зџ 
газирање пијалаци 

Ех: 
Апарати за затворање на трансфу-
зиони шишиња (пертлување) 

8422.40 - Други машини за пакување или 
завивање 

Ех: 
- Машини за пакување и завивање 

на медицински пинцети 
- Машини за пакување на артикли 

за еднократна употреба во 
здравството (шприцеви, сонди, 
катетери и др.) 

- Апарати за дозирање на конзер-
в а н с на крвта 

Баги (освен ваги со осетливост до 
5 центиграми), вклучувајќи и ма-
шини за броење и контрола, кои 
работат врз база на мерење маса; 
тегови за ваги од сите видови: 

8423.10 - Баги за мерење маса на лица, 
вклучувајќи и ваги за бебиња; 
ваги за домаќинството 

Ех: 
Креветски ваги за мерење на паци-
енти 
Дигалки, вклучувајќи и кабел-ди-
галки, портални дигалки, портал-
ни автокари и автокари опремени 
со дигалка: 

8426.9 - Други дигалки: 
8426.99 - - д р у г и 

Ех: 
Хидраулични дигалки за хидроте-
рапија 
Други машини за дигање, манипу-
лација, натовар или истовар (на 
пример: лифтови, подвижни скали, 
транспортери и жичари иди): 

8428.3 - Други транспортери што рабо-
тат континуирано за стоки или 
материјал: 

8428.33 - - други, со лента 
Ех: 
Транспортери за кал врз база на 
движењето на лентата, со сопствен 
погон 
Машини и механички уреди со по-
себни функции, неспомнати ниту 
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опфатени на друго место во оваа 8716.80 
глава: 

8479.8 - Други машини и механички уре-
ди: 

. 8479.82 - - Машини за мешање, гмечење, 
дробење, мелење, просејување, 
решетање, хомогенизација или 
емулзификација: 

8479.829 друго 
Ех: 
Лабораториски мешалки со греач 
- Мелници со валјаци за мелење 90.01 

на кал 
- Челични силоси, пластифицира-

ни од внатрешната страна, со за-
фатнина од 24 т 3 , со вградени 
уреди за мешање на кал и авто-
матско дозирање на минерална 
вода 

- Челични силоси, пластифнцира-
ни од внатрешната страна, со за-
фатнина од 13,5 т 3 , за депонира- 9001.30 
ње на кал, со вграден механизам 
за мешање и со уред за исфрла-
ње на кал 9001.40 

- Гасни стерилизатори за стерили-
зација на медицински инстру-
менти со етиленоксид 

- Маткалки за епрувети 
84.81 Славини, вентили и слични уреди 

-за цевоводи, котли, резервоари, ка- 90.06 
ци и слично, вклучувајќи и венти-
ли за намалување на притисокот и 
термостатички управувани венти-
ли: 

8481.80 - Други уреди 9006.30 
Ех: 
- Специјални циркуларни тушеви 

за масажа на крвните садови 
- Специјални тушеви за терапија 

со минерална вода 
85.20 Магнетофони и други апарати за 

снимање на звук, вклучувајќи и 
апарати со вградени уреди за реп-
родукција на звук: 

8520.3 - Други магнетофони со вградени 
уреди за репродукција на звук: 

8520.31 - - касетни 
Ех: 
Повеќеканални магнетофони за ре-
гистрирање на биолошки струи 

8520.39 - - Други 
Ех: 
Апарат за визуелно следење на би-
олошките струи снимени преку ла-
бораториски магнетофони . 

85.37 Табли, плочи (вклучувајќи и плочи 
за нумеричко управување), пулто-
ви, маси, ормани и други основи, 
опремени со два или повеќе произ-
води од тар. бр. 85.35 и 85.36, за 90.10 
еле,ктрично управување или разве-
дување на електрична струја, вклу-
чувајќи ги и оние со вградени ин-
струменти и апарати од глава 90, 
освен комутационите апарати од 
тар. број 85.17: 

8537.10 - За напон до 1000 V 
Ех: 
- Управувачки орман 9010.20 
- Контролни табли, со припаѓач-

ките уреди на постројката за те-
рапија со кал 

Ѕ7.13 Колички за инвалиди, вклучувајќи' 
и на моторен или поинаков меха-
нички погон 

87.16 Приколки и полуприколки: други 
возила, несамоодни; нивни делови: 

90.08 

9008.20 

- Други возила 
Ех: 
- Рачна количка за транспорт на 

кал, со сандак отпорен на хемис-
ката агресивност на калта 

- Специјална количка за пренесу-
вање на храна во болници, опре-
мена со специјални садови и 
прибор 

- Специјална количка за пренесу-
вање на лешови 

Оптички влакна и снопови на оп-
тички влакна; кабли од оптички 
влакна, освен оние од тар. број 
85.44; листови и плочи од полари-
зирачки материјал; леќи (вклучува-
јќи и контактни леќи), призми, ог-
ледало и други оптички елементи, 
од кој и да е материјал, ^монти-
рани, освен такви оптички необра-
ботени елементи од стакло: 
- Контактни леќи 
Ех: 
Контактни леќи, меки 
- Леќи од стакло за очила 
Ех: 
- Бифокални леќи (криптор-теле-

зин) 
- Лентикуларни леќи во плус (Ч-) 
- Пластични леќи CR-39 
Фотографски апарати, освен кине-
матографски камери; фотографски 
флеш-апарати и флеш-сијалици ос-
вен сијалиците со празнење од тар. 
број 85.39: 
- Апарати специјално конструира-

ни за фотографирање под вода, 
за геодетски снимања од воздух 
или за медицинско или хирур-
шко испитување на внатрешните 
органи; споредбени апарати за 
судски или за криминолошки це-
ли 

Ех: 
- Камери за флуорографско сни-

мање на белите дробови 
- Фундус-камери за снимање на 

окото 
Проектори на слики, освен кинема-
тографски; фотографски апарати 
(освен кинематографски) за зголе-
мување и намалување: 
- Читачи за микрофилм, микро-

фиш или друга микроформа, со 
или без можност за добивање ко-
пии 

Ех: 
Специјални апарати за читање на 
филмови 
Апарати и опрема за фотографски 
(вклучувајќи и кинематографски) 
лаборатории (вклучувајќи и апара-
ти за проектирање слика на струј-
ни кола на осетливи полуспровод-
кички материјали), неспомнати ни-
ту опфатени на друго место во 
оваа глава; негатоскопи; екрани за 
проекции: 
- Други апарати и опрема за фо-

тографски (вклучувајќи и кине-
матографски) лаборатории; не-
гатоскопи 

Ех: 
- Уреди за автоматско развивање 

и сушење на рендгенски филмо-
ви 

Уреди за регенерција на фиксири 
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- Уреди за автоматско развивање 
и сушење на рендгенски филмо-
ви 

90.11 Оптички микроскопи, вклучувајќи 
ги и оние за микрофотографија, 
микрокинематографија и микро-
проекција: 

9011.10 - Стереоскопски микроскопи 
Ех: 
Микроскоп за потребите на здрав-
ството со прибор 

90.12 Микроскопи, освен оптички мик-
роскоп^ дифракциони апарати: 

9012.10 - Микроскопи, освен оптички мик-
роскопи и дифракциони апара-
ти: 

9012.101 електронски и протонски 
микроскопи 

90.17 Инструменти и апарати за цртање, 
обележување или математичко 
сметање (на пример: апарати за 
цртање, пантографи, агломери, 
прибор за цртање во сет, логарит-
мари, калкулатори во форма на 
тркалезна плоча); инструменти за 
мерење должина, што се држат во 
раце (на пример: мерни прачки и 
ленти, микрометарски мерила, ме-
рила со нониус), неспомнати ниту 
опфатени на друго место во оваа 
глава: 

9017.80 - Други инструменти 
Ех: 
- Инструменти за преглед на ис-

плувка 
- Апарати за анализа на гасови 

90.18 Инструменти и апарати за медици-
ната, хирургијата, забарството и 
ветерината, вклучувајќи и сцинтиг-
рафски, електромедицински и за 
испитување на видот 

9018.1 - Електродијагностички апарати 
(вклучувајќи и апарати за фун-
кционални истражувачки испиту-
вања или за проверување на фи-
зиолошките параметри): 

9018.19 - - други 
Ех: 
- Апарати за ултразвучна дијаг-

ностика со прибор 
- Апарати за мерење на протокот 

на крвта (rheoplethysmograph) 
- Аудиометри - апарати за испи-

тување на слухот, со кабина и 
без кабина 

- Електромиографи - апарати за 
испитување на активноста на 
мускулите 

- Апарати за уролошки испитува-
ња и апарати за дробење на ка-
мен во мочното бабуле и бубре-
гот по 'пат на ултразвук 

- Апарати за мерење и контрола 
на волуменот и на капацитетот 
на гасовите во крвта и белите 
дробови 

- Апарати за испитување на рабо-
тата на срцето под оптоварува-
ње 

- Апарати за регистрација на раз-
ни функции на организмот (пи-
шувачи) 

- Апарати за непрекинато снима-
ње на работата на срцето со ка-
сети за следење 24 или 48 часа 
(халтер) 

- Уреди за жатетеризација на срце-
то и за набљудување и фото-

графска регистрација на физио-
лошките параметри 

- Осцилоскопи и осцилографи 
- Диференцијални засилувачи на 

импулсите на виталните фун-
кции, со модули 

- Електроенцефалографи - апара-
ти за снимање на мозокот, со 
прибор 
Апарати за вештачко синхроио 
испитување на виталните фун-
кции (psihological monitor) 

- Дефибрилатори - апарати за де-
фиорилирање на срцето, со EKG 
пишувач и монитор 

- Осцилатонометар 
- Медицински гониометри - апа-

рати за мерење на подвижноста 
на зглобовите 

- Пневмоергометри 
- Пулмотест - апарати за испиту-

вање на белите дробови со каби-
на и без кабина 

- Бодитест - апарати за испитува-
ње на работата на белите дробо-
ви и срцето во мирување и под 
оптоварување 

- Регистрирачки апарати за испи-
тување на коагулацијата на 
крвта 

9018.20 - Апарати со ултравиолетови или 
инфрацрвени зраци 

Ех: 
Термографи - апарати за дијагнос-
тика врз оаза на инфрацрвени зра-
ци 

9018.49 - - друго 
Ех: 
Уреди за изработка на скелетира-
ни протези од специјални легури 
(визил-лабораторија) 

9018.50 - Други инструменти и апарати за 
очи - офталмологијата 

Ех: 
- Офталмометри и крајс-полари-

метри 
- Спалт - лампи за офталмолош-

ка дијагностика 
- Насадни инструменти за забар-

ски машини (колењаци и насад-
ници) 

9018.90 - Други инструменти и апарати: 
9018.909 друго 

Ех: 
- Апарати за вештачко синхроно 

дишење, со прибор (асистори и 
вентилатири на белите дробови) 

- Вештачки дијализатори на крвта 
- тераписки апарати за отстра-
нување на штетни состојки во 
крвта од организмот (замена на 
природната функција на бубре-
зите) 

- Хепарински пумпи за апарати за 
дијализа 

- Апарати за масажа под медицин-
ска контрола 

- Ласерски апарати за користење 
на ласерски зраци, во терапијата 
и хирургијата 

- Електрохируршки ножеви со 
прибор 

- Електрохируршки пили за трав-
матологија и хирургија на кос-
ките, со прибор 

- Апарати за микробранова тера-
пија 

V 
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90.19 

9019.10 

9019.20 

- Инкубатори за предвремено ро-
дени деца 

- Електрохируршки аспиратори, ч 
со прибор 

- Вакуум-екстрактори, електроек-
страктори за породување, со 
прибор 

- Апарати за контролирано и 
асистирано дишење 

- Уреди за површинска хипотер-
мија - компресор кој лади и ја 
тера водата низ душекот на кој 
лежи болесниот 

- Апарати и инструменти за крио-
хирургија 

- Операционен уред за операција 
на окото 

- Специјални инструменти за не-
врохируршки оперативни зафати 

- Специјални хируршки инстру-
менти за кардиоваскуларната 
хирургија 

- Специјални хируршки инстру-
менти за операција на окото 

- Специјални инструменти за 
травматологијата и ортопедија-
та 

- Специјални инструменти за 
пластичната хирургија 

- Дерматом - ножеви за пресаду-
вање на кожа 

- Ендоскопи-апарати и инструмен-
ти за преглед на внатрешните 
шуплини, со прибор 

- Периметри за офталмолошка 
дијагностика 

- Ректоскопи - апарати за ректал-
ни прегледи 

- Гастродуоденоскопи - апарати 
за преглед на жолчните патиш-
та, желудникот и дванаестопа-
лечното црево 

- Панендоскопи - апарати за пре-
глед на гастродуоденалниот 
тракт, со прибор 

- Колпоскопи - апарати за гинеко-
лошки прегледи 

- Анестезиолошки уред за опера-
циски сали, со прибор 

- Пумпи за крвоток, со прибор 
- Пневматски апарати за терапија 

на едеми 
- Катетери и сонди за медицинска 

употреба 
- Апарати за продувување на туби 
Апарати за механотерапија; апара-
ти за масажа; апарати за психо-
лошки тестирања; апарати за озо-
нотерапија; оксигенотерапија, ае-
росолтерапија, вештачко дишење и 
други терапевтски апарати за ди-
шење: 
- Апарати за механотерапија; апа-

рати за масажа, апарати за пси-
холошки тестирања 

Ех: 
- Специјални кади за медицинско-

-терапевтски цели (хидротерапи-
ја, галванотерапија, гасна тера-
пија, терцијална терапија и па-
рафинска терапија) 

- Апарати за механотерапија 
- Апарати за озонотерапија, окси-

генотерапија, аеросо л терапија, 
вештачко дишење и други тера-
певтски апарати за дишење 

Ех: 
- Уреди за централно спроведува-

ње на медицински гасови, со 

9021.40 

9021.50 

прибор за кислород, азот, окси-
дул, вакуум и компримиран воз-
дух и со друг прибор 

- Апарати за аеросолтерапија 
- Уред за итно оживување 

90.21 Ортопедски справи, вклучувајќи и 
патерици, хируршки појаси и пот-
пашувачи (натеги); шини и други 
справи за фрактури; вештачки де-
лови на телото; апарати за подоб-
рување на слухот и други апарати 
што се носат или вградуваат во те-
лото за да го надоместат недоста-
токот или инвалидноста: 

9021.1 - Вештачки зглобови и други ор-
топедски справи за фрактури: 

9021.11 — вештачки зглобови 
9021.19 — друго 

Ех: 
Вештачки протези што ја заме-
нуваат нормалната функција 
на делови од организмот (кол-
кови, колена, прсти и други де-
лови) 

9021.30 - Други вештачки делови на тело-
то 
Ех: 

- Ерахтови-вештачки крвни садо-
ви 

- Вештачки дојки за корекција на 
естетски недостатоци на орга-
низмот 

- Апарати за подобрување на слу-
хот, освен делови и прибор 

Ех: 
- Помагала за подобрување на 

слухот 
- Апарати за стимулација на рабо-

тата на срцевите мускули, освен 
делови и прибор 
Ех: 
Стимулатори на работата на 
срцето (пејсмејкер^ за вградува-
ње во организмот на пациентот 

9021.90 - Друго: 
9021.901 валвули за невро и кардио-

васкуларна хирургија 
9021.909 друго 

90.22 Рендген-апарати и апарати што 
користат алфа, бета или гама зра-
чење, за медицинска, хируршка, за-
барска, ветеринарска или друга 
употреба, вклучувајќи и апарати за 
радиографија или радиотерапија, 
рендгенски цевки и други генера-
тори на рендген зраци, генератори 
со висок напон, командни табли и 
командни маси, екрани, маси, сто-
лови и слично, за испитување или 
лекување: 

9022.1 - Рендген-апарати за медицинска, 
хируршка, забарска, ветеринар-
ска или друга употреба, вклучу-
вајќи и апарати за радиографија 
или радиотерапија: 

9022.11 - - за медицинска, хируршка, за-
барска или ветеринарска упот-
реба 

Ех: 
- Теледиригирани рендген-апара-

ти 
- Ангиокардиографски рендгенски 

уреди, комплетни 
- Апарати за снимање на горната 

и долната вилица 
9022.2 Апарати што користат алфа, бета 

или гама зрачење за медицинска, 
хируршка, забарска, ветеринарска 
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90.25 

90.27 

или друга употреба, вклучувајќи и 
апарати за радиографија или ради-
отерапија: 

9022.21 - - з а медицинска, хируршка, за-
барска или ветеринарска упот-
реба 

Ех: 
- Уреди врз база на. радиоизотопи, 

за откривање на заболувања на 
внатрешните органи 

- Тераписки апарати, за лекување 
на малигни тумори со зрачење 

- Апарати за рано откривање на 
рак на дојката 

- Нуклеарни акцелератори за ле-
кување на малигни тумори 

- Гама-камери, со компјутерска 
обратотка и без компјутерска об-
работка 

- Компјутерски томографи - рен-
, дгентски апарати за слојни сни-

мања, со компјутерска обработ-
ка на податоците 

9022.90 - Друго, вклучувајќи делови и 
прибор 
Ех: 

- Рендгенски контролни табли за 
реидген-апарати 

- Рендгенски статеви, за снимање 
на черепот во неврохирургијата 

- Дијагностички тешки рендгенски 
статеви со експлоратор 

- Екрани за рендген-апарати 
- Електронски засилувачи на сли-

ка за рендген-апарати, со теле-
визиски уред или без телевизис-
ки уред 

- Маси и столови и слични уреди 
за испитување и лекување, за 
рендгеи-апарати 

- Специјални касети и фолии за 
рендген-апарати 

Хидрометри и слични плутачки , 
инструменти, термометри, пиро-
метри, барометри, хигрометри и 
пснхометри, вклучувајќи и комби-
нации на овие инструменти, со 
или без можност за регистрирање: 

9025.1 - Термометри, што не се комбини-
рани со други инструменти: 

9025.19 - - д р у г и 
Ех: 
Батериски електротермометри за 
мерење на температурата во мус-
кулите 
Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи (на пр. пола-
риметри, рефрактометри, спектро-
метри, апарати за анализа на гас 
или на чад); инструменти и апара-
ти за мерење и контрола на виско-
зитетот, порозноста, експанзијата, 
површинскиот напон и слично; ин-
струменти и апарати за калори-
метриски, акустични и фотометри-
ски мерења или контрола (вклучу-
вајќи и експозиметри); микрото-
ми: 

9027.10 - Апарати за анализа на гас или 
на чад: 

Ех: 
Апарати за анализа на гасови 

9027.20 - Хндроматографи и инструменти 
за електрофореза: 

Ех: 
- Апарати за електрофореза и хро-

мографи 

0.28 

90.30 

- Дензитометри со кади за елек-
трофореза 

- Пламени фотометри за здрав-
ствени цели 

9027.30 - Спектрометри, спектрофотомет-
ри и спектрографи што користат 
оптички зрачења (ултравиолето-
ви, видливи, инфрацрвен^: 

Ех: 
- Пламенен фотометар за мерење 

на железо во, биолошки матери-
јал врз база на пламена емисија 

- Бискамт-микрофони за мерење 
на бои 

- Екегрични апарати за определу-
вање на степенот на киселост 
во крвта, степенот на концентра-
цијата на О2ЅО2, како и на би-
карбонатот односно алкохолна-
та резерва, со користење на мик-
ромостри на крв (електрични) 

9027301 електронски 
Ех: 
Спектрофотометри 

9027.80 - Други инструменти и апарати: 
Ех: 
- Апарати за определување на сте-

пенот на кисслоста на крвта, 
степенот на концентрација на 
О2ЅО2, како и на бикарбонатот 
односно алкохолната резерва, со 
користење на микромостри на 
крвта 

- Инструменти за преглед на ис-
плувка 

9027.801 електронски 
Ех: 
- Електронски автоматски опреде-

лувани на електролити во био-
лошки течности и енцими во 
крвта, со прибор 

- Електронски апарати за опреде-
лување на хемоглобин 

- Електронски инструменти за 
преглед на исплувка 

- Алектронски апарати за броење 
на крвните зрнца 

- Апарати за префрлање на био-
лошки информации на монитор 
и осумканалии апарати 

- Електронски уреди за автомат-
ско опеделување на крвните гру-
пи 

- Микротоми; делови и прибор: 
- - микротоми 
Мерачи на потрошувачката или на 
производството на гасови, течнос-
ти или на електрицитет, вклучува-
јќи и мерачи за нивно баждарење: 
- Гасо метри 
Ех: 
- Протокомери - апарати за мере-

ње на протокот на кислородот 
при давање на кислород за меди-
цински цели 

Осцилоскопи, спектрални анализа-
тори и други инструменти и апа-
рати за мерење и контрола на 
електрични големини, исклучува-
јќи ги мерачите од тар. број 90.28; 
инструменти и апарати за мерење 
или откривање на алфа, бета, гама, 
рендгенски, космички или други 
Јонизирачки зрачења: 

9030.10 - Инструменти и апарати за мере-
ње или откривање на јонизирач-
ки зрачења 

9027.90 
9027.901 

9028.10 
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Ех: 
Дозиметри за мерење на зрачење, 
со прибор 

91.06 Апарати за контрола и мерење на 
време, со механизам за часовници 
или синхорнен-мотор (на пр.: за 
регистрирање само на време или 
на време и датум): 

9206.10 - Апарати за регистрирање само 
на време; апарати за регистри-
рање и на време и на датум 

Ех: 
Часовници за контрола на развива-
ње на рендген-филмови 

94.02 Медицински, хируршки, забарски 
и ветеринарски мебел (на пример: 
операциони маси, маси за прегле-
ди, болнички кревети со механички 
уреди, забарски столови); бербер-
и н столови и слични столови со 
обртно, наклонувачко и подигну-
вачко движење; делови на наведе-
ните производи: 

9402.90 - Друго 
Ех: 
- Универзални операциони маси, 

со прибор 
- Болнички кревети за терапев-

тско лекување, со електрични ко-
манди 

- Уролошки маси 
- Маси за експанзија и гипсирање 
- Гинеколошки маси, со прибор 
- Операциони маси за хирургија 

на главата 
- Работни маси за уво, грло и нос 
- Обдукциони маси 
- Кревети за хоризонтално испаѓа-

ње на вратните и пршлени на 
крстина 

- Стабилни и подвижни столови и 
лежалки, со уреди за подигање, 
задвижување и наведнување на 
тешки болни. 

2. На увозот на резервни делови и потрошен матери-
јал за користење на опемата од точка 1 на ова решение се 
ослободени од плаќање на царина организациите на 
здружен труд, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 на 
Царинскиот закон. 

3. Се утврдуваат специфичната опрема, уредите и ин-
струментите за здравство, за лична употреба на граѓаните 
што се ослободени од плаќање на царина врз основа на 
член 29 став 1 точка 10 став 1 на Царинскиот закон, и тоа: 

39.26 Други производи од пластични ма-
си и производи од други материја-
ли од тар. бр. 39.01 до 39.14: 

3926.90 - Друго: 
3926.909 — друго 

Ех: 
- Машки и женски уринали (кесич-

ки за урин) 
- Појас и вреќичка за измет 

67.04 Перики, лажни бради,“веѓи, треп-
ки, плетенки и слично од човечка 
коса, животинска длака или од тек-
стилни материјали; производи од 
човечка коса на друго место не-
спомнати ниту вклучени 

84.21 Центрифуги, вклучувајќи и центри-
фуги за сушење; уреди за филтри-
рање и пречистување на течности 
или гасови: 

8421.2 - Уреди за филтрирање и пречис-
тување на течности 

8421.21 - За филтрирање и пречистување 
на вода 

Ех: 
Апарати за производство на дејо-
низирана вода 

84.23 Баги (освен ваги со осетливост до 
5 центиграми) вклучувајќи и ма-
шини за броење и контрола, кои 
работат врз база на мерење на ма-
са; тегови за ваги од сите видови: 

8423.10 - Баги за мерење маса на лица, 
вклучувајќи и вага за бебиња; 
вага за домаќинството 

Ех: 
Креветски ваги за мереле на паци-
енти 

90.01 Оптички влакна и снопови на оп-
тички влакна; кабли од оптички 
влакна, освен оние од тар. број 
85.44; листови и плочи од полари-
зирачки материјал; леќи (вклучува-
јќи и контактни леќи), призми, ог-
ледала и друга оптички елементи, 
од кој и да е материјал, ^монти-
рани, освен такви оптички необра-
ботени елементи од стакло: 

9001.30 - Контактни леќи 
Ех: 
Контактни леќи, меки 

9001.40 - Леќи од стакло за очила 
Ех: 
- Бифокални леќи (криптор-теле-

зин) 
- Лентикуларни леќи во плус (4-) 
- Пластични леќи CR-39 

90.04 Очила цвикери и слично, коректив-
ни, заштитни и други: 

9004.90 - Друго: 
9004.901 - - очила за корекција на видот 

Ех: 
Очила со бифокални, трифокални 
или мултифокални стакла во сите 
форми (криптор, телезин) 

90.18 Инструменти и апарати за медици-
ната, хирургијата, забарството и 
ветерината, вклучувајќи и сцинтиг-
рафски, електромедицински и за 
испитување на видот: 

9018.3 - Шприцеви, игли, катетери, кани-
ли и слично: 

901831 - - Шприцеви, со или без игли 
Ех: 
Автоматски шприцеви за давање 
на инсулин 

9018.90 - Другн^инструменти и апарати: 
9018.901 - - -дијализатори 
9018.909 - - -друго 

Ех: 
- Вештачки дијализатори на 

крвта-тераписки апарати за от-
странување на штетни состојки 
во крвта од организмот (замена 
на природната функција на буб-
регот) 

- Урин-рецептор 
- Пневматски апарати за терапија 

на едеми 
- Рачна пумпичка за отшмукување 

на секрети и др. по операциони 
зафати у 

90.19 Апарати за механотерапија; апара-
ти за масажа; апарати за психо-
лошки тестирања; апарати за озо-
нотерапија, оксигенотерапија, ае-
росолтерапија, вештачко дишење и 
други терапевтски апарати за ди-
шење: 

9019.10 - Апарати за механотерапија; апа-
рати за масажа, апарати за пси-
холошки тестирања 
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Ех: 
- Физиотерапевтски велосипед за 

рехабилитација 
- Антидекубитус-мадраци за теш-

ки болни 
9019.20 - Апарати за озонотерапија, окси-

генотерапија, аеросолтерапија, 
вештачко дишење и други тера-
певтски апарати за дишење 

Ех: 
Портабл-респиратори за бело-
дробна инсуфициенција 

90.21 Ортопедски справи, вклучувајќи и 
патерици, хируршки појаси и пот-
пашувачи (натеги); шини и други 
справи за фрактури; вештачки де-
лови на телото; апарати за подоб-
рување на слухот и други апарати 
што се носат или вградуваат во те-
лото за да го надоместат недоста-
токот или инвалидноста: 

9021.40 - Апарати за подобрување на слу-
хот, освен делови и прибор 

90.27 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи (на пример: 
полариметри, рефрактометри, 
спектрометри и апарати за анали-
за на гас или на чад); инструменти 
и апарати за мерење и контрола 
на вискозитетот, порозноста, ек-
спанзијата, површинскиот напон и 
слично; инструменти и апарати за 
калориметриски, акустични и фо-
тометриски мерења или контрола 
(вклучувајќи и експозиметри); мик-
ротоми: 

9027.80 - Други инструменти и апарати: 
9027.801 - - -електронски 

Ех: 
Апарати за определување на шеќе-
рот во крвта 

94.04 Носачи на мадраци; предмети на 
постелнина и слични стоки (на 
пример: мадраци, јоргани, перини, 
перници и перничиња) со пружини 
или полнети со кој и да е матери-
јал или од целуларна гума или 
пластична маса, вклучувајќи и пре-
печени: 

9404.2 - Мадраци: 
9404.21 - - од целуларна гума или плас-

тична маса, вклучувајќи и пре-
слечени 

Ех: 
Мадраци од импрегниран матери-
јал наполнети со маслена течност 

9404.90 - Друго 
Ех: 
- Перници од импрегниран мате-

ријал наполнети со маслена теч-
ност 

- Еластични валјаци за промена 
на положбата на тешки болни 

4. На увозот на резервни делови и потрошен матери-
јал за користење на опремата од точка 3 на ова решение се 
ослободени од плаќање на царина граѓаните за лична 
употреба, согласно со член 29 став 1 точка 10 став 1 на Ца-
ринскиот закон. 

5. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за утврдување на специ-
фична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и 
потрошен материјал за користење на таа опрема за орга-
низациите на здружен труд во областа на здравството, ка-
ко и за граѓаните за лична употреба што се ослободени од 
плаќање царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84 и 
68/84). 

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

Е. п. бр. 406 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
________ Анте Марковиќ, с. р. 

721. 
в 

Врз основа на член 28 точка 11 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ-ОРТОПЕДСКИ И 
ДРУГИ ПОМАГАЛА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОТРО-
ШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ ПОМА-
ГАЛА ЗА ИНВАЛИДИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД 

ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Се утврдуваат ортопедските и други помагала, ре-

зервните делови и потрошниот материјал за користење на 
тие помагала, за инвалиди што се ослободени од плаќање 
царина врз основа на член 28 точка И, и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската та-
рифа 

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

1 

39.20 

3920.71 

3920.719 

39.22 

3922.20 

39.26 

66.02 

67.04 

3926.90 
3926.909 

6602.00 

Други плочи, листови, филмови, 
фолии и ленти од пластични маси, 
што не се со клеточна структура, 
незајакнати, не ламинирани, без 
подлога или што не се комбинира-
ни со други материјали: 
- - о д регенерана целулоза: 

фолии за дијализа на крвта 

друго 
Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, 
клозетски шоли, седишта и капа-
ци, водоказанчиња и слични сани-
тарни производи, од пластични 
маси: 
- Клозетски седишта и капаци 
Ех: 
- Додатоци за санитарни уреди 

(клозетски шоли, кади и др.) 
- Санитарни портабл подвижни 

столови 
Други производи од пластични ма-
си и производи од други материја-
ли од тар. бр. 39.01 до 39.14: 
- Друго: 

друго 
Ех: 
- Машки и женски уринали (кеси-

ња за урин); 
- Појас и вреќички за измет 
Стапови, стапови-столови, камши-
ци, корбачи и слично. 
Ех: 
Стапови со помош на кои се 
движат слепи лица, обични 
Перика, лажни бради, веѓи, трепки, 
плетенки и слично од човечка коса, 
животинска длака или од текстил-
ни материјали; производи од чо-

t 
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вечка коса на друго место ^споме-
нати ниту вклучени: 

6704.11 - - перики 
84.26 Дигалки, вклучувајќи кабел-дигал-

ки, портални дигалки, портални 
азтокари и автокари опремени со 
дигалка: 

8426.9 - други дигалки: 
8426.99 - - Други 

Ех: 
- Подвижни платформи за скали, 

за пренесување на инвалиди во 
инвалидски колички -

- Дигалки за влегување на непод-
вижни лица во автомобил 

- Дигалки за влегување на непод-
вижни лица во када 

84.71 Машини за автоматска обработка 
на податоци и нивни единици; 
магнетни или оптички читачи, ма-
шини за препишување на подато-
ци на носители на податоци во ко-
дирана форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, ^споме-
нати или неопфатени на друго мес-
то; 

8471.9 - Друго: 
8471.99 - - д р у г о 

Ех: 
Машина за читање која обичен 
текст го пратвора во Браево писмо 

85.17 Електрични апарати за жичка те-
лефонија и телеграфија, вклучува-
јќи такви апарати за жични систе-
ми со носечка струја: 

8517.10 - Телефонски апарати (телефони): 
8517.109 други 

Ех: 
Специјални телефонски апарати за 
инвалиди 

87.08 Делови и прибор за моторни вози-
ла од тар. бр. 87.01 до 87.05; 
Ех: 
Уреди за адаптација на патнички 
возила за потребите на инвалиди 

87.13 Колички за инвалиди, вклучувајќи 
на моторен или поинаков механич-
ки погон: 
Ех: 
- Електромоторни инвалидски ко-

лички за употреба во затворен 
простор, со специјален дигач 

- Електромоторни инвалидски ко-
лички за употреба во отворен 
простор, со адаптер за совладу-
вање на скала-ивичник 

90.18 Инструменти и апарати за медици-
на, хирургија, забарство и ветери-
на, вклучувајќи сцинтиграфски, 
електромедицински и за испитува-
ње на видот: 

9018.90 - Други инструменти и апарати: 
9018.909 друго 

Ех: 
- Вештачки дијализатори на крвта 

- тераписки апарати за отстра-
нување на штетни состојки во 
крвта од огранизмот (замена на 
природни функции на бубрегот 

- Урин - рецептор 
90.19 Апарати за механотерапија; апара-

ти за масажа; апарати за психо-
лошки тестирања; апарати за озо-
нотерапија, оксигенотерапија, ае-
росол терапија, вештачко дишење 
и други терапевтски апарати за ди-
шење: 

9019.20 

90.21 

94.02 

9021.1 

9021.11 
9021.30 

9021.40 

9021.50 

9021.90 
9021.901 

9021.909 

9402.90 

94.04 

9404.2 
9404.21 

9404.90 

- Апарати за озонотерапија, окси-
генотерапија, аеросол терапија, 
вештачко дишење и други тера-
певтски апарати за дишење 

Ех: 
- Портабл - респиратори за бе-

лодробна инсуфициенција 
Ортопедски справи, вклучувајќи и 
патерици, хируршки појаси и пот-
пашувачи (Натеги); шини и други 
справи за фрактури; вештачки де-
лови на телото; апарати за подоб-
рување на слухот и други апарати 
што се носат или вградуваат во те-
лото за да го надоместат недоста-
токот или инвалидноста: 
- Вештачки зглобови и други ор-

топедски справи за фрактури: 
- - вештачки зглобови 
- Други вештачки делови на тело-

то 
- Апарати за подобрување на слу-

хот, освен делови и прибор 
- Апарати за стимулација на рабо-

тата на срцевите мускули, освен 
делови и прибор 

- Друго: 
валвули за невро и кардио-
васкуларна хирургија 
друго 

Медицински, хируршки, забарски 
и ветеринарски мебел (на пример: 
операциони маси, маси за прегле-
ди, болнички кревети со механички 
уреди, забарски столови), бербер-
и н столови и слични столови со 
обргно, наклонувачко и подигну-
вачко движење; делови на наведе-
ните производи: 
- Друго 
Ех: 
- Специјални фотелји-кревети во 

кои може да се менува положба-
та на болниот 

- Катапулт-стол за помош на бо-
лесникот при станување 

Носачи на мадраци; предмети на 
постелнина и слични стоки (на 
пример: мадраци, јоргани, перини, 
перници и перничиња) со пружини 
или полнети со кој и да е матери-
јал или од целуларна гума или 
пластична маса, вклучувајќи и Пре-
влечени: 
- Мадраци: 
- од целуларна гума или плас-

тична маса, вклучувајќи пре-
свлечени 

Ех: 
Мадраци од импрегниран матери-
јал, неполнети со маслена течност 
- Друго 
Ех: 
- Перници од импрегниран мате-

ријал, наполнети со маслена теч-
ност 

- Еластични валјаци за промена 
на положбата на тешки болни 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за утврдување на предмети 
ортопедски и други помагала за инвалиди што се ослобо-
дени од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
61/83). 
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3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 
26 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

722. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 4 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни 
мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 62/84), Сојузниот секретаријат за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика, во 
спогодба со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
и Сојузниот секретаријат за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНАТА 
ГРАНИЦА НА АКТИВНОСТ, НА РЕНДГЕН-АПАРАТИ 
И ДРУГИ АПАРАТИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЈОНИ-
ЗИРАЧКИ ЗРАЧЕЊА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ЗРАЧЕЊЕ НА ТИЕ ИЗВОРИ 

Член 1 
Во Правилникот за пуштање во промет и за користе-

ње на радиоактивни материи над определената граница 
на активност, на рендген-апарати и други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за за-
штита од зрачење на тие извори („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/86), во член 3 во И група ознаките на радио-
нуклидите: „ш1,1261, |291 и 1311" се заменуваат со ознаките: 
„125Ј, 126Ј, 129Ј и 131Ј". По ознаката: „ , 8 , НГ се додава ознака-
та: „,921г". 

Во III група ознаките: „90у, 92У, 93У, 13Ч 1341и Ш Г се 
заменуваат со ознаките: „90у, 92у, 93У, ШЈ, ШЈ , ,34ЈИ '35Ј. По 
ознаката: „1401а" се додава ознаката: „ | 4 7Рт". 

Во IV група ознаката: „91ту", се заменува со ознака-
та: 

Член 2 
Во член 6 став 2 на крајот на реченицата се додаваат 

зборовите: „определена со републичките односно со по-
краинските прописи“. 

Член 3 
Во член 10 став 1 се бришат зборовите: „по правило“. 

Член 4 
Во чели 23 се додава став 2, кој гласи: 
„Обврската за поседување на дозиметар не се однесу-

ва на корисниците на радиоактивни громобрани и јониза-
циони детектори на чад.". 

Член 5 , 
Член 50 се менува и гласи: 
„При примената на радиоактивни материи во форма 

на отворени извори на зрачење мораат да се обезбедат 
преносни дозиметри, а по потреба и други инструменти за 
утврдување на нивото на зрачењето и на нивото на конта-
минацијата на работната средина. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на 
лаборатории за примена на радионуклиди ,,in vitro" во ме-
дицинската дијагностика." 

Член 6 
Во член 53 ознаките: „32р и 1311 се заменуваат со озна-

ките: „32Р и 131Ј". 

Член 7 
Во членот бб став 1 не се менува во изданието на ма-

кедонски јазик. 
Член 8 

Во член 69 ставот 2 се менува и гласи: 
„Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 

подвижни рендген-апарати и рендген-апарати за снимање 
на заби кои на мрежата се приклучуваат преку штекер со 
заштитно заземјување." 

Член 9 
Во член 72 се додава став 3, кој гласи: 
„Рендген-апарат може да се користи и во ординација 

на забен лекар ако за време на снимањето на забите во ор-
динацијата се присутни само лицето кое снима и пациен-
тот." 

Член 10 
Член 73 се менува и гласи: 
„Единиците за примена на рендген-апарати за меди-

цинска дијагностика и терапија мораат да имаат чекална 
и кабини за преслекување на пациентите." 

Член П 
Во член 75 став 1 во првиот ред по зборот: „сместен“ 

се додава зборот: „стационарен". 
По став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Одредбата на став 1 од овој член се однесува на рен-

дген-апарати за снимање на заби ако бројот на снимањата 
е помал од 10 во текот на работната смена." 

Член 12 
Во член 76 став 1 бројот: „0,270" се заменува со бро-

јот: „280". 
Член 13 

Во чели 77 бројот: „0,60" се заменува со бројот: „60". 

Член 14 
Член 81 се менува и гласи: 
„Растојанието меѓу фокусот на рендгенската цевка и 

кожата на пациентот кај подвижни и стационарни рен-
дген-апарати не смее да биде помало од 0,30 ш, а кај фо-
тофлуорографија и радиографија на белите дробови тоа 
растојание не смее да биде помало од 1,20 ш.п 

- Член 15 
Член 116 се менува и гласи: 
„Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство, промет или увоз на катодни цевки за ТВ 
приемници за прием на програма во боја и ТВ монитори 
се должни на крајниот корисник кон документацијата (га-
рантен лист и сл.) да му приложат и мислење за квалите-
тот на заштитата од јонизирачки зрачења прибавено од 
специјализирана и за тој вид работи оспособена и опреме-
на организација на здружен труд определана со републич^ 
ките односно со покраинските прописи." 

Член 16 
Член 117 се менува и гласи: 
„На 5 сш од површината на катодната цевка при ра-

ботен аноден напон кај ТВ приемник за прием на програ-
ма во боја или ТВ монитор јачината на апсорбираната до-
за на зрачење не смее да биде поголема од 1,4 nGy/ѕ". 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

07 бр. 310 
13 јули 1989 година 
Б е л г Р а д Сојузен секретар 

за труд, здравство, боречки 
прашања и социјална 

политика 
Радиша Ганиќ, с. р. 
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723. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по претходно прибавено мислење 
од Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија и од 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, директорот 
на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ 
НОРМАТИВИ ЗА ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

ЈАГЛЕН 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за подзем-

на експлоатација на јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
4/89) во член 380 зборовите: „по истекот на шест месеци“ 
се заменуваат со зборовите: „по истекот на дванаесет ме-
сеци“. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/129 
12 јули 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Адамовиќ, с. р. 

724. 
Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), директорот на 
Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за царинската постапка во патнич-

киот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79, 29/83, 
68/84, 40/86, 47/86, 13/87, 86/87 и 76/88) во член 9 став 1 
бројот: „15,000.000" се заменува со бројот: „50,000.000". 

Во став 3 бројот: „2,500.000" се заменува со бројот: 
„10,000.000". 

Во став 5 бројот: „15,000.000" се заменува со бројот: 
„50,000.000". 

Член 2 t 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01/2 Бр. Д-6192 
27 јули 1989 година 
Белград 

В. д. директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Звонко Пошчиќ, с. р. 

725. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88) сојуз-
ниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И 
НА ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА-
ЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на другите са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87, 85/87, 1/88, 
19/88, 56/88 и 76/88) во точка 4 став 1 се додава одредба 
33 која гласи: 

„33) на сметката бр. 840-6709 - Основен данок на на-
доместите остварени од вршење промет на производи од 
слободните царински продавници во земјата“. 

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

Бр. 6-9309/1 
24 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

726. 
Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и ав-
втономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 3,1/87) и член 31 
став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономии покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
на 21. седницата од 25 јули 1989 година, донесува: 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕ-
СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

НИ ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација 

на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 10/89) точка 1 се менува и гласи: 

„Висината на годишната аконтација на средствата на 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини за 1989 година (во натамошниот текст: 
Фондот), се утврдува во износот, и тоа: 

- во милиони динари -

Од тоа: 

Републики и автоном-
ии покраини 

со здружување з а л о л ж и т е л е н ВКУПНО на труд и задолжителен 
средства з а е м 

1 2 3 4 

1. СР Босна и Хер-
цеговина 

2. СР Македонија 

1.036.481,2 

421.411,6 

572.034.0 

232.577.1 

464.447,2 

188.834,5 
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1 1 

3. СР Словенија 1.681.467,4 928.001,9 753,465,5 
4. СР Србија 1.787.674,3 1.416.553,1 371.121,2 
5. САП Војводина 669.563,4 530.562,0 139.001,4 
6. САП Косово 133.272,9 105.605,4 27.667,5 
7. СР Хрватска 1.933.095,2 1.066.875,3 866,219,9 
8. СР Црна Гора 141.206,2 77.931,6 63.274,6 

ВКУПНО: 7.804.172,2 4.930.140,4 2.874.031,8 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Месечните аконтации на средствата на Фондот од 

точка 1 на оваа одлука, се утврдуваат во следните износи: 

- во милиони динари -

Од тоа: 

Републики и автоном-
ни покраини ВКУПНО " н Т Ж 1 " задолжителен 

1 2 3 4 

1. СР Босна и Хер-
цеговина 

86.373,4 47.669,5 38.703,9 

2. СР Македонија 
3. СР Слобенија 
4. СР Србија 
5. САП Војводина 
6. САП Косово . 
7. СР Хрватска 
8. СР Црна Гора 

35.117,6 
140.122,3 
148.972,9 
55.796,9 
11.106,1 

161.091,3 
11.767,2 

19.381.4 
77.333.5 

118.046,1 
44.213,4 

8.800,5 
88.906,3 

6.494,3 

15.736,2 
62.788,8 
30.926,8 
11.583,5 
2.305,6 

72.185,0 
5.272,9 

ВКУПНО: 650.347,7 410.845,0 239.502,7 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој4 на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

02 Бр. 412/1-89 
25 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штнглиќ, с. р. 

727. 
Врз основа на член 6а став 2 од Законот за статистич-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧ-
КИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БО-
ЛЕСТИ И ЗА ЛИЦАТА ЗАБОЛЕНИ ИЛИ ОШТЕТЕНИ 

ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 
1. Статистичкото истражување за професионалните 

болести и за лицата заболени или оштетени од професио-
нална болест се спроведува врз основа на податоците од 
Пријавата на професионалната болест и на лицето заболе-
но или оштетено од професионална болест и од Извешта-

јот за професионалните болести што се отпечатени кон 
ова решение на обрасците бр. 3-36-86 и претставуваат не-
гов составен дел. 

2. Извештајот од точка 1 на ова решение се доставува 
до Сојузниот завод за здравствена заштита, најдоцна до 
31 јануари во календарската година за изминатата година. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-, 
менува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 2/13 
16 јуни 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, 

д-р Бранко Почек, с. р. 

Здравствена организација 

Организациона единица (служба - одделение) 

Место, општина. 
СР-САП ! 

Обр. бр. 3-36-86 

(Матичен број на организаци-
јата1)) 

(Број на Евиденцијата на 
професионалната болеа 

П Р И Ј А В А 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ И НА ЛИЦЕ ЗАБОЛЕНО ИЛИ ОШТЕТЕНО ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 

1. Презиме (татково име) и име 
2. Единствен матичен број на граѓаните 
3. Датум на раѓањето ден месец. 
4. Пол машки 1 
5. Живеалиште 

I I I I 1 I I 
.година. 

женски 2 

. место. 

(место, општина) 
6. Регистарски број на осигуреникот 
7. Назив на ОЗТ 
8. Шифра на стопанската дејност. . . . . 
9. Вкупен работен стаж 

10. Занимање 

I I I I 

| I I 
I I I 

И 

. L i 

L U 
I — L i 
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мошниот текст: Пријавата) овластено лице - лекар поста-
пува по наведените објасненија in податоците ги внесува со 
машина за пишување. 

б) Одговори на одделен прашања 

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Се запишува полниот назив на здравствената органи-

зација што ја пополнува Пријавата. Покрај тоа, се запи-
шуваат и местото, општината и СР/САП на чија терито-
рија се наоѓа седиштето на таа организација. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА (служба - одделение) 
Се запишува организационата единица (службата -

одделение) што ја пополнува Пријавата. 

З А Б Е Л Е Ш К А : 

НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ И НА ЛИЦЕ ЗАБОЛЕНО 

ИЛИ ОШТЕТЕНО ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ 

а) Општи забелешки 
Пријавата на професионална болест и на лице забо 

дено или оштетено од професионална болест се пополну 
ва за сите случаи предвидени со Самоуправната спогодбг 
за листата на професионалните болести (,,Службен лис! 
на СФРЈ“, бр. 38/83). 

- При запишувањето на одговорот на одделни праша 
ња од Пријавата на професионална болест и на лице забо-
лено или оштетено од професионална болест (во ната 
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Ако здравствената организација во својот состав не-
ма организациони единици, се запишува црта 

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
Матичниот број на организацијата е постојана шиф-

рсна ознака на организацијата што ја определува над-
лежниот статистички орган во републиката односно по-
краината при распоредувањето на организациите во деј-
ности. 
БРОЈ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

БОЛЕСТ 
Се препишува бројот од Евиденцијата на професио-

налните болести што ја води здравствената организација 
што ја пополнува Пријавата. 

/. Презиме (татково име) и име 
Се запишуваат презимето, татковото име и името 

под кои лицето се води во матичните книги, во личната 
карта или во други јавни исправи. 

2. Единствен матичен број на граѓаните (ЕМБГ) 
Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, под-

атоците од здравствената книшка за вработените или од 
личната карта за невработените. Ако со увид во наведени-
те документи не може да се обезбеди податок за матични-
от број, просторот за пополнување треба да се прецрта. 
Ако ЕМБГ не е наведен, ќе се смета како непознат, т. е. ка-
ко да не е доделен. 

3. Датум на раѓањето 
Се запишуваат денот, месецот и годината на раѓање-

то. Податоците се земаат од личната карта или од друга 
јавна исправа. 

4. Пол 
За лицата од машки пол се заокружува шифрата 1, а 

за лицата од женски пол шифрата 2. 
5. Живеалиште 

Се запишуваат точниот назив на местото и називот . 
на општината на која тоа место и припаѓа, а во кое лицето 
е постојано населено односно во кое престојува, во смисла 
на Законот за евиденцијата на живеалиштето и престојува-
лиштето на граѓаните. Податоците за живеалиштето се зе-
маат од здравствената книшка, т. е. од здравствената од-
носно од друга важечка лична исправа. 
6. Регистарски број на осигуреникот 

Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, под-
атоците од здравствената книшка, т. е. од здравствената 
легитимација. 
7. Назив на ОЗТ 

Се запишуваат називот на ОЗТ запишан во судскиот 
регистар и местото на седиштето на ОЗТ. 
8. Шифра на стопанската дејност 

Се запишуваат, во за тоа предвидените куќички, под-
атоците од здравствената книшка. 
9. Вкупен работен стаж 

Се запишуваат податоците од работната книшка. 
10. Занимање 

Се запишува целосен назив на занимањето кое лице-
то го врши. Занимањето трба да се запише според Решени-
ето за единствена стандардна класификација на занимања-
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/72 и 36/77). 
11. Стручна подготовка 

Се запишува највисокиот степен на школата што ли-
цето ја завршило. 
12. Работа што сега ја врши 

Се запишува податокот за видот на работата што 
лицето ја врши во моментот на пополнувањето на Прија-
вата или непосредно пред тоа (за лица на боледување). 
13. Колку долго ја врши сегашната работа 

Се запишува експозициониот стаж на сегашното ра-
ботно место односно бројот на наполнетите години и ме-
сеци. Во случај на експозиција пократка од една година, се 
наведува само бројот на месеците. 
14. Работа што ja вршело поран? односно за која се прет-
поставува дека предизвикала професионална болест. 

Се запишува податокот за видот на работата што ја 
вршело порано, а за која се претпоставува дека ја предиз-
викала професионална болест. 

Одговорите на прашањата 14 под а) и б) треба да се 
искажат во години, со тоа што ако времето било пократко 
од една година се наведуваат месеците. 

Ако порано не вршело работа за која може да се 
претпостави дека предизвикала професионална болест, ка-
ко одговор на прашањата 14, и 14 под а) и б) се запишува 
црта 

15. Вид на професионалната штетност - причински агенс 
на болеста -

Се заокружува еден од понудените одговори во рам-
ките на сите прашања во оваа група прашања. 
16. Дијагноза и шифра според важечката МКБ 

Се запишува дијагнозата на надворешната причина 
за повреда и труење во целост, според важечката ревизија 
на Меѓународната класификација на болестите, повредите 
и причините за смрт. 
/ 7. Дијагноза (Самоуправна спогодба за листата на профе-
сионалните болести - „ Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/83) 

Се запишува дијагнозата според важечката листа на 
професионалните болести. „ 
18. Датум на утврдувањето на дијагнозата (ден, месец и 
година) 

Се запишуваат денот, месецот и годината на утврду-
вањето на дијагнозата на професионалната болест. 
19. Наоди што ја верификуваат дијагнозата 

Се заокружува еден од понудените одговори во рам-
ките на сите прашања во оваа група прашања. 
20. Исход на болеста 

Зависно од исходот на болеста, се заокружува една од 
наведените шифри од 1 до 6. 
ДИЈАГНОЗА (ПРИЧИНА ЗА СМРТТА) во врска со шиф-
рата 6 

Се запишува основната причина за смртта, а тоа е бо-
леста или повредата што го предизвикала текот на наста-
нот што директно довел до смрт и податоците ги внесува 
лекарот што ја утврдил смртта„ Дијагнозата се запишува 
во целост, а покрај дијагнозата се запишува и нејзината 
шифра со четири шифрени меса според важечката ревизи-
ја на Меѓународната класификација на болестите, повре-
дите и причините за смртта. 

Другите оцени и забелешки - шифра 7 - се запишува-
ат ако ниеден од одговорите на шифрите од 1 до 6 не е со-
одветен, бидејќи на пр. работникот се наоѓа на боледува-
ње, на рехабилитација и сл., што се запишува во про-
должението на ова прашање. 

в) Доставување 
Пополпетите пријави на професионална болест и на 

лице заболено или оштетено од професионална болест 
здравствената организација ги доставува до надлежниот 
републички односно покраински или регионален завод за 
здравствена заштита во роковите пропишани со посебни-
те републички односно покраински закони. 

Организација на здружен Обр. бр. 3-36-86 
труд во областа на здрав-
с,вето I I 1 И I I I 
“ Матичен бр и на 
Назив на организационата организацијата1) 
единица - служба 

Место, општина. 

СР-САП 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 

за 19 година 

1) Матичниот број под кој се води здравствената организа-
ција во единствениот регистар на организациите и заед-
ниците 
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СР/САП Табела бр. 1 

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ ПО ДЕЈНОСТИ - ИНДУСТРИСКИ ГРАНКИ ВО КОИ СЕ ЕВИДЕНТИРАНИ, ЕК-
СПОЗИЦИЈА И ПОЛ НА ЗАБОЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО 19 ГОДИНА 

Време на експозицијата во години на стаж 

вкупно под 6 год. 6 - 1 0 И - 15 1 6 - 2 0 21 и повеќе 
год. 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВКУПНО 

01 ИНДУСТРИЈА И 
РУДАРСТВО -

0101 Електростопанство -

0102 Производство на јаглен 

0103 Преработка на јаглен 

0104 Производство на нафта и 
гас 

0105 Производство на нафте-
ни деривати 

0106 Производство на железна 
руда 

0107 Црна металургија 

0108 Производство на руда од 
обоени метали 

0109 Производство на обоени 
метали 

0110 Преработка на обоени 
метали 

0111 Производство на немета-
ли 

0112 Преработка на неметали 

0113 Металопреработувачка 
дејност 

0114 Машиноградба 

0115 Производство на сообра-
ќајни средства 

0116 Бродоградба 

0117 Производство на елек-
трични машини и апара-
ти 

0118 Производство на хемис-
ки производи 

0119 Преработка на хемиски 
производи 

0120 Производство на камен и 
песок 

0121 Производство на гра-
дежен материјал 

0122 Производство на режена 
граѓа и плочи 

0123 Производство на финал-
ни производи од дрво 

1 
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0124 Производство и прера-
ботка на хартија 

0125 Производство на предива 
и ткаенини 

0126 Производство на готови 
текстилни производи 

0127 Производство на кожа и 
крзно 

0128 Производство на кожни 
обувки и галантерија 

0129 Преработка на каучук 

0130 Производство на пре-
хранбени производи 

0131 Производство на пијачки 

0132 Производство на доби-
точна храна 

0133 Производство и прера-
ботка на тутун 

0134 Графичка дејност 

0135 Собирање и примарна 
прераб. на инд. отпадоци 

0139 Производство на разно-
видни производи 

1 

02 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 
РИБАРСТВО 

0201 Земјоделско производ-
ство 

0202 Земјоделски услуги 

0203 Рибарство 

03 ШУМАРСТВО 

04 ВОДОСТОПАНСТВО 

05 ГРАДЕЖНИШТВО 

0501 Високоградба 

0502 Нискоградба и хидрог-
радба 

0503 Инсталациони и завршни 
работи 

06 СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

0601 Железнички сообраќај 

0602 Поморски сообраќај 

0603 Речен и езерски сообраќај 

0604 Воздушен сообраќај 

0605 Друмски сообраќај 

0606 Градски сообраќај 

0607 Цевоводен транспорт 

0608 Претоварни услуги 

0609 ПТТ услуги 

07 ТРГОВИЈА 

0701 Трговија на мало 
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0702 Трговија на големо 

0703 Надворешна трговија 

08 УГОСТИТЕЛСТВО И 
ТУРИЗАМ -

0801 Угостителство 
\ 

0802 Туристичко посредување 

09 ЗАНАЕТЧИСТВО 

0901 Занаетчиски услуги и по-
правки 

0902 Лични услуги 

10 СТАНБЕНО-КОМУ-
КАЛНА ДЕЈНОСТ 

1001 Уредување на населби и 
простории 

1002 Станбена дејност 

1003 Комунална дејност , 

11 ФИНАНСИСКИ И ДРУ-
ГИ УСЛУГИ 

1101 Банкарство 

1102 Осигурување на имоти и 
лица 

1103 Услуги во областа на 
прометот 

1104 Проектирање и сродни 
услуги 

1105 Геолошки истражувања 

1106 Истражувачко-развојна 
работа 

1109 Деловни услуги 

12 ОБРАЗОВАНИЕ И 
КУЛТУРА 

1201 Образование 

1202 Научноистражувачки деј-
ности 

1203 Култура, уметност и ин-
формации 

1204 Физичка култура 

13 ЗДРАВСТВО И СОЦИ-
ЈАЛНА ЗАШТИТА 

1301 Здравствена заштита 

1302 Социјална заштита 

14 ОПШТЕСТВЕНОВО-
ЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

1401 Органи на ОПЗ . 

1402 Самоуправни интерес-
ни заедници 

1403 Здружение на ОЗТ , 

1404 Општествено-политички 
организации 
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16 РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО 
САМОСТОЈНО ВРШАТ 
ДЕЈ. СО ЛИЧЕН ТРУД 

160 Самостојни занаетчии 

161 Работници вработени кај 
самост. занаетчии 

\ 

162 Самостојни угостители 

163 Работници вработени кај 
самост. угостители 

164 Самостојни автопревоз-
ници -

165 Работници вработени кај 
автопревозници 

166 Други работни луѓе ч 

167 Работници вработени кај 
други работни луѓе 

17 РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО 
СО ЛИЧЕН ТРУД СА-
МОСТОЈНО ВО ВИД 
НА ЗАНИМАЊЕ 
ВРШАТ ДЕЈНОСТ 

- -

170 Адвокати 

171 Уметници 

172 Филмски работници if . . . 

173 Колпортери на печат 

176 Други работни ,луѓе 

179 Работници што не можат 
да се опфатат со шифра-
та 170-179 

18 ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ СТРАНСКИ РА-
БОТНИЦИ 

- - -

19 ДРУГИ ДЕЈНОСТИ И 
КАТЕГОРИИ 

- -

-

-

-
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СР-САП : Табела бр. 2 

ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ СПРЕМА ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ПО СТОПАНСКИ 
ДЕЈНОСТИ 

Професионални болести спрема Листата на професионалните болести 

П. бр. од лис. 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ВКУПНО 

01 

0101 

0102 

0103 
/ 

0104 -

0105 

0106 

0107 
“ 

0108 

0109 

0110 

0111 

0112 

0113 

0114 

0115 

0116 

0117 

0118 \ 

011.9 “л' / 

0120 

0121 

0122 

0123 

0124 

0125 

0126 

0127 
\ 

0128 

0129 t 

0130 

0131 

0132 

0133 

0134 

0135 

0139 
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02 

0201 

0202 

0203 

03 

04 

05 

0501 

0502 

0503 

06 

0601 

0602 

0603 

0604 

0605 

0606 

0607 ; 

0608 

0609 

07 

0701 

0702 

0703 

08 

0801 
4 

0802 А 

09 

0901 

0902 

10 

1001 

1002 

1003 

11 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1109 

12 

ћ 
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1201 1 
1202 т 

1203 

1204 

13 

1301 

1302 

14 

1401 

1402 

1403 

1404 

16 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

17 
170 

171 

172 

173 

176 

179 

18 

19 N 

) 



Петок, 28 јули 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1189. 

НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ОШТЕТУВАЊА 

а) Општи забелешки 
1. Овој извештај го составуваат републичките и по-

краинските здравствени организации надлежни за статис-
тички истражувања во областа на здравството, врз основа 
на податоците од Пријавата на професионална болест и 
на лице заболено или оштетено од професионална болест. 

2. Извештајот се однесува на календарската година 
(од 1 јануари до 31 декември во календарска^ година). 

б) Составување на извештајот 
Извештајот за професионалните болести се состои од 

2 (две) табели, и тоа: 
Табела 1 - Професионални болести по дејностите -

индустриски гранки во кои се евидентирани, експозиција и 
пол на заболените лица 

Табела 2 - Професионални болести по Листата на 
професионалните болести и по стопански дејности. 

1 Табелата 1. на овој извештај се однесува на професио-
налните болести по дејностите - индустриски гранки во 
кои се евидентирани, експозиција и пол на заболените ли-
ца. Претколоната на оваа табела се однесува на гранките 
на дејности. Класификацијата на дејностите што се примеа 
нува кај оваа табела: 

Класификација иа дејностите 

01 Индустрија и рударство 
0101 Електростопанство 
0101,0103 Производство и преработка на јаг-

лен 
0104,0105 Производство на нафта и гас и 

производство на нафтени деривати 
0106,0107 Производство на железна руда и 

црна металургија 
0108-0110 Производство на руди од обоени 

метали и производство и преработ-
ка на обоени метали 

0111,0112 Производство и преработка на не-
метали 

0113 Металопреработувачка дејност 
0114 Машиноградба 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства 
0116 Бродоградба 
0117 Производство на електро-машини 

и апарати 
0118,0119 Производство и преработка на хе-

миски производи 
0120 Производство на камен и песок 
0121 Производство на градежен матери-

јал 
0122,0123 Производство на режена граѓа и 

плочи и производство на финални 
производи од дрво 

0124 Производство и преработка на 
хартија 

0125,0126 Производство на предива и ткае-
нини и производство на готови 
текстилни производи 

0127,0128 Производство на кожа и крзно и 
производство на кожни обувки и 
галантерија 

0129 Преработка на каучук 
0130 Производство на прехранбени про-

изводи 
0131 Производство на пијачки 
0132 Производство на добиточна храна 
0133 Производство и преработка на ту-

тун 
0134 Графичка дејност 
0139 Производство на разновидни про-

изводи 
02 Земјоделство и рибарство 
03 Шумарство 
04 Водостопанство 
05 Градежништво 
06 СообшќаЅ и Bwirw 

07 
08 
09 
10 

1001 

1002 
1003 

И 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1109 

12. 
1201 
1202 
1203 
1204 

13 
1301 
1302 

14 

16 

17 

1401 
1402 
1403 
1404 

160 
161 

162 
163 

164 
165 

166 
167 

170 
171 
172 
173 
176 
179 

18 

19 

Трговија 
Угостителство и туризам 
Занаетчиство и лични услуги 
Станбено-комунална дејност 
Уредување на населби и просто-
рии 
Станбена дејност 
Комунални дејности 
Финансиски и други услуги 
Банкарство 
Осигурување на имоти и лица 
Услуги во областа на прометот 
Проектирање и сродни услуги 
Геолошки истражувања 
Истражувачко-развојна работа 
Деловни услуги 
Образование и култура 
Образование 
Научноистражувачка дејност 
Култура, уметност и информации 
Физичка култура 
Здравство 41 социјална заштита 
Здравствена заштита 
Социјална заштита 
Општествено-политички заедници 
и организации 
Органи на ОПЗ 
Самоуправни интересни заедници 
Здруженија на ОЗТ 
Општествено-политички организа-
ции 
Работни луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд 
Самостојни занаетчии 
Работници вработени кај самостој-
ни занаетчии 
Самостојни угостители 
Работници вработени кај самостој-
ни угостители 
Самостојни автопревозници 
Работници вработени кај автопре-
возници 
Други работни луѓе 
Работници вработени кај други ра-
ботни луѓе 1 
Работни луѓе што со личен труд 
самостојно во вид на занимање 
вршат дејност 
Адвокати 
Уметници 
Филмски работници 
Колпортери на печат 
Други работни луѓе 
Работници вработени кај работен 
човек кој со личен труд самостојно 
во вид на занимање врши дејност, 
а кои не можат да се опфатат со 
шифрата 170-179 
Лица вработени кај странски рабо-
тодавци 
Други дејности и категории 

Заглавјето на оваа табела се однесува на времето на 
експозицијата во годините на стажот и на полот на заболе-
ниот од професионална болест. 

Време на експозицијата 
Класификацијата на времето на експозицијата за по-

требите на оваа табела: 
под 6 години 

6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
1 6 - 2 0 
21 и повеќе години 
непознато 

Пол 
Распоредувањето се врши на два основна контигента 

- „машки“ односно „женски“ пол. 
Податокот за полот се распоредува на секоја катего-

рија време на експозицијата од дадената класификација на 
воемето на експозицшата. 
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Табелата 2 на овој извештај се однесува на професио-
нални болести спрема Листата на професионалните болес-
ти и спрема дејностите. 

Претколоната на оваа табела се однесува на гранките 
на дејности. 

Класификацијата на дејностите што се применува кај 
оваа табела и иста како во табела 1. 

Заглавјето на оваа табела се однесува на професио-
налните болести од Самоуправната спогодба за листата 
на професионалните болести. 

ЛИСТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ 
ШТО СЕ ПРИМЕНУВА КАЈ ОВАА ТАБЕЛА: 

1. Труење со олово и со негови соединенија и смеси 
2. Труење со жива и со нејзини соединенија и амалгами 
3. Труење со арсен и со негови соединенија 
4. Труење со фосфор и со негови соединенија 
5. Труење со манган н со негови соединенија и смеси 
6. Труење со халогени елементи (хлор, флуор, бром и 

јод) и со нивни соединенија 
7. Труење со берилиум и со негови соединенија и смеси 
8. Труење со кадмиум и со негови соединенија и смеси 
9. Труење со селен, ванадиум и со негови соединенија и 

смеси 
10. Труење со хром и со негови соединенија 
П. Труење со никел н со негови соединенија 
12. Труење со бензен и негови хомолози, и со други отров-

ни циклични споеви 
13. Труење со нитро и амино соединенија на бензен, со не-

гови хомолози и нивни деривати 
14. Труење со халогени деривати на јагленоводород од 

масен и ароматичен ред (монохлор-метан, трихлор-
-метан, стан, хлор-етил и сл.) 

15. Труење со алифатични јагленоводороди (нафта, бен-
зин, вајтшпирит, керозин и сл.) 

16. Синдром на акропатија во полимеризација на винил-
хлорид со акроостеолиза или без неа 

VI. Труење со сулфурна киселина и со нејзин анхидрнд 
(ЅО2), сулфурводород, диметил-сулфат и со други 
штетни сулфурни соединенија 

18. Труење со азотна киселина и со нејзини естри (нитрог-
лицерол, динитрогликол и др.), со нејзини анхидриди, 
со азотни оксиди т.и. „нитрозни гасови“, со други де-
ривати и амонијак 

19. Труење со алкохоли, естри, етри, алдехиди и кетони 
20. Труењесо јагленмоноксид 
21. Труење со цијан и со негови соединенија 
22. Труење со пестициди (средства што служат за уништу-

вање на штетници) 
23. Заболувања на заби предизвикани од минерални кисе-

лини 
24. Силикоза 
25. Силикотуберкулоза 
26. Азбестоза 
27. Алуминоза 
28. Талкоза 
29. Пневмокониоза 
30. Пневмокониоза предизвикана од тврд метал 
31. Бисионоза 
32. Бронхијална астма 
33. Алергиски алвсолитис 
34. Заболувања предивизкаЉ од јонизирачки зрачења 
35. Заболувања предизвикани од нејонизирачки зрачења, 

ласерски и микробранови, радио-бранови и инфрац-
рвени н ултравиолетови зраци 

36. М а л и о т неоплазми: 
1) на кожата (вклучувајќи и почетни епителиоми) 
2) на мочното бабуле 
3) на системот за дишење и синусите 

37. Заболувања предизвикани од зголемен или намален 
атмосферски притисок 

38. Заболувања предизвикани од штетно дејствување на 
бучава 

39. Заболувања предизвикани од штетно дејствување на 
вибрации 

40. Хронични бурзити на зглобовите поради постојан 
притисок или потрес 

41. Парализа на живците поради пренапрегање и долго-
трајни присилни нефизиолошки положби на телото 

42. Оштетување на менискусот на коленото и интервер-
тебралниот дискус поради непрекинато оптоварување 
во нефизиолошка положба 

43. Кожни заболувања и рецидиви од потежок степен 
44. Тропски болести 
45. Заразни болести 
46. Заразни болести што се пренесуваат од животните на 

луѓето (антракс, малеус, бруцелоза, салмонелоза, ин-
фективна хеморагична жолтица и други заразни болес-
ти) 

728. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за 

донесување на одлуки за усогласување на пензиите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

TO НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 јули 1989 година се 
зголемуваат за процентот за кој се зголемени личните до-
ходи на активните воени лица од соодветен чин односно 
класа. 

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
нечни решенија. 

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

Бр. 60-1 
25 јули 1989 година 
Белград 

Член на Извршниот одбор 
на Собранието на 

Заедницата за социјално 
осигурување на воените 

осигуреници 
полковник во пензија, 
Коста Мијатовиќ, с. р. 

729. 
Врз основа на член 20 став 1 од точка 4 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните покраини („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува' 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВА-
Њ Е АВАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-
НОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

1. Во Одлуката за рамката за давање анали на банки-
те на хартиите од вредност, за давање гаранции за об-
врските на кориснициите на општествени средства и за из-
давање на сопствени хартии од вредност („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 50/87, 57/87, 69/87, 9/88, 23/88 и 32/89) во 
точка 2 став 2 процентот: „20%", се заменува со процен-
тот: „15%". 

2. Банките кои на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука имаат поголем износ на дадени авали на хар-
тии од вредност, на гаранциите за обврските на корисни-
ците на општествени средства и на издадените сопствени-
хартии од вредност од рамката утврдена со оваа одлука, 
не можат да даваат авали и гаранции и да издаваат соп-
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ствени хартии од вредност додека своето работење по овој 
основ не го усогласат со пропишаната рамка од оваа од-
лука. 

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

О. бр. 73 
20 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банвд на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

730. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 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. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И 

НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплату-
вање и плаќање на каматата на Народната банка на Југо-
славија, на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/89 и 41/89), во точка 6а став 1 се додава но-
ва алинеја, која гласи: 

„ - на кредитите дадени на Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка за кредитирање на из-
возот на опрема и бродови на кредит и за изведување на 
инвестициони работи во странство на кредит - месечно во 
согласност со договорената динамика на враќањето на 
кредитите во отплата што таа банка им ги дала на банки-
те во смисла на точка 10 став 2 од Одлуката за условите за 
давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/89, 41/89 и 45/89)." 

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

О. бр. 74 
20 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Благоевиќ, с. р. 

731. 
Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единствено^ монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
во согласност со одредбите од Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89), Советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОНТНИ КРЕДИ-

ТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1: Во Одлуката за условите за давање на реесконтни 

кредити на банките во 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/89 и 41/89), во точка 6 став 1 во одредбата 
под 1 процентот: „22%" ?е заменува со процентот: „15%"; 
во одредбата под 2 процентот: „18%" се заменува со про-
центот: „13%"; во одредбата под 3 процентот „25%" се за-
менува со процентот: „17%"; во одредбата под 5 процен-
тот: „22%" се заменува со процентот: „20%", а процентот: 
„30%" се заменува со процентот: „27%". 

Во одредбата под 6 процентот: „40%" се заменува со 
процентот: „54%", а по зборовите: „од состојбата на кре-
дитите“ се додаваат зборовите: „во отплата“. 

Во одредбата под 7 процентот: „13%" се заменува со 
процентот: „10%", процентот: „48%" со процентот: „38%", 
процентот: „22%" со процентот: „18%", а процентот: 
„24%" со процентот: „19%"; во одредбата под 8 процен-
тот: „35%" се заменува со процентот: „31%"; во одредбата 
под 9 процентот: „15%" се заменува со процентот: „12%"; 
во одредбата под 18 процентот: „40%" се заменува со про-
центот: „28%" и во одредбата под 19 процентот: „42%" се 
заменува со процентот: „29%". 

2. Во точка 10 став 2 по зборовите: „сбстојба на кре-
дитите“ се додаваат зборовите: „во отплата“, а на крајот 
на ставот наместо -ѓочка се става запирка и се додаваат 
зборовите: „без ефекти од Ревалоризацијата“. 

3. Во точка 25 по став 3 се додава нов став 4, кој гла-
си: 

„Кон барањето за користење реесконтни кредити, во 
смисла на оваа точка, Југословенската банка поднесува до 
народната банка месечен преглед на втасувањето на сите 
кредити што се ставени во отплата, а кои претставуваа^ 
основица за користење на реесконтни кредити, во смисла 
на точка 10 став 2 од оваа одлука." 

4. Банките се должни кредитите од примарната еми-
сија, според условите од оваа одлука, да ги усогласат нај-
доцна до 20 септември 1989 година. 

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

О. бр. 75 
20 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

732. 
Врз основа на член 82в од Законот за банките и дру-

гите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/89 и 40/89) и член 80 од Законот за Народи ита бан-
ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 82А 

И 82Б ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ 
ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банката која ги услогласила својата организација, 
работењето и самоуправните општи акти со Законот за 
банките и другите финансиски организации (во натамош-
ниот текст: Законот) и која од Народната банка на Југо-
славија добила дозвола за основање (во натамошниот тек-
ст: Банката) е должна да врши приспособување на своето 
работење кон условите пропишани со член 16 од Законот, 
односно кон условите пропишани со Одлуката за поблис-
ките услови за примена на одредбите на член 16 од Зако-
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нот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/89), а на начинот и 
во роковите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Банката е должна да го приспособува на своето ра-
ботење во согласност со одредбата на точка 1 од оваа од-
лука така што: 

1) своите остварени релативни односи на работењето 
поставени спрема одредбите на Одлуката за поблиските 
услови за примена на одредбите на член 16 од Законот, а 
кои се однесуваат на: обемот на активата, структурата на 
пасивата, обемот на гаранциските работи, обемот на ри-
зичните пласмани, обемот на пласманите во основни сред-
ства и обемот на големите кредити (во натамошниот тек-
ст: односите), по книговодствената состојба на 30 јуни 
1989 година, до крајот на 1989 година да не ги зголемува; 

2) од 1 јануари 1990 до 31 декември 1991 година да ги 
приспособи своите затекнати односи кон условите пропи-
шани со член 16 од Законот и кон условите пропишани со 
Одлуката за поблиските услови за примена на одредбите 
на член 16 од Законот на следниот начин и во следните ро-
кови: 

- на 30 јуни 1990 година пречекорувањето на односи-
те може да изнесува најмногу 3/4 од оствареното пречеко-
рување во работењето на банката на 31 декември 1989 го-
дина. Ако пречекорувањето на односите на 31 декември 
1989 година делумно или во целост е предизвикано со ра-
ботењето во периодот од 30 јуни до 31 декември 1989 го-
дина, банката е должна до 30 јуни 1990 година тоа прече-
корување да го отстрани во целост; 

- на 31 декември 1990 година пречекорувањето на од-
носите може да изнесува најмногу 2/4 од оствареното пре-
чекорување во работењето на банката на 31 декември 1989 
година; 

- на 30 јуни 1991 година пречекорувањето на односи-
те може да изнесува најмногу 1/4 од оствареното пречеко-
рување во работењето на банката на 31 декември 1989 го-
дина; 

- на 31 декември 1991 година односите на работењето 
на банката мораат да бидат во целост приспособени кон 
условите на работењето пропишани со одредбите на член 
16 од Законот, односно со одредбите на Одлуката за по-
блиските услови за примена на одредбите на член 16 од За-
конот. 

3. Заради следење на спроведувањето на одредбите на 
оваа одлука, банката е должна на Народната банка на Ју-
гославија да и доставува извештај за своето работење 
спрема обрасците што ќе ги утврди Народната банка на 
Југославија, а до рокот пропишан за поднесување на пери-
одичната пресметка, односно завршната сметка на банка-
та. 

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

О. бр. 72 
20 јули 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспари, с. р. 

733. 
Брз основа на член 16 став 6 од Законот за банките и 

другите финансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89) и член 80 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИНЕ УСЛОВИ НА ПРИМЕНА НА ОД-
РЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И 

ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Банката е должна, во согласност со одредбите на 

член 16 од Законот за банките и другите финансиски орга-
низации, обемот на своето работење да го врши така што: 

1) вкупниот обем на активата на банката да не може 
да биде поголем од петнаестекратциот износ на височина-
та на средствата на основачкиот фонд и на средствата за 
резерви, освен на паричните динарски и девизни средства 
и на издвоените средства кај народната банка; 

2) вкупниот обем на штедните влогови на граѓаните и 
средствата на граѓаните на тековните и девизните сметки 
не може да биде поголем од седмукратннот износ на висо-
чината на средствата на основачкиот фонд и на средствата 
за резерви; 

3) вкупниот износ на земените кредити во странство 
не м^рже да биде поголем од четирнкратниот износ на ви-
сочината на средствата на основачкиот фонд и на сред-
ствата за резерви, со тоа што учеството на тие кредити во 
вкупната пасива на банката да не може да биде поголемо 
од 26%; 

4) вкупниот износ на кредитите земени во земјата, ос-
вен на кредитите од примарната емисија и на средствата 
од Фондот на федерацијата за кредитирање на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
не може да биде поголем од износот на височината на 
средствата на основачкиот фонд и на средствата за резер-
ви; 

5) вкупниот обем на гаранциските работи на банката 
не може да биде поголем од двократниот износ на височи-
ната на средствата на основачкиот фонд и на средствата 
за резерви. 

Под гаранциски работи од став 1 одредба под 5 на 
оваа точка се сметаат работите предвидени во член 18 
став 2 одредба под 8 на Законот за банките и другите фи-
нансиски организации. 

2. Банката е должна да обезбеди во своето работење 
вкупниот износ на пласманите во основни средства да не 
биде поголем од 20% од височината на средствата на осно-
вачкиот фонд и на средствата за резерви. 

3. Банката е должна да обезбеди во своето работење 
обемот, височината и структурата на нејзините пласмани 
да зависи од височината на средствата на основачкиот 
фонд и на средствата за резерви, така што: 

1) вкупниот обем и височината на нернзнчните плас-
мани, освен на паричните динарски и девизни средства и 
на издвоените средства кај народната банка, да не може да 
биде поголем од петнаестекратниот износ на височината 
на средствата на основачкиот фонд и на средствата за ре-
зерви; 

2) вкупниот обем и височината на ризичните пласма-
ни, земајќи го предвид степенот на нивната ризичност, не 
може да биде поголем од шесткратниот износ на височи-
ната на средствата на основачкиот фонд и на средствата 
за резерви. 

Под неризични пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се сметаат следните пласмани: 

а) паричните динарски и девизни средства; 
6) издвоените динарски и девизни средства кај народ-

ната банка; 
в) хартиите од вредност на федерацијата и на Народ-

ната банка на Југославија со рок на втасување до една го-
дина; 

г) пласманите во туѓо име и за туѓа сметка, по кои 
банката не поднесува ризик на наплата. 

Под ризични пласмани во смисла на оваа одлука се 
сметаат пласманите од точка 4 на оваа одлука. 

4. Вкупниот обем и височината на ризичните пласма-
ни од точка 3 став 1 одредба под 2 на оваа одлука се ут-
врдува зависно од степенот на ризичноста и се определува 
на следниот начин: 

1) со 15% од височината на вкупниот обем, следните 
пласмани: 

- хартиите од вредност на федерацијата и на Народ-
ната банка на Југославија со рок на втасување над 1 годи-
на; 

- основните средства на банката; 
- пласманите на банката што наполно се покриени со 

гаранции на федерацијата односно на општествено-поли-
тичката заедница (издвојување по посебни прописи, енер-
гетика, задолжителни заеми, елементарни непогоди, па-
тишта и др.); 

- меѓубанкарскнте пласмани и пласманите на паза-
рот на парите и на пазарот на хартиите од вредност; 
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- авансите што им се одобрени на овластените мену-
вачи за вршење на менувачки работи; 

- пласманите по основ на самоуправните спогодби на 
ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
ивја односно по основ на сојузните прописи (Југословен-
ска банка за меѓународна економска соработка, С АЛ Ко-
сово, елементарни непогоди, пласмани од средствата на 
Фондот на федерациајта за кредитирање на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини, и 
др.); 

2) со 25% од височината на вкупниот обем, следните 
пласмани: 

- хартиите од вредност на општествено-политичките 
заедници; 

- побарувањата од мешовити и сопствени банки ос-
новани во странство; 

- здружените и отстапените средства; 
3) со 50% од височината на вкупниот обем, следните 

пласмани: 
- краткорочните кредити на комитентите и побарува-

њата од комитентите во девизи и во динари; 
- другите побарувања и аванси во девизи и во дина-

ри; 
- краткорочните пласмани во туѓо име и за туѓа смет-

ка, по кои банката поднесува ризик; 
- кредитите покриени со хипотека или со друга фор-

ма на осигурување; 
- рамковните кредити; 
- кредитите дадени на граѓаните; 
4) со 75% од височината на вкупниот обем, следните 

пласмани: 
- долгорочните кредити на комитентите и побарува-

њата од комитентите во девизи и во динари; 
- станбените кредити чија наплата не е осигурена со 

хипотека или со друга форма на емство; 
- долгорочните пласмани во туѓо име и за туѓа смет-

ка по кои банката поднесува ризик; 
5) со 100% од височината на вкупниот обем, следните 

пласмани: 
- сомнителните и спорните побарувања; 
- санационите кредити; 
- втасаните побарувања; 
- основачките и другите вложувања во банките и во 

други финансиски организации во земјата и странство, и 
- другите пласмани што не се наведени под алинеите 

прва, втора, трета и четврта од оваа одредба. 
5. Банката е должна да обезбеди во своето работење 

обемот на големиот кредит односно на најголемиот 
можен кредит на еден заемопримач да не го премине ниту 
во еден момент износот определен со одредбите на став 4 
односно на став 5 од член 16 на Законот за банките и дру-
гите финансиски организации. 

Под голем кредит, во смисла на оваа одлука, се смета 
еден кредит или збирот на сите кредити, други побарува-
ња, гаранции, авалн и други форми на емство дадени на 
ист заемопримач односно корисник. 

6. Банката е должна да обезбеди во своето работење 
вкупната височина на сите големи кредити на банката да 
не може да биде поголема од трикратниот износ на висо-
чината на средствата на основачкиот фонд и на средствата 
за резерви. 

При утврдувањето на вкупната височина на големите 
кредити се земаат предвид пласманите во височината оп-
ределена со точка 4 на оваа одлука, како и гаранциите во 
височината на степенот на ризичноста на пласманот за кој 
е дадена гаранција. 

7. Заради следење на спроведувањето на одредбите 
од точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од оваа одлука, банката е должна на 
Народната банка на Југославија месечно, а најдоцн,а до 
10-ти во тековниот месец за претходниот месец, да и до-
ставува извештаи за своето работење, на начинот и на об-
расците што Народната ,банка на Југославија ќе ги утврди 
со упатство. 

8. Банката е должна обемот на своето работење и 
другите пропишани услови на работењето, утврдени со 
одредбите на оваа одлука, да ги приспособува на начинот 
и во роковите што се пропишани со Одлуката за примена-
та на чл. 82а и 826 од Законот за банките и другите финан-
сиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/89). 

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

О. бр. 71 
20 јули 1989 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот 

на Народната банка 
на Југославија, 

Мит ја Гасоари, с. р. 

734. 
Врз основа на член 6 од Општествениот договор зд 

измени и дополненија на Општествениот договор за заед-
ничките основи в мерила за самоуправно уредување на од-
носите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациони- од-
бор за следење на спроведувањето на Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распределбата на 
доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, објавува 

П О К А З А Т Е Л И 
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПО-

КРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ МАРТ-МАЈ 1989 ГОДИНА 
Просечниот личен доход по работник во стопанство-

то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, на републиките и на автономните покраини за перио-
дот март-мај 1989 година изнесува: 

Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 
СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САН Војводина 
С АЛ Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Бр. 1696/1 
20 јули 1989 ѓидина 
Белград 

Динари 

1,997.003 
1,852.934 
1,318.282 
3,006.112 
1,771.549 
1,932.421 
1,270.596 
2,143.795 
1,592.565 

Претседател на 
Координациониот одбор, 

д-р Марјан Рожич с. р. 

735. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за 

здружување во Заедницата на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), 
работните организации за поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај Титоград, БјеЛовар, Дубровник, Карло-
вац, Осиек, Риека, Пула, Славенски Брод, Салит, Шибе-
ник, Бараждин, Задар, Загреб, Скопје, Белград, Чачак, 
Крагуевац, Кралево, Крушевац, Ниш, Светозарево, 
Титово Ужице, Приштина, „Нови Сад“ од Нови Сад, „Се-
верна Бачка" од Суботица, „Јужни Банат". од Парчево, 
„Северни Бават“ од Кикинда, „Сомбор" од Сомбор, 
„Срем" од Сремска Митровица и „Зрењанин" од Зрења-
нин, што непосредно се здружуваат во Заедница на ЈПТТ, 
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работните организации за поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај „Бања Лука“ од Бања Лука, „Бихаќ" од 
Бихаќ, „Брчко“ од Брчко, „Добој" оц Добој, „Горажде" од 
Горажде, „Јајце“ од Јајце, „ЛИЕНО“ од Лиено, „Мостар" од 
Мостар, „Приедор" од Приедор, „Сараево“ од Сараево, 
„Требино" од Требиње, „Тузла" од Тузла и „Зеница“ од Зе-
ница, што се здружуваат во Заедницата на ЈПТ преку 
Сложената организација на здружен труд, за ЈПТТ сообра-
ќај на Босна и Херцеговина - Сараево, работните органи-
зации за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
Целјѕ, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, Мурска Собота, 
Нова Горица, Ново Место и Трбовле, што се здружуваат 
во Заедницата на ЈПТТ преку Здружените ПТТ организа-
ции на Словенија-Љубљана, републичките и покраински-
те самоуправни интересни заедници за ПТТ сообраќај и 
Сојузот на самоуправните интересни заедници за ПТТ со-
обраќај на Југославија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНА. 
ТА СПОГОДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЕДИНИ-
ЦИТЕ НА ПТТ МРЕЖА СО КОРИСНИЦИТЕ НА ПТТ 

УСЛУГИ 
Член 1 

Во Самоуправната спогодба за работното време на 
единиците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/84) член 7 се менува и 
гласи: 

„ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно 
организациите на потрошувачи и другите заинтересирани 
организации го определуваат работното време на едини-
ците на ПТТ мрежа во недела и во денови на државни 
празници, во согласност со месните потреби. 

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно 
организациите на потрошувачи и другите заинтересирани 
организации можат да определат одделни единици на 
ПТТ мрежа во недела и во денови на државни празници да 
не работат, да работат како и во другите работни денови, 
да имаат друг вид работно време од Спогодбата или на 
подрачјата на одделни единици на ПТТ мрежа и на нивни 
делови да го ограничат обемот и видот на ПТТ услуги под 
услов да се обезбеди квалитет на ПТТ услуги во соглас-
ност со законот, другите прописи што се однесуваат на 
вршењето на ПТТ услуги, самоуправните спогодби и оп-
штите акти на Заедницата на ЈПТТ, со кои се уредуваа i 
организацијата и вршењето на ПТТ услуги. 

ПТТ организации и СИЗ за ПТТ сообраќај односно 
организациите на потрошувачи и другите заинтересирани 
организации го определуваат работното време на едини-
ците на ПТТ мрежа во сабота на ист начин како што е тоа 
предвидено за определување на работното време на еди-
ниците на ПТТ мрежа во недела и во денови на државни 
празници во одредбите на ст. 1 и 2 од овој член. 

По исклучок од одредбата на став 3 на овој член, еди-
ниците на ПТТ мрежа што имаат организирано доставува-
ње на поштенски пратки, а се наоѓаат во седишта на со-
бранија на општини или во места со преку 10.000 жители, 
задолжително работат во сабота. 

Работното време на овие единици на ПТТ мрежа се 
определува во согласност со одредбите на член 1, имајќи 
ги предвид и видовите работни времиња во чл. 5 и 6 на 
оваа самоуправна спогодба." 

Член 2 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува по истекот на шест месеци од денот на објавување-
то во „Службен лист на СФРЈ“. 

ПТТ организации се должни работните времиња на 
единиците на ПТТ мрежа на своето подрачје да ги приспо-
собат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на оваа самоуправна спогодба. 

Бр. 0115-5447/89 
21 јули 1989 година 
Белград 

За Работната брганизациЈа 
за ПТТ сообраќај Титоград, 

Веселин Поповиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај 

Дубровник, 
Кларио Шобер, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Осиек, 

Драго Шериќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Пула, 

Јосип Шпада, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Сплит, 

Славко Лалиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Вараждин, 

Фрањо Видовиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Загреб, 

Јозеф Лапо, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Бјеловар, 

Милорад Буха, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Карловац, 

Велимир Пековиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Задар, 

Воислав Симиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Скопје, 

Зоран Бошковски, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Белград, 
Милашин Милановиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Крагуевац, 

Вучиќ Лабудовиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Крушевац, 

Слободан Радоњиќ, с. р. 

, За Работната организација 
за ПТТ сообраќај 

Светозарево, 
Јово Томиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај 

Приштина, 
Ратомир Ракочевиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Рнека, 
Марко Павковиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Славонски 

Брод, 
Владимир Спаиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Шибеник, 

Иван Ниниќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Кралево, 

Томислав Крљар, с. р. 
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За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Ниш, 

Градимир Стефановиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Титово 

Ужице, 
Милован Лугиќ, а р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Северна 

Банка“ Суботица, 
Јован Кукарас, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Северни 

Бават“ Кикинда, 
Јован Дамјанови^, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај Чачак, 

Љубомир Петричевнќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Бања 

Лука“ од Бања Лука 
„Бихаќ" од Бихаќ 
„Брчко“ од Брчко 
„Добој" од Добој 

„Горажде" од Горажде 
„Јајце“ од Јајце 

„Лиено“ од Ливно 
„М остар“ од Мостар 

„Приедор" од Приедор 
„Сараево“ од Сараево 
„Требиње" од Требиње 

„Тузла" од Тузла 
„Зеница“ од Зеница 

СОЗТ за ПТТ сообраќај 
на Босна и Херцеговина 

Сараево, 
Фикрет Касумагнќ, с. р. 

За Републичката 
самоуправна интересна 

заедница за ПТТ сообраќај 
на СР Босна и Херцеговина 

Сараево, 
Мирко Прскало, с. р. 

За Републичката 
самоуправна интересна 

заедница за ПТТ сообраќај 
на СР Словенија Љубљана, 

Хенрик Петернелг, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Нови 

Сад“ Нови Сад, 
Слободан Радовановиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Јужни 

Банат" Панчево, 
Јован Чечовиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Сомбор" 

Сомбор, 
Антун Ковач, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај „Срем" 

Сремска Митровица, 
Слободан Хорватиќ, с. р. 

За Работната организација 
за ПТТ сообраќај 

„Зрењанин" Зрѕњанин, 
Пеј?о Босанчкѕќ, с. р. 

За Работните организации 
за ПТТ сообраќај Целје, 
Копер, Крањ, Љубљана, 

Мурска Собота, Марибор, 
Нова Горица, Трбовле, Ново 

Место 

Здружени ПТТ организации 
на Словенија - Љубллна, 

Милош Митиќ, с. р. 

За Републичката 
самоуправна интересна 

заедница за ПТТ сообраќај 
на СР Македонија - Скопје, 

Тодор Станковски, с. р. 

За Покраинската 
самоуправна интересна 

заедница за ПТТ сообраќај 
на САП Војводина - Нови. 

Сад, 
Гојко Добриќ, с. р. 

За Сојузот на 
самоуправните интересни 

заедница за ПТТ сообраќај 
на Југославија - Белград, 

Павле Ашанин, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА 
ЧЛЕН 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ 

ОДНОСИ 
1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У. број 

363/86 од 7 декември 1988 година, утврди дека одредбата 
на член 24 од Законот за облигационите односи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85) не е согласна со Уставот 
на СФРЈ. Одлуката од 9 јануари 1989 година е доставена 
до Собранието на СФРЈ. 

2. Бидејќи Собранието на СФРЈ, во рокот утврден со 
одредбата на член 384 од Уставот на СФРЈ, не ја усогласи 
одредбата на член 24 од Законот за облигационите одно-
си, Уставниот суд на Југославија донесува 

О д л у к а 
Се утврдува дека на 10 јули 1989 година престана да 

важи одредбата на член 24 од Законот за облигационите 
односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85 и 
46/85). 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте 
Чадевски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, 
д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
т а ^ Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Сгијо-
виќ. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 

У. бр. 363/86 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 
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По извршеното споредување со изворниот текст на 
Одлуката за условите на давање реесконтни кредити на 
банките во 1989 година објавена во „Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/89, се утврди дека се потерале долунаведе-
ните грешки па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА ДАВАЊЕ РЕЕС-
КОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА 

1. Во точка 16 став 2 место бројот: „2", треба да стои 
бројот: „3". 

2. Во точка 29 одредба под 4, став 2 по зборот: „про-
изводството“, треба да се стави запирка. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 21 јули 
1989 година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

За советник на сојузниот секретар за економски одно-
си со странство се назначува м-р Лука Тањга, досегашен 
шеф на Кабинетот на сојузниот секретар за економски од-
носи со странство. 

С. п. п. бр. 1076 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
За заменик-директор на Сојузната управа за царини 

се назначува д-р Радослав Секулиќ, директор на Работна-
та организација „Јавор“ во Ивањица. 

С. п. п. бр. 1077 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 

,извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста советник на потпретседа-

телот на Сојузниот извршен совет Хилда Доленц-Ми-
хевц, со 31 мај 1989 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 1079 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За сојузен советник во Сојузниот извршен совет се на-

значува Светислав Симоновиќ, досегашен потсекретар во 
Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 1080 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 238 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа if за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 
За заменик на генералниот директор на Сојузниот за-

вод за општествено планирање се назначува Стојан Ста-
меновиќ, директор на Институтот за надворешна тргови-
ја во Белград. 

С. п. п. бр. 1081 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 235 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата(„Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СО-
ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За генерален директор на Сојузниот завод за општес-
твено планирање се назначува Воислав Кнежевиќ, врши-
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тел на должноста генерален директор на Сојузниот завод 
за општествено планирање. 

С. п. п. бр. 1082 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 235 став 2 од Законот за основите 
- на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата(„Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
За директор на Сојузниот завод за статистика се на-

значува д-р Драгутин Групковиќ, досегашен директор на 
тој завод. 

С. п. п. бр. 1083 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

707. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци - 1157 

708. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
распоредување на стоките на форми на изво-
зот и увозот 1157 

709. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на девизите утврдени за по-
требите на федерацијата за 19Ѕ9 година 1159 

710. Одлука за измена на Одлуката за надомест на 
трошоците и надомест за загубена заработка 
на повремените членови на Сојузниот совет за 
шрекршоци 1163 

711. Одлука за посебната такса на увезени стоки за 
определени производи 1 1163 

712. Одлука за определување на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увозот се 
плаќа посебна давачка 1164 

713. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот и постапката на користење на сред-
ствата одобрени со Меморандумот за соглас-
носта меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Италија, пот-
пишан на 29 јануари 1988 година заради унап-
редување на научно-технолошката соработка 1164 

714. Одлука за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на општествените дејности и 
општествените организации за 1989 година - 1165 

715. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на средствата за амортизација на сојузните 
органи утврдени во Буџетот на федерацијата 
за 1989 година 1 1165 

716. Одлука за дополненија на Одлуката за опреде-
лување на туристички населби, наутички цен-
три, марини и мотели на магистралните па-
тишта во кои 'можат да се отвораат слобдни 
царински продавници г 1166 

Страна 
717. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 

на вредноста на стоките на кои се применува 
единствена царинска стапка /1167 

718. Одлука за измена на Одлуката за привремено 
, регулирање на увозот на патнички автомобили 

од страна на определни физички лица 1167 
719. Одлука за утврдување на височината на сраз-

мерниот дел на трошоците за водење на по-
стапка за остварување на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување што им се на-
доместуваат на самоуправните интерсни заед-
ници за пензиско и инвалидско осигурување на 
републиките и автономните покраини за 1988 
година 1167 

720. Решение за утврдување на специфична опрема, 
уреди и инструменти, на резервни делови и по-
трошен материјал за користење на таа опрема 
за организациите на .здружен труд во областа 
на здравството како и за граѓаните за лична 
употреба, што се ослободени од плаќање цари-
на 1168 

721. Решение за утврдување на предмети - ортопед-
ски и други помагала, резервни делови и по-
трошен материјал за користење на тие помага-
ла за инвалиди што се ослободени од плаќање, 
царина 1175 

722. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за пуштање во промет и за користе-
ње на радиоактивни материи над определената 
граница на активност, на рендген-апарати и 
други апарати што произведуваат јун^зирачки 
зрачења и за мерките за заштита од зрачење на 
тие извори 1177 

723. Правилник за измена на Правилникот за тех-
ничките нормативи за подземна експлоатација 
на јаглен 1178 

724. Правилник за измена на Правилникот за ца-
ринската постапка во патничкиот промет 1178 

725. Наредба за дополнение на Наредбата за смет-
ките за уплата на приходите на општествено-
-политичките заедници и нивните фондови на 
самоуправните интересни заедници и на други-
те самоуправни организации и заедници, за на-
чинот на уплатување на тие приходи и за начи-
нот на известување на корисниците на тие при-
ходи 1178 

726. Одлука за измени на Одлуката за годишната и 
месечната аконтација на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1989 година 1178 

727. Решение за начинот на спроведување на ста-
тистичките истражувања за професионалните 
болести и за лицата заболени или оштетени од 
професионална болест 1179 

728. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 1190 

729. Одлука за измена на Одлуката за рамката за 
давање азали на банките на хартиите од вред-
ност, за давање гаранции за обврските на ко-
рисниците на општествени средства и за изда-
вање на сопствени хартии од вредност 1190 

730. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на пресметување, наплатување и плаќање на 
каматата на Народната банка на Југославија, 
на народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини 1191 

731. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за давање на реесконтни кредити 
на банките во 1989 година 1191 

732. Одлука за примена на одредбите на членовите 
82а и 826 од Законот за банките и другите фи-
нансиски организации 1191 

733. Одлука за поблиските услови на примена на 
одредбите на член 16 од Законот за банките и 
другите финансиски организации 1192 
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Страна 

734. Показатели за просечниот месечен чист личен 
доход по работник во стопанството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
на републиките и автономните покраини за пе-
риодот март-мај 1989 година 1193 

735. Самоуправна спогодба за измени и дополнени-
ја на Самоуправната спогодба за работното 

Страна 
време на единиците на ПТТ мрежа со корисни-
ците на ПТТ услуги 1193 

Одлука за престанок на важењето на одредбата на 
член 24 од Законот за облигационите односи - 1195 

Исправка на Одлуката за условите на давање реес-
контни кредити на банките во 1989 година - 1196 

Назначувања и разрешувања 1196 
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ново ново 
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА 
И М НЕОСНОВАНО ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И 

ОПШТЕСТВЕНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
(проф. д-р Борислав БЛАГОЈЕВИЌ Рецензент!!: 1 — - — Ј 

проф. д-р Слободан ПЕРОВИЌ 

Овој монографски труд претставува заокружена студија за надоместот на 
штета и за мерките за рехабилитација на лица што се неоправдано осудени или не-
основан о лишени од слобода. Во трудот се изнесени различни решенија кои се 
предложени во теоријата и законодавството, а на судската практика и е посветено 
особено внимание. 

Сето ова е направено на јасен начин и со сигурен јазик кој е пристапен не са-
мо на правниците, туку и на поширока публика. 

Посебно е анализирана судската практика која во оваа област е мошне богата 
со разновидност на форми и модалитети за пројавување на претрпената штета. 

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, 
Јована Ристика 1, Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Автор: д-р Драгослав ВУЈАКЛИЈА 

Цена 3.000 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Београд, Ј, Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповликиво порачуваме: 

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ВО СЛУЧАИ НА НЕОПРАВДАНА ОСУДА парч. 
Во случај на спор е надлежен соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: 

/жиро-сметка број/ 

пппп 
Во 1989. /М.П./ Потпис на порачувачот, 
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НОВО н о в о 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА“ 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ 

ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗАКОН 

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 
Прирсдил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ 

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи 
во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати 
во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат 
и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други оп-
штествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им по-
служат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби. 

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјас-
нување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник 
на СР Србија“, бр. 17 од 5 мај 1988 година. 

Книгата е печатена со кирилица. 
Цена 5.000 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, 
ПОШТЕНСКИ фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

Ѕ х 
НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповликиво порачуваме: 

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот парч. 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: 

/број на жиро-сметката/ 

ПГПТ1 
Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е сооветниот суд во Белград. 
Во , 1989. /М.П./ П о т п и с н а порачувачот, 

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

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


