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БЕЛГРАД 

БРБЈ 78 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 20.400 динари. -
Претплатата за 1989 година изнесува 
1.050.000 динари. - Рок за рекламации 15 
дена. - Редакција Улица Јована Ристика 
бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756; Телефакс 651-452 

1226. 
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), член 4 став 2 и член 
5 од Законот за привремените мерки за регрес на дел од 
каматата на кредитите што се користат во 1989 година за 
намените во рамките на селективната програма во земјо-
делството („Службен лист на. СФРЈ“, бр. 71/89), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната 
банка на Југославија („Службени лист на СФРЈ“, бр. 
37/89, 55/89 и 74/89) во точка 1 став 2 се менува и гласи: 

„По исклучокк од одредбата на став 1 од оваа точка, 
на кредитите од примарната емисија за селективни наме-
ни во областа на земјоделството, утврдени со точка 4 став 
2 од Одлуката за целите и задачите на заедничката моне-
тарна политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1989 година, за периодот од 15 јули до 31 де-
кември 1989 година, народните банки ја пресметуваат и 
наплатуваат каматата по каматната стапка во височина 
на една третина од есконтната стапка, почнувајќи од сос-
тојбата на кредитот на ден 15 јули 1989 година. 

По став 2 се додаваат нови ст: 3 и 4, кои гласат: 
„Одредбата на став 2 од оваа точка не се применува 

на кредитите по кои корисниците на кредитите ја догово-
риле и до 14 ноември 1989 година ја платиле каматата по 
диференцирани каматни стапки. 

По кредитите од став 2 на оваа точка по кои народни-
те банки, за периодот по 15 јули 1989 година наплатиле ка-
мата по есконтна стапка, а разликата помеѓу каматата 
пресметана по есконтната стапка и каматата пресметана 
по диференцираните каматни стапки во смисла на член 8 
став 1 од Законот за привремените мерки за регрес на дел 
од каматата на кредитите што во 1989 година се користат 
за намените во рамките на селективната програма во зем-
јоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/89), ја упла-
тиле на посебна сметка кај Службата на општественото 
книговодство, народните банки, износот на разликата по-
меѓу каматата пресметана по диференцираните каматни 
стапки и каматата пресметана по каматната стапка во ви-
сочина на една третина од есконтната стапка ќе им го вра-
тат на банките заради враќање на корисниците на креди-
тите и тоа најдоцна во рок од десет дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука." 

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

О. бр. 128 
22 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

1227. 
Врз основаа иа член 16 став 1 од ,Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), Советот на гувернерите донесува 

1 
О Д Л У К А 

ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија изнесува 44,5% месечно. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за есконтната стапка на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 70/89). 

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

О. бр. 129 
28 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

1228. 
Врз основа на член 14 точка 2, во врска со член 10 

точка 7 од Самоуправната спогодба за основање Сојуз на 
заедниците на здравственото осигурување и на здравство-
то на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/82) Са-
моуправната интересна заедница за здравствена заштита 
на Босна и Херцеговина, Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита на Македонија, За-
едницата за здравство на Словенија, Републичката само-
управна интересна заедница на здравствената заштита 
Белград - Србија, Самоуправната интересна заедница за 
здравство на Војводина, Самоуправата интересна заедни-
ца на здравствената заштита и здравственото осигурува-
ње на САП Косово, Самоуправната интересна заедница за 
здравство и здравствено осигурување на самостојните за-
наетчии, угостители и певозници на Хрватска, Републич-
ката самоуправна интересна заедница на здравствената 
заштита и на здравственото осигурување на работниците 
и земјоделците на Црна Гора и Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА користам: НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР 
ОД ПОДРАЧЈЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ И НА ЗДРАВСТВОТО НА КОЈА И ПРИПАЃА 
ОСИГУРЕНИКОТ 

Член 1 
Во Самоуправната спогодба за начинот и постапката 

на користење на здравствена заштита надвор од подрачје-
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то на самоуправната интересна заедница на здравствено-
то осигурување и на здравството на која и припаѓа осигу-
реникот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/84) во член 2 по 
зборовите: „усовршување“ запирката и зборовите: „корис-
тење годишен одмор, службено патување“ се бришат. 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Учесниците во Спогодбата се согласни, брачниот 

другар на воениот осигуреник кој има право на здравстве-
но осигурување по некој друг основ, да може да се опреде-
ли, здравствената заштита да ја користи во воена здрав-
ствена установа, во смисла на законските прописи за 
здравственото осигурување на воените осигуреници. 

Трошоците за дадените здравствени услуги, во врска 
со остварувањето на здравствената заштита, во смисла на 
став 1 од овој член, ги поднесува заедницата за здравстве-
на заштита на која брачниот другар на воениот осигуре-
ник му припаѓа како осигуреник, со тоа што разликата во 
цената паѓа на товар на Заедницата на социјалното осигу-
рување на воените осигуреници. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, не се однесуваат 
на здравствените услуги што се остваруваат во примарна-
та здравствена заштита во непосредните односи на сло-
бодната размена на трудот.". 

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

Член 4 
По член 3 се додаваат чл. За, 36, Зв и Зг, кои гласат: 

„Член За 
Ако е во прашање давање здравствена заштита во ит-

ни случаи, организацијата - доверител ќе даде здравстве-
ни услуги и без документите од член 3 на оваа спогодба, со 
тоа што дополнително ќе ги прибави соодветните доку-
менти од заедницата - должник. 

Под итни случаи се подразбира давање медицинска 
помош што е неопходна за да се одиграни непосредната 
опасност по животот и здравјето на осигуреникот. 

Кога организацијата - доверител ќе го прими на ста-
ционарно лукување осигуреното лице од став 1 на овој 
член, должна е, во рок од осум дена од денот на неговиот 
прием на стационарно лекување, да ја извести заедницата 
на должникот на која осигуреното лице и припаѓа, за дату-
мот на неговиот прием на лекување, за дијагнозата и пред-
виденото траење на стационарното лекување. 

Ако заедницата - должник, по приемот на известува-
њето од став 3 на овој член, не е согласна со натамошниот 
ток на стационарно^ лекување на осигуреното лице, при-
мено како итен случај, се обврзува да го преземе, да му 
обезбеди континуирано продолжување на стационарно ле-
кување и да и гишадоемсти на организацијата - доверител 
сите трошоци на лекувањето до моментот на преземањето 
на осигуреникот. 

Член 36 
Осигуреното лице кое е упатено на преглед, испиту-

вање, лекување и медицинска рехабилитација во амбулан-
тно-поликлинички услови, покрај докментите од член 3 на 
оваа спогодба треба да има и упат од здравствената орга-
низација, од подрачјето на заедницата на која, како осигу-
рено лице, и припаѓа, односно од здравствената организа-
ција од подручјето на заедницата на која има живеалиште 
или привремено престојувалиште. 

Член Зв 
Осигуреното лице кое е упатено на стационарно леку-

вање или рехабилитација во стационарни услови, покрај 
документите од член 3 на оваа спогодба треба да има и 
упат од здравствената организација, односно од органот 
на задницата во смисла на член 2 од оваа спогодба. 

Член Зг 
Здравствените услуги кај лекар од општа медицина, 

како и стоматолошките услуги, осигураното лице може да 
ги користи надвор од подрачјето на самоуправната инте-
ресна заедница на која и припаѓа, само врз основа на 
важечка здравствена книшка, а за уживателите на пензии, 
и врз основа на доказ за примената пензија, како и врз ос-
нова на други документи со кои се докажува својството на 
осигураното лице и припадноста на определена заедница 
- должник.". 

Член 5 
Член 4 се менува и гласи: 
„Учесниците во Спогодбата се согласни, во случај на 

траење на привремена неспособност за работа подлога од 
15 дена, оцена за работната способност на осигуреникот -
работник да дава надлежниот орган (овластен лекар, од-
носно лекарска комисија) на заедницата на подрачјето на 
кое осигуреникот - работник привремено работи, односно 
има живеалиште, и тоа, само ако таква оцена се побара, и 
се издаде потребно овластување од надлежниот орган за 
оцена на работната способност од подрачјето на заедница-
та на која работникот има статус на осигуреник. 

Надлежниот орган за оцена на работната способност 
од став 1 на овој член, ќе му достави на надлежниот орган 
за оцена на работната способност на заедницата на која 
осигуреникот и припаѓа, извештај за својата оцена, а ќе из-
врши и други дејствија што ќе ги побара органот за оцена 
на работната способност на заедницата на која осигурени-
кот - работник и припаѓа.". ' 

Член 6 
Во член 5 зборовите: „сметка со спецификација“ се 

заменуваат со зборовите: „отпусна листа и сметка со полн 
назив на видот на здравствената услуга и со шифрата на 
болеста“. 

Член 7 
Во член 6 по став 2 се додава став 3, кој гласи: 
„Цените за дадените здравствени услуги на осигуре-

ниците, во случајот од член 2 на оваа самоуправна спогод-
ба, не можат да бидат поголеми од цените што важат за 
осигурениците - членови на заедницата, на чие што под-
рачје се наоѓа организацијата - доверител“. 

Член 8 
По член 10 се додава член 10а, кој гласи: 

„Член 10а 
Заради следење на примената на оваа самоуправна 

спогодба во Сојузот на заедниците за здравствено осигу-
рување и здравство на Југославија ќе се подготви еднаш 
годишно информација за нејзиното спроведување, што. ќе 
ја разгледува Советот на Сојузот на заедниците и самоуп-
равните органи на учесниците во оваа самоуправна спо-
годба.". 

Член 9 
Оваа самоуправна спогодба се смета како склучена 

кога ќе ја прифатат и потпишат сите учесници. 

Член 10 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила наредни-

от ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

17 ноември 1989 година 4 

Белград 
За Самоуправната интересна заедница на 

здравствената заштита на Босна и 
Херцеговина, 

Мирко Граховац, с. р. 

За Републичката,СИЗ за здравствена 
заштита на Македонија, 

Д митар Стојков, с. p.. 
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За Здравствената заедница на Словенија 
м-р пх Хенрнк Пушите, с. р. 

За Републичката самоуправна интересна 
заедница на здравствената заштита, Белград 

- Србија 
Прим. д-р Милан Читаковиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница за 
здравство на Војводина, 
д-р Марија Хромиш, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница на 
здравствената заштита и на здравственото 

осигурување на САП Косово 
д-р Војислав Поповиќ, с. р. 

За Сојузот на самоуправната интересна 
заедница за здравство и за здравствено 

осигурување на Хрватска, 
Велко Томановиќ, с. р. 

За Сојузот на самоурпавните интересни 
заедници за здравство ri здравствено 

осигурување на Хрватска, 
Вељко Томашевмќ, с. р. 

За самоуправната интересна заедница на 
здравственото осигурување и на 

здравството на самостојните занаетчии, 
угостители и превозници на Хрватска, 

Ѓуро Орловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна заедница на 
здравствената заштита и на здравственото 

осигурување на работниците и земјоделците 
на Црна Гора, 

Томаки Буриќ, с. р. 

За Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници, 

д-р Никола Бијуковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на 
предметите, количините и вредностите на кои при увозот 
се применуваат царински повластици објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/89 се потпаднала греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, 
КОЛИЧИНИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 
НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИН-

СКИ ПОВЛАСТИЦИ 
По точка 13 доаѓа по грешка испуштената точка 14 

која гласи: „14. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
предметите, количината и вредноста на предметите на 
кои при увозот се применуваат царински повластици 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89)". 

Досегашната точка 14 станува точка 15. 
Од „Службен лист на СФРЈ“, Белград, 1 декември 

1989 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1226. Одлука за дополнение на Одлуката за камат-
ните стапки на Народната банка на Југосла-
вија 1977 

1227. Одлука за есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија г 1977 

1228. Самоуправна спогодба за изхмени и дополне-
нија на Самоуправната спогодба за начинот и 
постапката на користење на здравствена за-
штита надвор од подрачјето на самоуправна-
та интересна заедница на здравственото оси-
гурување и на здравството на која и припаѓа 
осигуреникот 1978 

Исправка на Одлуката за утврдување на предмети-
те, количините и вредносните на предметите 
на кои при увозот се применуваат царински по-
властици - - ^ 1979 
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